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Consequenties Ruimtelijke Ordening
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Ontwerp Condities / Criteria
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Sleutelfactoren en Plan van Aanpak
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Programma van Mogelijkheden
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Casus EVA Lanxmeer, Culemborg
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Samenvatting, Conclusies en Aanbevelingen
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&ÏOWBOEFFFSTUFJOEJDBUJFTWBOFFOWFSBOEFSFOEFIPVEJOHUFHFOPWFSHF[POEIFJETBTQFDUFO
JTEFQVCMJDBUJFWBO&CFOF[FS)PXBSE<>AɨFHBSEFODJUJFTPGUPNPSSPX XBBSJOIJK
FFOiHF[POETUBETMFWFOPOUXFSQU UVJOTUFEFOEJFFFOXJTTFMXFSLJOHUVTTFOTUBEFOQMBUUF
MBOENPHFMJKLNPFUFONBLFO)JKXJMFSTBNFOMFWJOHTQSPDFTTFONFFTUVSFO%PPSFJHFO
CFIFFSFO[FMGCFTUVVSWBOEFCFXPOFSTUFOBBO[JFOWBOIVOXPOJOHFOXPPOPNHFWJOH
IPPQUIJKEFLXBMJUFJUWBOEFWFSCFUFSEFTJUVBUJFUFLVOOFOXBBSCPSHFO

 Het kabinet van H. Goeman

Borgesius nam meerdere wetten aan
die de verantwoordelijkheid van het
openbaar bestuur benadrukten. Een
van deze wetten was de woningwet.

Deze verplichtte iedere gemeente
ze in financieringsmogelijkheden van
met meer dan 10.000 inwoners tot
(sociale) woningbouw [Risselada,
het opstellen van uitbreidingsplan2002].
nen. Bovendien eiste ze kwaliteitsbewaking van de woningen en voorzag
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*O&OHFMBOEFO%VJUTMBOEPOUTUBBOOBEFFFSTUF8FSFMEPPSMPH BMTSFBDUJFPQEFJOEVTUSJB
MJTBUJF TUSPNJOHFOEJFUFSVHHSJKQFOPQCFXFHJOHFO[PBMTEF"SUT$SBGUT¤VJUEFWPPS
HBBOEFFFVX XBBSJOHFTUSFFGEXFSEOBBSHF[POEFSMFWFOFOXPOFO)FUJTJOEF[FUJKEEBU
-FCFSFDIU.JHHF©FO&SOTU.BZFFOMJOLMFHHFOUVTTFOAHF[POEFMBOECPVXFOAHF[POE
CPVXFOFOXPOFO-BOH[BNFSIBOEPOUTUBBUFSFFOTUSPNJOHWBOABOEFSTCPVXFO [PBMTEF
BOUSPQPTPmTDIFCFXFHJOHWBO3VEPMG4UFJOFSņ*O&VSPQBPOUTUBBUFFOTUSPNJOH CFLFOE
BMTAIFU/JFVXFCPVXFOŇ"BOIBOHFSTTUSFWFOPQFFOHFIFFMBOEFSFNBOJFSOBBSHF[POE
IFJEFO HFFTUFMJKLF IZHJÑOF0QIFU$*".DPOHSFTWBO NFUBMTUIFNBi%JF
8PIOVOHGàSEBT&YJTUFO[NJOJNVNwňTUFMU(SPQJVTJO[JKOWPPSESBDIUWBTUEBUEFWSBBHJT
XBUIFUNJOJNVNBBOMJDIU MVDIUFOSVJNUFJT EBUEFNFOTOPEJHIFFGU<,MPPT >
%BBSOBBTUPOEFSLFOU-F$PSCVTJFSŉJO[OXFSLIFUCFMBOHWBOCFTDIBEVXJOHFOOBUVVSMJKLF
WFOUJMBUJF BTQFDUFOEJFOJFUBMMFFO[JKOJOHFHFWFOEPPSFTUIFUJTDIFNPUJFWFO NBBSPPL
WBOXFHFEFPOEFSLFOOJOHWBOFFOWFSCFUFSJOHWBOMFFGDPNGPSUFOBOEFSF TPDJBMF 
LXBMJUFJUFO)FUCFHSJQAPSEFOJOHTUBBUWPMHFOT5BWFSOF<B>DFOUSBBMCJKIFUUPU
PWFSFFOTUFNNJOHMBUFOLPNFOWBOTPDJBMFŊFOUFDIOJTDIFBTQFDUFOWBOIFUCPVXFO
"SDIJUFDUFO TUFEFOCPVXFSTFOQMBOPMPHFOEFOLFOJOEFKBSFOWBOEFXFEFSPQCPVX OB
 JOFFSTUFJOTUBOUJFBBOEFOPPE[BLFMJKLFSFBMJTBUJFWBOFFOTPDJBBMDVMUVSFMFSVJNUFMJKLF
PSEFOJOH XBBSCJKWPMHFOTIFOEFBBOQBTTJOHWBOEFPNHFWJOHBBOEFWFSBOEFSEF
PNTUBOEJHIFEFOJOIFUHFEJOHJT5ZQFSFOEWPPSEFVJUFFOMPQFOEFCFOBEFSJOHWBOIFU
CFHSJQAPSEFOJOHWMBLOBEF5XFFEF8FSFMEPPSMPHJTEFWFSCBBTEFLJKLWBOFOLFMF
WPPSBBOTUBBOEF/FEFSMBOETFBSDIJUFDUFOPQEF&OHFMTFBBOQBLŋ*O&OHFMBOEXBTIFU
XFUFOTDIBQQFMJKLPOEFS[PFLPQIFUHFCJFEWBOQMBOOJOH TUFEFOCPVX CPVXUFDIOJFLFO
UFDIOPMPHJFHPFEHFPSHBOJTFFSE
%JUMFJEEFUPUMJKWJHFCPFLXFSLFOXBBSJOEFHSPOETMBHFO UZQPMPHJF CF[POOJOH WFSMJDIUJOH 
GZTJTDIF GZTJPMPHJTDIFCFHJOTFMFOFUD XFSEFOWBTUHFMFHEWPPSEFNPEFSOJTFSJOHWBOEF
CPVX.FEFPOEFSJOWMPFEWBOEF"NFSJLBBOTFDVMUVVSTPDJPMPPH-FXJT.VNGPSELPFTUFS
EFOWBLHFOPUFOJO/FEFSMBOEFFOCJKOBSFMJHJFVTHFXPSUFMEXBOUSPVXFOUFHFOEFVJUEF
&OHFMTFHFTDISJGUFOWPPSULPNFOEFiUPUBMFNFDIBOJTFSJOHWBOEFNBUFSJÑMFPNHFWJOH FOWBO
EFXPOJOHJOIFUCJK[POEFSw%FBSDIJUFDUFO TUFEFOCPVXFSTFOQMBOPMPHFOCFHJOOFO[JDI
BMTATPDJBMFJOHFOJFVSTTUFFETNFFSUPFUFMFHHFOPQEFFYQMPJUBUJFWBOEFTPDJBBMDVMUVSFMF
EJNFOTJFTWBOEFSVJNUF XPOJOH XJKL TUBE SFHJP &SLPNUFFOHSPPUBBOUBMUFDIOJTDIF
¤ Arts & Crafts (1874) in Engeland

ontstane beweging die het kunstambacht, dat door de opkomst van het
industrieproduct in betekenis achteruit was gegaan, in ere wilde herstellen. Onder invloed van William
Morris en John Ruskin en de kunstidealen van de Prerafaëlieten werd
binnen deze stroming. als doel
gesteld, leven en kunst bij elkaar te
brengen en de verschillende takken
van het handwerk, die het artistieke
karakter van het binnenhuis bepalen,
te stimuleren.
© Leberecht Migge, Duitse wetenschapper en landschapsarchitect die
in de twintiger jaren van de twintigste eeuw het belang aangaf van
volkstuinen als belangrijke gebruiksfunctie van groen in de steden. Hij
4

vertaalde dit tezamen met Ernst May
naar ontwerpen voor de nieuwe
‘Siedlungen’ in Frankfurt. May stelde
voor om groene ruimten en educatieve en recreatieve voorzieningen
op te nemen en hoog- en laagbouw
te combineren, terwijl Migge net als
Daniel Paul Schreber pleitte voor
“Gartenkultur statt Gartenkunst”,
en voor intensieve tuinbouwzones
rond de steden [Tjallingii & Reh,
1989; Winblad, 2000].
ņ Rudolf Steiner [1861-1925)
Oostenrijker geboren in Kroatië en
grondlegger van de antroposofie.
Zijn 'Goethe-studiën' hebben grote
invloed gehad op de esoterische
zijde van zijn denkbeelden. Na jaren
leiding te hebben gegeven aan de
Theosofische Vereniging zorgden

meningsverschillen er uiteindelijk
voor dat Steiner in 1913 tezamen
met zijn aanhangers de
Anthroposophische Gesellschaft
oprichtte, en werd onder leiding van
Steiner gestart met een (later afgebrand en volgens zijn theorie opnieuw gebouwd) eigen centrum,
genaamd 'het Goetheanum', in
Dornach, Oostenrijk [Caenegem,
1979].
Ň Het Nieuwe Bouwen is een andere
naam voor het Nederlands functionalisme. De stroming ontwikkelt
zich gedurende de jaren twintig en
bestaat uit een groep architecten die
elkaar vonden o.a. rond het tijdschrift ‘De 8 en Opbouw’, waarbij
de nadruk lag op de consequenties
van nieuwe materialen en nieuwe
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XPOJOHCPVXWBOEPPSTMBHHFWFOEFCFUFLFOJT[JKOŅ0QEF[FXJK[FXPSEUEFXPOJOH
HFMFJEFMJKLBBOFFOUFDIOJTDIFAPSEFPOEFSXPSQFO0PLEFPNHFWJOHPOULPNUIJFSOJFU
BBO BMWBMUIFUQSPDFTOBHFOPFHCVJUFOIFUCMJLWFMEWBOEFQMBOPMPHFO<5BWFSOF B>
/BEF5XFFEF8FSFMEPPSMPHXPSEUNPOEJBBMHF[JFOFFOSVJNFSFJOIPVEHFHFWFOBBOIFU
CFHSJQHF[POEIFJEJOXPSEUEF8FSFME(F[POEIFJE0SHBOJTBUJF ĨęĠ PQHFSJDIU
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XPSEU

technieken in hun ontwerpen. Met
name het werk van Berlage vormt de
basis van het denken vanwege zijn
ideeën over normalisering en typering in de woningbouw. Uiteindelijk
leidt dit tot een pleidooi voor een
geïndustrialiseerde bouwproductie
met als doel betaalbare woningbouw
in grote hoeveelheden. Middelen van
toepassing zijn veel licht (glas),
beton en staal. Als ‘vaders’ van het
Nieuwe Bouwen worden Brinkman,
Van der Vlugt en Duiker gezien.
ň In de voorbereidingen van de
CIAM congressen fuseerden in 1932
de Rotterdamse groep ‘Opbouw’ en
hun Amsterdamse geestverwanten
‘De 8’, met als communicatiemiddel
het tijdschrift ‘De 8 en Opbouw’. In
1932 ontwikkelden zij een model
voor ‘De organische woonwijk in
open bebouwing’, mede als reactie
op de strenge strokenbouwplannen
van E.May [Risselada, 2002].
ŉ Le Corbusier (1887-1965), eigenlijk Charles Edouard Jeanneret.
Frans, van origine Zwitserse architect, stedenbouwkundige, schilder en
publicist. Na zijn studie wijdde hij
zich in Parijs eerst voornamelijk aan
de schilderkunst, met name het
purisme, en richtte hij het tijdschrift
'L'Esprit Nouveau' op (1920/'25).
De hierin uitgewerkte ideeën past hij
in de praktijk toe bij zijn ontwerpen
voor de zgn. Citrohan huizen en een
aantal particuliere huizen. Later
propageerde hij samen met zijn neef
Pierre Jeanneret ideeën die uitgingen
van een mechanisering van het leven
en noemde hij het woonhuis een
machine, die zo weinig mogelijk
inbreuk mocht maken op de indivi-

duele vrijheid van de mens en de
omringende natuur. In de periode na
1922 realiseerde hij vele grote, ook
stedenbouwkundige projecten. Zijn
ontwerpen voor grote wooneenheden, de Unité d'Habitacion en de
plannen voor de stad Chandigarh
zijn in dit kader bekend. Tevens
introduceerde hij het zogenaamde
modulor systeem dat uitging van de
verhoudingen van het menselijk
lichaam Ook zijn religieuze bouwwerk 'Notre-Dame-du Haut' in
Ronchamp en het klooster ‘La
Tourette’ hebben veel invloed uitgeoefend.
Ŋ Sociaal is “al datgene dat voorkomt uit menselijke interactie, uit het
samenleven en –verkeren van mensen [Jager, 1971].
ŋ Het idee van de ‘wijkgedachte’
was, zo constateerden architecten als
Kraaijvanger, De Ranitz en Van
Embden in 1946, al volledig geïntegreerd in de planologische-stedenbouwkundige praktijk, en hier en
daar zelfs politiek bezien in de vorm
van wijkraden. Planologen en stedenbouwers waren in Engeland
tijdens de oorlog door middel van
surveys, enquêtes, tentoonstellingen,
boeken en pamfletten tot een werkelijke ‘dialoog’ met de bevolking
gekomen [Tzonis et al., 1986].
Ņ In 1947 wordt de ‘Voorlopige
Wenken en Voorschriften voor het
ontwerpen van eengezinshuizen’
gepubliceerd, waarin ondermeer de
keuken wordt afgepast als een ruimte om in te koken en niet om “in
rond te hangen”. Tegelijkertijd
wordt ook buitensporig veel aan-

dacht besteed aan de maten en
locatie van de meterkast. Het ‘op
maat brengen’, ofwel het streven
naar een zo beknopt mogelijke kast
werd ingegeven door het “de bewoners zo min mogelijk gelegenheid
geven om vóór de meters stofzuigers te plaatsen of kleren te hangen”
[Bouw, 1947].
 In 1946 spreekt de directeur van
de Rijksdienst voor het Nationaal
Plan op een internationaal congres
in Hastings over de ruimtelijke
decentralisatie van Nederland. Hij
noemt de relatief lage geboortecijfers en de hoge krankzinnigheidscijfers als een bewijs voor het sociaal
ongewenst zijn van hoge bevolkingsconcentraties. Op basis hiervan
komt hij, net als Van Embden in zijn
studie over de Streekstad [1948], tot
een negatieve beoordeling van de
Randstad en tot verregaande voorstellen voor bevolkingsspreiding, o.a.
met behulp van een geleide industrialisatiepolitiek [Koopmans, 1946].
Uit deze publicatie, maar zeker ook
uit de publicatie van S.J. van
Embden blijkt de beperkende,
kleinburgerlijke angst voor grootschalige, stedelijke planning, waardoor het visioen uitmondt in de
veilige ordening van de wijk.
¤ Andrija Stampar: Yugoslavische
sociaal geneeskundige en tevens
Minister van Volksgezondheid. Hij
definieerde gezondheid als volgt:
“gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek, maar
ook een situatie van fysiek, geestelijk
en sociaal welbevinden” [Kamp,
1990].
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*OEF7FSFOJHEF4UBUFOQVCMJDFFSU'SBOL-MPZE8SJHIU©JOEFKBSFOWJKGUJH[JKOCPFLAɨF
/BUVSBM)PVTF  EBUHSPUFJOWMPFEIFFGUPQBSDIJUFDUFOFOEFLVOTUXFSFME
*OEFKBSFO[FTUJHNBBLUEFNBTTBQSPEVDUJFJOEFCPVXFFOFOPSNFWMVDIU%PPSEF
POUXJLLFMJOHWBOUFDIOPMPHJFFOEFBBOXF[JHIFJEWBOSFMBUJFGHPFELPQFFOFSHJFWFSEXJKOU
EFDPODSFUFOPPE[BBLWBOAEVVS[BBNCPVXFOFOA[PSHWVMEJHCPVXFO7BOBGEFKBSFO
WJKGUJH NBBSWPPSBMJOEFKBSFO[FTUJH XBOOFFSEFXPOJOHCPVXTUFFETHSPPUTDIBMJHFSXPSEU
BBOHFQBLULPNFOEPPSBOEFSF NFFTUBMWFSTOFMEF CPVXNFUIPEFOFOOJFVXF DIFNJTDIF 
NBUFSJBMFOEFHF[POEIFJETBTQFDUFONFFSPOEFSESVLUFTUBBO<)BBT >
*OEF7FSFOJHEF4UBUFOEVJLUSPOEEFUXFFEFIFMGUWBOEFKBSFO[FTUJHPOEFSMFJEJOHWBO
.VNGPSEIFUSFHJPOBMJTNFBMTFFOUVTTFOGBTFWBOEF1PQVMJTUJTDIFCFXFHJOHPQ)FU
OFP SFHJPOBMJTUJTDIQPQVMJTNFJTBMTBOUJNPEFSOJTUJTDIFCFXFHJOHWSJKTOFM[JKIFU
LPSUTUPOEJHFFOCSFEFJOUFSOBUJPOBMFCFXFHJOH EJFTPDJBMFBSDIJUFDUVVSCJKEFUJKEQSPCFFSU
UFCSFOHFOEPPSIBBSMPTUFNBLFOVJUEFEXBOHCVJTWBOVOJWFSTFMFOPSNFO<5[POJT
-FGBJWSF D>%FPQMPTTJOH EJFIFUBBOSFJLUJTEFDFOUSBMJTBUJF PPLWBOIFUCFTMVJU
WPSNJOHTQSPDFTCJKEFBSDIJUFDUPOJTDIFQSPEVDUJFņ*O/FEFSMBOEIFFGUEFJO
HFQVCMJDFFSEF5XFFEF/PUBWPPSEF3VJNUFMJKLF0SEFOJOHFOEFJOTUFMMJOHWBOEF8FUPQ
EF3VJNUFMJKLF0SEFOJOHHSPUFHFWPMHFOWPPSEFSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOHFO.FUOBNFIFU
TDIBBMOJWFBVWBMUPQiIFUJTFFOPSEFOJOHWBOIFUHFIFMFMBOE JOQMBBUTWBOFFOTUBEPG
TUBETEFFMw<.FZFS  Q>7BOBGEJUNPNFOUXPSEFOGVODUJFTFOCFTUFNNJOHFO
WBTUHFMFHEFOJTBNQFSTQSBLFWBOIFUTDIFQQFOWBODPOEJUJFT HFLPQQFMEBBOEFTQFDJmFLF 
QMFLFJHFOLBSBLUFSJTUJFLFO
*O FFOKBBSWPPSEFXFSFMEXJKEFFOFSHJFDSJTJT WFSTDIJKOUIFUSBQQPSUAɨFMJNJUTUP
HSPXUI<.FBEPXT.FBEPXT >)FUCFUSFGUWFSLFOOJOHFOWBOEFA$MVCWBO3PNFŇ
JO[BLFEFTJUVBUJFWBOEFNFOTIFJEJOSFMBUJFUPUEFWPPSSBBEHSPOETUPĊFOPQEF[FXFSFMEFO
EFEBBSBBOHFLPQQFMEFCFQFSLJOHFO*OIFUSBQQPSUXPSEUEFEZOBNJFLWBOIFUXFSFME
TZTUFFN[PBMTCFWPMLJOHTHSPFJ HSPOETUPĊFOWPPSSBEFO WPFETFMQSPEVDUJF JOEVTUSJFQSPEVDUJF
FONJMJFVWFSWVJMJOHJODPNQVUFSNPEFMMFOHFTJNVMFFSEFOXPSEFOEFHSFO[FOBBOEFHSPFJ
POEFS[PDIU0OEFSLFOEXPSEUEBUEFHFTUFMEFNJMJFVQSPCMFNFOEFSNBUFWFSTUSFLLFOE[JKO
EBUIFUOJFUNPHFMJKLJTEF[FPQMPLBMFPGOBUJPOBMFTDIBBMBBOUFQBLLFO

© Frank Lloyd Wright is een

Amerikaanse architect (1869-1959)
die voor het eerst op grote schaal en
op een meeslepende manier de
architectuur aanpast aan de natuurlijke omstandigheden en ecologie van
het Midden-Westen van NoordAmerika: “Om te beginnen voorziet
de natuur de materialen van architectonische motieven, waaruit de architectonische vormen, zoals we die nu
kennen, zich hebben ontwikkeld.
Alhoewel onze praktijk zich al
eeuwenlang voor het merendeel van
de natuur heeft afgekeerd –inspiratie
zoekend in boeken en slaafs trouw
blijvend aan een dode formule- is de
rijkdom aan suggesties van de natuur onuitputtelijk, haar rijkdommen
groter dan enig menselijk verlangen”
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[Wright, 1901].

van de wereldproblemen en het in
brede kring aandacht vestigen op de
‘participerende-‘, ‘self-help-‘, ‘advo- ernst van de problemen, hun ondercacy-‘ of ‘onbepaalde-‘ architectuur. linge samenhang en op de noodzaak
Allemaal kenmerken bekend binnen gecoördineerde maatregelen te
het (kritisch) regionalisme. Het grote nemen ter verbetering van de onevenwichtige situatie [Forester,
verschil is dat de ‘regio’ niet zozeer
bepaald wordt door de grenzen van 1972].
ň Hier wordt gesproken van de
de streek, als wel door de strikte
tweede energie crisis aangezien door
grenzen van ‘design’ in relatie tot
bepaalde auteurs de periode voorafeen maatschappelijke groepering
gaand aan het ‘kolentijdperk’ wordt
[Tzonis, 1986c].
aangeduid als de eerste energiecrisis.
Ň Club van Rome, een in 1968
opgerichte en in Zwitserland geregi- Als bron van kracht waren de mens,
dierkracht en het gebruik van wind
streerde particuliere stichting van
geleerden en industriëlen (ca. 50) uit en water destijds niet langer toereiongeveer 30 landen. De voornaam- kend om de steeds verder groeiende
industriële bedrijvigheid te voeden.
ste doelstelling is het onderzoeken
of doen onderzoeken van de kwan- Ook hout als energiebron was na
titatieve en kwalitatieve samenhang grootschalige kap niet langer in

ņ Als middelen worden ingezet:
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+VSJEJTDIHFCFVSUEJUNFUCFQFSLUTVDDFTJOEFWPSNWBONPOEJBMFNJMJFVWFSESBHFOPG
NJEEFMTVJUHFHFWFOWFSLMBSJOHFOUJKEFOTJOUFSOBUJPOBMFDPOGFSFOUJFT [PBMTEFA7FSLMBSJOHWBO
IFUMFFGNJMJFV< 4UPDLIPMN 6/>
%F UXFFEF ňFOFSHJFDSJTJTJOWPSNUUF[BNFONFUEFTPNCFSFWPPSTQFMMJOHFOWBOEF
$MVCWBO3PNFGFJUFMJKLEFCBTJTWPPSFFOPQLPNFOENJMJFVCFTFGFOWPPS[PSHFOPNXFM[JKO
PQLPSUFÏOMBOHFSFUFSNJKOŉ%F[FFSIPHFPMJFQSJKTMFHUEFHSPUFPMJFBGIBOLFMJKLIFJEWBOEF
FDPOPNJFCMPPU FOEJWFSTJmDBUJFWBOEFFOFSHJFCSPOOFOXPSEUFFOEPFMPQ[JDI1BTUFHFO
IFUFJOEWBOEFKBSFO[FWFOUJHMFJEUHSPFJFOENJMJFVCFTFGUPUFFO PQNFFSAQBTTJFWF
HFÕOUFHSFFSEFUFDIOJFLFOHFCBTFFSEFBBOQBL CFLFOEBMTIFU[PHFOBBNEFAJOUFHSBBM
POUXFSQFO<,SJTUJOTTPOFUBM B>
7BOHSPUFJOWMPFEJTFFOCFMFJETEPDVNFOUVJUEBUEF$BOBEFTFNJOJTUFSWBO
7PMLTHF[POEIFJEVJUCSBDIUA"OFXQFSTQFDUJWFPOIFBMUIGPS$BOBEJBOT*OIFUJOEJU
EPDVNFOUHFMBODFFSEFA)FBMUI'JFME$PODFQUXPSEUEFBBOEBDIUHFWFTUJHEPQGZTJFLFFO
TPDJBMFMFWFOTPNTUBOEJHIFEFO PQMFFGXJK[FOFOPQCJPMPHJTDIF HFOFUJTDIF LFONFSLFOBMT
EF[PHFOBBNEFiEFUFSNJOBOUFOwWBOHF[POEIFJE*OOBWPMHJOHWBOEJUEPDVNFOUXPSEFO
EPPSEF8)0JOJUJBUJFWFOPOEFSTUFVOEPNUFXFSLFOBBOIFUTUJNVMFSFOWBOFFOHF[POEF
JOUFSBDUJFUVTTFONFOTFOFOIVOPNHFWJOH XBBSCJKiEFXJTTFMXFSLJOHUVTTFONFOTFO
PNHFWJOHXPSEUHF[JFOBMTFFO[FMGPSHBOJTFSFOETZTUFFNEBUWJBFFOFWPMVUJPOBJSPG
HSPFJQSPDFTMFJEUUPUWFSCFUFSJOHWBOHF[POEIFJEw<,BNQ >
)FUJTJOEF[FMGEFKBSFO[FWFOUJHFOUBDIUJHEBUOJFVXFTUSPNJOHFO[JDITUFSLNBLFOWPPS
AHF[POECPVXFO;PWFS[FU[JDIJOEF7FSFOJHEF4UBUFOEFA4IFMUFS.PWFNFOUŊUFHFOEF
HFWFTUJHEF HFÕOEVTUSJBMJTFFSEFNBBUTDIBQQJKFOWFSLPOEJHU[FBMUFSOBUJFWFMFFGXJK[FOFOEF
FFSTUFWPSNFOWBO[FMGCPVXFOJOGPSNFMF TUFEFO CPVX%JUWPPSCFFMEXPSEUJO/FEFSMBOE
HFWPMHEPOEFSNFFSEPPSEFWFSFOJHJOHA%FLMFJOF"BSEFŋFOIJFSVJUWPPSUHFLPNFOh%F
5XBBMG"NCBDIUFOh CFJEFOUF#PYUFM7BOVJUEFBMUFSOBUJFWF NJMJFVCFXVTUFMFFGXJK[F
XPSEFOPPLJEFFÑOPWFSFDPMPHJTDICPVXFOPOUXJLLFME

voldoende mate aanwezig. Deze
aldus ook wel genoemde 'eerste
energiecrisis' werd ‘opgelost’ door
op grote schaal steenkool als energiebron te gebruiken; een voor die
tijd schijnbaar onuitputtelijke energiebron. [Verkooijen, 1996]. Er zijn
al serieuze onderzoeken/publicaties
naar de volgende ‘oliecrisis’, mogelijk de derde energiecrisis. De meeste
onderzoeken spreken over periodes
van 20 à 30 jaar dat de mogelijkheid
voor praktische winning nog reëel is
[Kouffeld, 1999]; volgens een ander
onderzoek is dit maar 10 jaar [Kerr,
1998].
ŉ “Ontplooiing van diversiteit en
creativiteit, eerlijke verdeling en
eindige welvaart, verwezenlijking van
zeggenschap op basis van aller inzet
voor vrijheid en geluk ten behoeve
van deze en nakomende generaties –

daarin vertaalt zich dat begrip welzijn” [Kraemer, 1974, p.521].
Ŋ De Shelter Movement was (is)
een onderdeel van de hippiecultuur
en een reactie op “burgerlijke samenzwering”. Hun belangrijkste
publicatie is ‘Shelter’ [1973; reprint1997]. De beweging richtte zich
op levensstijlen en op zelfbouw van
woningen volgens low-tech en
plaatselijke, regionale architectuur.
Voorbeelden en principes vanuit de
gehele wereld worden in Shelter
aangedragen.
ŋ De Kleine Aarde is een in Boxtel
gevestigde stichting die sinds 1973
(geïnspireerd door het Rapport van
Club van Rome) zoveel mogelijk
mensen wil interesseren voor een
duurzame levensstijl, gebaseerd op
landbouwmethoden, voedingsge-

woonten en een bewuste omgang
met energie en grondstoffen, waarmee het milieu ontzien wordt en ook
in andere landen een duurzame
ontwikkeling ondersteund wordt.
Nadat de Stichting groeide (tot ca.
10.000 donateurs) is een van de
grondleggers Sietz Leeflang, een
groot voorvechter van kleinschaligheid, het Boxtelse centrum voor
duurzame milieutechnieken ‘De
twaalf ambachten’ (2000 donateurs)
begonnen. Dit technisch centrum
experimenteert sinds 1976 met
ecologische technieken op basis van
ambachtelijke aanpak (met zo eenvoudig mogelijke middelen) met als
doel minder afhankelijkheid van
grootschalige moderne technische
systemen en het bevorderen van
nieuwe kleinschalige bedrijvigheid.
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%BBSCJKWFSQMBBUTU[JDIEFBMUFSOBUJFWFHFEBDIUFOBBSEFQSBLUJKLNFEFEBOL[JKEFJO
PQHFSJDIUFA7FSFOJHJOHWBO*OUFHSBMF#JPMPHJTDIF"SDIJUFDUVVS 7*#" ¤Ņ FOWJBIFUCPFL
A#JPMPHJTDIF"SDIJUFDUVVS<4DINJE)BBT >OBBSPOEFSXJKTJOTUFMMJOHFO
*OXPSEUEFUFSNATVTUBJOBCJMJUZWPPSIFUFFSTUCFLFOEWJBIFUCPFLA#VJMEJOHB
TVTUBJOBCMFTPDJFUZWBO-FTUFS#SPXO*OXPSEUWFSWPMHFOTEPPSEF$PNNJTTJF
#SVOEUMBOE¤IFUCFHSJQA%VVS[BNF0OUXJLLFMJOHHFÕOUSPEVDFFSEJOIFUSBQQPSUA0VS
DPNNPOGVUVSF<8$&%  Q>
 i4VTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUJTBQSPDFTTPGDIBOHFJOXIJDIUIFFYQMPJUBUJPOPGSFTPVSDFT 
UIFEJSFDUJPOPGJOWFTUNFOUT UIFPSJFOUBUJPOPGUFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOUBOE
JOTUJUVUJPOBMDIBOHFBSFBMMJOIBSNPOZBOEFOIBODFCPUIDVSSFOUBOEGVUVSFQPUFOUJBM
UPNFFUIVNBOOFFETBOEBTQJSBUJPOTw¤¤
%JUSBQQPSUJTPQUJNJTUJTDIFSEBOIFUFFSEFSFSBQQPSUWBOEF$MVCWBO3PNFFOMFHUWPPS
IFUFFSTUWFSCBOEUVTTFOBSNPFEFFONJMJFVQSPCMFNBUJFL*O/FEFSMBOEMFJEUIFU
#SVOEUMBOESBQQPSUJOUPUA;PSHFOWPPSNPSHFO OBUJPOBMFNJMJFVWFSLFOOJOHFO
<3*7. >%JUWPSNUEFCBTJTWPPSIFUFFSTUF/BUJPOBMF.JMJFVCFMFJETQMBO 
A,JF[FOPGWFSMJF[FO /.1 <.JOJTUFSJF730.>FOEFEBBSPQHFCBTFFSEFMBUFSF
CFMFJETQMBOOFO/.1 <> EFFOPUB3VJNUFMJKLF0SEFOJOH<.JOJTUFSJF730. 
> IFUFFOF1MBOWBOBBOQBL%VVS[BBN#PVXFONFUCFHFMFJEFOEFEFFMOPUBT
<.JOJTUFSJF730. .JOJTUFSJF730. B> IFUA-BOHFSUFSNJKOQFSTQFDUJFG
%VVS[BBN#PVXFO<.JOJTUFSJF730. C>FOEFFOPUB3VJNUFMJKLF0SEFOJOH
&YUSB¤©<.JOJTUFSJF730. >
*OXPSEUEPPS&ISMJDIFO4QFUI¤ņPQCBTJTWBOEFJOHFÕOUSPEVDFFSEFJEFFÑOWBO
EF"NFSJLBBOTFCJPMPPHFONJMJFVEFTLVOEJHF#BSZ$PNNPOFS¤ŇEFoBMTNFUBGPPS PG
EFOLNPEFM¤ňUFMF[FOGPSNVMFWPPSIFUACFSFLFOFOWBOEFOPPE[BLFMJKLFNPOEJBMFNJMJFV
ESVLWFSMBHJOHPWFSFFOQFSJPEFWBOKBBSCF[JFO<&ISMJDI&ISMJDI 
4QFUI $PNNPOFS >
Figuur 0.2

Formule milieubelasting bepaling
D = B xW x M
D = milieubelasting
B = bevolkingsgrootte
W = welvaartsniveau
M = milieu efficiency per welvaartseenheid

)FUCFHSJQNJMJFVHFCSVJLTSVJNUF¤ŉJTHFÕOUSPEVDFFSEEPPS0QTDIPPS<>"MTNFO
VJUHBBUWBOEFXFOTFMJKLIFJEWBO NPOEJBMF NBBUTDIBQQFMJKLFDPOUJOVÕUFJU EFNJMJFV
HFCSVJLTSVJNUF . NPFUCFIPVEFOCMJKWFO EBONPFUFOXFWPMHFOT0QTDIPPSFO7BOEF
1MPFHFFOBBOUBMHFCSVJLTNPHFMJKLIFEFOWBOAIFUNJMJFVFOAEFOBUVVSCFTDIJLCBBS
IPVEFO¤Ŋ)FUFDIUQBBS-PWJOTPOULFUFOEFUF[BNFONFU7PO8FJT[ÊDLFSBMTFFSTUFEF
EJTDVTTJFPNUSFOUIFU [PHFOPFNEF GBDUPSEFOLFO EBUWPPSULPNUVJUEFNJMJFVESVL
GPSNVMF;JKTUFMEFBBOEFIBOEWBOEFGPSNVMFWBO&ISMJDIFO4QFUI 'JHVVS EBUPWFS
EFQFSJPEFWBOUPUEFNJMJFVESVLQFSFFOIFJEXFMWBBSUFFOWJFSEF[PVNPFUFO
CFESBHFOWBOEFAIVJEJHFTJUVBUJF¤ŋ
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Figuur 0.3
Milieubelasting reductie
D = B xW x M

1990

1=1x1x1

2040

1/2 = 2 x 4 x M
M = 1/8

2040

1/2 = 3 x 8 x M
M = 1/50

+BOTFOFO7BO)FFM<>XBSFOEFFFSTUFOEJFLFLFOOBBSFFOQFSJPEFWBOKBBS
6JUHBOHTQVOUJTIJFSEBUNFOEFESVLPQIFUNJMJFV JO UFIPPHWJOEU%JUSFTVMUFFSU
CJKIFOJOEFEPFMTUFMMJOHPNJOIFUKBBSEFESVLPQIFUNJMJFVUFIBMWFSFO%BBSCJK
XPSEUVJUHFHBBOWBOWPPS[JDIUJHFTDFOBSJPT EJFBBOUPOFOEBUEFXFSFMECFWPMLJOHUPUIFU
KBBS[FLFS[BMWFSEVCCFMFOEBOXFMWFSESJFWPVEJHFO©ŅFOEBUEFHFNJEEFMEFXFMWBBSU
QFSQFSTPPONJOJNBBMNFUFFOGBDUPSË[BMUPFOFNFO%PPSEF[FHFHFWFOTJOEFGPSNVMF
JOUFWPFSFOJTVJUUFSFLFOFOEBUEFNJMJFVCFMBTUJOHABMTFFOIFJEXFMWBBSU PGAFFOIFJE
QSPEVDU PNIFUHFTUFMEFEPFMUFCFSFJLFO HFNJEEFMENFUFFOGBDUPSUPUNPFU
BGOFNFO%FDPODMVTJFEBUEFNJMJFVCFMBTUJOHQFSFFOIFJEXFMWBBSUNFUFFOGBDUPSUPU
OBBSCFOFEFO[BMNPFUFO IPVEUFFONJMJFVESVLSFEVDUJFJOWBOUPU+BOTFOTUFMU
¤Ņ VIBA staat voor Vereniging voor

Integrale Bio-logische Architectuur.
De vereniging gaat er van uit dat de
oplossingen voor actuele vraagstukken van bouwen en wonen, verstrengelde combinaties moeten zijn van
zorg voor mensen, natuur en milieu.
De aandacht voor de gangbare
‘duurzaam en energiezuinig bouwen’
thema’s vult de VIBA aan met
gezondheids- en leefbaarheidsthema’s, richt zich op “het combineren
van verschillende prestatievelden en
het samenbrengen van uiteenlopende disciplines en stelt het hoge
ambities via duidelijker keuzes dan
de gangbare” [Viba, 2003].
¤ Commissie Brundtland is genoemd naar haar voorzitter de
Noorse premier Ero Haclen
Brundtland.
¤¤ In het Nederlands vertaald: “een
ontwikkeling die voorziet in de
behoeften van de huidige generatie
zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in
gevaar te brengen om ook in hun
behoeften te voorzien”.

¤© De Adviesraad voor Wetenschap
en Techniek stelt in 1993 voor om,

analoog aan de manier waarop de
deltawerken fungeerden, namelijk als
symbool voor de strijd tegen de zee,
nu een deltaplan Duurzaam
Nederland te maken [AWT, 1993].
¤ņ Ehrlich & Speth (&Bary
Commoner) De gebroeders Ehrlich
en Ehrlich waren tezamen met Speth
werkzaam op het Max Planck
Institut in Duitsland en hebben de
factor 20 formule in 1972 geïntroduceerd op basis van het werk van de
Amerikaanse bioloog en milieudeskundige Baary Commoner ['The
Poverty of Power'). De factor 20
duidt op het streven in 50 jaar twintig keer zo milieuefficiënt in de
maatschappelijke behoeften te
voorzien (zie h.1.1) [VROM, 1999].
¤Ň Commoner drukte als eerste de
belasting op het milieu uit in een
formule.
¤ň Het denkmodel illustreert algemeen en indicatief de spanning die
ten gevolge van demografische en
economische ontwikkelingen kan
ontstaan tussen het wenselijke en het
werkelijke beslag op de milieugebruiksruimte [Teunissen, 1999].
¤ŉ Milieugebruiksruimte wordt door

Opschoor als volgt geformuleerd:
“het draagvlak dat de biosfeer de
(mondiale) maatschappij biedt voor
leveranties van essentiële materialen
en van opvangcapaciteiten voor
milieuverontreiniging” [Opschoor,
1987; 1989].
¤Ŋ Het milieu en de natuur (de
biosfeer) vervullen voor de maatschappij een aantal functies: (1)
leveranties en condities ten behoeve
van economische activiteiten (grondstoffen); (2) ecologische functies
(temperatuur regulatie, genenbank,
verdunnen en afbreken van vervuiling, etc.); (3) culturele functies
(schoonheid, educatie, wetenschap)
[Opschoor/Van de Ploeg, 1990;
Hengeveld, 1993].
¤ŋ De factor vier ontketende een
enorme discussie. Over de ‘utopie’
dat meer consumeren en produceren
(economische groei is een van de
uitgangspunten van dit model)
tegelijkertijd mogelijk zou zijn met
minder belasten van het milieu [Von
Weiszäcker, 1996].
©Ņ Er is gekozen voor de weergave
van de formule binnen de context
van het jaartal van publicatie aange9
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JOEF[FMGEFQVCMJDBUJFBMTBNCJUJFOJWFBVFFONJMJFVESVLSFEVDUJFNFUFFOGBDUPSWPPS©
7PMHFOT+BOTFOFO7BO)FFM<7FSHSBHU+BOTFO >POULPNKFOJFUBBOIFUQSBUFO
PWFSUSFOECSFVLFOBMTKFEVVS[BBNIFJEOBTUSFFGU%JUJNQMJDFFSUSBEJDBMFUFDIOPMPHJTDIF
JOOPWBUJFT WFSBOEFSJOHJOMFFGTUJKM DVMUVVSFOPSHBOJTBUJFFOQSPEVDUJFTUSVDUVSFO
<#SBT,MBQXJKL,OPU >3FJK<>OPFNUESJFLFOOJTTZTUFNFOEJFIJFSCJKFFOSPM
TQFMFOFFOTZTUFFNWBOOBUVVSXFUFOTDIBQQFMJKLFWFSLMBSJOHFO FFOTZTUFFNWBOTPDJBBM
XFUFOTDIBQQFMJKLFWFSLMBSJOHFOFOFFOTZTUFFNWBOQFSTPPOMJKLFXBBSEFO%PPS+BOTFOFO
7BO)FFM<7FSHSBHU >PPLXFMTBNFOHFWBUBMThUFDIOPMPHJFh hDVMUVVSh HFESBHFO
CFIPFGUFO FOhTUSVDUVVSh JOTUJUVUJFT FDPOPNJF FUDFUFSB ©¤
%FGPSNVMFWBO&ISMJDIFO4QFUIJTÏÏOWBOEFUXFFJOUFSQSFUBUJFSJDIUJOHFOWBOEFWFFM
POEFSTDISFWFOPNTDISJKWJOHWBOA%VVS[BNF0OUXJLLFMJOHWBOEF$PNNJTTJF#SVOEUMBOE
$FOUSBBMLFONFSLWBOEF[FFFSTUFWJTJFJT EBUIFUVJUHBBUWBOFFOCFHSFO[JOHIFUFDPMPHJTDIF
TZTUFFNTUFMUHSFO[FOBBOPOTIBOEFMFO%FWJTJFXPSEUBBOHFEVJENFUAEFFDPMPHJTDIF
QPTJUJF<,PSUIBMT >)FUTUFMUEBUiEFOBUVVSPSEFMJKLFO[FMGPSHBOJTFSFOEJT EBUEF
XFUFOTDIBQWBOEFFDPMPHJFPOTSJDIUMJKOFOHFFGUIPFEJF[FMGPSHBOJTBUJFWBOEFOBUVVSFSVJU
[JFU FOEBUEFTBNFOMFWJOH[JDIWPMHFOTEFSJDIUMJKOFOEJFOUJOUFSJDIUFOw%FUFLPSULPNJOH
WBOEF[FCFOBEFSJOHJTEBUIFUTUSFWFOOBBSEVVS[BBNIFJEXPSEUWFSBCTPMVUFFSE XBBSCJKEF
HFCSVJLTSVJNUFBMTCBTJTWPPSIFUCFMFJEXPSEUHFIBOUFFSE;PMBOHIFUFDIUFSOJFUPN
FUIJTDIF[BLFOHBBU[PBMTLXFTUJFTWBOMFWFOFOEPPE JTEFNBUFXBBSJOFFOOPSNPG
EPFMTUFMMJOHWFSWVMELBOXPSEFOBGIBOLFMJKLWBOEFNBUFXBBSJOIFUUFOLPTUFHBBUWBO
BOEFSFOPSNFOFOEPFMTUFMMJOHFOFOJTEF[FOJFUUFWFSBCTPMVUFSFOUPUIFU[FHHFOPGEF
JOHSFFQEVVS[BBNPGOJFUEVVS[BBNJT#PWFOEJFOJTOJFUBMUJKEEVJEFMJKLXBUEVVS[BBNIFJE
WPPSIFUIBOEFMFOJNQMJDFFSUPNEBUPOEVJEFMJKLJTIPFEFWFSTDIJMMFOEFDSJUFSJB[JDIUPU
FMLBBSWFSIPVEFO
"BOWBOLFMJKLSJDIUEFCPVXXFSFME[JDITMFDIUTPQIFUFOFSHJFCFXVTUCPVXFO)JFSCJK
POUTUBBU[FMGTFFOBSDIJUFDUVVSTUSPNJOHBBOHFEVJENFUATPMBSBSDIJUFDUVSF1BTUFHFOIFU
FJOEFWBOEFKBSFOUBDIUJHLSJKHFOPPLBOEFSFNJMJFVBTQFDUFOFFOCSFEFSFBBOQBL%FA3BBE
WPPSIFU.JMJFVFO/BUVVS0OEFS[PFL©©WFSUBBMUJOCJOOFOEFEPPS#SVOEUMBOE
HFLFOTDIFUTUFAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHOBBSiIFUQSPCFSFOFDPOPNJTDIFQSPDFTTFO[PEBOJH
UFMBUFOWFSMPQFOEBUEBBSCJKFOFSHJFFOHSPOETUPĊFO XBBSPOEFSTDIPPOXBUFS [PWFFM
NPHFMJKLXPSEFOHFTQBBSE BDUJFGLSJOHMPPQCFIFFSQMBBUTWJOEUFONFFSHFCSVJLHFNBBLU
XPSEUWBOWFSOJFVXCBSF FOFSHJF CSPOOFO<3./0 >)FUJTFFOWPPSCFFMEWBOEF
UXFFEFHSPFQJOUFSQSFUBUJFTWBOEFEFmOJUJFWBO%VVS[BNF0OUXJLLFMJOHWBOEF$PNNJTTJF
#SVOEUMBOE%FOBESVLXPSEUHFMFHEPQIFUXPPSEAPOUXJLLFMJOH EBUWPMHFOTEF[FWJTJF
BBOHFFGUEBUIFUOJFUHBBUPNEVJEFMJKLBBOXJKTCBSFFOOJFUUFPWFSTDISJKEFONJMJFVHSFO[FO 
NBBSPNFFO[PFLSJDIUJOH5SBOTJUJFNBOBHFNFOUNPFUEF[FPOUXJLLFMJOHTUVSFOOBBSFFO
CFXVTUTUSFWFOOBBSEVVS[BBNIFJE%VVS[BNFPOUXJLLFMJOHXPSEUBMTFFOEZOBNJTDI
QSPDFTHF[JFO BMTFFOPOCFHSFOTEQFSTQFDUJFGJOQMBBUTWBOFFOBGHFHSFOTEFHFCSVJLTSVJNUF
)FUTUBBUCFLFOEBMTEFAQSPDFTPGJOUFSBDUJFCFOBEFSJOH%FVJUXFSLJOHWBOEF[FCFOBEF
SJOHHBBUOJFUVJUWBOIFUNBYJNBMJTFSFOWBOIFUNJMJFVCFMBOH NBBSWBOIFUPQUJNBMJTFSFO
WBOEF[FCFMBOHFOJOSFMBUJFNFUBOEFSFCFMBOHFO&SJTTQSBLFWBOFFOQSFTDSJQUJFQSPCMFFN
iFSXPSEUHFFOOPSNFSJOHBBOHFHFWFO)FUFSLFOUEFWFSTDIJMMFOEFJOUFSQSFUBUJFTFO
EPFMTUFMMJOHFOWBOEFCFUSPLLFOBDUPSFO FOBBOCFWFMJOHFOLVOOFOEBBSPNBMMFFOUPUTUBOE
LPNFOXBOOFFSWPPSFFOWBOEFXJMMFLFVSJHFXFSLFMJKLIFJETEFmOJUJFTXPSEUHFLP[FOw<3VJT 
>%FJOUFSBDUJFCFOBEFSJOHJTHFCBTFFSEPQOFUXFSLUIFPSJFÑOFOLPNUWPPSUVJUPOEFS
LFOOJOHWBOEFWFMFPO[FLFSIFEFOEJFBBOIFUTUSFWFOOBBSEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHLMFWFO
%FUXFFCFTDISFWFOCFOBEFSJOHFOWBOEFGBDUPSBBOQBLCJOOFOEFEPFMTUFMMJOHWBOEF
$PNNJTTJFWBO#SVOEUMBOELPNFOPWFSFFONFUXBUXPSEUBBOHFEVJEBMTA[XBLLFFO
10

Proloog

Duurzame Ontwikkeling en Perspectief

ATUFSLFEVVS[BBNIFJE)FUWFSTDIJMTQJUTU[JDIUPFPQEFWSBBHJOIPFWFSSFEVVS[BNF
POUXJLLFMJOHPQCBTJTWBOOBUVVSXFUFOTDIBQQFMJKLFHSPOEFOJTWBTUUFTUFMMFOFOUF
PQFSBUJPOBMJTFSFO%FATUFSLFJOUFSQSFUBUJFTUFMUEBUEJULBO UFSXJKMEFA[XBLLFJOUFSQSFUBUJF
NFFOUEBUIJFSWPPSUFWFFMUFDIOJTDIFFOXFUFOTDIBQQFMJKLFPO[FLFSIFEFO[JKO©ņ
*OAɨF4UBUFPGUIF8PSME©Ň<#SPXO >XPSEFOWPPSIFUFFSTUEVJEFMJKLF
WFSCBOEFOBBOHFUPPOEUVTTFOEFTUPGTUSPNFOPQEFXFSFMEFOIVOEJSFDUFPGJOEJSFDUF
SFMBUJFNFUEFCPVX.FOPOEFSLFOUIFUCFMBOHWBOFFOIPMJTUJTDIF NVMUJEJTDJQMJOBJSF
BBOQBLWBOEFNPOEJBMFFOEBBSWBOVJUHBBOEFMPDBMFQSPCMFNFO0OEFSLFOEXPSEUEBU 
FWFOBMTIFUFFSEFSCFTDISFWFOQSFTDSJQUJFQSPCMFFNEPPSHFCSFLBBOEVJEFMJKLFQBSBNFUFST
PNATVTUBJOBCJMJUZUFLXBOUJmDFSFO FFOCFQBBMEFWBBHIFJECFTUBBUBBOHBBOEFBMEBOOJFU
OPEJHFNBBUSFHFMFO;FMGTEFmOJUJFTWBOHFSFOPNNFFSEFDPNNJTTJFT [PBMTEFQSPDFTPG
JOUFSBDUJFCFOBEFSJOHWBOEFEFmOJUJFWBO#SVOEUMBOEWBOA4VTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU[JKO
iEFSNBUFPQFO EBUIFUWPPSNFOTFO JOTUFMMJOHFOFOSFHFSJOHFOFFOWPVEJHJTPN
NBBUSFHFMFOEFTHFXFOTUUFWFSNJKEFOw<-FUUJOHB  Q>
&FOQSPCMFFNJTEBUNJMJFVCFMBOHFOFOFDPOPNJTDIFCFMBOHFOWBOGVOEBNFOUFFMBOEFSF
BBSE[JKO%FNJMJFVQSPCMFNFO[JKOWBBLEJĊVVT%FQSPCMFNFOXPSEFOWFSEFFMEPWFSFFO
HSPUFSHFCJFEPGBGHFXFOUFMEPQEFUPFLPNTU&DPOPNJTDIFCFMBOHFOEBBSFOUFHFO[JKONFFS
HFDPODFOUSFFSE%JUJTCJKWPPSCFFMEIFUHFWBMCJKEF OVUT WPPS[JFOJOHFOEJFHFBDIUXPSEFO
FFOABMHFNFFO OPPE[BLFMJKL HPFEUF[JKO [PBMTEFFOFSHJFWPPS[JFOJOH%FCBUFOLPNFO 
EPPSCFVSTHFOPUFFSEFQSJWBUJTFSJOHBBOCFQBBMEFBDUPSFOUPF EJFEBBSCJKNBBSCFQFSLUF
JOWFTUFSJOH SJTJDPTMPQFONFUCFUSFLLJOHUPUEFLPTUFOWBOIFUQSPKFDU
)FUTQFDJmFLTFDUPSBMFCFMBOHLBOTUFSLWFSTDIJMMFOWBOIFUHFMEFOEBMHFNFFOFDPOPNJTDIF
CFMBOH%FFFO[JKEJHFCFMBOHFOWFSUFHFOXPPSEJHJOHLBOBMTSFNPQWFSOJFVXJOHXFSLFO
/JFVXFJEFFÑOEJFOJFUHPFECJKEFIVJEJHFCFMBOHFOBBOTMVJUFO[VMMFONJOEFSTOFMTFSJFVT
XPSEFOHFOPNFO
zien uit recent onderzoek is gebleken dat de aanname van de wereldbevolkingsgroei en –elasticiteit sterk
afhankelijk zijn van de bevolkingsomvang van het moment van de
meta-analyse [Bergh, 2004].
© Als we –evenals de uitgangspunten van de commissie Brundtlandde derde wereld evenveel welvaart
gunnen als ons zelf, ook wel het
‘equity principe’ genoemd, houdt dit
in dat we als veranderende samenleving (incl. de bouw) het gebruik van
onze welvaarts- en consumptiemiddelen tot 5% van het huidige moeten
reduceren.
©¤ Het belang van de laatste twee
wordt nog onvoldoende beseft: de
culturele en structurele condities
waaraan voldaan moet worden om
de implementatie van technologische
innovaties mogelijk te maken. De
culturele condities komen neer op
de noodzaak van een vraag voor de
service waarin een technisch systeem
kan voorzien. De structurele condities hebben betrekking op de socia-

le-, politieke- en financiële structuren in de maatschappij en de technologische infrastructuur. Om technologische verandering te bewerkstelligen is het noodzakelijk om de
(opbouw van de) energieprijzen of
de institutionele structuren in de
samenleving te veranderen. Vraag
blijft wat het uitgangspunt is.
©© De RMNO, de Raad voor het
Milieu- en Natuur Onderzoek, is een
sectorraad die de Nederlandse
regering adviseert over te voeren
onderzoeksbeleid op het gebied van
ruimtelijke ordening, milieu, natuur
en landschap. De Raad streeft naar
een duurzame samenleving waarin
kennisontwikkeling en kennisbenutting optimaal beantwoorden aan
maatschappelijke behoeften. Daarbij
wordt zo’n drie tot vijftien jaar
vooruit gekeken [RMNO, 2003].
©ņ Eén van de weinige maatregelen
waarin de duurzaamheiddoelstelling
wel wordt geoperationaliseerd en
een verbinding wordt gelegd tussen
ecologie en economie is de instelling

van de ‘Ecotax’ (officieel
'Regulerende Energie Belasting'
genoemd. De Eco-tax moet een
bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot, uitgedrukt
in economische termen, ofwel in
centen per kilowattuur (Eurocent/
KWh). De consument betaalt deze
belasting voor alle vormen van
elektriciteitsopwekking, maar de
exploitant van duurzame energie niet
[Kuik, 1998]).
©Ň 'State of the World' is een periodiek uitgevoerd onderzoek naar de
kwantitatieve en kwalitatieve stand
van zaken van de verschillende bronnen (grondstoffen) en putten (verontreinigingen) van de aarde. Door
Nationale Overheden, V.N. instanties en anderen heeft het, bij afwezigheid van een jaarlijkse beoordeling door de Verenigde Naties,
inmiddels een ‘semi-officieel’ status
verkregen. In publicaties worden
tevens (logische) oplossingen aangedragen [Brown, 1990 / 1995].
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%JUQSPDFTJTNFEFEPPSEFHFTUBSUFQSJWBUJTFSJOHJOFOLFMFTFDUPSFOXFMBBOIFUWFSCFUFSFO
)FU[PHFOBBNEFAPOEFSOFNJOHFOQSPEVDUJFQSPDFTQBSBEJHNBFOIFUANBOBHFSJBM
QBSBEJHNB©ňXFSLFOOJFUNFFS<-JOEFO >FOEFQSJWBUFPSHBOJTBUJFTDR
POEFSOFNJOHFO[JKO[JDI JOHFHFWFOEPPSNBSLUFJTFO DPODVSSFOUJF BDUJFGCF[JHHBBO
IPVEFONFU[PHFOBBNEASFEFTJHOIFUBBOQBTTFOWBOIVOCFMBOHFOFOQMBOOFOJOFFONFFS
NJMJFVWSJFOEFMJKLFSJDIUJOH©ŉ%FGFJUFMJKLCFOPEJHEFGBTFWBOASFUIJOLJOH IFU[PSHESBHFO
WPPSWFSEFSFJOUFHSBUJFWBOUPFLPNTUJHFFDPOPNJTDIFFONJMJFVLVOEJHFCFMBOHFOJOIFU
IFEFO©Ŋ TUBBUOPHUFWFSWBOEF[FQBSUJKFOBG7PPSBMTOPHMJKLUEJUEFUBBLWBOEFPWFSIFJE
FOEFXFUFOTDIBQ©ŋ
%FMBBUTUFEFDFOOJBESJOHUJOFFOHSPPUEFFMWBOEFNJMJFVQVCMJDBUJFTFFOPQLPNFOECFTFG
EPPS EBUIFU NJMJFV DSFEPiɨJOLHMPCBM BDUMPDBMwCBTJTNPFU[JKOWPPSEFBBOUFESBHFO
PQMPTTJOHFO.BBSEJUJTKVJTUIÏUQSPCMFFNUFOBBO[JFOWBOIFUCFXVTUNBLFOWBOEF
IVJEJHFNBBUTDIBQQJK
)FUCFMBOHWBOEVVS[BBNHFCSVJLFOEFSFMBUJFUVTTFOFJHFOIBOEFMFOFOHMPCBMFNJMJFV
FĊFDUFOPQLPSUFFOMBOHFUFSNJKOJTWPPSWFMFONPFJMJKLJO[JDIUFMJKLUFNBLFO
7PMHFOT8JMTPO<>JTIFUCFXVTU[JKOWBOEFHF[POEIFJEWBOEFBBSEFTUFSL
UPFHFOPNFO NBBSIFUUFNQPXBBSJOIBCJUBUXPSEUWFSOJFUJHEOJFUTJHOJmDBOUBGHFOPNFO
i"MTWFSOJFUJHJOHWBOEFIBCJUBU [PBMTSFHFOXPVE PDFBOFO [PFUXBUFSCFLLFOTFOSJWJFSFO 
WFSEFSEPPSHBBUWBMUEFWPFEJOHTCPEFNXFHPOEFSEFOBUVVSMJKLFSFTFSWFTXBBSWBOEF
NFOTIFJEBGIBOLFMJKLJT0GXFM EFOBUVVSMJKLFFDPOPNJFXBBSWBOEFNBSLUFDPOPNJF
BGIBOLFMJKLJTXPSEUTUFFETWFSEFSWFS[XBLUw<8JMTPO 7JUPVTFLFUBM >
(PVETCMPN<7SJFT(PVETCMPN C>HFFGUUXFFSFEFOFOXBBSPNNFOTFOEPPSEF
JOEVTUSJBMJTBUJFIFUDPOUBDUNFUEFACJPTGFFSWFSMPSFOIFCCFOiIFU[JKOLXFTUJFTWBOUJKEFO
HFME  %FNFOTFO[JKO[JDIHBBOTQFDJBMJTFSFOUPUFOLFMFBDUJWJUFJUFO BOEFSFBBO BOEFSF 
TQFDJBMJTUFOPWFSMBUFOE XBBSEPPSXFJOJHNFOTFOPWFSCMFWFO EJFJOIVOEBHFMJKLTXFSLOPH
UFNBLFOIBEEFONFUEFOBUVVS#PWFOEJFOCFUBMFOXJKFMLBBSWPPSHFMFWFSEFEJFOTUFOOJFU
NFFSJOOBUVSBNBBSJOHFME(FFOXPOEFSEBUHFMEWFSEJFOFOPQHFTQBOOFOWPFUJTLPNFO
UFTUBBONFUEJFOBUVVSw FJOEFDJUBBU #F[JFOUFHFOEF[FBDIUFSHSPOEXPSEUTUFFETWBLFSEF
OPPE[BLFMJKLIFJEPNNFOTFONFFSJO[JDIUUFHFWFOJOEFHFWPMHFOEBOXFMCFIPFGUFOWBO
FJHFOIBOEFMFOHFOPFNE*OUJKECF[JFOLBOEJUWØØSIFUIBOEFMFO[JKO FOEBBSNFF
OFHBUJFWFHFWPMHFOWPPSLPNFO NBBSPPLOBIFUIBOEFMFO NJUTEFHFWPMHFOHFDPOUSPMFFSE
DRCFQFSLUCMJKWFOUPUEFBBOTUJDIUFS %JUMFJEUWBBLUPUEFSPFQPNIFUIBOEFMFO
JO[JDIUFMJKLUFNBLFOPQFFOTDIBBMOJWFBVEJDIUFSCJKEFNFOTFO%FWPSNHFWJOHFO
BGCBLFOJOHWBOEFFDPTZTUFNFOFOFSBBOHFSFMBUFFSEFTDIBBMOJWFBVTXPSEFOWBOHSPUFS
CFMBOHBMTEFPQMPTTJOHFOVJUHBBOWBOUFDIOPMPHJFPQCBTJTWBOOBUVVSMJKLF FDP TZTUFNFO
<:FBOH >%FNFFTUFNFOTFO[JKO[JDIOJFUCFXVTUWBOIFUOVUWBOHPFEXFSLFOEF
FDPTZTUFNFOņŅ
%FIPHFWMVDIUWBOEFUFDIOPMPHJFOPPE[BBLUXFSFMEXJKEUPUWFSBOEFSJOHFOJOTUSVDUVSFO
EJFEFSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOHLVOOFOTUVSFO%FNFUBGPSJTDIFGPSNVMFWBO&ISMJDIFO
4QFUI HFCBTFFSEPQXFSLWBO#BSZ$PNNPOFSņ<&ISMJDI&ISMJDI  NBBLUEJU
EVJEFMJKL;PXFMEFGBDUPSUJKE BMTPPLEFGBDUPSFDPOPNJF[JKOWBOCFMBOHEFFOFESJOHU 
EFBOEFSEXJOHU%BUUJKE FDPOPNJFFOFDPMPHJFOBVXNFUFMLBBSTBNFOIBOHFO FOTPNT
FMLBBSJOEFXFH[JUUFO XPSEUCJKWPPSCFFMEEVJEFMJKLWFSXPPSEEPPSFOLFMFPVEFSFFDPOPNFO
BMT1FOFO(PVE[XBBSEņ¤%JF[FHHFOiBMTKFFFOHPFENJMJFVCFMFJEXJMUWPFSFO NPFUKFFFO
WJTJFIFCCFOPQIFUTPPSUFDPOPNJFEBUKFXFOTUw#JKIFOSFTVMUFFSUEBUWBBLJOFFO
WFSTPCFSJOHTTUSBUFHJF FOEFSPFQPNFFOLSJNQFDPOPNJF
-JKOSFDIUEBBSUFHFOPWFSTUBBUEFNFOJOHWBOIFOEJF[FHHFOEBUFDPOPNJTDIFHSPFJFFO
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WPPSXBBSEFJTWPPSFDPMPHJTDIIBOEFMFO7PPSEF3VJNUFMJKLF0SEFOJOHJTIFUJOUFSFTTBOUPG
[PXFMCJOOFOFFOLSJNQFOEFBMTFFOHSPFJFOEFFDPOPNJFOPHFFONJMJFVESVLWFSMBHJOHWBO
UFONJOTUFFFOGBDUPSJTUFCFSFJLFO,XBMJUFJU FOIFUUPUVJUHBOHTQVOUOFNFOWBOEF
BBOXF[JHF FDPMPHJTDIF DPOEJUJFT[JKOIJFSCJKTMFVUFMCFHSJQQFO
5FOBBO[JFOWBOLXBMJUFJUNPFUHFTUFMEXPSEFOEBUEFJOUFOUJFUPUCPVXLVOEJHFFO
TUFEFOCPVXLVOEJHFLXBMJUFJUTWFSCFUFSJOHJOFFOLFONFSLJTWBOBMMFJOUFSQSFUBUJFTWBO
CPVXFO.BBSBMUFWBBLXPSEUEF[FWFSUBBMEOBBSLXBMJUFJUJOEF[JOWBOEFHFMJKLIFJEFOPG
FDPOPNJTDIFFOUFDIOJTDIFLXBMJUFJU,XBMJUFJUNPFUCFUSFLLJOHIFCCFOPQNFFSBTQFDUFO
EBOEFHFMJKLIFJEBMMFFO#PWFOEJFOHFMEUEBUCJKCPVXFOHFUSBDIUNPFUXPSEFOEF
HFCSVJLFSTJOEJWJEVFMFWSJKIFJEFOFFOIPHFCFMFWJOHTXBBSEFUFCJFEFO7PMHFOT.FMFU
<>JTFFOCFMBOHSJKLEPFMWBOBSDIJUFDUVVSiEFHFCSVJLFSTPQUJNBBMUFMBUFO
GVODUJPOFSFOņ©JOFFOBMTQSFUUJHUFFSWBSFOPNHFWJOH
&FOHFCPVXEBU LMJNBUPMPHJTDIFPNTUBOEJHIFEFOFOPNHFWJOHTLFONFSLFOJOBBONFSLJOH
HFOPNFO OJFUBMTTQBOOFOE NPPJ PGJOBOEFSFPQ[JDIUFOQSFUUJHXPSEUFSWBSFO JTHFFO
EVVS[BNFBSDIJUFDUVVSw3VJNUFMJKLFLXBMJUFJUJTHFFOWBTUTUBBOECFHSJQFOJTNPFJMJKLUF
EFmOJÑSFOņņ)FUCFHSJQHBBUWFSEFSEBOTFDIFUFTUIFUJTDIFBTQFDU*OEF7JFSEF/PUBPWFS
EF3VJNUFMJKLF0SEFOJOH<>XPSEUUFOBBO[JFOWBOSVJNUFMJKLFLXBMJUFJUPOEFSTDIFJE
HFNBBLUJOWFSTDIJMMFOEFAXBBSEFOņŇ
r HFCSVJLTXBBSEFGVODUJPOBMJUFJUFOFċDJÑOUJFHFSJDIUPQCFOVUUFO POUTMVJUFO 
TUSVDUVSFSFO TJUVFSFO [POFSFO WFJMJHIFJE
r CFMFWJOHTXBBSEFDVMUVVSFOTDIPPOIFJEņňHFSJDIUPQJOQBTTFO IFUCFWSFEJHFOWBO
FNPUJPOFMFFOJOUFMMFDUVFMFCFIPFGUFOWBOEFNFOT
©ň

Het onderneming- en productieproces paradigma staat voor het
beperken van ‘de omgeving’ waar
men actief was voor leveranciers van
grondstoffen en afnemers van
producten. Genoemde paradigma
bieden niet voldoende houvast
aangezien ook overheid, concurrenten, consumentenorganisaties, media, milieubeweging en andere belangengroepen steeds meer invloed
krijgen op het succes van de onderneming [Linden, 2003].
©ŉ Het zogenaamde ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
©Ŋ Deze fase heet ook wel de fase
van het 'heroverwegen' en 'het
stellen van de goede vraag'
[Kristinsson, 1995]. Van Koppen
[1993] stelt: "Het is kennelijk niet
alleen moeilijk en tijdrovend om op
de juiste vraag te komen, maar veel
moeilijker en tijdrovender is, het
antwoord te begrijpen wanneer
daarvoor oude en vertrouwde antwoorden moeten worden losgelaten.
Om het antwoord te kunnen begrijpen moet je de vraag, naar het lijkt,
zelf gevonden hebben".
©ŋ De fase van ‘rethinking’ vormt in

deze context, een belangrijk onderdeel van dit onderzoek.
ņŅ Als mensen gevraagd wordt hoe
ze van de natuur afhankelijk zijn,
wordt door de meerderheid gekeken
naar voedsel, vezels, geneesmiddelen
en sinds kort ook genen. Bij de
meeste mensen is onvoldoende
bekend dat ecosystemen lucht en
water reinigen, het klimaat gedeeltelijk reguleren, de grond vruchtbaar
maken, in habitat voorzien en ongedierte en ziekteverwekkers beteugelen" [Lubchenco, 2002].
ņ De factor 20 formule van Ehrlich
en Speth is in 1972 geïntroduceerd
door de Amerikaanse bioloog en
milieudeskundige Bary Commoner.
De factor 20 geeft het streven aan
om in 50 jaar twintig keer zo milieuefficiënt in de maatschappelijke
behoeften te voorzien (zie h.1.1)
[VROM, 1999].
ņ¤ Jan Pen en Alex Goudzwaard zijn
met Arnold Heertje vooraanstaande
Nederlandse economen die al vroeg
het belang van het milieu in hun
analyses hebben betrokken.
ņ© Röling spreekt van het misverstand omtrent functioneel, en dat

functionalisme en ‘fabrieksbouw’
elkaar nog te vaak dekken. De koelheid die het functionalisme vervolgens verweten wordt ligt niet aan het
functionalisme, maar betreft de
koelheid van slechte vormgeving,
slechte architectuur. “Het gebruik is
nadrukkelijk niet het
‘Existenzminimum’, maar optimaal
gebruik. En in anekdote: “Als Kloos
–werkend bij Duiker- van hem te
horen krijgt dat leidingen volgens
een ander verloop er ‘mooier’ uit
zouden zien, zegt hij: ‘Mooier? U
bedoelt functioneler?’ ‘Dat is toch
hetzelfde’, antwoord Duiker.”
[Röling, 2002b, p.20; p.62].
ņņ Voor de hier aangehouden formele definiëring van ‘ruimtelijke
kwaliteit’ zie de definiëring van De
Voogd, in hoofdstuk 2.2.1 .
ņŇ Binnen interdisciplinaire processen praten over waarden in plaats
van normen (en daarmee vaak
vaktermen) is vooral van nut (zo niet
noodzaak) bij complexe problemen
en veel onzekerheden. ‘Duurzame
ontwikkeling’ is een voorbeeld van
een waarde.
ņň Cultuur is een deelverzameling
van natuurlijke verschijnselen, als
13
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r UPFLPNTUXBBSEFEVVS[BBNIFJEFOnFYJCJMJUFJUHFSJDIUPQCMJKWFOEFUFDIOJTDIFDPOPNJTDIF
FOFTUIFUJTDIFNPHFMJKLIFEFOWPPSEFSVJNUF.FUBMTUPFHFWPFHEFCBTJTXBBSEFO BMT
SBOEWPPSXBBSEFO 
r FFOHPFEPOEFSIPVEFOPNHFWJOH
r FFOTDIPPONJMJFV
r FFOWFJMJHFPNHFWJOH
r SVJNUFMJKLFLFV[FWSJKIFJE
r SVJNUFMJKLFWFSTDIFJEFOIFJE
%PPSEFHSPUFPOWSFEFPWFSEFSFTVMUBUFOWBOEF[F/PUBNFUCFUSFLLJOHUPUIFU/FEFSMBOETF
TUBETFOOBUVVSMBOETDIBQSJDIUEF7JKGEF/PUB3VJNUFMJKLF0SEFOJOH<>[JDINFFSPQ
EFNPHFMJKLIFEFOPNEFSVJNUFMJKLFLXBMJUFJUUFUSBOTGPSNFSFO#FMBOHSJKLJTEF
DPOTUBUFSJOHEBUSVJNUFMJKLFLXBMJUFJUDPOUFYUHFCPOEFO FOEZOBNJTDIWBOLBSBLUFSJT
&FOFOBOEFSJTXFFSBGIBOLFMJKLWBOQMBBUT UJKE TDIBBMOJWFBV TPDJBMFPNTUBOEJHIFEFOFO
DVMUVSFMFBDIUFSHSPOE<.JOJTUFSJF730. >/BBTUEFPOEFSWFSEFMJOHWBOSVJNUFMJKLF
LXBMJUFJUJOESJFXBBSEFOJOUSPEVDFFSUEFOJFVXFOPUB3VJNUFMJKLF0SEFOJOHEFAMBHFO
CFOBEFSJOH EJFPOEFSTDIFJENBBLUJOESJFGZTJFLFQMBOOJOHTMBHFO UFXFUFOPOEFSHSPOE 
OFUXFSLFOFOPDDVQBUJFņŉ<7SJFT)FFSFNB >
3FDFOUFCFOBEFSJOHTXJK[FOJOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHTQSBLUJKLIFCCFOJOWFSWPMHIJFSPQ
WPPSBMCFUSFLLJOHPQIFUPNHBBONFUWFSBOEFSJOH&SJTTQSBLFWBOWFSTDIVJWJOHJO
CFOBEFSJOHTXJK[F<7FSTDIVVSFO)FNFM >
r WBO TUBUJTDIF PSEFOJOHOBBS EZOBNJTDIF TUVSJOH
r WBOJOSJDIUJOHOBBSPOUXJLLFMJOH
r WBO LXBOUJUBUJFWF QSPHSBNNBUPFEFMJOHOBBS LXBMJUBUJFWF DPOEJUJFQMBOOJOHņŊ
r WBOHSPFJOBBSUSBOTGPSNBUJFFO
r WBOSVJNUFMJKLQMBOOBBSPOUXFSQFOEPOEFS[PFLFOTUSBUFHJTDIFJOUFSWFOUJFT
Figuur 0.5
Milieubelasting reductie


huidige claims

milieugebruiksruimte

milieuzorg


milieutechniek



duurzame
technologie








jaar

%FGBDUPSUJKEEJFOUIJFSNFFJOOBVXFTBNFOIBOHHF[JFOUFXPSEFOņŋ1JSTJH<>NBBLU
EBBSPNPOEFSTDIFJEUVTTFOTUBUJTDIFLXBMJUFJUFOEZOBNJTDIFLXBMJUFJUŇŅ&SCFTUBBUWPPS
SVJNUFMJKLF LXBMJUFJUHFFOWBTUFNBBUTUBGPGXBBSEFSJOHTNBBU,XBMJUFJUJTUJKEŇ MPDBUJF
FODVMUVVSBGIBOLFMJKL&SJTCPWFOEJFOTQSBLFWBOAWPPSXBBSEFMJKLIFJE.JMJFV[PSHJTOJFU
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[JOWPMBMTNFOHFFOBBOEBDIUIFFGUWPPS TUFEFO CPVXLVOEJHFLXBMJUFJU
.JMJFVUFDIOJTDIFNBBUSFHFMFOIFCCFOHFFO[JOBMTKFEFNJMJFV[PSHPWFSIFUIPPGE[JFU
'JHVVS 'JHVVS %VVS[BBNHFCSVJLFONJMJFV[PSHNPFUFOEBBSPNWPMHFOT%F+POH
<+POH B>BMUJKEWPPSPQTUBBO 'JHVVS 
Figuur 0.6
Voorwaardelijkheid

ecologische kwaliteit



ecologisch
bouwen


demontabel
bouwen
zonne-energie



milieutechniek
milieuzorg
architectonische
kwaliteit






jaar

%JUQSJODJQFWBOWPPSXBBSEFMJKLIFJEJTUFWFSUBMFOOBBSIFUQMBOOJOHTNPEFMWBOEFOJFVXF
OPUB3VJNUFMJKLF0SEFOJOHEFWPPSXBBSEFOTDIFQQFOEFFOWPPSXBBSEFOTUFMMFOEFCFUFLFOJT
WBOAPOEFSHSPOEFOAOFUXFSLFOUFOPQ[JDIUFWBOIFUGZTJFLFQBUSPPOEBUWPPSULPNUVJUIFU
SVJNUFHFCSVJLEPPSNFOTFO APDDVQBUJF Ň¤&FOWFSTUBOEJHFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHSJDIU[JDI
PQIFSTUFMWBOEFTUBCJMJUFJUWBOEFMBBHAPOEFSHSPOEFOPQSPCVVTUFPQMPTTJOHFOEJF[FFS
MBOH WPM IPVECBBS[JKO<WSJKOBBS7SJFT)FFSFNB >
bijzondere vorm van beheerste
natuur [Jong, 1992]. Het Latijnse
mannelijke zelfstandige naamwoord
‘cultus’ heeft drie betekenissen: (1)
bebouwing, aanplantingen, (2)
verzorging, onderhoud, levenswijze,
(3) vorming, beoefening, verering en
verzorgdheid van de taal. Het vrouwelijke ‘cultura’ sluit aan op de
laatste betekenissen: (1) verzorging,
bebouwing, landbouw, bouwland, en
(2) vorming, veredeling, verering,
huldiging.
ņŉ Er bestaan ook andere analysekaders. De belangrijkste is dat van
Habiforum. Hier worden de waarden gekoppeld aan maatschappelijke
belangen, die in elk ruimtelijk plan
en proces aan de orde zijn en gearticuleerd en afgewogen moeten worden. In dit laatste aspect wijkt dit
kader af van die van het analysemodel van het Ministerie, waar dit als
planningsmodel bedoeld is.

ņŊ Kwaliteit laat zich moeilijk kwan- Ň Zo bereikt men al tot 25% reduc-

tificeren. De basis van de duurzame
totaaloplossing, van initiatief (ontwikkeling) tot gebruik (en hergebruik), ligt bij een goede interne en
externe afstemming tussen de initiator, de ontwerper/vormgever en de
gebruiker. Kwaliteit moet daarbij
niet alleen statisch opgevat worden,
maar ook dynamisch.
ņŋ Niet alleen de omloopsnelheid
van het gebruik van de gebouwen
wordt steeds hoger, ook de ideeën
waarop de bouwproductie is gebaseerd; de bouwkunst verandert snel
[Röling, 2002b].
ŇŅ Gesteld wordt dat dynamische
kwaliteit zonder statische verankering leidt tot chaos, terwijl statische
kwaliteit zonder dynamiek verstarring geeft [Hengeveld, 1993; Pirsig,
1991].

tie in alle milieuaspecten en bouwdelen, indien een gebouw niet na 25
jaar weer moet worden afgebroken
maar 100 jaar blijft staan [Jong,
1996]. Zowel de milieukwaliteit, de
bouwtechnische- en materiaaltechnische kwaliteit en de ruimtelijke
kwaliteit oefenen hierop invloed uit.
Ň¤ Deze dominantie houdt niet in
dat ondergrond en netwerken belangrijker zijn dan het ruimtegebruik
door mensen, en dat geen sprake is
van een exclusieve relatie: De langetermijnprocessen en de kwetsbaarheid betreffen vooral (en niet ‘alleen’) het ecologisch belang, terwijl
de cruciale rol van doelmatige netwerken meer naar het economisch
belang verwijst. De ‘strijd’ om de
occupatie van de ruimte kan geassocieerd worden met sociale- en culturele belangen [Vries, 2003].
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%FJOWMPFEWBOAWPSNPQFFOTUSVDUVSFMFWFSCFUFSJOHWBOEVVS[BBNIFJEWBOEFCPVXFO
HFCSVJLTGBTFXPSEUWBBLPOEFSTDIBU&FOWPPSXFSQPGHFCPVXEBUJOHFCSVJLBMTAMFMJKL 
POIBOEJHPGPODPNGPSUBCFMXPSEUFSWBSFOLBOPOEBOLTIBBSEVVS[BBNIFJEVJUFSTU
APOEVVS[BBNXPSEFOBMTEFHFCSVJLTEVVS PGXFMFDPOPNJTDIFMFWFOTEVVS LPSUFSJTEBOEF
UFDIOJTDIFMFWFOTEVVSŇ©&TUIFUJTDIFDSJUFSJBNPFUFOBMTFWFOCFMBOHSJKLCFTDIPVXEXPSEFO
BMTNJMJFVUFDIOJTDIF GVODUJPOFMFFOTPDJBMFDSJUFSJB
#JKIFUPOUXJLLFMFOWBOOJFVXF JOGSB TUSVDUVSFOWPPSCPVXMPDBUJFTXPSEUJONJEEFMTWBO
TUFEFO CPVXFSTWFSXBDIUEBUHFUSBDIUXPSEUPN[PWFFMNPHFMJKLWBOEFPPSTQSPOLFMJKLF
OBUVVSUFSQMFLLFJOUBDUUFMBUFO PGXFMIFUJODVMUVVSCSFOHFOWBOHSPOEFONFUSFTQFDUWPPS
EFBBOXF[JHFOBUVVS
,PDLFMLPSFO<>POEFSTDIFJEUWJKGWFSTDIJMMFOEFQBSBEJHNBTPNUSFOUEFSFMBUJFUVTTFO
NFOTFO DVMUVVS FOEFOBUVVS 'JHVVS %FQBSBEJHNBTWBSJÑSFOWBOEFFHPDFOUSJTDIF
AEFFQFDPMPHZUPUEFAGSPOUJFSFDPOPNJDTXBBSAEFNFOTDFOUSBBMXPSEUHFTUFME
Figuur 0.7

sustainable development

Cultuur - Natuur Paradigma’s
frontier economics
environmental protection
resource management
eco - development
deep - ecology

#JKEFAGSPOUJFSFDPOPNJDTQPTJUJFXPSEUEFOBUVVSCFTDIPVXEBMTFFOWSJKF POHFMJNJUFFSEF
CSPOWBONBUFSJBMFOFOFOFSHJF%FA&OWJSPONFOUBMQSPUFDUJPOQPTJUJFQSPCFFSUEF
WFSWVJMJOHWBOIFUNJMJFVUFNJOJNBMJTFSFOUPUFFOOJWFBVXBBSCJKEFNFOTFMJKLF
HF[POEIFJEFOBMHFIFFMXFM[JKOOJFUCFESFJHEXPSEFO#JKA&OWJSPONFOUBMQSPUFDUJPOFO
CJKA3FTPVSDFNBOBHFNFOUXPSEUEFCFESFJHJOHWBOIFUNJMJFVFOEFOBUVVSMJKLFCSPOOFO
WPMMFEJHPOEFSTDISFWFONBBSWFSTDIJMMFOE NFFS
PGNJOEFSWFSSFHBBOE VJUHFXFSLU#JKEFA&DPEFWFMPQNFOUQPTJUJFJTTQSBLFWBOFFO
DPFWPMVUJFWBODVMUVVS NBBUTDIBQQJK FOOBUVVS)FUFDPMPHJTFSFOWBOEFFDPOPNJFJT
IFUVJUHBOHTQVOUEF CFTUBBOEF CJPEJWFSTJUFJUXPSEUHFIBOEIBBGE#JKEFA%FFQFDPMPHZ
QPTJUJFXPSEUEFNFOTCFTDIPVXEBMTQBSUJDJQBOU FFOPOEFSEFFM WBOFDPTZTUFNFO XBBSCJK
HFMEUEBUBMT[JKEFFDPTZTUFNFOBBOUBTU [JKIBBSFJHFOCFTUBBOTNJEEFMFOWFSOJFUJHU<#BLLFS 
B>
&FOWPPSCFFMEWBO[POFYUSFNFWFSUBMJOHJTEFWJTJFWBO)(8FMMTŇņ*O[JKOCPFL FO
HFMJKLOBNJHFmMNAɨFTIBQFPGUIJOHTUPDPNFQSFTFOUFFSUIJKUFDIOPMPHJFBMTUXFFEF
OBUVVSPNATDIPPOIFJEUFCFSFJLFO*OEFmMNJTEJUWFSUBBMEBMTFFOXJUUFTUBEEJFEFJOGSB
TUSVDUVVSWPMHUPOEFSEFHSPOE WPMMFEJHHFTDIFJEFOWBOEFOBUVVS-FUUFSMJKLFFOFJHFO
XFSFMENFUEJUPNJDSPLMJNBBU5FHFOEFBDIUFSHSPOEWBOEJFUJKE[BH8FMMTJOEFUFDIOPMP
HJFEFNPHFMJKLIFJECFTDIFSNJOHUFCJFEFOUFHFOEFDIBPTFOHFWBSFOWBOEFOBUVVSŇŇ
4JOETEFKBSFOUBDIUJHJTCJOOFOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHIFUQBSBEJHNBWBOAGSPOUJFS
FDPOPNJDTWFSBOEFSEJOEJFWBOEFAFOWJSPONFOUBMQSPUFDUJPO FOJOFFOFOLFMHFWBM[FMGTJO
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EJFWBOASFTPVSDFNBOBHFNFOU4UFFETWBLFSJTTQSBLFWBOWPSNFOWBOEVVS[BBNCPVXFO
1SPCMFFNWBOEVVS[BBNCPVXFOJTEBU[JKOBUXFFEFDFOOJBBMUFOPOEFSHBBUBBOFJHFO
TVDDFT%FMBBUTUFKBSFOXPSEUAEVVS[BBNTUFFETWBLFSHFCSVJLUBMTFFODPOUBJOFSCFHSJQ 
XBBSJOBMMFTQBTUFOXBUOJFUTNFFS[FHU*O/FEFSMBOEJTIFUCFHSJQAEVVS[BBNCPWFOEJFO
WPPSUXFFÑSMFJVJUMFHWBUCBBSŇň)FUJTCFUFSPNWBOATVTUBJOBCMFJOEFCFUFLFOJTWBOIFU
%VJUTFFRVJWBMFOUAOBDIIÊMUJHUFTQSFLFO*OIFU/FEFSMBOETXPSEUEJUCFOBEFSEEPPS
AWPMIPVECBBS BMEFLUEJUOJFUWPMMFEJHEFMBEJOHŇŉ
7SBBHCMJKGUIPFEFHFTUFMEFEVVS[BBNIFJECFSFJLULBOXPSEFOLBOPGNPFUEJUEPPS
[JOOJHFSFOEVT[VJOJHFSUF[JKOAEFFDPOPNJFWBOIFUHFOPFHPG[JKOEFNJMJFVQSPCMFNFO
BMMFFO PQUFMPTTFOEPPSUFDIOJTDITUFFETCFUFSUFXPSEFO <3ÚMJOH >
*OEFPOUXJLLFMJOHWBOEF NPEFSOF BSDIJUFDUVVSIFFGUEFFYQSFTTJFWBOUFDIOPMPHJTDIF
WPPSVJUHBOHBMUJKEFFOCFMBOHSJKLFSPMHFTQFFME;PCFTDIPVXEFOWSPFHFNPEFSOJTUFO[PBMT
-F$PSCVTJFSŇŊFO8BMUFS(SPQJVTŇŋUFDIOPMPHJFBMTFFOAUSBOTGPSNJOHGPSDFGPSDIBOHF
5FHFOXPPSEJHJTNFO[JDI CJKIFU[PFLFOOBBSFFONFFSIPMJTUJTDIFCFOBEFSJOHWBO
POUXFSQFO CFUFSCFXVTUWBOIFUGFJUEBUEFHFCPVXEFPNHFWJOHPOEFSEFFMJTWBOFFOWFFM
HSPUFSFODPNQMFYFSHFIFFM%FJOWMPFEWBOTPDJBMF QPMJUJFLFFOFDPOPNJTDIFLSBDIUFO
XPSEUTUFFETTUFSLFS
)FUJTUFTJNQFMPNBMMFBOUXPPSEFOJOUFDIOPMPHJFUF[PFLFO%FEPPSEFUFDIOJFLPQHBOH
HFCSBDIUFWPPSVJUHBOHXFSLUBMMFFOBMT[FPQFFOTPDJBBMWPPSEFMJHFNBOJFSXPSEUUPFHFQBTU
;PTUFMEFEFmMPTPPG.JDIFM'PVDBVMUFFOTA5FDIOPMPHZNVTUCFTPDJBMCFGPSFJUJTUFDIOJDBM
1FUFS3JDFňŅ[FJJOEJULBEFSA5FDIOPMPHZJTUIFBOTXFS CVUXIBUXBTUIFRVFTUJPO 
<#VDIBOBO >

Ň© Los daarvan geldt dat een duur-

zaam product (de duurzame woning)
niet garandeert dat het product
duurzaam gebruikt wordt. Dit blijkt
uit verschillende (monitor) onderzoeken naar leefstijlen en/of deelaspecten (energieverbruik) van duurzaam gebouwde woningen
[Uyterlinde, 2000; Van Dorst,
2002b].

loosde schakel in de maatschappij
wordt uitgebeeld, en de 'profetische
utopieën’ en studies (3).

ŇŊ Zie noot 7.
Ňŋ Walter Gropius (1883-1969) was

de initiator van het Bauhaus, de
architectuur en algemene kunsten
de ontdekking gedaan dat bacteriën academie, in Dessau, Duitsland. De
ziekteverspreiders kunnen zijn, wat filosofie van Bauhaus kwam neer op
leidde tot het begin van een ontwik- een algehele voorrang aan de functikelde samenleving met de nadruk op onaliteit en de zakelijkheid, asymme‘schoon’ in de zin van het nemen
trische plattegrond, platte daken,
van afstand ten opzichte van de
raamstroken, locale bouwmaterialen,
(bedreigende) natuur. Aan het einde industrieel vervaardigde onderdelen
Ňņ H.G. Wells (1866-1946): Britse
romanschrijver en essayist, was korte van de 20e eeuw werd het het omge- en de modernste huishoudelijke
tijd lid van de Fabian Society en was keerde: voor velen gold dat niet
hulpmiddelen [Rooy, 1992; Isaacs,
zozeer de chaotische natuur bedrei- 1991].
bezield door "de wens de maatgend was, maar de technologie zelf.
schappij te hervormen en toonde
ňŅ Peter Rice (1935 – 1992) was één
zich aanhanger van de theorie dat de Ňň Zie hoofdstuk 2.2.1 definities.
van de partners in Ove Arup &
mens, tot grote ontdekkingen en
Ňŉ Binnen dit onderzoek is er voor Partners, die grote invloed heeft
weergaloze prestaties in staat, wegen gekozen ‘duurzaam’ en ‘verduurza- gehad in het werk van Renzo Piano
dient te vinden om de hem boven
ming’ te blijven gebruiken daar waar en Richard Rogers. Piano omschreef
het hoofd gegroeide schepping te
hem als “A man of science yet at the
het de dubbele (brede) betekenis
leren beheersen en beheren"
betreft en in geval van aanhalen van same time a humanist, Peter never
[Caenegem, 1979]. Zijn oeuvre is in andere auteurs, beleidsdocumenten let his mind rest and did not accept
te delen in drie hoofdgroepen, te
easy or ready-made solutions”
en bestaande terminologie, zoals
weten: de 'scientific romances' (1),
‘duurzame ontwikkeling’, ‘duurzaam [Piano, 1992].
fantastische romans met een natuur- bouwen’ en ‘duurzame landbouw’.
ň Buckminster Fuller stelde dat:
wetenschappelijke ondergrond, de
Daar waar mogelijk is duurzaam
“You can’t better the world by
humoristische/realistische, soms
vervangen door het meer specifieke simply talking to it. Philosophy to be
semi-autobiografische romans (2)
‘volhoudbaar’ (of ‘handhaafbaar’),
effective must be mechanically
waarin de kleine man als verwaar‘milieubewust’ of ‘hernieuwbaar’.
applied” [Baldwin, 1996; p. 12).

ŇŇ Voorafgaand hieraan had Pasteur
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%BWJE1VUUOBNWPFHUIJFSIFUCFMBOHWBOIFUDSFBUJFWFJEFFBBOUPFFFOWFSOJFVXFOEF
POEFSMJOHFBGTUFNNJOH IFUJOUFHSBBMPOUXFSQFOXBBSCJKIFUHFIFFMNFFSXPSEUEBOEF
TPNEFSEFMFOi*UJTVOBSHVBCMZUSVFUIBUUIFSFBSFPOMZUXPQSJNBSZTPVSDFTPGXFBMUI
BWBJMBCMFUPVTXIBUXFHFUGSPNUIFFBSUIJUTFMGBOEXIBUXFHFUGSPNPVSPXODSFBUJWF
JNBHJOBUJPOT
i6OMFTTXFTUBSUSFMZJOHMFTTPOUIFGPSNFSBOENVDINPSFPOUIFMBUUFS UIFOJUJT
JODPODFJWBCMFUIBUXFDBOTVTUBJOUIFHSPXJOHQPQVMBUJPOPGUIFXPSMEXJUIBOZUIJOH
BQQSPBDIJOHEFDFOU DJWJMJTFEBOECSPBEMZDPNQBSBCMFTUBOEBSETPGMJWJOHw<3PHFST >
7FSWPMHFOTTUFMU3JDIBSE3PHFSTEBUXFEFSPMWBOUFDIOPMPHJFJOEF[FDPOUFYUNPFUFO
QMBBUTFO%FVJUTQSBLFOPOEFSTUSFQFOIFUHSPFJFOECFTFGWBOIFUCFMBOHPNEFIFUFSPOPNJF 
WBOTDIJKOCBBSPOCFÕOWMPFECBSFUFDIOPMPHJFFOTZTUFNFO UPUFFONJOJNVNUFCFQFSLFO
<3ÚMJOH >8FMMJDIUMJHUFFOEFFMWBOIFUBOUXPPSEJOIFUXFSLWBO3JDIBSE
#VDLNJOTUFS'VMMFSEJFIPOEFSEKBBSHFMFEFOBMPQ[PFLXBTOBBSFFOHF[POEFMFFGPNHFWJOH
[POEFSLPQQFMJOHBBODFOUSBMFWPPS[JFOJOHFOFOTZTUFNFO
7PPS#VDLNJOTUFS'VMMFSXBTBVUPOPNJFFFOCFMBOHSJKLPOEFSEFFMJO[JKOEPFMWBOFFO
APOFUPXOXPSME<#BMEXJO >7SBBHJTOVPG[PSHWVMEJHFFOWPMIPVECBSFBVUPOPNJF
WBOBG[POEFSMJKLFEFMFOPQCBTJTWBOOBUVVSMJKLFTZTUFNFOEFPQMPTTJOHJT XBUEF[F
BG[POEFSMJKLFPOEFSEFMFOEBBSCJKJOIPVEFO FOIPFXFEFSPMWBOUFDIOPMPHJFFOHFCSVJLFST
NPFUFO[JFOň
Figuur 0.8
Energienetwerk binnen de ‘Dymaxion Map’
van Buckminster Fuller
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Hoofdstuk 1

Uitgangspunten en Probleemstelling

1.1
Inleiding
%JUPOEFS[PFLIFFGUBMTEPFMEFWPPSXBBSEFOWPPSEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH WPMHFOTEF
EFmOJUJFWBO#SVOEUMBOE UFBOBMZTFSFOFOUFWFSUBMFOOBBSEFHFCPVXEFPNHFWJOH%F
CFEPFMJOHJTPNFFOHJETQSJODJQFFOFFOWPPSCFFMEVJUXFSLJOHBBOUFESBHFOEJFHF[BNFOMJKL
LVOOFOCJKESBHFOBBOIFUUFHFOHBBOWBOWFSEFSFVJUQVUUJOHFOBBOUBTUJOHWBOQSJNBJSF
HSPOETUPĊFOSFTFSWFTFOEFVJUTUPPUWBOTDIBEFMJKLFTUPĊFO
$FOUSBBMTUBBUEFWSBBHIPFEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOCJOOFOEFHFCPVXEFPNHFWJOHPQUJNBBM
WFSEVVS[BBNELVOOFOXPSEFO JOEJFONPHFMJKLNFULSJOHMPQFO %BBSVJUWPMHUEFSPMWBO
EFWFSCJOEFOEFJOGSBTUSVDUVSFO%FWFSTDIJMMFOEFFTTFOUJÑMFNJMJFVUIFNBTFOFSHJF XBUFSFO
BGWBM NBUFSJBBM XPSEFOJOIFUPOEFS[PFLEBBSPNUF[BNFOCF[JFO
#FLFLFOXPSEUEFNPHFMJKLIFJEFFOLPQQFMJOHBBOUFCSFOHFOUVTTFOEFNJMJFVUIFNBT
FOFSHJF XBUFSFOBGWBM NBUFSJBMFO FOEFFDPMPHJTDIF FTUIFUJTDIFFOTPDJBMFLXBMJUFJUFO
%FTUVSFOEFSPMWBOEFJOGSBTUSVDUVVSTUBBUCJOOFOEFSFMBUJFWBOJOHSFQFOCFUSFĊFOEF
TUSPNFO HFCJFEFOFOBDUPSFODFOUSBBM0NEFJOUFHSBMJUFJUFOJOUFSDPOOFDUJFWBOEF[F
BTQFDUFOEVJEFMJKLUFNBLFOPOEFSLFOU5KBMMJOHJJ<>IFUAFDPMPHJTDIWFME)JFSUPF
SFLFOUIJKEFTUSPNFO MFWFOTQSPDFTTFOFOTPDJBBMDVMUVSFMFQSPDFTTFO XBBSNFFEF
IPVEJOHFOUFHFOPWFSEFOBUVVSTBNFOIBOHFO
7BOCFMBOHJTIFUCFTFGEBUEFXFSLJOHFOCJOOFOIFUFDPMPHJTDIFWFMEWBOQMBBUTUPU
QMBBUTWFSTDIJMMFOE[JKO#JOOFOEJUFDPMPHJTDIFWFMEXPSEFOFFOCJPUJTDIFFOBCJPUJTDIF
DPNQPOFOUPOEFSTDIFJEFO#JOOFOEFCJPUJTDIFDPNQPOFOULVOOFOWFSWPMHFOT
WFSTDIJMMFOEFFTTFOUJÑMFTZTUFNFOPOEFSLFOEXPSEFO [PBMTIFUXBUFSTZTUFFN
#JOOFOEF[FTZTUFNFOCFTUBBOSFMBUJFTPQTPDJBBM TPDJBBMFDPOPNJTDITZTUFFN JOTUJUVUJPOFFM
TZTUFFN SVJNUFMJKL FOFDPMPHJTDIHFCJFE OBUVVSMJKLTZTUFFN GZTJTDITZTUFFN 
CJPMPHJTDITZTUFFNFODIFNJTDITZTUFFN'JHVVS <8FTTFMJOH >
Figuur 1.1
Het watersysteem

institutioneel systeem

natuurlijk systeem

sociaal-economisch
systeem

biologisch systeem

fysisch systeem

chemisch systeem

 Het integratiegebied tussen de

verschillende vakgebieden en oplossingsrichtingen wordt nog onvoldoende onderzocht.
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,SJTUJOTTPOTQMJUTUEFBCJPUJTDIFDPNQPOFOUPQJOEFAOJFUMFWFOEFBBSEFBMTTUBUJTDIF
DPNQPOFOUFOIFUWFSBOEFSMJKLF FJOEFMP[FGZTJTDIFPNIVMTFMWBOEFBBSEFBMTEZOBNJTDIF
WJFSEFDPNQPOFOU 'JHVVS <,SJTUJOTTPOFUBM B>
Figuur 1. 2
Ons milieusysteem

fysische component

technische component

biotische component

a-biotische component

"BOHF[JFOOBBTUEFNJMJFVLXBMJUFJUFOEFSVJNUFMJKLFLXBMJUFJUEFBBOEBDIUWPPSEFTPDJBMF
LXBMJUFJUCJOOFOEFHFCPVXEFPNHFWJOHOPHUFWFFMBDIUFSCMJKGU XPSEUPOEFS[PDIUIPF
HFCSVJLFSTFOCFXPOFSTWJBEF EF DFOUSBMJTBUJFWBOTZTUFNFOFOPGUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS
BMEBOOJFUNFFSLVOOFOQBSUJDJQFSFOJOEFFJHFOAMFFGPNHFWJOH EJFEFCBTJTWPSNUWPPSEF
XPPOLXBMJUFJU EFMFFGCBBSIFJEFOEBBSNFFEFEVVS[BBNIFJEWBOEFGZTJFLFPNHFWJOH
)FUPOEFS[PFLUSBDIUCJKUFESBHFOBBOIFUADZDMJTDIEFOLFOFOADZDMJTDIPOUXFSQFO
<,SJTUJOTTPO B1JBOP >CJOOFOEF CFTUBBOEF HFCPVXEFPNHFWJOH XBBSCJK
UPFWPFHJOHWBO[PXFJOJHNPHFMJKLBSCFJE FOFSHJFFOLBQJUBBMVJUHBOHTQVOUJT"VUPOPNJF
JTFFOTUSFWFO NBBSOJFUEPFMPQ[JDI[FMGi)FUJTHFFOSFMJHJFw[PBMTNFOEBUJOXPSLTIPQT
WPPSIFUOJFVXF3VJHPPSE¤WFSXPPSEEF8FMLBOEFSFMBUJFUVTTFOIFUJOEJWJEV EF
HFNFFOTDIBQFOEFMFFGPNHFWJOHNFFSCFUFLFOJTLSJKHFO FOLBOEFWFSWSFFNEJOH©WBOEF
QSJNBJSFMFWFOTQSPDFTTFONPHFMJKLHFLFFSEXPSEFO
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7PMHFOT)FSNBO8JKĊFMTņLPNFOEPPSEFIFSJOUSPEVDUJFWBOBVUPOPNJFFOBVUBSLJFPQEF
TDIBBMWBOMFFGHFNFFOTDIBQQFO IFU[FMGCFXVTU[JKO EFFJHFOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEFOEF
CFUSPLLFOIFJENPHFMJKLNFFSDFOUSBBMUFTUBBO<.PFU >*OWFSWPMHPQFFSEFSF
POEFS[PFLFO<%04*4,SJTUJOTTPOFUBM B&DPQPMJT5KBMMJOHJJ >[BMHFUSBDIU
XPSEFOBBOUFUPOFOEBUNJMJFVLXBMJUFJUWBOEFTUBE TEFMFO FOEFJOWMPFEWBOTUFSLF
MFFGHFNFFOTDIBQQFOOJFUBMTCFQFSLFOEFWPPSXBBSEFIPFGUUFHFMEFO NBBSBMTVJUEBHJOHFO
BBOMFJEJOHPNUFLPNFOUPUFFOTVDDFTWPMMFOJFVXFWPSNHFWJOHFOPSHBOJTBUJFWBO
QSPDFTTFO)FUPOEFS[PFLJTUPFQBTTJOHTHFSJDIUWBOLBSBLUFS

1.2
Maatschappelijk- en wetenschappelijk kader
1.2.1
aanleiding onderzoek
/BBTUEFJOEFQSPMPPHHFLFOTDIFUTUFTUFFETWFSEFSPOUXJLLFMFOEFNPOEJBMFCFXVTUXPSEJOH
UFOBBO[JFOWBOIFUCFMBOHWBOAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHJTTQSBLFWBOFOLFMFCFMBOHSJKLF
ANFHBUSFOET<4BTTFO 730. #PVXFS )FOHFWFME >WPPSXBU
CFUSFGUEJWFSTFIVJEJHFNBBUTDIBQQFMJKLFQSPDFTTFO
r UPFOFNFOEFFNBODJQBUJFŇ WFSHSJK[JOH NVMUJDVMUVSBMJUFJUFOJOEJWJEVBMJTFSJOHWBOEF
TBNFOMFWJOHň
r PQUSFEFOEFTDIBBMEJĊFSFOUJBUJF JOUFSOBUJPOBMJTFSJOHFOHMPCBMJTFSJOH
r WPPSUHBBOEFFDPOPNJTDIUFDIOPMPHJTDIFWFSOJFVXJOH XBBSPOEFSJOGPSNBUJTFSJOH 
%FUPFOFNFOEFFNBODJQBUJFWBOJOEJWJEVFOFOHSPFQFOFOEFJOEJWJEVBMJTFSJOHIFCCFO
JOWMPFEPQEFCFIPFGUFOWBONFOTFO UFSXJKMTDIBBMWFSHSPUJOHFOJOUFSOBUJPOBMJTFSJOH
CFMBOHSJKLFUSFOET[JKO%F[FCFSVTUFOPQNBBUTDIBQQFMJKLFFOFDPOPNJTDIFWPPSEFMFO[PBMT
MBHFSFLPTUFOEPPSFċDJÑOUFQSPEVDUJFWBOHPFEFSFOFOEJFOTUFO JOUFOTJFWFCFOVUUJOHWBO
TDIBBSTFSVJNUFFOIPHFBUUSBDUJFWPPSEFHFCSVJLFSTEPPSOJWFBVWFSIPHJOHWBOIFUBBOCPEŉ
<)FOHFWFME >
%FHMPCBMFAJOUFSDPOOFDUJFOFFNUPQBMMFSMFJHFCJFEFOPSNUPF5PDIHFMEUEBUEF
POHFMJKLIFJEJOUPFHBOHUPUCSPOOFO LBQJUBBMFOBOEFSFALBOTFO FOIFUHFNFFOTDIBQQFMJKL
QSPmKUFSWBO PPLUPFOFNFO<3ÚMJOH C>

¤ Ruigoord: kunstenaarsnederzetting
nabij Amsterdam. De nederzetting
bestaat deels uit gekraakte (aanwezige) arbeiderswoningen en deels uit
zelfbouwsels en mobiele woningen
en is een voorbeeld van informele
stedenbouw en zogenaamde ‘silent
green’ of ‘no tech’ stroming.
© Onderdelen van kringlopen zijn
minder zichtbaar en beleefbaar, wat
vaak leidt tot weinig spaarzaamheid
op allerlei essentiële gebieden.
ņ Herman Wijffels is (anno 2006)
voorzitter van de SER (Sociaal
Economische Raad).

Ň Emancipatie is te omschrijven als

“mensen in staat stellen te leven naar
hun ‘ware’ aard, hen te bevrijden uit
de slavernij der conventies” [Duijker,
1980, p.69], waarbij de emancipatorische benadering ervan uit gaat,
dat “menselijke activiteit aan de ene
kant wordt bepaald door maatschappelijke structuren, maar dat zij
tegelijkertijd in staat is die structuren
te overwinnen en door nieuwe te
vervangen” [Kuypers, 1979, p.8].
ň Individualisering en emancipatie
worden vaak tezamen met andere
maatschappelijke ontwikkelingen
onderscheiden, zoals zelfontplooiing, secularisering en afvlakking
van geografische verschillen in

levensbeschouwing. Versterking van
deze processen door demografische
ontwikkelingen zoals de bevolkingsgroei, immigratie, gezinsverdunning
en vergrijzing is daarbij aan de orde.
ŉ Dat er sprake is van internationalisering en globalisering wordt
niet algemeen onderschreven. Patel
en Pavitt [1991] en Ruigrok & Van
Tulder [1995] tonen aan dat de
ontwikkeling van de technologie
over het algemeen dicht bij de thuisbases blijft plaatsvinden. Volgens
Kleinknegt [1998] zien we eerder
‘regionalisering’ of ‘lokalisering’ van
de wereldeconomie in combinatie
met een groeiende mobiliteit.
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)FUQSPDFTWBOHMPCBMJTFSJOHIPVEUUFHFMJKLFSUJKEFFOWFSEFSHBBOEFTQFDJBMJTBUJFJO FO
EBBSNFFUPFOFNFOEFSJTJDPTBMTHFWPMHWBOHSPUFSF JOUFS OBUJPOBMFBGIBOLFMJKLIFJE
<.D$BSUIZ >FOIFUFSPOPNJF)FUSVJNUFMJKLCFMFJE[BMTMFDIUTCFQFSLUTUVSFOE
LVOOFOPQUSFEFO PNEBUEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHWPPSBMEPPSFDPOPNJTDIFCFMBOHFO
XPSEUHFTUVVSEŊ
*OA&DPOPNJFNFUPQFOHSFO[FO<5XFFEF,BNFS >WPMHUVJUFFOTUFSLUF[XBLUFBOBMZTF
WBO/FEFSMBOECJOOFO&VSPQB EBUÏÏOWBOEFTUFSLFSFQVOUFOEFSFMBUJFGHPFEFJOGSBTUSVD
UVVS JOEFSVJNTUFCFUFLFOJT JTŋ7PMHFOT)FOHFWFME<>JTEJUDPODVSSFOUJFWPPSEFFM
CJOOFO&VSPQBOJFUPOCFESFJHE)FUPQOJWFBVIPVEFOFOCSFOHFOWBOEFJOGSBTUSVDUVVS
FOIFUTDIPPONBLFOFOTDIPPOIPVEFOWBOIFUNJMJFV[JKOEBBSPNWPMHFOT)FOHFWFME
CFMBOHSJKLFEPFMFO UFSXJKMJOGSBTUSVDUVVSFONJMJFVUFHFOXPPSEJHBMTUFHFOHFTUFMEF
XBBSEFOXPSEFOFSWBSFO%FSVJNUFMJKLFPSEFOJOH[BMEFSVJNUFMJKLFDPOTFRVFOUJFTWBO
EF[FPOUXJLLFMJOHFONPFUFOHFMFJEFOŅ<)FVWFMIPG > UFSXJKMWPPSEFNJMJFVTFDUPS
IFUJOUFHSFSFOWBOIFUNJMJFVCFMFJEJOBOEFSFCFMFJETTFDUPSFOFFOCFMBOHSJKLFPQHBWFJT
"DIUFSHSPOEJTWFSEFSIFUCFTFGEBUJOEFBGHFMPQFOEFDFOOJBEFNJMJFVCFMBTUJOHEPPS
IVJTIPVEFOTFOHFCPVXEFPNHFWJOHBBONFSLFMJKLJTUPFHFOPNFO<2VJTUFUBM C
/PPSNBO4DIPPU6JUFSLBNQ 4MPCFUBM >
7FMFWPSNFOWBOHMPCBMJTFSJOH[JKOUFPOEFSLFOOFO<4BTTFO >%FDPNQMFYJUFJUWBOEF
QSPCMFNBUJFLWSBBHUPNIFULJKLFOPWFSEFHSFO[FOIFFO)FUJTKVJTUEFWFSTOFMMJOHWBOEF
WFSBOEFSJOH XBUEFHSPPUTUFWFSBOEFSJOHJOEFIVJEJHFNBBUTDIBQQJKJOIPVEU¤
<)BLLFTUFFHU >"MCFSUIBMTUFMEFJOBMEBUACJOOFOIFULPNFOEFEFDFOOJVNÏÏO
WBOEFHSPPUTUFUFDIOPMPHJTDIFUSBOTGPSNBUJFTPPJU[BMQMBBUTWJOEFO UFXFUFOEFTBNFO
TNFMUJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFHFPHSBmTDIFNBSLUFOPQEFXFSFMEUPUÏÏOEZOBNJTDI 
DPNQMFYPSHBOJTNF©3VXXFHANPOEJBMFTUFEFOOFNFOEBBSCJKFFOTMFVUFMQPTJUJFJO
CJOOFOEFHMPCBMFFDPOPNJF%F[FLVOOFOBBOHFEVJEXPSEFOBMTEFAIVCTWBOEFIVJEJHF
HMPCBMFFDPOPNJF EJFHFLFONFSLUXPSEUEPPSAEFOBUJPOBMJTFSJOH<4BTTFO >(FWPMHJT
EBUAEFNPOEJBMFTUBEWFFMDPNQMFYFS DIBPUJTDIFSJT FOFSTUFFETNFFSWFSCBOEFOBBOIFU
POUTUBBO[JKOEJFPWFSHSFO[FOIFFOSFJLFO)FUBMTOPPE[BLFMJKLHFBDIUFPWFSEFHSFO[FO
IFFOLJKLFOIFFGUEBOPPLOJFUBMMFFOCFUSFLLJOHPQGZTJFLF HFCJFETPGMBOET HSFO[FO NBBS
PPLPQEFHSFO[FOWBOEFWFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVTWBOPQMPTTJOHFO EFWFSXFWJOHWBO
OFUXFSLFOWBOEFPQFOCBSFSVJNUF<.FZFS >FOWPPSBMEFXFEFSLFSJHIFJEFSWBO
<"&3 D>

Europa als kader
#JOOFOEJUPOEFS[PFLXPSEUHFLFLFOOBBSEF/FEFSMBOETFTJUVBUJF NFU&VSPQBBMTLBEFS
5FSXJKMEFOBUJPOBMFPWFSIFJETUFFETWBLFSFFONJOEFSDFOUSBMFSPMJOOFFNUCJKIFUSFHVMFSFO
FOVJUWPFSFOWBOQSPDFTTFOJOEFTBNFOMFWJOHFOXFUUFOFOSFHFMHFWJOHTUFFETWBLFSXPSEFO
WFSWBOHFOEPPSDPOWFOBOUFOFOHFESBHTDPEFT XPSEUEBBSOBBTUTUFFETWBLFSHFDMBJNEEBU
CJOOFOEF&VSPQFTFHFNFFOTDIBQIFUUIFNBANJMJFVNFFSJTPQHFQBLU%JUHFCFVSUPOEFS
EFTMPHBOAIFUNJMJFVLFOUHFFOHSFO[FOņ'FJUJTFDIUFS EBUBMTFSBMFFOTFFOEVJEFMJKLF
OPSNHFTUFMEXPSEU CJKWPPSCFFMENFUCFUSFLLJOHUPUEFMVDIULXBMJUFJU MPLBMFFOPG
OBUJPOBMFQPMJUJFLFCFXJOETWPFSEFSTHFTUFMEFOPSNFO UJKEFMJKL WFSSVJNFOEBOXFMBOEFST
JOUFSQSFUFSFO

0QEJUNPNFOULFOUEF&VSPQFTF(FNFFOTDIBQNBBSFFOCFQFSLUBBOUBMWBTUHFTUFMEFSJDIU
MJKOFOŇFOWFSPSEFOJOHFOPQNJMJFVHFCJFEň%FNBBUSFHFMFOTUFMMFOOPHSFMBUJFGXFJOJH
WPPSFO[JKOFSPQHFSJDIUEFMFFGFOXFSLPNTUBOEJHIFEFOWBOCVSHFSTUFWFSCFUFSFO
)JFSWPPSXFSEEFGPSNFMFKVSJEJTDIFCBTJTHFMFHENFUEF&VSPQFTFBLUFWBO
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*OEF[FBLUF[JKOESJFEPFMTUFMMJOHFOHFGPSNVMFFSE
r CFTDIFSNJOHWBOIFUNJMJFV
r HF[POEIFJEWBOEFNFOT
r CFIPFE[BBNFOSBUJPOFFMHFCSVJLWBOOBUVVSMJKLFIVMQCSPOOFO FOHSPOEHFCSVJLŉ
*OIFU7FSESBHWBO.BBTUSJDIU<>JTIFUDPODFQUWBOEFAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHGPS
NFFMWBTUHFMFHEFOJOIFU7FSESBHWBO"NTUFSEBN<&6 >UPUÏÏOWBOEFCFMBOHSJKLTUF
EPFMTUFMMJOHFOWBOEF&VSPQFTF6OJFWFSIFWFOŊ*OEJUMBBUTUFWFSESBHJTPOEFSBOEFSF
WFSBOLFSEEBUIFUCFHJOTFMWBOEFUPFLPNTUJHFPOUXJLLFMJOHWBOEF&VSPQFTF6OJFNPFU
[JKOHFCBTFFSEPQAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHFOFFOIPHFNBUFWBONJMJFVCFTDIFSNJOHŋ
)JFSCJKHFMEUEBUEF&VSPQFTF6OJFIBBSSFHFMHFWJOHCBTFFSUPQIFUTVCTJEJBSJUFJUTCFHJOTFM¤Ņ
FOJOHSJKQUBMTFFOQSPCMFFNOJFUPQOBUJPOBBMOJWFBVLBOXPSEFOPQHFMPTU¤
Ŋ Als voornaamste gevolgen worden ¤ Toffler noemt dit de future

ruimteverspilling, suburbanisatie en
versnippering gezien [Bouwer, 1998].
ŋ Vaak wordt gesteld dat Nederland,
in tegenstelling tot ons omringende
landen, ‘zich gelukkig mag prijzen
dat zij een intensief gebruik van
de bodem kent voor de leidingeninfrastructuur’ [COB, 2003, Tweede
Kamer, 1990]. Achtergrond is de
gedachte dat de bodem een zekere
bescherming biedt aan de leidingen
-infrastructuur (los van fysieke
bescherming geldt bijv. dat inzicht
bij onbevoegden in de ligging van
kwetsbare infrastructuur ongewenst
is). De vraag is of dit nog steeds op
gaat of dat andere nadelen zwaarder
wegen. Zo is sprake van een toenemende druk van buiten (boven-)
af en komt de veiligheid door het
toenemend aantal objecten in de
ondergrond in het gedrang [COB,
2003].
Ņ In het denken over de ruimtelijke ordening valt volgens Ten
Heuvelhof [1993] een verschuiving
te constateren van de intentie dan
wel mogelijkheden van de overheid
van (1) het van overheidswege leiding geven aan de ruimtelijke ordening, via (2) het van overheidswege
geleiden van de ruimtelijke ordening,
naar (3) het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
 Een groot deel van de milieuvervuiling wordt veroorzaakt door
consumptie van huishoudens, direct
(energie en water consumptie en
afvalproductie), of indirect (consumenten die goederen en diensten
kopen die het milieu gedurende hun
levenscyclus belasten) [Vergragt,
1999].

shock: “Future shock is what
happens when change occurs faster
than people’s ability to adapt is”
[Tofler, 1984].
© Dat deze mondiale ‘reorganisatie’
van rechten geen bedreiging hoeft
in te houden stelt Bonnen [2000] in
zijn beschouwing over de gevolgen
voor- en de rol van de landbouw:
‘we must recognise that some of the
greatest advances in human welfare
over the past century have been the
product of re-distribution of rights
(for example anti-slavery laws,
emancipation of women, and universal suffrage’).
ņ Veelal wordt bij het opstellen
van modellen onderscheid gemaakt
in zogenaamde regionale- en internationale milieuproblemen [Weber,
2000]. Achtergrond is dat milieuproblemen grensoverschrijdend zijn
(artikel 130R, Europese akte van
1987) en dat ze dus op internationaal
niveau moeten worden opgelost.
Ň De eerste richtlijnen die werden opgesteld zijn gericht op het
testen van gevaarlijke stoffen, de
bescherming van drinkwater en
oppervlaktewater en de beheersing
van luchtverontreinigende stoffen
[EEG, 1976].
ň Ondanks herhaalde verzoeken
en toezeggingen van ‘De Europese
Gemeente’ hieromtrent in laatste
twee jaren voorafgaand aan het
ter perse gaan van dit onderzoek
heeft de Europese Gemeente de
gestelde hoeveelheid , “125 vastgestelde richtlijnen en verordeningen
op milieugebied” [De Europese
Gemeente, 1999], niet nader weten
te actualiseren.

ŉ In het indicatorenprogramma van

de EU wordt binnen het ‘Sustainable
Cities’ Programma 6 ingegaan op
onderdelen van grondgebruik. De
EU Common Indicator B.9 over
‘Sustainable Landuse’ stelt de vraag:
“Is the municipality committed to a
sustainable land use policy, though
targeting development, increasing
land use efficiency, protecting underdeveloped land and ecologically
sensitive sites and restoring and
redeveloping derelict and contaminated land?” [Roaf, 2004].
Ŋ In de ‘The European Union
Treaty’, ook bekend als het Verdrag
van Amsterdam zijn de sociale- en
economische doelstellingen gecomplementeerd met een milieudimensie
met als doel het bereiken van ‘duurzame ontwikkeling’.
ŋ Het milieu “moet worden geintegreerd in de vaststelling en de
tenuitvoerlegging van alle andere
economische en sociale onderdelen
op het gebied van handel, industrie,
energie, landbouw, vervoer en toerisme” [EEC DG Voorlichting].

¤Ņ Het maatschappelijk streven naar

subsidiariteit houdt in dat problemen op het laagst mogelijke maatschappelijke niveau moeten worden
opgelost. In feite houdt dit in dat
in eerste instantie een eigen taak
en verantwoordelijkheid voor de
individuele burger geldt. Geclaimd
wordt dat het NIMBY (Not In My
BackYard) - principe wordt dan
omgezet in een drijfveer voor eigen
handelen, ofwel IMBY. Vraag is of
dit wel als zodanig functioneert.
¤ Met betrekking tot de elektriciteitsmarkt stelt Boisseleau dat
het subsidiariteitsbeginsel feitelijk
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#JKEFPQSJDIUJOHWBOEF&VSPQFTF6OJFJTBGHFTQSPLFOEBUEFMJETUBUFO[FMGWFSBOUXPPSEFMJKL
[JKOWPPSSVJNUFMJKLFPSEFOJOHFOTUFEFOCPVX SFHJPOBBMFOOBUJPOBBMWFSWPFSFOCFIFFS
WBOXBUFSWPPSSBEFO%BBSCJKTQFFMUUFMLFOTXFFSIFUQSPCMFFNPQWBOEF PNHFLFFSEF 
BMMPDBUJF¤¤%F&6IFFGUOPHNBBSCFQFSLUFJOWMPFE#PWFOEJFOWJOEUCFÕOWMPFEJOH
WPPSOBNFMJKLJOEFWPSNWBOTUJNVMBOTFOQMBBUT JOEFWPSNWBOTVCTJEJÑSJOH POUIFċOHFO 
PGWJBHFTUFMEFSJDIUMJKOFO¤©
0NEFHFTUFMEFFOBMPNPOEFSTDISFWFOEPFMTUFMMJOHFOBBOHBBOEFAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH
WBOEF&6UFCFSFJLFO[JKONBBSXFJOJHIBSEFHBSBOUJFTWBOVJUEJUTDIBBMOJWFBVUFWFSLSJKHFO
BOEFSTEBOWJBIFUPQTUFMMFOWBOWSJKXJMMJHFSJDIUMJKOFO POEFS[PFLFO OFUXFSLFOFOEFTUFVO
BBONPOEJBMFQSPHSBNNBT[PBMTEFA"HFOEB¤ņ*OJTEFCPVXTFDUPSWFSCPOEFO
NFUIFU"HFOEBWFSESBHWPPSSFBMJTBUJFWBOEF)BCJUBU**"HFOEB¤Ň BMT[PEBOJH
HFEFmOJFFSEFOHFQSFTFOUFFSEJO*TUBOCVM<6/$)4 >)FUNFFTUTUVSFOEFNPOEJBMF
WFSESBHMJKLUJOEJULBEFSIFU,ZPUP1SPUPDPM$PODSFFUIPVEUEJUQSPUPDPMJOEFOPPE[BBL
UPUJOTQBOOJOHPNEF$0FNJTTJFTWFSSFHBBOEUFSVHUFESJOHFO¤ň
6JUIFUPNTDISFWFOUFLPSUTDIJFUFOWBOJOTUBOUJFTPQIPHFSFTDIBBMOJWFBVTXPSEUEVJEFMJKL
EBUEFTUFMMJOHAUIJOLHMPCBM BDUMPDBMPPLIJFSPQHBBU0QMPTTJOHFONPFUFOWPPSBMPQ
MBHFSFTDIBBMOJWFBVTHFWPOEFOFOVJUHFWPFSEXPSEFO%JUIPVEUOJFU TMFDIUT JOEBU
OBUJPOBMFHSFO[FOPQOJFVXMFJESBBEXPSEFO6JUHBOHTQVOUEJFOFOCJPLMJNBUPMPHJTDIF
LFONFSLFOWBOEFTQFDJmFLFQMBBUT EFAHFOJVTMPDJ¤ŉFOEBBSUPFCFIPSFOEFHSFOTPWFS
TDISJKEFOEFEJSFDUFMFFGPNHFWJOHUF[JKO
#JOOFOEFLBEFSTUFMMJOHWBO&VSPQBJTIFUWPPSUEVSFOEFPOEFS[PFLTQSPHSBNNBWBOEF
&VSPQFTFDPNNJTTJFA35%'SBNFXPSL1SPHSBNNFT '1 SFMFWBOUPNUFOPFNFO
)FU WJKGEF '1<&VSPQFTFDPNNJTTJF >QSPNPPUiDPNQFUJUJWFBOE
TVTUBJOBCMFHSPXUIwFOPOEFSLFOUWFSTDIJMMFOEF[PHFOBBNEFiLFZBDUJPOTw&ÏOWBOEF
HFTUFMEFBBOEBDIUTHFCJFEFOSJDIU[JDIPQwQSPEVDUT QSPDFTTFTBOEPSHBOJTBUJPOw
7FSTDIJMMFOEFWBOEFALFZBDUJPOT[JKOSFMFWBOUWPPSEJUPOEFS[PFL¤Ŋ [PBMTIFUWJKGEF
BBOEBDIUTWFMEiBEWBODFEFOFSHZTZTUFNTBOETFSWJDFTwFOIFU[FTEFBBOEBDIUTWFMEiUIFDJUZ
PGUPNPSSPXw¤ŋ<&VSPQFTFDPNNJTTJF >

Verkokering
#JOOFOEFNJMJFVLVOEJHFPOEFS[PFLTUSBEJUJFJTEFBBOEBDIUWPPSXBUFSFOFOFSHJFCFTQBSJOH 
EPPSWSBBHWFSNJOEFSJOH FċDJÑOUJFWFSCFUFSJOH FOWFSOJFVXCBSFCSPOOFOBMUJKEWBO[FMGTQSF
LFOEHFXFFTU<#SF[FU >
&JOEKBSFOOFHFOUJHDPOTUBUFFSU,SJTUJOTTPO©Ņ<,SJTUJOTTPOFUBM >FFOTUFSLFTFHSFHBUJF
UVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFBDUPSFOFOPPLUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFVOJWFSTJUBJSFJOTUFMMJOHFONFU
CFUSFLLJOHUPUPQMPTTJOHFOBBOHBBOEFAEVVS[BBNXBUFSCFIFFSFOEFPOUXJLLFMJOHWBOEF
EBBSWPPSCFOPEJHEFEVVS[BNF BGWBM XBUFSDPODFQUFO0PLIFUFOFSHJFCFMFJEXPSEUJOEF
KBSFO[FWFOUJHFOUBDIUJHOPHTUFSLHFLFONFSLUEPPSFFOJOTUJUVUJPOFMFGSBHNFOUBUJF%JU
SFTVMUFFSUJOTDIFSQFUFHFOTUFMMJOHFOUVTTFO<.BO >
r WFSTDIJMMFOEFTFDUPSFOWBOEFFOFSHJFWPPS[JFOJOH
r EFFOFSHJFBBOCPE[JKEF WSBBHWPMHFOEHFSJDIUPQVJUCSFJEJOHWBOIFUFOFSHJFWPPS[JFOJOHT
WFSNPHFO FOEFWSBBH[JKEF HFSJDIUPQFOFSHJFCFIFFSFOFOFSHJFCFTQBSJOH
r IFUCFMFJEWBOFOFSHJFFONJMJFVEFQBSUFNFOUFO
%FNFFTUFPOEFS[PFLTQSPKFDUFOPWFSEFNJMJFVHFSFMBUFFSEFTUSPNFOFOFSHJF XBUFSFO
BGWBM NBUFSJBBM EPFOHFFOQPHJOHEFWFSLPLFSEFCFMFJETWFMEFOUFPOUTUJKHFO%VCCFMJOH
< Q>TUFMUEBUiWFFMHPFECFEPFMEFJOJUJBUJFWFOCMJKWFOIBOHFOJOUIFNBUJTDIFFO
FĊFDUHFSJDIUFPQMPTTJOHFO[POEFSEBUFFO[FLFSFNBUFWBOJOUFHSBUJFPGNFFSXBBSEFWBO
NJMJFVNBBUSFHFMFOXPSEUCFSFJLUw©%FCJKCFIPSFOEFJOGSBTUSVDUVVSXPSEUWBBLCFQFSLUUPU
WFSLFFSTJOGSBTUSVDUVVSXBBSIFU.JOJTUFSJFWBO7FSLFFSFO8BUFSTUBBUFOTQFDJBMJTUFOPQIFU
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HFCJFEWBOWFSLFFSFOWFSWPFS[JDIPWFSCVJHFO
*OTPNNJHFHFWBMMFOXPSEUUFMFDPNNVOJDBUJFOPHJOIFUPOEFS[PFLNFFHFOPNFO<3VJT 
> UFSXJKMEFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVSIFUCFMFJETUFSSFJOJTWBOIFU.JOJTUFSJFWBO
&DPOPNJTDIF;BLFOFOEBBSNFFOBHFOPFHPOBGIBOLFMJKLXPSEUPOUXJLLFME%FXFUFO
TDIBQQFMJKLFFOEFCFMFJETNBUJHFWFSLPLFSJOHXPSEUHFMFHJUJNFFSEEPPSUFTQSFLFOWBO
TQFDJBMJTBUJFT%FWFSTDIJMMFOEFATQFDJBMJTUFOIPVEFOWFSWPMHFOTIFUTFDUPSBMFEFOLFOJO
TUBOE(FWPMHJTIFUPOUCSFLFOWBOBBOTMVJUJOHWBOWFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVTPQFMLBBS©¤
%FAPVEFTFDUPSBMFWFSLPLFSJOHMJKLUEFMBBUTUFKBSFOUFWFSEXJKOFO UFSXJKMFFOAOJFVXF
TFDUPSBMFWFSLPLFSJOHPOUTUBBU NFUWFS[FMGTUBOEJHJOHWBOUIFNBTJOBG[POEFSMJKLFDJSDVJUTFO
JOTUJUVUJFT FMLNFUFFOFJHFOOFUXFSLWBOEFTLVOEJHFOFOWPPS[JFOJOHFO©© XBUMFJEUUPUFFO
[FLFSFWFSXBSSJOHFOWFSTQMJOUFSJOHJOEFQVCMJFLFTFDUPS<.FZFS >
in conflict is met het creëren van
één interne Europese markt en dat
bij de in gang gezette Europese
liberalisatieprocessen het onderwerp van ‘market design’ volledig
vergeten wordt, met als gevolg dat
de politiek en regelgeving achter de
markt(ontwikkelingen) aanhobbelen
[Boisseleau, 2004].
¤¤ Bijvoorbeeld de vraag (per lidstaat) of we CO2 reductie in andere
(EU-) landen van even veel waarde
vinden als reductie in het eigen land?
Met andere woorden: lidstaten kunnen (een deel van) de stijging van de
(toename van de) eigen milieubelasting afkopen via het reduceren van
milieubelasting in andere landen.
¤© Aangezien de situaties voor wat
betreft klimaat, bodem en wateroppervlak in de verschillende lidstaten
zo variëren, lijken geen richtlijnen
voor ‘duurzaam bouwen’ op komst
te zijn. Wel zijn er richtlijnen die
betrekking hebben op grondstoffenbeleid voor bouwmaterialen
[Schutte-Postma, 1998].
¤ņ De Verenigde Naties hebben tot
het werken aan lokale agenda’s voor
de 21e eeuw opgeroepen in hoofdstuk 28 van de Agenda 21, het actiepuntenboek van de (U.N.) conferentie “Earth Summit” over ‘milieu en
ontwikkeling’, gehouden in 1992 in
Rio de Janeiro (Brazilië). De Agenda
21 is een ontwerpverdrag van hoe de
ontwikkeling sociaal-, economischen milieutechnisch duurzaam is te
krijgen in de 21e eeuw. Overheden,
industrie en particulieren worden
hierbij betrokken [UN, 1992].
Alhoewel het een tamelijk algemeen
document is, heeft het geleid tot
vele lokale- en sectorale agenda’s

met meer concrete doelstellingen.
Op de in 2002 gehouden Rio +10
Conferentie zijn de resultaten van
het Agenda 21 verdrag besproken.
¤Ň De Habitat II Agenda bevat
verscheidene secties die specifiek
handelen over de bouwindustrie, en
beschrijft hoe overheden positief
gedrag van de industrie moeten
aanmoedigen [UNCHS, 1996].
¤ň In het Kyoto Protocol wordt gesteld dat de wereldwijde CO2 emissies in 2050 met 50% gereduceerd
moeten zijn. Geïndustrialiseerde
landen hebben volgens het protocol de plicht tot het nemen van
meer verantwoordelijkheid, wat
noodzaakt tot reducties van 70 tot
80%. In 1997 is de ‘The Kyoto
Commitment’, waarin de doelen
en tijdspaden zijn aangelegd voor
de geïndustrialiseerde landen om
de CO2 emissies te reduceren en
klimaat verandering te beheersen,
aangenomen op basis van de ‘United
Nations Framework Convention on
Climate Change’ [UNFCCC, 1992].
Het Kyoto Protocol is nog maar
door 30 landen geratificeerd (terwijl het tenminste door 55 landen
geratificeerd moet worden om als
dwingend te gelden) [Sunikka, 2001],
en de ratificerende landen houden
zich er (nog) niet aan.
¤ŉ Genius-loci: de karakteristieke
eigenschappen en eigenheid van de
plek.
¤Ŋ De prioriteitstelling is in dit eerste
aandachtsveld gelegd bij “technologies to reduce resource utilisation
and promote reuse and recycling
of waste and the development
of clean processes and products
based on the concept of ‘life-cycle

analysis”. De Key-actions binnen
het tweede aandachtsveld zijn voor
dit onderzoek relevant: “sustainable
mobility and intermodality”, waar
een prioriteitsstelling gelegd wordt
bij “infrastructures and their interfaces with transport facilities and
systems, while reducing the environmental impact and taking account
of accessibility and the integration
of regional planning and transport
policies”.
¤ŋ Bij het vijfde aandachtsveld is
de prioriteitsstelling gelegd bij “the
main new and renewable sources of
energy and their integration, in particular, into decentralised systems”,
terwijl het zesde aandachtsveld de
prioriteit legt bij “new models for
the sustainable development of
European cities, the elaboration of
medium- and longterm socio-economic scenarios and research, development and demonstration activities
focusing in particular on problems
of town planning and architecture,
social integration, safety, energy
efficiency and conservation”. Binnen
dit aandachtsveld wordt een tweede
prioriteit gesteld bij “development
and demonstration of technologies
for economic, clean, effective and
sustainable recovery, renovation and
construction, in particular for large
groups of buildings and for the
protection of the cultural heritage”
[Europese commissie, 1997].
©Ņ J. Kristinsson, emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit
Delft. In het begin van de jaren
negentig van de 20e eeuw leidde zijn
constatering ertoe dat de belangrijkste wetenschappelijke onderzoekers
tezamen met mensen uit de praktijk
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Streven naar integratie
%FJOUFSBDUJFTUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFTQFDJBMJTNFOFOWPSNFOWBOJOGSBTUSVDUVVSFOIVO
UPFLPNTUJHFWFSTDIJKOJOHTWPSN[JKOJOXFUFOTDIBQQFMJKLPQ[JDIUFFOSFMBUJFGPOPOUHPOOFO
HFCJFE%FXFUFOTDIBQQFOEJFIFUPOEFSXFSQFOJHT[JOTSBLFO[JKOQMBOPMPHJFFOFDPOPNJF 
BM[JKOFSCFQFSLJOHFO;PSJDIUEFQMBOPMPHJF[JDIPQWPSNFOWBO EFWFFMBMOJFUUFDIOJTDIF 
JOGSBTUSVDUVVSEJFFFOEVJEFMJKLFNBUFSJÑMFDPNQPOFOUIFCCFO<3VJT 5JNNFSFO 
C>.FFSTQFDJmFLFEFFMWSBHFO [PBMTIFUUIFNBEFNBUFSJBMJTBUJF LPNFONJOEFSBBOEF
PSEF*OEFFDPOPNJTDIFXFUFOTDIBQXPSEFOEFWFSTDIJMMFOEFWPSNFOWBOJOGSBTUSVDUVVS
PPLJOEFBOBMZTFTCFUSPLLFO%F[FJOUFHSBUJFXPSEUHFSFBMJTFFSEJOEFWPSNWBOLPTUFO
BGXFHJOH)FUQSPCMFFNCMJKGUEBUIFUOJFUNPHFMJKLJTPNBMMFAXBBSEFOJOHFMEVJUUF
ESVLLFO;PTUFMU4BHPĊEBUiQSJWBUFWPPSLFVSFOQSJODJQJFFMPOWFSHFMJKLCBBS[JKONFU
QVCMJFLFXFOTFOw*OGSBTUSVDUVVSCFUSFGUWBBLFFOQVCMJFLFXFOT FFODPMMFDUJFGHPFE EBUUFO
HPFEFNPFULPNFOBBOEFTBNFOMFWJOHBMTHFIFFM#FTMVJUWPSNJOHPWFSDPMMFDUJFWFHPFEFSFO
NPFUDPMMFDUJFGUPUTUBOELPNFOi,PTUFOCBUFOBOBMZTFTTQSFLFONFOTFOOJFUBBOBMT
CVSHFSNBBSXFMBMTDPOTVNFOU/BHFHBBOXPSEUXBUEFQSJWBUFWPPSLFVSFO[JKO1SJWBUF
WPPSLFVSFO[JKOWBBLBOEFSTEBOQVCMJFLFWPPSLFVSFOw<4BHPĊ >
0QHFCPVXOJWFBVJTCJOOFOIFUCFMFJE QBTOBEFFFSEFSWFSNFMEFJOUSPEVDUJFWBOIFU
CFHSJQAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHEPPSEFDPNNJTTJF#SVOEUMBOE FFOWPPS[JDIUJHFSFMBUJF
POUTUBBUUVTTFO FFSTU FOFSHJFCFTQBSJOH CPVXNBUFSJBMFOFOIFUCPVXQSPDFT[FMG FO MBUFS 
EFXBUFSCFTQBSJOHFOFS[JKETFOWFSCFUFSJOHWBOEFNJMJFVLXBMJUFJUBOEFS[JKET<#SF[FU 
5JNNFSFO B>/BBTUIFUTMVJUFOWBONBUFSJBBMLSJOHMPQFO BGWBMFOFNJTTJFSFEVDUJF[JKO
FOFSHJF CFTQBSJOHFOLXBMJUFJUTWFSCFUFSJOHWBOQSPEVDUFOFOQSPDFTTFOPQEJUNPNFOUFFO
DSVDJBBMFMFNFOUJOIFUOBUJPOBMFNJMJFVCFMFJE<.JOJTUFSJF730. .JOJTUFSJFWBO
&DPOPNJTDIF;BLFO >7PPSXBUCFUSFGUEF/FEFSMBOETFTJUVBUJFTMVJUIFUCPWFOEJFO
BBOPQBDUVFMFWSBBHTUVLLFOCJOOFOIFUXBUFSCFMFJE WPPSBMXBBSIFUEFSPMWBOXBUFS
TZTUFNFOCJOOFOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHCFUSFGU©ņ<378 >

1.2.2
Wetenschappelijk kader:
‘duurzame ontwikkeling’ in 3-Dimensies
)FUPOEFS[PFLJTPQHFTUBSUCJOOFOUXFFPOEFS[PFLTQSPHSBNNBTCJOOFOEF5FDIOJTDIF
6OJWFSTJUFJU%FMGU .JMJFV5FDIOJTDI0OUXFSQFO .50 UFXFUFO%04*4©ŇFO%*0$
%(0©ň*OJTIFUPOEFS[PFLWFSWPMHFOTPQHFOPNFOJOIFUPOEFS[PFLTQSPHSBNNB
WBO$MJNBUF%FTJHO&OWJSPONFOU©ŉ
#JOOFOIFUPOEFS[PFLWBO%04*4FO%*0$%(0XPSEUHFUSBDIUEFEPFMTUFMMJOHNFFS
SFMBUJWFSFOEFOHFÕOUFHSFFSEPQUFOFNFOFOEFXFSLXJK[FWBOQSPEVDUHFSJDIUFFOQSPDFT
HFSJDIUFNJMJFVWFSCFUFSJOHFOWFSEFSUFWFSBCTPMVUFSFO PGXFMUFPOUXJLLFMFO
#JOOFOEF[PHFOBBNEFA#$4MBEEFS©Ŋ<4UFWFMT > FFODMBTTJmDBUJFWBOAEVVS[BBNIFJE
HFPSJÑOUFFSEPOEFS[PFL CFHJOUIFUPOEFS[PFLCJKEFPWFSHBOHWBOEFUXFFEF ACFTUBBOEF
DPODFQUFO ©ŋOBBSEFEFSEFUSFEF ASFWPMVUJPOBJSFBMUFSOBUJFWFO ņŅ 'JHVVS 
$POTFRVFOUPOEFS[PFLACJOOFOEF[FUSFEFLBOUPUHSPUFHFWPMHFOMFJEFOWPPSEFBDUPSFO
JOEVTUSJF DPOTVNFOU PWFSIFJE FUDFUFSB)FUJNQMJDFFSUWFSBOEFSJOHFOJOEFNBBUTDIBQ
QFMJKLFTUSVDUVSFO [PBMTEFJOGSBTUSVDUVVS EFWPPS[JFOJOHFO EFFOFSHJFQPMJUJFL IFU
CFMBTUJOHTUFMTFM FOWFFMBMPPLJOEFMFWFOTTUJKMWBOEFDPOTVNFOU#PWFOEJFOIFCCFOEF[F
WFSBOEFSJOHFOFFOEVTEBOJHFUJKETDPOTUBOUFņ EBUUFSVHESBBJFOWBOIFUQSPDFTWSJKXFM
PONPHFMJKLJT%FFTTFOUJÑMFEFSEFUSFEFJTFFOCFMBOHSJKLFWPPSXBBSEFWPPS FOEBBSNFF
EFMBBUTUFPQTUBQOBBS IFUWJFSEFOJWFBV EFAEVVS[BNFTBNFOMFWJOHņ¤0NEFQSPCMFNFO
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NFUCFUSFLLJOHUPUJNQMFNFOUBUJFJOSFMBUJFUPUEFFDPOPNJTDIFIBBMCBBSIFJE EFWFSFJTUF
NBBUTDIBQQFMJKLFWFSBOEFSJOHFOFOEFBDDFQUBUJFJOFFO[PWSPFHNPHFMJKLTUBEJVNCJOOFO
EFUJKETIPSJ[POPNUFLVOOFO[FUUFOJOHFMFJEFMJKLFWFSBOEFSJOHXPSEUCJOOFOFFOEFFM
WBOIFUPOEFS[PFLHFCSVJLHFNBBLUWBOIFUACBDLDBTUFOņ©%BBSCJKXPSEUHFUSBDIUPNWJB
AMBUFSBBMEFOLFO<%F#POP >FOCBDLDBTUFO<,SJTUJOTTPOFUBM C7FSHSBHU
+BOTFO >UFLPNFOUPUHFSJDIUFJOHSFQFOOV UFOCFIPFWFWBOIFUDFOUSBMFEPFMWBO
WFSEFSHBBOEFNJMJFVCFXVTUFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHPQMBOHFSFUFSNJKO 'JHVVS ņņ
Figuur 1.3
Focus binnen de ‘BCS’ ladder
duurzame
samenleving
alternatieve
functie vervulling
herontwerp
bestaand concept
stapsgewijze
verbetering

in Nederland hun visies aan elkaar
kenbaar maakten op de door hem
georganiseerde: Integrale Water
Workshops. De bedoeling was
om nieuwe, al dan niet kleinschalige waterconcepten vanuit de drie
belangrijkste wetenschappelijke
partijen in Nederland op dit gebied
-LU Wageningen, VU Amsterdam
en de TU Delft- kort te sluiten op
een manier die verder gaat dan het
uitwisselen van elkaars denkbeelden
en oplossingsrichtingen.
© Dubbeling concludeert dat er
voor de diverse ruimtelijke disciplines een zware opgave ligt daar waar
gezocht moet worden naar nieuwe
stedelijke concepten [Dubbeling,
1993].
©¤ Volgens Meyer [2003] wordt al
sinds de jaren ’80 van de vorige
eeuw geroepen dat ‘door de schalen
heen’ ontworpen moet worden,
maar “toch telkens weer worden we
geconfronteerd met het probleem
dat een stedenbouwkundig ontwerp
op het ene schaalniveau blokkades,
en beperkingen oproept op het
andere schaalniveau.
©© Meyer duidt niet zozeer op de

splitsing energie/water/afval en
dergelijke, maar op aparte circuits
naar thema, zoals duurzaamheid,
intensief ruimtegebruik, bescherming cultureel-historisch erfgoed,
etcetera.
©ņ Zoals omschreven in ‘Geef water
de ruimte, [RVW, 2002].
©Ň ‘Duurzame Ontwikkeling van
Stad en InfraStructuur’. DOSIS is
een interfacultair onderzoek- en
onderwijsprogramma bij de faculteit
Bouwkunde, aan de Technische
Universiteit Delft (MTO/BT) geïnitieerd onder leiding van (emeritus)
prof.ir. Jón Kristinsson.
©ň Delfts Interfacultair
OnderzoeksCentrum ‘Duurzaam
Gebouwde Omgeving’. Het DIOCDGO ontwerpatelier ‘De ecologische stad’ is opgezet onder leiding
van prof.ir. Kees Duijvestein en
wijlen prof.dr.ir. Charles Hendriks.
Daarnaast is de inbreng van (emeritus) prof.ir. Wiek Röling van belang
ten aanzien van de integratie van de
ruimtelijke- en sociale kwaliteit bij de
implementatie van milieutechnische
concepten.

©ŉ Na afronding van het project

DIOC ‘De Ecologische Stad’ en
als voortzetting van het DOSIS
onderzoeksprogramma is medio
2004/2005 binnen het nieuwe
onderzoeksprogramma Climate
Design and Environment opgestart,
waarbinnen dit onderzoek gepositioneerd is in het domein ‘Sustainable
Energy’ en de aspecten ‘Technology
development’ en ‘Architectural
interaction’.
©Ŋ Naar de opstellers Brezet, Cramer
en Stevels, Technische Universiteit
Delft, Faculteit Industrieel
Ontwerpen [Stevels, 1996].
©ŋ Binnen dit schema bestaat de
onderste trede uit de stapsgewijze
verbetering van bestaande aspecten
en werkwijzen. Bij de tweede trede
is het ontwikkelen van het bestaande
concept als doelstelling ambitieuzer: geprobeerd wordt binnen de
grenzen die de fysica, de chemie, de
natuur en de techniek stellen met
betrekking tot de bestaande aspecten
en werkwijzen de ‘producten’ te
maximaliseren (optimaliseren) Dit
komt nagenoeg altijd neer op het
sluiten van een compromis tussen de
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Figuur 1.4
Onderzoeksprogramma DOSIS
Duurzame Ontwikkeling van Stad en InfraStructuur
A. Technologische aspecten van duurzame
ontwikkeling
Meerjarig technologisch onderzoeksprogramma waarin kennis wordt vergaard voor
nieuwe concepten
B. Duurzaam ontwerp door de schalen heen
Programma waar vanuit het perspectief van
duurzame ruimtelijke ontwikkeling oplossingen
op verschillende schaalniveau’s gezamenlijk
worden beschouwd

A

B

C. Gemeentelijke experimenten
Participatie en begeleiding van uitvoeringsprojecten waarin nieuwe wegen worden bewandeld vanuit integraal ontwerpen cq. optimalisering infrastructuur

C

;PBMTHF[FHEWBMUIFUPOEFS[PFLOBBTUIFU%04*4QSPHSBNNBPPLCJOOFOIFU%*0$
%(0ÏÏOWBOEFBDIUJOHFTUBSUF TVDDFTWPMMF FOJONJEEFMTCFÑJOEJHEFJOUFSGBDVMUBJSF
POEFS[PFLDFOUSBBBOEF5FDIOJTDIF6OJWFSTJUFJU%FMGUņŇ#JOOFOIFU%*0$%(0WJFMIFU
POEFS[PFLQSPHSBNNBDRPOUXFSQBUFMJFSA%F&DPMPHJTDIF4UBE XBBSCJOOFOEF[FTUVEJF
NFEFJTPQHFTUBSU$FOUSBMFEPFMTUFMMJOHWPPSEJU%*0$XBTWFSSFHBBOEFSFEVDUJFWBOEF
NJMJFVESVLHFEVSFOEFEFHFIFMFMFWFOTMPPQWBOEFHFCPVXEFPNHFWJOHņň
"MTBNCJUJFOJWFBVHPMEFFOSFEVDUJFWBOEFNJMJFVCFMBTUJOHQFSFFOIFJEXFMWBBSUNFUFFO
GBDUPSJOņŉ
Figuur 1.5

DOSIS schaalniveaus
visie / concepten

management /
beleid

concrete
voorstellen
in de toekomst

woonomgeving
wijk
stad
regio
rijk
milieutechnische, ruimtelijke en sociale criteria

"BOTMVJUFOEPQIFU&DPQPMJTLBEFSXPSEUWBOVJUEFESJFHF[JDIUTQVOUFOTUSPNFOņŊ HFCJFEFO
FOBDUPSFO EFESJFIPFLFO HFLFLFOOBBSFFOQMBOPGEFFMHFCJFE 'JHVVS 'JHVVS 
<%*0$ >%FESJFHF[JDIUTQVOUFOTMVJUFOHFEFFMUFMJKLBBOCJKEFA1FPQMF1MBOFU1SPmU
CFOBEFSJOHWBOEF7FSFOJHEF/BUJFT*O+PIBOOFTCVSHJTEJUWFSBOEFSEJO1FPQMF 1MBOFU 
1SPTQFSJUZņŋ
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Figuur 1.6
Ecopolis driehoek: Stromen, Gebieden, Actoren
leefomgeving

gebieden

plan
stromen

actoren

deelnemende actoren
essentiële stromen

diverse milieuaspecten. Deze fase is
veelal kostbaar terwijl het uiteindelijke resultaat dat kan worden behaald
geenszins vaststaat [Stevels, 1996].
Het derde en voorlaatste niveau
wordt vaak gezien als een traject
waar het gaat om creativiteit en durf
[Girardet, 1999; Rogers, 1997]: ofwel
om zogenaamde revolutionaire
wetenschap.
ņŅ Kuhn stelt dat het essentiële
verschil tussen ‘revolutionaire wetenschap’ en ‘gewone wetenschap’ is
dat de eerste het breken van tradities
inhoudt, terwijl ‘gewone wetenschap’
een traditie-instandhoudende wijze
van veranderen kent. Het idee achter
deze zogenaamde revolutionaire
wetenschap is dat de gekoesterde
ideeën worden vervangen door
nieuwe om als zodanig ‘de wereld in
een ander licht te zien’ [Buchanan,
2002].
ņ Veel van de onderdelen binnen
de gebouwde omgeving, zoals opwekking- en verwerkingssystemen,
infrastructuren en gebouwen hebben
een (relatief) lange afschrijvingsduur
en passen, eenmaal aangelegd, niet
in de gewenste uitkomsten, noch
zijn daar eenvoudig binnen een korte
tijdsperiode naar te transformeren.
ņ¤ Onze huidige maatschappij wordt
gekenmerkt door een hoge materiaal- en energie-intensiteit. Als we
de stap van de huidige materiaal- en
energie-intensieve producten naar
echt milieubewuste alternatieve

functievervulling weten te zetten is
vanuit het wetenschappelijk technisch perspectief bezien de daarop
volgende stap relatief eenvoudig.
ņ© Hieronder te verstaan: het vanuit
een gewenste eindsituatie (op lange
termijn) teruganalyseren of –redeneren van de noodzakelijk te nemen
stappen van de eraan voorafgaande
periode tot heden [Vergragt, 1993],
of: “vanuit toekomstige behoeften
(bijv. huisvesting, mobiliteit, duurzame samenleving) terugzien naar
noodzakelijke ontwikkelingen”
[Hengeveld, 1993]. De methodologie
rondom het principe van het backcasten omvat de volgende stappen:
(1) strategische probleem definitie;
(2) een op ‘duurzame ontwikkeling’
gebaseerde visie op de toekomst;
(3) backcasten; (4) definitie van
(meerdere) interessante oplossingsrichtingen/opties; (5) uiteenzetting/uitwerking gekozen optie;
(6) samenwerking en verankering;
nieuwe coalities met belanghebbende actoren gebaseerd op de gekozen
oplossingsrichting c.q. optie; (7)
realisatie en implementatie [Vergragt,
1999]. Aan de laatste drie stappen
kunnen beleidsconclusies verbonden
worden die ingaan op politieke,
economische, juridische/regulatieve,
sociale- en culturele barrières die
implementatie van de ideeën en
oplossingsrichtingen hinderen.
ņņ De moeilijkheid is: hoe kan een
visie op de toekomst worden gecon-

strueerd die enerzijds aannemelijk te
maken is voor de belanghebbende
actoren en anderzijds de mogelijkheid van een factor 20 milieubelastingreductie opent?; wat zijn de
voorwaarden voor een succesvolle
samenwerking tussen deze actoren,
en hoe is een goede balans te vinden
tussen de korte- en lange termijn
visie gedurende het proces?
ņŇ Deze onderzoekscentra zijn rond
centrale ‘speerpunten’ opgericht
en overstijgen de grenzen van de
afzonderlijke faculteiten van de
Technische Universiteit Delft.
ņň De gebouwde omgeving omvat
niet alleen het stedelijk gebied maar
ook de wisselwerking tussen het
stedelijk- en landelijk gebied.
ņŉ Zie ook de toelichting op deze
factor 20 omschreven in de proloog.
ņŊ De verschillende stromen worden
ook wel aangeduid als de verschillende ‘milieu-compartimenten’
[Bruggeman, 1996].
ņŋ Prosperity staat voor de economische kwaliteit, waaronder
‘profit’, betaalbaarheid, eerlijkheid /
betrouwbaarheid en transparantie.
De sociale kwaliteit (People) omvat
in het nieuwe schema ondermeer
gezondheid, leefbaarheid, vrijheid en
keuzevrijeheid, terwijl de milieukwaliteit (Planet) gericht is op zuiverheid
en beschikbaarheid van energie,
water, materialen, afval en mobiliteit
[Duijvestein, 2004].
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Figuur 1.7
Ecopolis prioriteiten

stromen

gebieden

actoren

1.voorkom onnodig
gebruik

1. gebruik natuur- en
cultuur landschap t.b.v.
identiteit

1. proces: bereik consensus over structuur,
gedeelde verantwoordelijk-heid en -inzet

2. gebruik duurzame en
onuitputtelijke bronnen
3.gebruik eindige bronnen
verstandig

2. creëer condities voor
gezond, veilig en
leefbaar
3. creëer condities voor
natuur (ontwikkeling)

2. gebruik en beheer:
interactie
3. creëer een lerende
organisatie

#F[JFOWBOVJUEFTUSPNFO HFCJFEFO BDUPSFOESJFIPFLJTEFNPOEJBBMBBOWBBSEFWFSEFMJOH
1FPQMF 1MBOFU 1SPTQFSJUZBMTWPMHUUFWFSUBMFO<5KBMMJOHJJ >
r 7BOVJUEFTUSPNFOWJOEUEFCJKESBHFBBOEFAFDPMPHJTDIFEVVS[BBNIFJE 1MBOFU QMBBUT
EPPSIFUCFWPSEFSFOWBOIFSHFCSVJLFOCFSHJOHFOEFQSFWFOUJFWBOVJUQVUUJOHFO
WFSWVJMJOH<5KBMMJOHJJ >%FCJKESBHFBBOFFOSFDIUWBBSEJHF S WFSEFMJOHSJDIU[JDIPQ
EFUBBLWFSEFMJOHCJKIFUTUSPNFOCFIFFSCJOOFOEFEJTDVTTJFDFOUSBBMWTEFDFOUSBBM
%FCJKESBHFBBOQSPTQFSJUZSJDIU[JDIPQmOBODJÑMFQSJLLFMTWPPSAEVVS[BBNQSPEVDFSFO
FODPOTVNFSFOFOIFUCMJKWFOEHFCSVJLWBOPOFJOEJHFIVMQCSPOOFO
r 7BOVJUEFHFCJFETJOSJDIUJOHJOSFMBUJFUPUA1MBOFUHBBUIFU OBBTUIFUTDIFQQFOWBO
DPOEJUJFT WFJMJHIFJE HF[POEIFJE OBUVVSPOUXJLLFMJOH PNAEFTJHOXJUIOBUVSFFO
POUXFSQFOJOTBNFOIBOHNFUOBUVVSFODVMUVVS%FVJUXFSLJOHWBOVJUHFCJFEFOOBBS
A1FPQMF PGXFMFFOSFDIUWBBSEJHFWFSEFMJOH SJDIU[JDIPQIFULMFJOFSFTDIBBMOJWFBVEF
WFSEFMJOHUVTTFOQVCMJFLFFOQSJWBUFSVJNUF%FCJKESBHFBBOA1SPTQFSJUZSJDIU[JDIPQ
IFUTDIFQQFOWBODPOEJUJFT [PBMTIFUDSFÑSFOWBOJOGSBTUSVDUVVS WPPSUPFLPNTUXBBSEF
WBOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHJODPNCJOBUJFNFUEF CMJKWFOEF LXBMJUFJUFOWBOOBUVVSFO
MBOETDIBQ
r 7BOVJUEFBDUPSFOTQFFMUEFSFHJFWBOEFQSPDFTTFO%FCJKESBHFBBOEFAFDPMPHJTDIF
EVVS[BBNIFJESJDIU[JDIPQEFPSHBOJTBUJFWBOCFIFFSFOHFCSVJLWBOEFMFFGPNHFWJOH
#JKEFTPDJBMFEVVS[BBNIFJEHBBUIFUPN IFUSFDIUPQ QBSUJDJQBUJF FOEFJOSJDIUJOHWBO
EFQBSUJDJQBUJFFOMFFSQSPDFTTFO.FUCFUSFLLJOHUPUEFACMJKWFOEFXFMWBBSU QSPTQFSJUZ 
TQFFMUIFUBTQFDUWBOEFHBSBOUJFTUFMMJOHDRWFS[FLFSJOHWBOLXBMJUFJU HF[POEIFJE 
MFFGCBBSIFJE FOLXBOUJUFJU HFHBSBOEFFSEFMFWFSJOHCFIBOEFMJOH 
%PPS5KBMMJOHJJFO%VJWFSTUFJOJTOPHFFO WJFSEF LXBMJUFJUUPFHFWPFHEEFSVJNUFMJKLFPG
POUXFSQLXBMJUFJU%F[FXPSEUBMTA1SPKFDUŇŅFOFEJNFOTJFCJOOFOIFU1FPQMF 1MBOFU 
1SPTQFSJUZTDIFNBUPFHFWPFHEŇ<%VJKWFTUFJO 5KBMMJOHJJ >
#JOOFOEFESJFFFOIFJEBDUPSFO TUSPNFO HFCJFEFOJTEFBDUPSFOHFSFMBUFFSEFUBLMBUFSOBEFS
HFTQFDJmDFFSEOBBSEFALXBMJUFJUFOQSPDFT FDPOPNJFFOTPDJBBM%JUMFJEUUPUWJKGLXBMJUFJUFO
WPPSFFOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHJOEFXPPOPNHFWJOH 'JHVVS <%PSTU C> EJFJO
EJUPOEFS[PFLBMTVJUHBOHTQVOUHFOPNFO[JKO
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Figuur 1.8
Vijf kwaliteiten in de gebouwde omgeving


ruimtelijk

milieutechnisch

woonomgeving

sociaal

proces
economisch

1.3
Onderzoeksvragen
1.3.1
context probleemstelling
6JUFFOHMPCBMFNJMJFVUFDIOJTDIFBOBMZTFJTHFCMFLFOEBUJO/FEFSMBOEIVJTIPVEFOTBMT
HFIFFMWFSBOUXPPSEFMJKL[JKOWPPSWBOEFFMFLUSJDJUFJUTDPOTVNQUJF WBOIFU
UBQXBUFSHFCSVJLFOWBOEFBGWBMQSPEVDUJFŇ¤<7FSHSBHU >)FUUFSVHESJOHFOWBO
EJUBBOEFFMIFFGUNFFSDPOTFRVFOUJFTEBOWPPSEFBG[POEFSMJKLFTUSPNFOBMMFFO
)FUEFOLFOPWFSEFSFMBUJFUVTTFOTZTUFFN JOGSBTUSVDUVVSFOEFNBBUTDIBQQFMJKLF
EPFMTUFMMJOHFOEJFOU[PWFFMNPHFMJKLMPTWBOEFCFTUBBOEFEFOLXJK[FOFOJOEFMJOHFO
CFTDIPVXEUFXPSEFOŇ©0QOJFVXXPSEUPWFSEBDIUXFMLFNBBUTDIBQQFMJKLFCFIPFGUFOFS
[JKOFOXFMLFTZTUFNFOFO UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSIJFSCJKIPSFO

ŇŅ ‘Project‘ wordt ook wel door

‘Place’ (o.a. [Moet et al., 2005])
vervangen, om het plaats- en tijdgebonden karakter aan te geven.
Ň Onder deze ‘Ontwerpkwaliteit’
vallen de verschillende relaties door
de schalen heen, de (bio)diversiteit,
robuustheid en schoonheid.
Ň¤ Binnen Europa zorgt de
bouwsector voor ca. 40% van de
totale energie consumptie en 30%
van de CO2 emissie [CIB, 1999].
De Europese Unie kampt met
meer afval dan ooit: minstens 1,3
miljard ton per jaar. De helft van

het huisvuil gaat daarbij nog naar
stortplaatsen, zonder verwerking,
waarbij de hoeveelheid van bijv.
plastic op stortplaatsen groeide met
21,7 procent tussen 1990 en 2002
[Europese Commissie, 2005].
Ň© Bij het beschouwen van de stromen, en de erbij behorende (verschillende) vormen van technische
systemen en infrastructuur benodigd
voor deze ‘stromen’, dient steeds
de volgende vraag centraal gesteld
te worden: waarvoor is het systeem
en de infrastructuur nodig en
welke verschijningsvormen kan deze

aannemen? De vraag is te ontleden
in waarvoor (de functie), waarvan
(materiaal) en hoe (techniek) [Röling,
2002b].
Ňņ De hoge kosten van aanleg,
beheer en onderhoud van de technische infrastructuren drukken zwaar
op de bouwprojecten en de lasten
van de overheid en de nutsbedrijven
[Moet, 2004].
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%F[FNBBUTDIBQQFMJKLFCFIPFGUFO EF[PHFOPFNEFTVQSBTUSVDUVVS NPFUFOXPSEFO
HFEFmOJFFSEWPPSEBUJFUTLBOXPSEFOHF[FHEPWFSEFNFFTUHFTDIJLUFTZTUFNFOFO
CJKCFIPSFOEFJOGSBTUSVDUVSFMFWPPS[JFOJOHFO0NEFTVQSBTUSVDUVVSUFLVOOFOGPSNVMFSFO
JTIFUOPEJHFFOWJTJFPQEFUPFLPNTUUFIFCCFO BBOHF[JFOEFFSVJUWPMHFOEFTZTUFNFO
FOJOGSBTUSVDUVVSJONFFSEFSIFJEWBOEFHFWBMMFOWPPSMBOHFSFUJKEXPSEUBBOHFMFHE
:BOFTLF<>TUFMUEBUNPNFOUFFMBMTQSPCMFFNTQFFMUEBU ACJKBGXF[JHIFJEWBOFFO
BMHFNFOFUIFPSJFWBOEVVS[BBNIFJE TVTUBJOBCJMJUZ EFWFSCJOEJOHUVTTFOMPLBMFFO
NPOEJBMFEVVS[BBNIFJEOJFUTMFDIUTXPSEUHFLBSBLUFSJTFFSEEPPSPO[FLFSIFJE NBBS
EPPSPOXFUFOEIFJEFOPOLVOEF%F[FOPPE[BLFMJKLHFBDIUFWFSCJOEJOHUVTTFOMPLBMFFO
NPOEJBMFEVVS[BBNIFJEOPPQUUPUIFUFYQMJDJUFSFOWBOEFBDIUFSMJHHFOEFNBBUTDIBQQFMJKLF
CFIPFGUFOFOUPUIFUWJOEFOWBOJOTUSVNFOUFOEJF WFS OJFVX E FJOGSBTUSVDUVVSCFUFSMBBU
BBOTMVJUFOCJKEFWFSBOEFS FO EFNBBUTDIBQQFMJKLFEPFMTUFMMJOHFOŇņ
&OLFMFOJFVXFSJDIUJOHHFWFOEFUIFNBTWBOEFMBBUTUFKBSFOPQMPLBBMTDIBBMOJWFBV[JKO
EFNBUFSJBMJTBUJF OJFU[JKOEFJNNBUFSJBMJTBUJF FDPMPHJTFSJOHFONVMUJGVODUJPOBMJUFJU
#JKIFUSFBMJTFSFOWBOHFXFOTUFOJFVXF UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSTQFMFONFFSEFSF
EJMFNNBT;P[JKOFSEFEJMFNNBTATOFMIFJEWFSTVTLXBMJUFJUŇŇ A[FLFSIFJEWFSTVT
MFHJUJNJUFJUFOAFċDJÑOUJFWFSTVTQBSUJDJQBUJF%FFFSTUFUXFFEJMFNNBTIFCCFOCFUSFLLJOH
PQBBOATUSPNFOFOBBOAHFCJFEFOŇňHFSFMBUFFSEFBTQFDUFO UFSXJKMIFUEFSEFEJMFNNB
EFBDUPSFOBBOHBBU*OEFNBBUTDIBQQJK[JKONFUCFUSFLLJOHUPUNJMJFVCFTDIFSNJOHESJF
DPOnJDUFSFOEFCFMBOHFODREPFMTUFMMJOHFOUFPOEFSLFOOFO
Figuur 1.9
Driehoek van strijdige doelstellingen
Sociale rechtvaardigheid
Economische kansen
Inkomens gelijkheid

het
‘eigendoms’
conflict

Algehele economische
groei en efficiëntie

“Groen,
Voordelig en Eerlijk”
(Duurzame Ontwikkeling)

het
‘middelen’ conflict

het
‘ontwikkelings’ conflict

Milieu
bescherming

*OEFQSBLUJKLCMJKLUTUFFETWBLFSEBUEFSFMBUJFUVTTFOJOGSBTUSVDUVVS JONJOEFSFNBUF
UFDIOJTDIFTZTUFNFO FONBBUTDIBQQFMJKLFCFIPFGUFOJTPNHFESBBJE%FOJFVXHFQMBOEFFO
BBOHFMFHEF UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSTUVVSUHSPUFOEFFMTEFNBBUTDIBQQFMJKLFCFIPFGUFO
BBOFOJTIFUHFWPMHWBOEFNBDIUTWFSIPVEJOHPGHFXPPOUFTWBOCFQBBMEFJOTUJUVUJFTŇŉ
<3VJT >
"MTEFFFSEFSCFTQSPLFOWSBBHBBOHBBOEFEFWFSTDIJMMFOEFBMEBOOJFUCFOPEJHEFWPSNFOWBO
JOGSBTUSVDUVVSFOEFIFEFOUFOEBHFHFLP[FOWFSTDIJKOJOHTWPSNFOCFLFLFOXPSEU WBMUWPPS
EF BGWBM XBUFSJOGSBTUSVDUVVSFOEFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVSUFDPOTUBUFSFOEBUEFCJOOFOEF[F
JOGSBTUSVDUVVSHFUSBOTQPSUFFSEFTUSPNFOOPHHFLFONFSLUXPSEFOEPPSFFOTBNFOTUFMMJOH
EJFOJFUWBOVJUWFS EFS HBBOEFFDPMPHJTFSJOHFOEFNBUFSJBMJTBUJFNBBSNFFSWBOVJUFċDJÑOUJF
JO DFOUSBBM CFIFFSŇŊFOBOEFSFFDPOPNJTDIFGBDUPSFOHFPQUJNBMJTFFSEJT7BOVJUEFIFU
EVVS[BNFPOUXJLLFMJOHCF[JFOMJKLUEFJOGSBTUSVDUVVSEBOPPLOPHPOWPMEPFOEFFċDJÑOUŇŋ
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1.3.2
probleem- en vraagstelling
"MTHFWPMHWBOEFHFTUFMEFJOFċDJÑOUJFWBOEFFTTFOUJÑMF PGLSJUJTDIFTUSPNFOFOFSHJF 
XBUFSFOBGWBMFOEFHBOHCBSF HSPUFTDIBBMWBOUPFQBTTJOHWBOPQMPTTJOHFOIJFSPNUSFOU
XPSEUEFOJFVXBBOUFMFHHFOUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSNJMJFVUFDIOJTDIHF[JFOOJFU
PQUJNBBMBGHFTUFNEPQEFLXBMJUFJUÏOLXBOUJUFJUWBOEJFTUSPNFO
%JUMFJEUUPUEFWPMHFOEFGPSNVMFSJOHWBOEFESJFWPVEJHFIPPGEWSBBHWBOEJUPOEFS[PFL
Hoe kunnen duurzame vormen van hergebruik en milieubewuste voorziening van de
essentiële ‘stromen’ energie en sanitatie in de gebouwde omgeving worden gerealiseerd.
Is er een optimale schaal, en wat zijn de consequenties voor de gebouwde omgeving?

%FWPMHFOEFBDIUFSHSPOEWSBHFO[JKOUFGPSNVMFSFO
*

In hoeverre zijn de huidige technische (infra)structuren bepalend voor de
(on)mogelijkheden van ‘duurzame ontwikkeling’?

5PFMJDIUJOHBDIUFSHSPOEWSBBH*

#FLFLFONPFUXPSEFOPGCJKEFPOUXJLLFMJOHWBOEFCFMBOHSJKLTUFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVD
UVSFOWBOEJUNPNFOUTQSBLFJTWBOFFOTUBSVJUHBOHTQVOUXBBSBBONFO[JDIWBTUIPVEU 
FOJOEJFOEBUIFUHFWBMJTPGIFUFFOQBSBEJHNBJT FOEBBSNFFNPHFMJKLFFOPPS[BBLWPPS
CFQFSLJOHFOPNCJOOFOEFCFTUBBOEFFOOJFVXHFCPVXEFPNHFWJOHAEVVS[BNF
POUXJLLFMJOHUFCFXFSLTUFMMJHFO%FWPPSFOOBEFMFOWBOEFIVJEJHF UFDIOJTDIF JOGSB
TUSVDUVVSTZTUFNFONPFUFOXPSEFOHFBOBMZTFFSEMPTWBOFWFOUVFFMWBOUPFQBTTJOH[JKOEF
QBSBEJHNBT0PLWBMUUFCFPPSEFMFOJOIPFWFSSFEFBBOXF[JHFUFDIOPMPHJTDIFUSBKFDUFO
WPPSXBBSEFOTUFMMFOBBOWFSEFSFPOUXJLLFMJOH;JKEFMJOHTXPSEUJOHFHBBOPQEFWSBBH
AIPFWFFM FOXFMLFJOGSBTUSVDUVVSOPEJHJTFOPQXFMLFXJK[FFFOFWFOUVFMFOJFVXF
SVJNUFMJKLFJOSJDIUJOHLBOXPSEFOCFXFSLTUFMMJHE7PPSIFUNBLFOWBOFFO FFSMJKL 
WFSHFMJKLUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFUFDIOJFLFOFOTZTUFNFOFOEFEBBSWBOBGHFMFJEFTDIBMFO
WBOUPFQBTTJOHJTIFUWBOCFMBOHEFBBOIFUUSBOTQPSUHFSFMBUFFSEFBTQFDUFOWBOEF
HFEFmOJFFSEFTUSPNFOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOHOBEFSUFPOEFS[PFLFO&SNPFULSJUJTDI
HFLFLFOXPSEFOOBBSEFLXBOUJUFJU EFLXBMJUFJUFOEFJOWVMMJOH PGXFMNBUFSJBMJTBUJFFO
FOFSHJFWFSCSVJLWBOEJUUSBOTQPSU)FUPOEFS[PFLNPFU[JDISJDIUFOPQCFTUBBOEFFO
OJFVXFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJOSFMBUJFUPUUFDIOJFLFOFOTZTUFNFOWBO
WFSEVVS[BNJOHWBOEFHFEFmOJFFSEFTUSPNFO

ŇŇ Of

zoals Winston Churchill in
1942 stelde “We shape our buildings
and afterwards our buildings shape
us” [Röling, 2002a].
Ňň Stromen, gebieden, actoren;
driedeling Ecopolis gidsprincipe; zie
hoofdstuk 1.2.2 [Tjallingii, 1996].
Ňŉ Zo worden bijvoorbeeld conventionele energiebronnen gewonnen,
geïsoleerd en in hoge concentraties
bijeengebracht in centrales, waar
ze worden omgezet in grote
hoeveelheden energie en via distributiekanalen enorme gebieden van
energie kunnen voorzien. Het verlies
tijdens omzetting en distributie

wordt ruimschoots gecompenseerd
(feitelijk overschaduwd) door de
overvloed aan energie die in de
centrales opgewekt kan worden
[Rogers, 1997]. De vernieuwbare
energiebronnen zijn vrijwel overal
aanwezig, zij het in relatief kleine
concentraties en minder constant
beschikbaar. Voor veel van deze
oneindige bronnen is het onlogisch
om in een centraal punt een dermate
hoge energieopbrengst te krijgen,
dat distributie naar grotere gebieden
rendabel wordt. Decentrale opties
zijn dan belangrijker.

ŇŊ Onze infrastructuur, kapitaal

investeringen, organisaties, verzekeringsstelsels en dergelijke zijn volgens Röling ‘gebouwd op drijfzand
en op dit moment nog niet veerkrachtig genoeg om bijvoorbeeld
klimaatverandering te doorstaan, laat
staan andere ecologische verrassingen’ [Röling, 2000].
Ňŋ Infrastructuur wordt meestal in
traditionele parameters beschreven:
ton, watt, bytes, liter, of vierkante
(kilo)meter. Naast de meer relevante economische criteria (zoals
werkgelegenheid) moeten ook
aanvullende milieucriteria, uitgaande
van verdergaande ecologisering en
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** Kan het centraal dan wel decentraal oplossen van de essentiële stromen verdere

processen van verduurzaming genereren op een hoger schaalniveau?

5PFMJDIUJOHBDIUFSHSPOEWSBBH**

)FUJTWBOCFMBOHUFCFQBMFOPGEFPQUFMTPNWBONFFSEFSFLMFJOFEVVS[BNFADFMMFO
BVUPNBUJTDIMFJEUUPUFFOEVVS[BBNTZTUFFN FOXBBSBBONPFUXPSEFOWPMEBBO-FJEU
TDIBBMWFSLMFJOJOHJOEFSEBBEUPUFFOHSPUFSAFMBTUJTDIWFSNPHFOWBOIFUPOUXFSQFOEVT
FFOHSPUFSFnFYJCJMJUFJUWBOEFPOEFSEFMFOFOWBOIFUHFIFFM RVBSFBMJTBUJFFOHFCSVJLT
NPHFMJKLIFEFO0OEFS[PDIUNPFUXPSEFOPGEVVS[BNFEFFMTZTUFNFOWFSEFSFAEVVS[BNF
POUXJLLFMJOHLVOOFOHFOFSFSFOPQFFOIPHFSTDIBBMOJWFBVWJBIFUBMEBOOJFUJOUFHSFSFO
WBOFEVDBUJFWFPGBOEFSFHFCSVJLFSTHFSFMBUFFSEFBTQFDUFO

*** Is er een optimale schaal voor autonomie per stroom, en zo ja, wat is de optimale schaal?

5PFMJDIUJOHBDIUFSHSPOEWSBBH***

-PTWBOIFUCFQBMFOWBOFFOPQUJNBMFTDIBBMWBOUPFQBTTJOHWPPSEFBBOEF
WFSEVVS[BNJOHWBOIFUUPUBBMWBOEFTUSPNFOHFSFMBUFFSEFUFDIOJFLFOJTIFUWBOCFMBOH
PNQFSEFFMTUSPPNUFLJKLFOOBBSPQUJNBMFTDIBBM CFSFEFOFFSEWBOVJUEFNJMJFVUFDIOJ
TDIF SVJNUFMJKLFFOHFCSVJLFSTDSJUFSJB0OEFS[PDIUNPFUXPSEFOXBBSQFSQSPDFTIFU
PQUJNVNUVTTFOAMPXUFDIFOAIJHIUFDIBVUPOPNFTZTUFNFOMJHU<3ÚMJOH >FOPQ
XFMLFNBOJFSFSDPNCJOBUJFTNPHFMJKL[JKOWBOQSPHSBNNBTFOUFDIOJFLFOEJFPQEJU
NPNFOUOPHEFOFJHJOHIFCCFO[JDIWBOFMLBBSUFJTPMFSFO

*7 In hoeverre kan via het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken de participatie en be-

trokkenheid van gebruikers verhoogd worden?

5PFMJDIUJOHBDIUFSHSPOEWSBBH*7

0OEFS[PDIUNPFUXPSEFOJOIPFWFSSFIFUBMEBOOJFUEJDIUFSCJKEFHFCSVJLFSTSFBMJTFSFO
WBOBVUPOPNFTZTUFNFONCUEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOMFJEUUPUFFOHSPUFSFCFUSPLLFOIFJE
WBOEJFHFCSVJLFSTFOPGIFUNFFS[JDIUCBBSNBLFOWBOEFPQMPTTJOHFOMFJEUUPUBMEBO
OJFUQPTJUJFWFHFESBHTWFSBOEFSJOHFO&FOBOEFSBTQFDUJTPGIFUNPHFMJKLJTCFXPOFST FO
HFCSVJLFSTWBOCFTUBBOEFPGOJFVXUFCPVXFOHFCPVXFO CVVSUFO XJKLFOPGTUFEFOWJB
IFUJNQMFNFOUFSFOWBOFFOAEFWJDFUFOCFIPFWFWBOIFUCFSFJLFOWBOBVUBSLJFSFnFYJFWFS
<#FDL >UFNBLFO FOMFJEUEBUUPUFFOHSPUFSCFXVTU[JKOFO[PSHWVMEJHFSIBOEFMFO
*TIFUNPHFMJKLPNWPPSEFNFOTFO[JKOPNHFWJOH RVBHF[POEIFJE LSJUJTDIFQSPDFTTFO
JOÏÏOAEFWJDFUFQMBBUTFOUF[BNFONFUBOEFSFHFCSVJLFSTGVODUJFT &OXBU[JKOEF
DPOTFRVFOUJFTWBOEJUDPNCJOFSFOWPPSEFBG[POEFSMJKLFQSPDFTTFOFOWPPSEFHFCSVJLFST 
7 Moeten- en kunnen de verschillende technieken voor het optimaliseren van de stromen

samengevoegd worden in één “device” of dienen ze afzonderlijk geïntegreerd te worden in
bestaande (infra)structuren of gebouwen?

5PFMJDIUJOHBDIUFSHSPOEWSBBH7

)FUHSPOEFOEBHMJDIUHFCSVJLWBOEFWFSTDIJMMFOEF BMEBOOJFUPQOBUVVSMJKLFQSPDFTTFO
HFCBTFFSEF NJMJFVUFDIOJFLFOPNBVUPOPNJFUFSFBMJTFSFONPFUXPSEFOHFBOBMZTFFSEFO
XBBSNPHFMJKLHFPQUJNBMJTFFSE*TEJUUFJOUFHSFSFOJOCFTUBBOEFCPVXXFSLFOPG
CFTUBBOEFJOGSBTUSVDUVVS FOIPFJTIFUQSPDFTWBOAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHPQXJKL 
CVVSU CMPLPGHFCPVXOJWFBVJOSFMBUJFUPUEFPQMPTTJOHUFPQUJNBMJTFSFO8BU[JKOEF
CPVXLVOEJHFDPOTFRVFOUJFTWBOIFUTBNFOWPFHFOWBOEFWFSTDIJMMFOEFUFDIOJFLFOFO
TUSPNFOWBOFFOIPHFSTDIBBMOJWFBVJOFFOCPVXXFSL FOXBUCFUFLFOUEJUWPPSEF
BSDIJUFDUPOJTDIFWFSUBMJOH *TFFOEFSHFMJKLCPVXXFSL[PUFPOUXFSQFOFOUFCPVXFOEBU
VJUCSFJEJOH FOAJOCSFJEJOH RVBBBOUBM FOHSPPUUF WBOEFTUSPNFONPHFMJKLJT
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1.3.3
doelstelling en randvoorwaarden
%PFMJTIFUPOEFS[PFLFOFOWFSLMBSFOňŅWBOFFOBMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFFOJOWVMMJOHWBOEF
JOGSB TUSVDUVSFOFOTZTUFNFOCJOOFOEFHFCPVXEFPNHFWJOHUFOCFIPFWFWBOIFUCFSFJLFO
WBOFFOBBO[JFOMJKLFSFEVDUJFWBOEFNJMJFVCFMBTUJOH GBDUPSQSJODJQF UFOHFWPMHFWBOEF
FTTFOUJÑMFTUSPNFO BMEBOOJFUBMT WPSNWBO BVUPOPNJFPGBVUBSLJF
0NIFUSFTVMUBBU EFDMBJNT WBOIFUBOBMZUJTDIFEFFMWBOIFUPOEFS[PFLUFUPFUTFO[BM
HFUSBDIUXPSEFOIFUHFIFFMAËDPOUSBSJFUFGPSNVMFSFOň%JUWPSNUEFCBTJTWPPSEF
VJUFJOEFMJKLFEFFMDPODMVTJFTWPPSPQMPTTJOHTSJDIUJOHFO%F[FSJDIUMJKOFO[JKOXFFSEF
CBTJTWPPSIFUJOEF[FTUVEJFHFÕOUSPEVDFFSEFAQSPHSBNNBWBONPHFMJKLIFEFO PGXFM
1W.<2VJTU B> EBUNFUMPDBUJFFOHFCSVJLFSTTQFDJmFLFTJUVBUJFTUFWFSUBMFOJTOBBS
PCKFDUJWFFSCBSFBSHVNFOUFOCFUSFĊFOEFEFTUSVDUVVSWBONJMJFVCFXVTUFPQMPTTJOHFOň¤
)FUVJUFJOEFMJKLFEPFMNPFU[JKOFFO[PEBOJHFJOQBTTJOHJO FOFFO[PEBOJHHFCSVJLWBO
IFUNJMJFV EBUIFUJEFBBMWBOFFOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHXPSEUCFOBEFSEň©)FUFJHFOMJKLF
FJOESFTVMUBBUCFTUBBUEBOPPLOJFU[P[FFSVJUFFODBTVTTQFDJmFLPOUXPSQFOEFWJDFEBUEF
HFEFmOJFFSEFTUSPNFOUFSQMFLLFPQUJNBBM NJMJFVCFXVTUFOWPMIPVECBBS CFOVUDR
PQXFLU NBBSWPPSBMPPLVJUIFUAQSPHSBNNBWBONPHFMJKLIFEFOXBBSJOEFCFOPEJHEF
SBOEWPPSXBBSEFOFOEFHFLPQQFMEFHJETQSJODJQFTPNTDISFWFOXPSEFO

1.4
Opzet van de studie
1.4.1
structuurbeschrijving; uitwerking van
de probleemstelling
#BTJTWPPSIFUPOEFS[PFLJTEF[PHFOBBNEFAUZQPMPHJFWBOFFOQBSBEJHNBWFSTDIVJWJOH
UVTTFOWFSCMJOEFOEFJO[JDIUFO<.JMMFS #BXEFO3ÚMJOH C>
)JFSJOXPSEFOWJFSFYUSFNF [PHFOBBNEFWFSCMJOEFOEFQBSBEJHNBTJOHFEFFMEJO
LXBESBOUFO PQCBTJTWBOEFBTTFOIPMJTNFSFEVDUJPOJTNFFOQPTJUJWJTNF PCKFDUJWJTNF 
DPOTUSVDUJWJTNF TVCKFDUJWJTNF  'JHVVS 
dematerialisatie, voor de regulering
en (her)structurering worden geformuleerd.
ňŅ Bridgman, een met de Nobelprijs
gelauwerde fysicus, omschrijft ‘het
verklaren’ als: “het analyseren van
onze gecompliceerde systemen
in eenvoudiger systemen, en wel
zó, dat we in de gecompliceerde
systemen het samenspel herkennen
tussen elementen die ons al bekend
zijn en dat we ze accepteren als iets
dat geen verklaring nodig heeft”
[Sierksma, 1988].
ň Redenerend vanuit het tegendeel.
Het moet dan, omgekeerd geformu-

leerd, mogelijk zijn om via enkele
gevallen aan te tonen dat de betekenis van termen uiteindelijk ook
theoretisch en historisch bepaald is.
Kortom dat die betekenis mee wordt
bepaald door de practisch-theoretische samenhang waarin ze in de
samenleving is opgenomen.
ň¤ Het Programma van
Mogelijkheden (PvM) is in het kader
van deze studie begin 2000 geïntroduceerd en gepubliceerd. Later
wordt in andere studies ook wel
gesproken van het ‘essay of clues’
(‘aanwijzingen’), als “een kaart voor
de ontwikkeling van op gezondheid
en hygiëne gebaseerde interactieve

relaties tussen ontwerpen en de
natuurlijke wereld” [McDonach &
Braungart, 2003; p.15]. Het PvM en
de EoC zijn vergelijkbaar qua opzet
en inzet in het (her)ontwerpproces:
De opzet is dusdanig, dat de
aanwijzingen of mogelijkheden in
samenhang te lezen zijn, en het dus
niet als eenvoudige checklist gezien
moet worden.
ň© De kunst is om dat te effectueren
met een minimum aan energie,
oppervlaktebeslag, bouwstoffen en
chemische toeslagmiddelen en een
minimum aan afvalstoffen, stank en
lawaai en zo mogelijk ook met een
minimum aan kosten.
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/BBOBMZTFWBOIFUCFTUBBOEFTZTUFFN EBUHSPUFOEFFMTJOLXBESBOU*FOHFEFFMUFMJKLJO
LXBESBOU**WBMU CFXFFHUIFUPOEFS[PFLEPPSIFUTDIFNBIFFOWBOVJUEFLXBESBOUFO*FO
**OBBSLXBESBOU****OEFVJUXFSLJOHWBOEFPOUXFSQDBTVT-BOYNFFS JO$VMFNCPSH [FMGT
OBBSLXBESBOU*7ňņ%PFMJTIFUCFSFJLFOWBOFFOHJETQSJODJQFEBUUFQMBBUTFOJTJOLXBESBOU
***WBOIFUAQBSBEJHNBUZQPMPHJFTDIFNB 'JHVVS (FLP[FOJTWPPSIFUBBOESBHFO
WBOPQMPTTJOHTSJDIUJOHFOWJBIFUPQ[FUUFOWBOFFOQSPHSBNNBWBONPHFMJKLIFEFO 1W. 
XBBSEFHFMEFOEFOFUXFSLFOFOTQFDJmFLFBDUPSFO HFCSVJLFST HFLPQQFMEXPSEFOBBOEF
FDPTZTUFNFO
Figuur 1.10

Indelingen van de studie binnen de verblindende
inzichten typologie paradigma-verschuiving
Holisme

II ECO - CENTRISCH

HOLO - CENTRISCH III
10 1
1

8/9

2
11 1

5 6/
7

6/7

8/9 10

45

12 13

Constructivisme
(Subjectivisme)

13 14

34

Positivisme
(Objectivisme)

14

23

15
15 2

I TECHNO - CENTRISCH

EGO - CENTRISCH IV

Reductionisme

7PPSXBUCFUSFGUEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO[JKOEFBDUPSFOWBOEF[FFDPTZTUFNFOBGIBOLFMJKL
&FOEFWJDFXPSEUJOHF[FUPNEJUHFNFFOTDIBQQFMJKLGVODUJPOFSFOBMT[PHFOBBNEFADPHOJUJWF
BHFOUT<3ÚMJOH C>CJOOFOUSBOTJUJFQSPDFTTFOOBBSAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHUF
GBDJMJUFSFO
)FUPOEFS[PFLIFFGUCFUSFLLJOHPQQSPDFTTFO WPSNHFHFWFOJOTZTUFNFO"MMFSFFSTUXPSEU
BOBMZUJTDIPOEFS[PFLWFSSJDIUOBBSEFTUSVDUVSFOFOEFDPOEJUJFTXBBSCJOOFO EBOXFM
XBBSPOEFSEF[FQSPDFTTFOQMBBUTWPOEFOFOWJOEFO%F[FBOBMZTFJTWFSUBBMEOBBSEF
UIFNBTTPPSUUFDIOPMPHJF NJMJFVCFMBTUJOH JOGSBTUSVDUVVS TDIBBMWBOUPFQBTTJOHFO
CFUSPLLFOBDUPSFO"BOTMVJUFOEXPSEUIFUPOEFSMJOHWFSCJOEFOFOJOUFHSFSFOWBOEF[F
UIFNBTCFLFLFO.FEFPQHSPOEIJFSWBOXPSEFOCFPPSEFMJOHTFOFWBMVBUJFDSJUFSJB
CFOPFNEXBBSFWFOUVFMFOJFVXF BMUFSOBUJFWFFOBMEBOOJFUWFS[FMGTUBOEJHEFPQMPTTJOHFO
BBONPFUFOWPMEPFOňŇ
0QCBTJTWBOEFWPPSMPQJHFDPODMVTJFTXPSEFOSFMFWBOUFEFFMUFDIOJFLFOFOQSPDFTTFO 
PNTUSPNFOUFWFSEVVS[BNFO POEFS[PDIU%JUWPSNUEFCBTJTWPPSIFUPOUXFSQWBO
FFOiEFWJDFwEBU WPPSFFOCFQBBMEFTJUVBUJF FFOPQMPTTJOHHFOFSFFSUJO[BLFEFDFOUSBMF
WSBBHTUFMMJOHWBOEF[FTUVEJF)FUEFWJDFXPSEUEBBSNFFCJOOFOEF[PHFOBBNEF
AFDPDIBMMFOHF<3ÚMJOH C>FFOTMFVUFMFMFNFOUUFSPOEFSTUFVOJOHWBOIFUQSJODJQF
WBOA DPMMFDUJWF DPHOJUJWFBHFOUTňň%JUATMFVUFMEFWJDFJTWPPSEFFFOWPVECFOPFNEBMT
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A4VTUBJOBCMF*NQMBOU 4* %FPOUXJLLFMJOHWBOEF[F4VTUBJOBCMF*NQMBOU FOJOEJSFDUEF
TUSVDUVVSWBOIFUPOEFS[PFLWPMHUIFUQBUSPPOEBUBBOPQWFSBOEFSJOHHFSJDIUIBOEFMFOWBO
NFOTFOPGHSPFQFOUFOHSPOETMBHMJHU
Figuur 1.11

Paradigma-verschuiving; patronen
waarden
en normen

tekorten
en behoeften

formulering van
doelstellingen / criteria

keuze en
evaluatie

alternatieven

actie

)FUUPUBMFPOUXFSQQSPCMFFNXPSEUUFOCFIPFWFWBOEFPOUXJLLFMJOHHFTDIFJEFOJO
TBNFOIBOHFOEFEFFMQSPCMFNFOňŉ EJFFMLXPSEFOHFEFmOJFFSEFOHFBOBMZTFFSE
/BIFULJF[FOWBOEFKVJTUFUFDIOJFLFOFOTZTUFNFOWPMHUEFTZOUIFTFEJFEFEFFMPQMPTTJOH
WPSNU"MWPSFOTUFLPNFOUPUEF[FHFDPNCJOFFSEFPQMPTTJOHWPPSIFUWFSEVVS[BNFO
WBOEFTUSPNFOJOFFOTQFDJmFLFTJUVBUJF[VMMFO CJOOFOIFUPOEFS[PFLBBOEFIBOEWBO
EJWFSTFQMBBUTHFCPOEFOWPPSCFFMEFO EFFMPQMPTTJOHFO WPPSWFSTDIJMMFOEFTUSPNFOFO
TDIBMFO POUXPSQFOFOPOEFS[PDIUXPSEFO%JU[JKOEFNPNFOUFOJOIFUPOEFS[PFLEBU
IFUBOBMZUJTDIFEFFMFOIFUNFFSIZQPUIFUJTDIF POUXFSQFOEF EFFMFMLBBSLSVJTFO#JKIFU
POUXFSQFOWBOIFUEFWJDF XBBSJOEFWFSTDIJMMFOEFTUSPNFOHFDPNCJOFFSEPQHFMPTUXPSEFO 
NPFUFOEFCFWJOEJOHFOWBOEFFFSEFSFEFFMPQMPTTJOHFOUF[BNFONFUEFCFWJOEJOHFOWBO
IFUBOBMZUJTDIFEFFMWBOEFTUVEJFMFJEFOUPUFFOMPDBUJFTQFDJmFLFUPUBBMPQMPTTJOH#JKEF[F
TZOUIFTFJTIFUOJFUNPHFMJKLBBOBMMFFWBMVBUJFDSJUFSJBUFWPMEPFOFO[VMMFO [PBMTPOUXFSQFO
JNQMJDFFSU LFV[FTHFNBBLUXPSEFOňŊ%FWJBEFDPNCJOFFSBDUJWJUFJUWBOEFFMPQMPTTJOHFO
WFSLSFHFODBTVTTQFDJmFLFPQMPTTJOH EF4VTUBJOBCMF*NQMBOU XPSEUUFOTMPUUFHFUPFUTUPQ
QSPHSBNNBFOPQEFWPPSIFFOWBTUHFTUFMEFFWBMVBUJFDSJUFSJB)JFSCJKWJOEUUFSVHLPQQFMJOH
QMBBUTCFQBBMEFBTQFDUFOXPSEFOPQOJFVXCFTUVEFFSEPGHFDPNCJOFFSE XBUMFJEUUPUFFO
WFSCFUFSEFUPUBBMPQMPTTJOHFOFFOEFmOJUJFGQSPHSBNNBWBONPHFMJKLIFEFO
ňņ Het doorlopen van deze verschillende kwadranten geeft schematisch
de gewenste verandering weer naar
een ‘hoger systeemniveau’ [Röling,
2000b]. Binnen de algemene
systeemtheorie worden zeven niveaus onderscheiden: (1) statische
structuren (plannen); (2) eenvoudige
dynamische systemen (‘clockworks’);
(3) zelf-regulerende, cybernetische
systemen (bijv. thermostaten); (4)
zelf-onderhoudende levende structuren (bijv. cel-achtigen) en (5, 6 en 7)
meer complexe, levende en zelf-or-

ganiserende-, aanpassende systemen.
De inzet van het doorlopen van de
kwadranten I tot en met III, en gedeeltelijk IV, streeft het uiteindelijke
doel van zelf-organiserende, aanpassende reflexieve systemen na.
ňŇ De middelen die nodig zijn voor
elk van de eerder genoemde processen worden per stroom geverifieerd.
De opzet van dit deel van het onderzoek bestaat uit het evalueren van
kansrijke technieken en systemen
die een mogelijk antwoord vormen
op (delen van) de uit het analytische

deel voortkomende tekortkomingen
van de huidige praktijk.
ňň Met als doel om collectief
eenvoudiger om te gaan met het
fenomeen verandering binnen de
gebouwde omgeving.
ňŉ Zoals de schaalvraag, de optimaliseringvraag van grondgebruik,
etcetera.
ňŊ Er moeten compromissen
gesloten worden, waarbij sommige
aspecten stroomspecifiek bezien
wellicht minder optimaal zullen
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1.4.2
methodologie
%FPOEFS[PFLTNFUIPEJFLJTHFCBTFFSEPQEFSFHVMBUJFWFDZDMVTWBO7BO4USJFO<)FSUPH
4MVJT >0OEFSTDIFJEXPSEUHFNBBLUUVTTFOFFOUIFPSFUJTDIFOQSBLUJTDIEFFM XFM
BBOHFEVJEBMTiLFOOJTFOLVOEFwňŋ#FJEFPOEFS[PFLTEFMFOLFOOFOFFODZDMJTDIFPQ[FU
'JHVVS XBBSCJKFMLEFFMPOEFS[PFLPWFSFTTFOUJÑMFTUSPNFOFFOEFFMDZDMVTEPPSMPPQU
%JUHFMEUPPLWPPSEFQMBBUTHFCPOEFOWPPSCFFMEFO
)FUUIFPSFUJTDIFEFFMJTSFUSPEVDUJFGPOEFS[PFL<3BHJO >FOJTPQUFTQMJUTFOJOFFO  
EFEVDUJFGEFFM MJUFSBUVVSPOEFS[PFL FOFFO  JOEVDUJFGEFFM TMVJUBBOPQ  
)FUEFEVDUJFWFEFFMJTFFOBOBMZTFWBOEFHFEFmOJFFSEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOOBBSBBOXF[JHF
QSPCMFNFO OVHBOHCBSFPQMPTTJOHFOFONPHFMJKLFNJMJFVCFXVTUFFOWPMIPVECBSF
PQMPTTJOHFO)FUJTFFOSFUSPTQFDUJFWFPQUFLFOJOHWBOEFHFIBOUFFSEFBBOQBL0PLPNWBU
IFUEFBOBMZTFWBOCFTUBBOEFFOOJFVXFUFDIOPMPHJFWPPSIFU WFSSFHBBOE WFSEVVS[BNFO
WBO EFMFOWBO TUSPNFOFOWBOCJKLPNFOEFUSBOTQPSUPQUJFT FOFSBBOHFLPQQFMEF
UFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS .PHFMJKLFTDIBBMOJWFBVTXPSEFOHFBOBMZTFFSE FWFOBMTSFMFWBOUF
BDUPSFO4QFDJmFLFBBOEBDIUJTHFSJDIUPQHFSFBMJTFFSEFDPODFQUFONFUFFOBVUPOPNF
WPPS[JFOJOHWBOEFFTTFOUJÑMF EFFM TUSPNFO PGXBBSEJFHFDMBJNEXPSEFO
Figuur 1.12
De regulative cyclus van Van Strien
THEORIE

probleem

evaluatie

diagnose

bestaande concepten
ingreep proberen

ontwerpen
plan / deelmodi
KUNDE

;PXFMIFUEFEVDUJFWFBMTJOEVDUJFWFPOEFS[PFLTEFFMMFWFSFOCJOOFOIFUPOEFSEFFMAUIFPSJF
BBOEBDIUTQVOUFOWPPSIFUi1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFOw 1W. 
;PPOUTUBBUNPHFMJKLFFOCFUFSFBGTUFNNJOHCJOOFOEFPOEFS[PFLTTUSVDUVVS EJFPQ[PXFM
BOBMZUJTDIF BMTPOUXFSQHFSJDIUFBBOQBLTUFVOU7FSTDIVSFO<>HFFGUJOPWFS[JDIUEF
OPPE[BLFMJKLIFJEXFFS
)FUQSBLUJTDIFEFFMCFTUBBUVJUDBTFTUVEZT JOEFIPPGETUVLLFO   FO UFS
SFGFSFOUJFŉŅFOÏÏODFOUSBBMHFTUFMEFJOUFHSBUJFDBTVT IPPGETUVL NFUFFOHMPCBBM
POUXFSQWPMHFOTVJUIFUPOEFS[PFLWPPSULPNFOEFWPPSXBBSEFOFOIFU1SPHSBNNBWBO
.PHFMJKLIFEFO 1W. TBNFOHFWBUPNTDISFWFOJOIPPGETUVL)FUPOEFS[PFLIFFGU
FFOFYQMPSBUJFG WFSLFOOFOE FOJOUFSEJTDJQMJOBJSLBSBLUFS*OIFUCFHJOWBOIFUPOUXFSQ
QSPDFTUSFFEUEJWFSHFOUJFPQ XBBSOBHF[PDIUXPSEUOBBSBMUFSOBUJFWFO EJFWFSWPMHFOTEPPS
NJEEFMWBODPOWFSHFOUJFXPSEFOUFSVHHFCSBDIUUPUFFOFOLFMFJOEPOUXFSQ 'JHVVS 
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Figuur 1.13
Opzet van een retroductief onderzoek
theorie

data

deductie

inductie

modellen

ideeën

retroductie
nieuwe theorie

%PPSEFEVDUJF IPPGETUVLLFOUN LBOXPSEFOCFQBBMEJOIPFWFSSFBMHFNFFOHFMEFOEF
SFHFMTPPLWBOUPFQBTTJOH[JKOJOFFOTQFDJmFLPOEFS[PFLTHFCJFE%FJOEVDUJFWFBBOQBL
IPPGETUVLLFOUN [PSHUFSWPPSEBUIFUMFJEUUPUFFOOJFVXFUIFPSJFNFUCFUSFLLJOH
UPUIFUPOEFS[PFLTPOEFSXFSQFOEFTQFDJmFLFTJUVBUJF
Figuur 1.14
Divergentie and Convergentie
D

C

D

C

Pad van ontwerper’s aandacht

Oplossing

D: Divergentie

presteren. De noodzakelijke keuzes
zullen casusspecifiek zijn en daarbij
de moeilijker meetbare criteria zoals
gebiedskwaliteit (gebieden) en leefkwaliteit (actoren) volgen. Op deze
wijze wordt voorkomen dat meetbare aspecten (het stromenbeheer)
de leidraad gaan vormen voor een
instrument dat door de wijze van
implementatie en gebruik (gebieden
& actoren) al dan niet een succes zal
blijken te zijn.

C: Convergentie

ňŋ Achtergrond is dat bij ontwerpen

de kloof tussen kennen en kunnen
(het in praktijk brengen) overbrugd
moet worden; het is een op synthese
gerichte aanpak, die wordt gevoed
met kennis en vaardigheden. Het
‘ontwerpen’ is op velerlei manieren
omschreven; in het collegedictaat
Systematisch ontwerpen [Behesthi,
1992] van de Faculteit Civiele
Techniek worden 28 definities
gegeven. Interessant zijn de eenvou-

dige definitie van Alexander [1963]
“Design is finding the right physical
components of a physical structure”
en de definitie van Archer [1965]
“design is a goal-directed problemsolving activity” [Hengeveld, 1993].
ŉŅ Omtrent deelonderzoeksthema’s
en schaalniveaus.
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Figuur 1.15
Onderzoeksstructuurschema

De onderzoeksopzet met daaraan gekoppeld de hoofdstukindeling is dan als volgt:

Proloog

P

Probleemstelling &
Methodologie
Afbakening &
Definiëring

1
2
DEEL I

Conclusies &
Aanbevelingen

Huidige Technische
Infrastructuren
Aandeel Milieubelasting
Technische Infrastr.
Toekomstige Ontwikkelingen & Verleden

16

THEORIE

3
4
5

Heteronomie:
Centrale systemen
Autonomie:
Decentrale systemen

6
7

P.v.M. 6 / 7

P.v.M. 3 / 4 / 5

DEEL V

DEEL II

Autarkische &
Autonome concepten
Geïntegreerde Systemen en - Concepten

8
9

Interconnectie &
Netwerk Geometrie 10
Consequenties
Ruimtelijke Ordening 11

P.v.M. 10 / 11

P.v.M. 8 / 9

DEEL III

EVA Lanxmeer
Culemborg, casus
Programma van
Mogelijkheden (P.v.M.)

15
14

Ontwerp
Condities / Criteria
Sleutelfactoren &
Plan van Aanpak

12
13

DEEL IV

PRAKTIJK

44

Hoofdstuk 1

Uitgangspunten en Probleemstelling

1.4.3
onderzoeks- en ontwerpcases
#JOOFOIFUPOEFS[PFLJTUFMLFOTTQSBLFWBOBOBMZTFFOUFSVHLPQQFMJOHOBBSWFSTDIJMMFOEF
QSBLUJKLTJUVBUJFT*OIFUUXFFEFEFFMWBOIFUPOEFS[PFLMJHUEFOBESVLFYQMJDJFUPQIFU
APOUXFSQFOEPOEFS[PFLFOŉ PQEFVJUXFSLJOHWBOFFOHFÕOUFHSFFSEFPQMPTTJOHPNUSFOU
WPMIPVECBSF[FMGWPPS[JFOJOHXBUCFUSFGUEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO%JUHFCFVSUPQCBTJTWBOFFO
DFOUSBMFWSBBHTUFMMJOH/JFUBMMFFOXPSEUHFLFLFOOBBSBMEBOOJFUHFSFBMJTFFSEFSFGFSFOUJF
QSPKFDUFO NBBSPPLXPSEFONFFSEFSFLMFJOFSFDBTFTCFTDISFWFOFOPOEFS[PDIUPNEFFM
WSBBHTUFMMJOHFOFOVJULPNTUFOUFUPFUTFO
%FTFRVFOUJÑMFNBOJFSWBOXFSLFONFUDBTFTUVEJFTXPSEUHFWPMHE<7FSTDIVSFO
%PPSFXBBSE >#JKIFULJF[FOWBOEFPOEFS[PFLTDBTFTJTUFMLFOTHFLFLFOOBBSESJF
WBSJBCFMFO
r EFTUFEFOCPVXLVOEJHFUZQPMPHJF
r EFNBUFWBONJMJFVWSJFOEFMJKLIFJE FO
r IFUTPPSUCFUSPLLFOIFJEWBOEFHFCSVJLFST FOEFPSHBOJTBUJFFSWBO
&SJTTQSBLFWBOSFGFSFOUJFQSPKFDUFOFOSFGFSFOUJFTUVEJFT%FFFSTUFHSPFQCFUSFGUCFTUBBOEF
FOHFSFBMJTFFSEFDPODFQUFOFOQSPKFDUFO#JOOFOEJUEFFMJTQSPCMFFNTQFDJmFLHFLP[FOWPPS
WFSOJFVXFOEFQSPKFDUFOPQXFSFMETDIBBM#JOOFOEFSFGFSFOUJFTUVEJFTJTHFLP[FOWPPSEF
/FEFSMBOETFDPOUFYUFOMJHUEFOBESVLPQVJUXFSLJOHDRBOBMZTFWBOÏÏOWBOEFEFFMTUSP
NFOBGWBM FOFSHJFFO BGWBM XBUFS%BUBTQFDUXPSEUCFLFLFOPQEFDFOUSBBMHFQMBBUTUF
TDIBBMBTQFDUFOFOFSBBOHFLPQQFMEFTPDJBMF NJMJFVUFDIOJTDIFFOSVJNUFMJKLFHFWPMHFOŉ¤

Referentie projecten
%FSFGFSFOUJFQSPKFDUFOCFUSFĊFOWFSOJFVXFOEFWPPSCFFMEFOWBOCFTUBBOEFDPODFQUFOFO
QSPKFDUFOPQWFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVTXBBSEFFOFSHJF XBUFSFOPGBGWBMTUSPPNBVUPOPPN
[JKOHFNBBLU EBOXFMXBBSHFUSBDIUJTEJU[PWFFMNPHFMJKLUFCFOBEFSFO
-PTWBONFFSEFSFIJTUPSJTDIFQJPOJFSTQSPKFDUFOFOBOEFSFWPPSCFFMEFO[JKOEFWPMHFOEF
QSPKFDUFOCJOOFOEFIPPGETUVLLFOFONFFSJOEFUBJMPOEFS[PDIUFOTBNFOHFWBU
r "VUPOPNPVT)PVTF 4PVUIXFMM 7FSFOJHE,POJOLSJKL 
r )FBMUIZ)PVTFQSPKFDU 0OUBSJP $BOBEB 
r 4VTUBJOBCMF)PVTF 4ZEOFZ "VTUSBMJÑ 
r )PDLFSUPO)PVTJOHQSPKFDU )PDLFSUPO /PUUJOHIBNTIJSF 7FSFOJHE,POJOLSJKL 
r 7BVCBO 'SFJCVSH %VJUTMBOE 
r 'MJOUFOCSFJUF -àCFDL %VJUTMBOE 
r #JPWBFSL ,PMEJOH %FOFNBSLFO 
r #FE;&% -POEFO 7FSFOJHE,POJOLSJKL 

ŉ Tegenwoordig heeft het ontwer-

pen weer meer aandacht als onderzoeksstrategie. Volgens Hengeveld
[1993] komt dit doordat vastgesteld
is dat de kern van veel problemen
niet bepaald wordt door gebrek aan
kennis of gecompliceerde modellen
om effecten te voorspellen, etcetera.
Het ligt volgens hem meer in het
vinden van acceptabele oplossingen,

ofwel ontwerpen.

ŉ¤ Enkele cases zijn als afstudeer-

deerproject mede onderzocht
door studenten van de faculteiten
Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen
en Civiele Techniek van de
Technische Universiteit Delft, de
vakgroep Milieutechnologie van de
Landbouw Universiteit Wageningen,
de afdeling Milieutechnologie van de

Green Business School, HAS Den
Bosch en de afdeling Internationaal
Land en water Management van de
Larenstein Hogeschool (zie ook bij:
Acknowledgements).
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DEEL I

Referentiestudies
#JOOFOIFUPOEFS[PFL[JKOEFEFFMJOHSFQFOFOPGBOBMZTFTVJUHFWPFSECJOOFOWFSTDIJMMFOEF
QSBLUJKLWFSCPOEFOSFGFSFOUJFTUVEJFT*OUFHFOTUFMMJOHUPUEFSFGFSFOUJFQSPKFDUFOHBBUIFUPN
/FEFSMBOETFQSPKFDUFO HF[JFOEFLFV[FWPPSEF/FEFSMBOETFDPOUFYUWPPSEFUFPOUXJLLFMFO
PQMPTTJOHTQSJODJQF%FWPMHFOEFQSPKFDUFO[JKOCJOOFOBDIUFSHSPOETUVEJFTPOEFS[PDIUDR
VJUHFXFSLU FOXPSEUOBBSWFSXF[FO
r A0PTUFSIPVUNJEEFO /JKNFHFOŉ©
r A%F8JKL ,PPMIPWFOXFTU 5JMCVSHŉņ
r A(SPFOF,SFFL 0PTUFSIFFN ;PFUFSNFFSŉŇ
r A/PPSEFSFJMBOE 3PUUFSEBNŉň
r A3FUPVSFUUF 5ZOBBSMPFO3FDZDMFTIPQ)BBSMFNŉŉ
r A3VJHPPSE "NTUFSEBNFO&DVEPSQ"MNJOEF "MNFSFŉŊ
5PUTMPUJTJOFFOIPPGEDBTVTHFUSBDIUEFJOIFUPOEFS[PFLBBOHFESBHFOTBNFOHFTUFMEF
PQMPTTJOHTSJDIUJOHUPFUFQBTTFOFOUFUPFUTFOOBBSEFEBBSWPPSPQHFTUFMEFCFPPSEFMJOHT
FOFWBMVBUJFDSJUFSJBFOQSPCMFFNTUFMMJOH
r $BTVT-BOYNFFS UF$VMFNCPSH POUXFSQUPFUTJOHTDBTVT
%F[FDBTVTXPSEUDFOUSBBMHFTUFMEBMTCFMBOHSJKLTUFPOEFS[PFLTDBTVTWPPSIFUPOUXJLLFMFO
FOPOUXFSQFOWBOEF[PHFOPFNEF4VTUBJOBCMF*NQMBOU IFUMBBUTUFEFFMWBOEF[FTUVEJF 
%FFFSEFSCFTQSPLFODBTFTXPSEFOBMTWPPSCFFMEEBOXFMBMTSFGFSFOUJFLBEFSWBOEF
WFSTDIJMMFOEFEFFMBTQFDUFOHFCSVJLUFO WPPS[PWFSNPHFMJKLHFWJTVBMJTFFSE
%FDBTVT-BOYNFFSJTHFLP[FOWBOXFHFIFUGFJUEBUEFXJKLGFJUFMJKLBMFOLFMFTUBQQFOWFSEFS
JTEBOEFoFFSEFSCFIBOEFMEFNFFSHBOHCBSFVJUCSFJEJOHTXJKLFO*TCJKEJUTPPSUXJKLFO
WFFMBMTQSBLFWBOAIPPHVJUFFONBYJNBMJTBUJFWBOCFTUBBOEF EFFM QMBOOFOOBBSNJMJFV
BTQFDUFO CJK-BOYNFFSCFUSFGUIFUFFOJOUFHSBBMDPODFQUWBO[PXFMNJMJFVNBBUSFHFMFO 
FSNFFTBNFOIBOHFOEFTUFEFOCPVXLVOEJHFPQ[FU BBOHFMFHEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS 
BSDIJUFDUPOJTDIFVJUXFSLJOHFOFOWFSSFHBBOEFWPSNFOWBOQBSUJDJQBUJFWBOEFCFXPOFST
HFEVSFOEFIFUHFIFMFUSBKFDUFOPQWFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVT)FUTMVJUBBOPQCFXPOFST
JOJUJBUJFWFOPNUSFOUCFIFFS POEFSIPVE FOFSHJFFOXBUFSWFSCSVJLPQUJNBMJTBUJF FUDFUFSB
)FUJTFFOLBOTSJKLFDPOUFYUWPPSEF[PFLUPDIUOBBSHFTMPUFONJMJFVCFXVTUFFOWPMIPVECBSF
BVUPOPNJFPQBGXJKLFOEFTDIBBMOJWFBVT

1.5
Leeswijze(r)
%JUCPFLCFTDISJKGUPOEFS[PFLOBBSEFWPPSXBBSEFOWPPSFFOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHFOEF
XJK[FIPFEF[FUFWFSUBMFOOBBSEFHFCPVXEFPNHFWJOH%FCSFEFEPFMTUFMMJOHNBBLUEBUIFU
CPFLGFJUFMJKLNFFSEFSFTUVEJFTPNWBU)FUMBBU[JDIPQNFFSEFSFXJK[FOMF[FOŉŋ XBBSCJKEF
MF[FSOBBSFJHFOCFIPFGUFLBOLJF[FOVJUÏÏOWBOEFWPMHFOEFXJK[FOŊŅ
MODEL A JTEFNFFTUDPNQMFUFXFFSHBWFWBOIFUPOEFS[PFLFOLBOPQEFHFCSVJLFMJKLF

XJK[FHFMF[FOXPSEFO"BOEFPSEFLPNFOOVUFOOPPE[BBLWBOIFUTMVJUFOWBOBVUPOPNF
EFFMTZTUFNFOCJOOFOEFHSPUFSFTZTUFNFOFOLSJOHMPQFO
.FFSUPFHFTQJUTUPNWBUIFUEFOBVXHF[FUUFQSPCMFFNBOBMZTFWBOEFIVJEJHFLFONFSLFOFO
EFIJTUPSJTDIFFOUPFLPNTUJHFPOUXJLLFMJOHFOWBOEFUXFFPOEFS[PDIUFEFFMTUSPNFO
FOFSHJFFOTBOJUBUJF EFFM**B %JUMFJEUUPUEFEJBHOPTFTUFMMJOH EFFM**C XBBSOBWBOVJU
BBOTQSFLFOEFQSBLUJKLWPPSCFFMEFO PQMPTTJOHTSJDIUJOHFOFOLBOTSJKLFJOHSFQFOXPSEFO
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CFQBBME EFFM***B %FXJK[FWBOJOWVMMJOHWBOEF[FJOHSFQFOFONPHFMJKLFBMUFSOBUJFWF
DPOmHVSBUJFTXPSEFOPOEFS[PDIU FWFOBMTIVODPOTFRVFOUJFTWPPSEFHFCPVXEFPNHFWJOH
EFFM***C %JUXPSEUWFSUBBMEOBBSPOUXFSQDSJUFSJB QMBOWBOBBOQBLFOQSPHSBNNBWBO
NPHFMJKLIFEFO 1W. ;FWPSNFOEFCBTJTWPPSEFIPPGEDBTVTFOQSBLUJKLVJUXFSLJOH EFFM
*7 )FUCPFLFJOEJHUNFUEFXFUFOTDIBQQFMJKLFFWBMVBUJFFOUFSVHLPQQFMJOHOBBSEF
QSPCMFFNTUFMMJOH EFFM7 EFTBNFOWBUUJOH BDIUFSHSPOETUVEJFTFOCJKMBHFO
P
I

1
2

II.a

3

II.b

4
5

6
7

8
9

10
11

V

16
III.a

IV.b

III.b

15
14

IV.a

12
13
MODEL A

ŉ© Bij de referentiestudie

Oosterhout gaat het om een recent
opgeleverd deelgebied binnen een
middelgrote vinex uitbreidingswijk.
Onderzocht wordt de milieubelasting van de gerealiseerde technische
infrastructuur in verhouding tot de
milieubelasting van de woningen
en het effect erop van mogelijke
veranderingen.
ŉņ De referentiestudie Koolhovenwest betreft een deelgebied binnen
een grote vinexwijk. Er wordt
gekeken naar middelgrote schalen
(woonblok, woonbuurt, woonwijk)
voor energie en de koppeling met
autarkische concepten van de andere
stromen.
ŉŇ De referentiestudie ‘Groene
Kreek’ omvat een deelgebied binnen
een grote vinex uitbreidingslocatie
Oosterheem waarbij specifiek naar
de energiekringloop op de kleinste
schalen (woonblok en woning) is
gekeken. Bij deze casus is ook sprake
van actieve participatie van gebruikers, al is het vanuit de gemeente
georganiseerd en gestructureerd.

ŉň De referentiestudie

Noordereiland betreft een bestaand
stedelijk deelgebied met hoge
dichtheid waar specifiek gekeken
wordt naar het omvormen van de
(afval)waterstromen naar gesloten
kringlopen. De ‘harde’ begrenzing
en hoge dichtheid van het stadsdeel
zorgen voor een zo goed mogelijke
ruimtelijke inkadering van de maximale schaal van toepassing.
ŉŉ De referentiestudie betreft een
analyse van twee bestaande, op
meerdere aspecten sterk van elkaar
verschillende concepten van decentrale afvalscheiding en (gedeeltelijke)
inzameling van deelstofstromen.
ŉŊ Ruigoord is een unieke kunstenaarsnederzetting onder de rook van
Amsterdam. Het betreft feitelijk een
specifieke vorm van lichte stedenbouw, ook wel informele stedenbouw genoemd. Door de informele
structuur is niet zozeer sprake van
participatie dan wel van een volledig
informele organisatiestructuur met
vormen van eigenbeheer. Juist dit
laatste maakt de casus uniek, bezien
de huidige discussie in de diverse
vakgebieden over het –ook in tijd
bezien- vrij laten van de vormen van

verstedelijking. Deze referentiestudie
wordt ingezet als voorbeeldcasus,
maar ook voor het toetsen van de
vrijheidsgraden van aangedragen
oplossingsrichtingen zoals die naar
voren zijn gekomen in de verschillende andere cases. Het betreft
veranderende gebruiksaspecten,
dynamische aspecten zoals groei
en krimp en beperkende milieu- en
omgevingsomstandigheden. Naast
de inzet van onderzoeksuitkomsten
ten behoeve van de verdergaande
‘ecologisering’ van het bestaande
Ruigoord (zonder woonfunctie),
zijn ook plannen voor de opzet van
een nieuw Ecu-woongemeenschap
genaamd Alminde ondersteund en
zijn de inzet, beperkingen en mogelijkheden van de uit het onderzoek
voortgekomen oplossingsrichtingen
globaal bekeken.
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%FESJFIJFSOBBGHFCFFMEFNPEFMMFOWPMHFOFFOTQFDJmFLFBDIUFSHSPOEFOCFMBOHTUFMMJOHWBO
EFMF[FS)JFSCJKXPSEUEFMF[FSUFMLFOTWPPSEFLFVTHFTUFMEEFUFLTU BMTOPH WFSWPMHFOPG
EFFJHFOBMUFSOBUJFWFSPVUFBBOIPVEFO
MODEL B HBBUVJUWBOJOUFSFTTFWBOVJUEFQSBLUJKLFOSJDIU[JDIPQQMBOOFONBLFST CFIFFSEFST
FOQSBLUJKLHFSJDIUFUPF[JDIUIPVEFST*OEJUNPEFMXPSEUEFVJUXFSLJOHWBOEFQSPCMFFN
BOBMZTF EFFM**BFOC FOEFUIFPSFUJTDIFPOEFSCPVXJOH EFFM***C WBOBMUFSOBUJFWF
DPOmHVSBUJFTJOFFSTUFJOTUBOUJFCVJUFOCFTDIPVXJOHHFMBUFO
/BMF[JOHWBOSFTQFDUJFWFMJKLEFSFGFSFOUJFQSPKFDUFO EFFM***B FOEFWPPSCFFMEQSBLUJKL
VJUXFSLJOH EFFM*7 XPSEUEFMF[FSVJUHFOPEJHEBMTOPHEFTQSPOHUFNBLFOOBBSSFTQFDUJF
WFMJKLBMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFTFOUFSVHLPQQFMJOHOBBSEFIVJEJHFXJK[FWBOPQMPTTFO
P
I

1
2

II.a

33
44
55

II.b

8
9

10
10
11
11

V

66
77

16
III.a

IV.b

III.b

15
14

IV.a

12
13
MODEL B

MODEL C JTUPFQBTTJOHTHFSJDIUFOSJDIU[JDIFYQMJDJFUPQEFPOUXFSQFSTFOPOUXJLLFMBBST
%FMFFTXJK[FCFQFSLU[JDIJOFFSTUFJOTUBOUJFPQEFUPFQBTTJOHTDSJUFSJB NPHFMJKLFTUSBUFHJFÑO 
LBOTSJKLFJOHSFQFOFOEFWPPSCFFMEQSBLUJKLVJUXFSLJOH EFFM*7 "BOTMVJUFOEXPSEUEF
MF[FSVJUHFOPEJHEPNBMTOPHLFOOJTUFOFNFOWBOEFSFGFSFOUJFQSPKFDUFO EFFM***B FOEF
UIFPSFUJTDIFPOEFSCPVXJOHWBOEFBMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFT EFFM***C %FQSPCMFFN
BOBMZTFFOEJBHOPTFTUFMMJOH EFFM** XPSEUWPMMFEJHBMTCJKMBHFCFTDIPVXE
P
I

1
2

II.a

3
4
5

II.b

8
9

10
11

V

6
7

16
III.a

IV.b

III.b

15
14

IV.a

12
13
MODEL C
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MODEL D SJDIU[JDIPQEFNFFSJOHFXJKEFXFUFOTDIBQQFMJKLFDRTQFDJBMJTUJTDIFMF[FS

%FMFFTXJK[FCFQFSLU[JDIUPUEFEJBHOPTFTUFMMJOHDRBBOHFESBHFOPOUXJLLFMJOHTQBEFO
BBOHBBOEFEFDFOUSBMFQSPCMFFNTUFMMJOH EFFM**C FODPODFOUSFFSU[JDIWBOEBBSVJUPQEF
BMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFTFODPOTFRVFOUJFTWPPSEFHFCPVXEFPNHFWJOH EFFM***C 
%FWFSUBMJOHOBBSUPFQBTTJOHTDSJUFSJB PQMPTTJOHTSJDIUJOHFO NPHFMJKLFTUSBUFHJFÑOFO
LBOTSJKLFJOHSFQFO EFFM*7B XPSEUBMTGBDVMUBUJFGCFTDIPVXE"BOTMVJUFOEXPSEUEF
MF[FSVJUHFOPEJHEPNBMTOPHLFOOJTUFOFNFOWBOEFWPPSCFFMEQSBLUJKLVJUXFSLJOH FO[P
NPHFMJKLEFCFTUBBOEFSFGFSFOUJFQSPKFDUFO EFFM***B 
P
I

II.a
V

1
2

3
4
5

II.b

6
7

16
III.a

8
9

IV.b

10
11
III.b

15
14

IV.a

12
13
MODEL D

7PPSMODEL B MODEL CFOMODEL DHFMEUEBUEFUPFHFWPFHEFTUBQQFOCJOOFO
EFTCFUSFĊFOEFMFFTXJK[FOOJFUOPPE[BLFMJKL[JKOWPPSIFUPQOFNFODRUPFQBTTFOWBOEF
FTTFOUJFWBOEFVJULPNTUFOFOLBOTSJKLFPQMPTTJOHDRPOUXJLLFMJOHTSJDIUJOHFOVJUEJU
POEFS[PFL

ŉŋ De leesmethode is op te vatten

als hypertext-communicatie: de
hoofdstukken kunnen in een andere
dan de gedrukte, in een eigen (door
de schrijver) te bepalen volgorde
gelezen worden. Indien gekozen
wordt voor één van de aangewezen
alternatieve leeswijzen, dienen de
aanwijzigingen onderaan ieder
hoofdstuk daaromtrent gevolgd te
worden.

ŊŅ Om de plaats van de hoofdstuk-

ken sneller te kunnen bepalen, wordt
het desbetreffende nummer (leeswijzer model en volgend hoofdstuk),
tussen vierkante haken, aan het
einde van elk hoofdstuk geplaatst.

49

Proloog

P

Probleemstelling &
Methodologie
Afbakening &
Definiëring

1
2
DEEL I

Conclusies &
Aanbevelingen

Huidige Technische
Infrastructuren
Aandeel Milieubelasting
Technische Infrastr.
Toekomstige Ontwikkelingen & Verleden

16

THEORIE

3
4
5

Heteronomie:
Centrale systemen
Autonomie:
Decentrale systemen

6
7

P.v.M. 6 / 7

P.v.M. 3 / 4 / 5

DEEL V

DEEL II

Autarkische &
Autonome concepten
Geïntegreerde Systemen en - Concepten

8
9

Interconnectie &
Netwerk Geometrie 10
Consequenties
Ruimtelijke Ordening 11

P.v.M. 10 / 11

P.v.M. 8 / 9

DEEL III

EVA Lanxmeer
Culemborg, casus
Programma van
Mogelijkheden (P.v.M.)

15
14

Ontwerp
Condities / Criteria
Sleutelfactoren &
Plan van Aanpak

12
13

DEEL IV

PRAKTIJK

Afbakening en Definiëring

2.1
Inleiding
2.2
Definiëring en milieutechnisch context
2.3
Ruimtelijke afbakening
2.4
Aanleiding Deel II: Probleem analyse & Diagnose

h2

i8F BSF DIBOHJOH &BSUI NPSF SBQJEMZ UIBO XF BSF
VOEFSTUBOEJOHJUw
7JUPVTFL 

Hoofdstuk 2

Afbakening en Definiëring

2.1
Inleiding
)PPGETUVLWPSNUEFBGTMVJUJOHWBOIFUFFSTUF JOMFJEFOEFEFFMWBOEFTUVEJF/BEF
CFTDISFWFODPOUFYU QSPMPPH QSPCMFFNFOEPFMTUFMMJOHFOEFXFUFOTDIBQQFMJKLFFONBBU
TDIBQQFMJKLFBDIUFSHSPOEFOEJFEBBSBBOUFOHSPOETMBHMJHHFO IPPGETUVL XPSEFOJOEJU
UXFFEFIPPGETUVLJOEFCFMBOHSJKLTUFEFmOJUJFTCFTQSPLFOWBOFOJHFWFFMHFIBOUFFSEF
CFHSJQQFOJOEF[FTUVEJF)FUHBBUNFUOBNFPNEFCFHSJQQFOEJFWBOCFMBOH[JKOJOSFMBUJF
UPUEFCFBOUXPPSEJOHWBOEFQSPCMFFNTUFMMJOHFOCJKCFIPSFOEFBDIUFSHSPOEWSBHFO7PPSBM
CJKEFNFFSBMHFNFOFCFHSJQQFOJTHFLP[FOWPPSIFUXFFSHFWFOWBONFFSEFSFEFmOJUJFT
WBOVJUEJWFSTFWBLHFCJFEFODRBDIUFSHSPOEFO 7FSWPMHFOTXPSEUEBBSVJUEFMFJEFOEF
EFmOJUJFBGHFMFJEEBOXFMHFLP[FO%F[FBBOQBLWPPSLPNUIFUVJUIFUPPHWFSMJF[FOWBOEF
CSFEF WBLHFCJFEPWFSTDISJKEFOEF DPOUFYUFOEFNPHFMJKLFCFQFSLJOHFOEJFEFJOEF[F
TUVEJFHFIBOUFFSEFEFmOJUJF[PVLVOOFOJNQMJDFSFO
*OUXFFEFJOTUBOUJFWJOEUJOWFSCBOENFUEFCSFFEUFWBOIFUPOEFSXFSQFFOSVJNUFMJKLFFO
NJMJFVUFDIOJTDIFBGCBLFOJOHQMBBUT5FWFOTXPSEFOEFHFIBOUFFSEFTDIBBMOJWFBVT
BGHFCBLFOEDRHFEFmOJFFSE%JUMBBUTUFJTWPPSBMOPEJHWBOXFHFEFWFSTDIJMMFOEF
JOUFSQSFUBUJFTJOEFWFSTDIJMMFOEFWBLHFCJFEFOXBBSBBOEF[FTUVEJFJTHFMJFFSE

2.2
Definiëring en milieutechnische context
2.2.1
gehanteerde definities
7PPSIFUCFHSJQNJMJFVCFTUBBOWFFMEFmOJUJFT WBSJÑSFOEJONFFSPGNJOEFSFBMHFNFFOIFJE
WBOIFUCFHSJQ;PEFmOJFFSU,SJTUJOTTPO<FUBM B>NJMJFVWPMHFOTEFXJK[F[PBMT
-BV5TFJOEFEFSEFFFVXW$IS<5BV5FI5TKJOH  5BV5F,JOH >IFUMFWFO
CFOBEFSEFiNJMJFVJTBMTIFUHBUJOFFOXJFM IFUOJFUTJOEFBTXBBSPNIFFOBMMFTESBBJUw
7FSEFSWPFHUIJKEBBSBBOUPFiBMTIFUOJFUJOIFUNJEEFO[JU IPCCFMUIFUXJFM SBBLU
POUSFHFME IPVEUPQNFUESBBJFO HBBUTMFQFOFOMBBUPOVJUXJTCBSFTQPSFOOBw¤
 Gekozen is voor een benadering

die het midden houdt tussen de
operationalistische wijze van definiëren, het fysicalisme, ofwel het
verwijzen naar fysieke dingen en
hun gedragingen/bewegingen, en
het fenomenalisme, de zogenaamde
ostentatieve, aanwijzende definities
gebaseerd op empirische gegevens.
De laatste twee (met name het fenomenalisme) kennen als voornaamste
bezwaar dat een dergelijke fundering
van de betekenis van begrippen op
een verwijzing naar onze zintuiglijke ervaring is, en daarmee precies
datgene onmogelijk maakt waar het
in de eerste plaats om te doen lijkt:

communicatie. Binnen deze studie
wordt getracht definities volgens het
operationalisme de experimentele
ervaring te hanteren; “als proces van
‘transactie’ tussen kenner en gekende, die samen in één handelingssysteem zijn opgenomen” [Dewey,
1931]. Wat bij het fenomenalisme
en fysicalisme wordt begrepen als
twee losse instanties van ‘subject’ en
‘object’, wordt door het operationalisme begrepen als “transactioneel
proces tussen een organisme en
diens levensvoorwaarden. Kennis
is in deze gedachtegang een aspect
of fase van dat transactieproces”.
Hierbij is het van groot belang dat

beseft wordt dat: “de definitie van
termen niet tijdloos tot onze ervaring kunnen worden gereduceerd.
Ze blijken naar hun betekenis, d.w.z.
hun toepassingsbereik, te worden
geconditioneerd door theorieën die
een geschiedenis hebben” [Sierksma,
1988].
¤ De definitie van Kristinsson is een
afgeleide van de definitie van ‘de
ruimte’ van Lao-tse: (vrij vertaald)
“dat is wat er niet is (...) wat er niet
is, bepaalt de functie van het huis.
De leegte in het vat is waar het vat
voor is gemaakt” [Röling, 2002b].
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&FOHSPPUEFFMWBOIFUNJMJFVPOEFS[PFLIBOUFFSUFDIUFSEFEFmOJUJFWBO6EPEF)BFT
<#PFSTFNB > EJFNJMJFVPNTDISJKGUBMTiEFGZTJFLF OJFUMFWFOEFFOMFWFOEF PNHFWJOH
WBOEFNFOTXBBSNFFEF[FJOFFOXFEFSLFSJHFSFMBUJFTUBBUw.FFSSFDFOUFOBMHFNFOFS
HFTUFMEJTEFEFmOJUJFWBO%F+POH<%VJKWFTUFJO >iNJMJFVJTEFWFS[BNFMJOHWBO
WPPSXBBSEFOWPPSMFWFOw©%F[FEFmOJUJFXPSEUHFIBOUFFSECJKIFUNJMJFVPOEFSXJKTBBOEF
5FDIOJTDIF6OJWFSTJUFJU%FMGUFOWPSNUPPLIFUVJUHBOHTQVOUWBOEF[FTUVEJF
&DPMPHJFXPSEUPNTDISFWFOBMTiIFUPOEFSEFFMWBOEFCJPMPHJFEBUSFMBUJFTUVTTFO
PSHBOJTNFOFOPNHFWJOHCFTUVEFFSUwņ<+POH >+PIO5PEEWBOEF/FX"MDIFNZ
*OTUJUVUFPNTDISJKGUFDPMPHJFBMTIFUWFSIBBMWBOEFSFMBUJFTŇEJFJOTUBBU[JKOWPPSUUFEVSFO
JOFFOTUFFETWFSEFSFWPMVFSFOEFXFSFME<5PEE+PTFQITPO >%PPS8JTTF<>
XPSEUHFTUFMEEBUÏÏOWBOEFCFMBOHSJKLTUFEPFMFOWBOFDPMPHJTDIPOEFS[PFLJTEFFMFNFOUFO
FOTVCFMFNFOUFO MFWFOEFOOJFUMFWFOE XBBSVJUFFOFDPTZTUFFNCFTUBBUUFBOBMZTFSFOFO
IVOPOEFSMJOHFJOUFSBDUJFTWBTUUFTUFMMFO
%F[FTUVEJFNPFUCFTDIPVXEXPSEFOBMTPOEFSEFFMWBOFDPMPHJTDIFPGEVVS[BNFUFDIOPMP
HJF&FOFDPMPHJTDIFUFDIOPMPHJFIPVEUWPMHFOT'SFFNBOFFOWFSBOEFSJOHJOWBOIFU
UFDIOPFDPOPNJTDIFQBSBEJHNBXBBSJOXFPOTMBOHFUJKEIFCCFOCFWPOEFOň<'SFFNBO 
>#JOOFOEF[FTUVEJFXPSEUEFNFFSHFTQFDJmDFFSEFEFmOJÑSJOHWBOFDPMPHJTDIF
UFDIOPMPHJFEPPS7FSHSBHUHFWPMHEiUFDIOPMPHJFEJFQSPEVDUJFNJEEFMFOFOQSPEVDUFO
WFSTDIBGUXBBSNFF JOEVVS[BBNFWFOXJDIUNFUIFUNPOEJBMFFDPTZTUFFN JONBUFSJÑMF
NFOTFMJKLFCFIPFGUFOLBOXPSEFOWPPS[JFOw
#PFSNBO<>TQSFFLUOJFUWBOFDPMPHJTDIFUFDIOPMPHJF NBBSNBBLUPOEFSTDIFJEUVTTFO
 NJMJFV[PSHXBUXFOVEPFOTDIPPOFO[VJOJH
 NJMJFVUFDIOPMPHJFŉWFSCFUFSFOWBOEFCFTUBBOEFUFDIOJFLEPPSUFDIOPMPHJTDIF
WFSCFUFSJOHFO
 EVVS[BNFUFDIOPMPHJFŊSBEJDBBMWFSOJFVXEFUFDIOPMPHJF
%FJOEFMJOHWPMHUEFFFSTUFESJFUSFEFOWBOEFJOIPPGETUVLCFTQSPLFO#$4MBEEFS
%F[FTUVEJFJTUFQMBBUTFOUVTTFONJMJFVUFDIOPMPHJFFOEVVS[BNFUFDIOPMPHJFDR
FDPMPHJTDIFUFDIOPMPHJFJOŋ)FUJTWBOCFMBOHUFCFTFĊFOEBUEVVS[BNFUFDIOPMPHJFQBT
OBFFOKBBSPGUXJOUJHFĊFDU[BMTPSUFSFOPQEFNJMJFVFċDJÑOUJF UFSXJKMNJMJFVUFDIOPMPHJF
FĊFDULBOIFCCFOCJOOFOFFOQFSJPEFWBODBWJKGKBBS<#PFSNBO >
*OFMLFGBTFWBOFFOMFWFOTDZDMVTUSFEFONJMJFVCFMBTUJOHFOPQUFOBBO[JFOWBOEFFMBTQFDUFO
%F[FLVOOFOXPSEFOCFPPSEFFMEPQFĊFDUFO&FONJMJFVCFMBTUJOHLBOIFUHFWPMH[JKOWBO
FFONJMJFVJOHSFFQŅ 'JHVVS %FESJFGVOEBNFOUFMFNJMJFVCFMBTUJOHFO[JKOHFEFmOJFFSE
BMT<-FFVXFO >
r WFSWVJMJOH)FUUPFWPFHFOWBODIFNJTDIFPGGZTJTDIFCFTUBOEEFMFOBBOIFUNJMJFVJO
IPFWFFMIFEFOEJFHSPUFS[JKOEBOEPPSEFOBUVVSMJKLFLSJOHMPQFOLVOOFOXPSEFO
WFSXFSLU XBBSEPPSFFOPQFFOIPQJOHLBOPOUTUBBO
r VJUQVUUJOH)FUPOUUSFLLFOWBOCJPUJTDIF IPVU WJTFUD PGBCJPUJTDIF PMJF HBTFUD 
CFTUBOEEFMFOBBOIFUNJMJFVJOHSPUFSFIPFWFFMIFEFOEBOEPPSEFOBUVVSMJKLFLSJOHMPPQ
LVOOFOXPSEFOBBOHFWVME
r BBOUBTUJOH)FUJOHSJKQFOWBOEFNFOTJOIFUNJMJFVXBBSEPPSEFPPSTQSPOLFMJKLF
WFSTDIJKOJOHTWPSN[PEBOJHXPSEU EBUEJUBMTFFOWFSTMFDIUFSJOHXPSEUHF[JFO¤
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Figuur 2.1
Milieubelastingen
oorzaak

Milieu-ingreep

effect

Milieueffecten
vervuiling

gevolg

Milieubelasting

uitputting
aantasting

7BOVJUIFUPOUXFSQFSTQFSTQFDUJFGJTCJOOFOEF[FTUVEJFFSWPPSHFLP[FOVJUUFHBBOWBOIFU
WFSCFUFSFOWBOEFNJMJFVLXBMJUFJU)FUCFHSJQANJMJFVLXBMJUFJUJTEPPS0QTDIPPSFO7BOEFS
1MPFH<>PQCBTJTWBOEF8$&%EFmOJUJFWBOA%VVS[BNF0OUXJLLFMJOHHFEFmOJFFSE
BMTiEFNBUFXBBSJOEFUPFTUBOEWBOIFUNJMJFVDPSSFTQPOEFFSUNFUHFTUFMEFTUSFFGNJMJFVTw©
%JUJTFFOUJKEFODVMUVVSBGIBOLFMJKLFEPFMTUFMMJOH0QTDIPPSFO7BOEFS1MPFHTUFMMFOEBU
NJMJFVLXBMJUFJUBBONFSLFMJKLWFSEFSHBBUEBOBMMFFOAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHi)FUHBBU
PPLPNPQUJNBMFMFFGCBBSIFJEFOPNEFJOUFHSJUFJUWBOOBUVVSMJKLFTZTUFNFOw<0QTDIPPS 
>-FFGCBBSIFJEIFFGUNFFSEFSFNPHFMJKLFJOTUFLFO7BO%PSTUPOEFSTDIFJEUEF
ALFOOFMJKLFMFFGCBBSIFJE HFEFmOJFFSEBMTiEFNBUFXBBSJOFFOMFFGPNHFWJOHBBOTMVJUPQIFU
BEBQUJFGSFQFSUPJSFWBOFFOTPPSUw<7FSIPFWFO > EFAWFSPOEFSTUFMEFMFFGCBBSIFJE iEF
XBBSEFSJOH PGIFUHFCSFLBBOXBBSEFSJOH WBOIFUJOEJWJEVWPPS[JKOPGIBBSMFFGPNHFWJOHw
<7BML > FOUPUTMPUAMFFGCBBSIFJEBMTWFS[BNFMCFHSJQ BMTPQUFMTPNWBOWFFMHFOPFNEF
LMBDIUFOPWFSFOLXBMJUFJUWBOEFXPPOPNHFWJOH<%PSTU C>
© De definitie is een afgeleide van

de Oxford English Dictionary:
“the condition under which any
persoon or thing lives; the sum-total
of influences which motivate and
determine the development of life
or character”.
ņ Meer toegespitst wordt het omschreven als de wetenschap van de
spreiding en dichtheid (distribution
and abundance) van organismen
[Andrewartha, 1961; Krebs, 1994;
Begon et al., 1996].
Ň Relaties tussen verschillende soorten 'zijn' zijn de zielloze, levenloze
wereld en de dynamische processen
die continu en gedurende lange
tijdspannes transformeren.
ň Een verschuiving van het zoeken
naar technische middelen “die
maximalisatie van (financieel gedefinieerd) nut mogelijk maken, bij het
zoeken naar technische middelen die
duurzaam ecologisch inpasbare productie mogelijk maken” [Vergragt,
1992].

ŉ Milieutechnologie is ontstaan op

basis van een groeiend besef van
ecologische verantwoordelijkheid
in de tweede helft van de 20e eeuw.
Ecologische verantwoordelijkheid
kan omschreven worden als een
herontwikkeling van de verloren
connecties tussen de natuur en de
mensheid [Papanek, 1995].
Ŋ Bij duurzame technologie kunnen
drie strategieën worden onderscheiden ten aanzien van de zogenaamde
technologie overdracht (ook wel
‘technology transfer’: “the process
by which existing knowledge, facilities or capabilities developed
under R&D funding are utilised
to fulfil public and private needs”
[Malkina-Pykh, 2003]): de beïnvloedingsstrategieën (culturele en
sociaal economische aspecten), de
uitbouwstrategieën (vergroten van
de milieugebruiksruimte), en de
milieu-efficiëntie strategieën (het zo
efficiënt mogelijk gebruiken van de
milieugebruiksruimte)

[Hengeveld, 1993].
ŋ En met de nuances zoals ingebracht door Stevels, Rogers en
Girardet, aldus besproken in hoofdstuk 1.2.2.
Ņ Voorbeelden van milieu-ingrepen
zijn: de winning van grondstoffen,
ruimtebeslag in het algemeen en
verstoringen.
 Opgemerkt dient te worden dat
kringlopen qua tijdspanne enorm
kunnen verschillen.
¤ Bijvoorbeeld de aantasting van de
ozonlaag.
© Er wordt een verdere onderverdeling gemaakt in enerzijds ‘algemene milieukwaliteit’, gericht op het
garanderen van functievervulling
voor de maatschappij, als een kenmerk van leefbaarheid, en anderzijds
‘bijzondere milieukwaliteit’, gericht
op het beschermen van specifieke
vormen van biologische rijkdom of
diversiteit van soorten of ecosystemen [Hengeveld, 1993].
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%FEJTDVTTJFPNUSFOUEFOPPE[BBLWBONJMJFVLXBMJUFJULPNUWPPSUVJUIFUGFJUEBUIFU
FOFS[JKETFFOPOEFSEFFMJTWBOEFHFCPVXEFPNHFWJOHUFSXJKMIFUBOEFS[JKETWPPSXFJOJH
BDUPSFOFFOQSJNBJSEPFMJTFOEBBSPNCJKIFSIBMJOHCFOBESVLUNPFUXPSEFO
*OIFUWFSMFOHEFWBO0QTDIPPSTEFmOJUJFWBONJMJFVLXBMJUFJUWPMHUEF[FTUVEJFWPPSIFU
CFHSJQNJMJFVWFSEJFOTUFPGNJMJFVWPPSEFFMEFEFmOJUJFWBO#SF[FU<>iEFJOLXBMJUBUJFWF
PGLXBOUJUBUJFWFUFSNFOVJUUFESVLLFOWFSCFUFSJOHFORVBJOUFHSBMFNJMJFVCFMBTUJOH EJFBBO
FFOOJFVXQSPEVDUPGUFDIOJFLLVOOFOXPSEFOUPFHFSFLFOEUFOPQ[JDIUFWBOFFOSFGFSFOUJF
QSPEVDUPGoUFDIOJFLw)JFSCJKJTQSPEVDUVJUXJTTFMCBBSNFUHFCPVXPGCPVXXFSL
.FUAJOUFHSBBMXPSEUCFEPFMEiLJKLFOEOBBSEFCFMBOHSJKLTUFNJMJFVBTQFDUFO NBUFSJBBM
HFCSVJL FOFSHJFJOIPVE BGWBMFOFNJTTJFQSPEVDUJF FOSVJNUFHFCSVJL FOSFLFOJOH
IPVEFOENFUEFHFIFMFMFWFOTDZDMVTFONFUBMMFCFUSPLLFOBDUPSFOWBOIFUQSPEVDU WBO
HSPOETUPĊFOXJOOJOHUPUFONFUBGWBMWFSXFSLJOHņ w
%VVS[BBNJTFFOXPPSENFU JOIFU/FEFSMBOET FFOEVCCFMFCFUFLFOJT*OEF[FTUVEJF
XPSEUEFCFUFLFOJTWBOEVVS[BBNEJFPWFSFFOLPNUNFUATVTUBJOBCMFBBOHFIPVEFO [PBMT
UPFHFMJDIUCJOOFOEFEFmOJUJFWBO#SVOEUMBOEWBOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHPGXFMTVTUBJOBCMF
EFWFMPQNFOU<ĨĔĖĕ > NFUOBESVLPQEFJNQMJDBUJFTWPPSEFHFCPVXEFPNHFWJOHŇ
)FU*6$/ň<ĚĦĔğĦğĖġĨĨė >WPFHUEFWPMHFOEFPNTDISJKWJOHUPFBBOEFEFmOJUJF
WBO#SVOEUMBOEiIFUCFWPSEFSFOWBOEFLXBMJUFJUWBOIFUNFOTFMJKLCFTUBBOCJOOFOEF
ESBBHLSBDIUWBOEFPOEFSTUFVOFOEFFDPTZTUFNFOwŉ7FSNFMENPFUXPSEFOEBUNFOTFMJKLF
BDUJWJUFJUFONPNFOUFFMBMWFSBOUXPPSEFMJKL[JKOWPPSNFFSEBOFFOEFSEFWBOEFBBSETF
FDPTZTUFFNQSPEVDUJF<'PMFZFUBM >
(PPEMBOE<>QSPCFFSUFFOLPQQFMJOHUFNBLFONFUFDPOPNJTDIFPOUXJLLFMJOHFO
CFTDISJKGUTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUBMTi7FSCFUFSUEFWPPSEFMFOWBOEFFDPOPNJTDIF
POUXJLLFMJOH HFSJDIUPQCFIPVEFOWBOEFPQCSFOHTUFOFOEFLXBMJUFJUWBOOBUVVSMJKLF
CSPOOFOw3FQFUUP< Q>CFTDISJKGUIFUBMTWPMHUiIVJEJHFCFTMJTTJOHFO[PVEFO
OJFUEFMFFGTUBOEBBSEFOFOEFUPFLPNTUQFSTQFDUJFWFONPFUFOCFQFSLFOEJUIPVEUJOEBU
PO[FFDPOPNJTDIFTZTUFNFO[PCFIFFSENPFUFOXPSEFOEBUXFPQIFUEJWJEFOEWBOPO[F
CSPOOFOLVOOFOWPPSUMFWFOw
Figuur 2.2

‘Sustainable Building’ vertalingen

#PWFOTUBBOEFEFmOJUJFTTUBBOJOUFHFOTUFMMJOHUPUEFJOEFCPVXXFSFMEWBOPVETIFS
HBOHCBSF BOEFSF/FEFSMBOETF EFmOJUJFWPPSEVVS[BBN EJFPWFSFFOLPNUNFUAEVSBCMF 
PGXFMiXFJOJHWFSHBOLFMJKLwFOiHFTDIJLUPNMBOHUFCFTUBBO MBOHBBOIPVEFOEw#JKEF[F
MBBUTUFEFmOJÑSJOHCFUSFGUIFUEVTFFOJEFOUJmDBUJFWBOIFUCFHSJQUJKE UFSXJKMTVTUBJOBCMF
TUSFFGUOBBSFFO[FLFSFPOFJOEJHIFJEFOUJKEMPPTIFJEŊ+VJTUEJUUJKETBTQFDUJTWBOCFMBOHCJK
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EFVJUXFSLJOHWBOEVVS[BNFBMUFSOBUJFWFOŋ7BOEBBSEBUEVVS[BBNIFJEPPLnFYJCJMJUFJU
JOIPVEU OBNFMJKLiEFNPHFMJKLIFJEEBUEFGZTJFLFPNHFWJOHLBOCMJKWFOWPMEPFOBBO
WFSBOEFSEFCFIPFGUFOJOEFHFCSVJLTFOCFMFWJOHTXBBSEF[POEFSEBUEFGZTJFLFPNHFWJOH
WFSOJFVXECFIPFGUUFXPSEFOw<)FOHFWFME >¤Ņ
)FUPOEFS[PFLWPMHUEFEFmOJUJFWBO#SVOEUMBOE WPMHFOTAEFQSPDFTDRJOUFSBDUJF
CFOBEFSJOH BBOHFWVMENFUEFUPFHFWPFHEFPNTDISJKWJOHEPPSIFU*6$/FOIFUEPPS
(PPEMBOEHFÕOUSPEVDFFSEFCFMBOHWBOEFOBUVVSMJKLFCSPOOFO%BBSOBBTUXPSEUWFSEFS
HFCPVXEPQEF&DPQPMJTTUSBUFHJF¤<5KBMMJOHJJ >PN[PIFUCFHSJQEVVS[BBNIFJEOJFU
UFWFSBCTPMVUFSFO5XFFFMFNFOUFO[JKOEBBSCJKWBOCFMBOH UFXFUFOAUPFLPNTUJHFHFOFSBUJFT
FOAESBBHLSBDIUWBOFDPTZTUFNFO
r IFUFFSTUFFMFNFOUHFFGUIFUCFMBOHWBOFFOMBOHFSFUJKETDIBBMBBO<+POH B%BN 
>7PPSIFFOXBSFOXFHFXFOEPO[FUJKETIPSJ[POFFOUJFOUBMKBSFOOBOVUFTUFMMFO
7PPSFFOFDIUEVVS[BNFBBOQBLEJFOUEFUJKETIPSJ[POWFSEFSUFMJHHFO [POUPU
KBBS 'JHVVS #JKMBOH[BNFQSPDFTTFOEJFOU[FMGTHFEBDIUUFXPSEFOBBOFFVXFO
<#FFL >
r IFUUXFFEFFMFNFOUHFFGUBBOEBUIFUHBBUPNNFFSEBOBMMFFOIFULJKLFOOBBSEF
BBOXF[JHFFOUFSFBMJTFSFOLXBMJUFJU)FUIBOEFMFONPFUCFTDIPVXEXPSEFOJOFFO
FDPMPHJTDIQFSTQFDUJFG%JULBOQBTTJFGEPPSFSWPPSUF[PSHFOEBUFSHFFOOFHBUJFWF
FDPMPHJTDIFHFWPMHFOWBOIFUIBOEFMFOPOUTUBBO NBBSPPLBDUJFG XBBSCJKHFEBDIU
XPSEUBBONBBUSFHFMFOEJFHFSJDIU[JKOPQIFUIFSTUFMMFOWBOFFOPOUTUBOFTMFDIUF
TJUVBUJFPGIFUTUJNVMFSFOWBOOBUVVSPOUXJLLFMJOH PGXFMIFUHFCSVJLNBLFOWBOEF
HSPFJLSBDIUFOIFSTUFMDBQBDJUFJUWBOEFOBUVVS EPPSNJEEFMWBOIFUTDIFQQFOWBOHPFEF
SBOEWPPSXBBSEFO<5PEE+PTFQITPO 3ÚMJOH >/BUVVSJTEBBSCJKJOIFU
LPSUUFPNTDISJKWFOBMTiEBUHFOFXBU[JDI[FMGNBBLUFOPSEFOUw

ņ Esrey (Unicef) stelt dat afval in

de natuur feitelijk niet bestaat, “afval
bestaat alleen in onze hoofden; al
het afval is voedsel voor een ander
levend organisme” [Esrey, 2000].
Dit geldt natuurlijk niet voor enkele
kunststoffen.
Ň De ‘duurzame stad’ wordt daarbij
omschreven als: “one that enhances
the efficiency of land use within
its territory, protects highly valued
un-built land, biodiversity value and
green areas from development and
restores contaminated and derilict
land (brownfield sites)” [Roaf &
Viljoen, 2004].
ň I.U.C.N. in samenwerking met
U.N.E.P. / W.W.F. : The World
Conservation Union, United
Nations Environment Programma,
World Wide Fund for Nature.

ŉ In het verlengde van de definitie
van duurzame ontwikkeling door

de Commissie Brundtland valt te
stellen dat het duurzaam gebruik
en duurzame ontwikkeling van het
natuurlijk milieu inhoudt dat bij de
winning van grondstoffen en energie
en bij de productie en consumptie
van goederen en energie, de reststromen van stoffen en warmte naar
het ontvangende natuurlijk milieu
zodanig gering dienen te zijn, dat het
natuurlijk milieu zichzelf in stand
weet te houden.
Ŋ De vertaling van sustainable zoals
men deze gebruikt in Zuid-Afrika
is in dit kader wellicht beter: ‘volhoudbaar’.
ŋ Volgens Thomas Friedman is in
de geglobaliseerde wereld niet langer
de afstand bepalend maar de dimensie tijd [Moet et al., 2005].

ring), te weten: aanpasbaarheid, uiten inbreidbaarheid, herinrichtbaarheid, multifunctionaliteit en (soms)
demontabiliteit.
¤ De Ecopolis strategie is binnen
de EVSO (ecologisch verantwoorde
stedelijke ontwikkeling) de integrale
aanpak waarbij elk ontwerp wordt
bepaald door het gebruiksproces van
de mensen, dieren en planten en is
er op gericht om de natuurlijke omgeving zo veel mogelijk te besparen
en tegelijkertijd de levenskwaliteit,
verantwoordelijkheid en bewustwording van de gebruikers te vergroten
[Tjallingii, 1990].

¤Ņ Flexibiliteit kent in het geval van

gebouwen globaal vijf verschillende
manieren van invulling (of definië57
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Figuur 2.3
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,SJOHMPQFOWPSNFOEFCFMBOHSJKLTUFWPPSXBBSEFWPPSIFUPOUTUBBOWBOTUBCJMJUFJUJOEF
OBUVVS;PJTIFUMFWFOHFLFONFSLUEPPSFFOLSJOHMPPQWBOEFTUPG HFDPNCJOFFSENFU
FFOTUSPPNWBOEFFOFSHJF EJFBMT[POMJDIUCJOOFOLPNUFOPOEFSNFFSBMTTUSBMJOHXFFS
WFSEXJKOU¤¤#JKFFOHFTMPUFOTZTUFFNLBONBTTBOJFUCVJUFO[JKOHSFO[FOUSFEFO&OFSHJF
LBOJOQSJODJQFXFMCVJUFOEFTZTUFFNHSFO[FOUSFEFO¤©
&FOLSJOHMPPQLBOPOEFSEFFMVJUNBLFOWBOFFOFDPTZTUFFNPGWBONFFSEFSFFDPTZTUFNFO
0WFSIFUBMHFNFFOXPSEFOFDPTZTUFNFOHFEFmOJFFSEBMTPOEFSEFMFOPGHFCJFEFOEJFJONFFS
PGNJOEFSFNBUFHFÕTPMFFSEIFUFJHFOFWFOXJDIUJOTUBOELVOOFOIPVEFO XBBSCJK[FBMUJKE
PQFOTUBBOWPPSJOWMPFEFOWBOCVJUFOBG¤ņ
#JOOFOEF[FTUVEJFXPSEFOFDPTZTUFNFOCFTDIPVXEBMTOBUVVSMJKLPOEFSEFFMCJOOFO
UFDIOJTDIFTZTUFNFO [JKOEFHFCPVXFO XJKLFOPGTUFEFO EJFPQIVOCFVSUXFFSFFO
FMFNFOU POEFSEFFM WPSNFOCJOOFOHSPUFSFFDPTZTUFNFO%FXFEFS[JKETFJOUFSBDUJFUVTTFO
HFÕOUFHSFFSEFFDPTZTUFNFOFOFDPTZTUFNFOXBBSCJOOFOIFUHFDSFÑFSEFUFDIOJTDIFTZTUFFN
GVODUJPOFFSUWPSNUEFCBTJTWBOIFUPOEFS[PFL
A%VVS[BNFPOUXJLLFMJOHXPSEUQBTFDIUCFSFJLUBMTEFTUPGTUSPNFOHFTMPUFOLVOOFO
XPSEFOFOEFLSJOHMPPQ[POEFSBMUFWFFMLVOTUHSFQFO FOFSHJFFOBOEFSFWFSMJF[FOCFIFFSE
LBOXPSEFO%SJFNPHFMJKLFUFDIOJFLFOPGNFUIPEFT[JKOEBBSUPFWPPSIBOEFO"MMFSFFSTUIFU
WJBNPEFMMFSJOHCFLJKLFOIPFEFTUPGTUSPNFOQMBBUTWJOEFOXFMLFTUPĊFOLPNFOXBBS
WBOEBBO HBBOXBBSOBBSUPFFOXBUHFCFVSUFSPOEFSXFH %BBSOBBTUIFULJKLFOOBBSEF
FĊFDUFOWBOEFWFSTDIJMMFOEFTUPĊFOCJOOFOEFWFSTDIJMMFOEFFDPTZTUFNFOFOIFUUSBDIUFO
EFFĊFDUFOCJOOFOWFSTDIJMMFOEFPNHFWJOHTDPOEJUJFTUFWPPSTQFMMFO5PUTMPUWPPSTQFMMJOHFO
EPFOBBOEFIBOEWBOFNQJSJTDIFSFMBUJFTUVTTFOFDPQPQVMBUJFT WFHFUBUJFFOBCJPUJTDIF
QBSBNFUFSTJOWFSHFMJKLCBSFPNTUBOEJHIFEFO;PBMTHFTUFMECFTDIPVXUIFUPOEFS[PFLEF
FDPTZTUFNFOTMFDIUT[JKEFMJOHT FOCFQFSLU[JDIUPUEFBTQFDUFOEJFCFUSFLLJOHIFCCFOPQEF
SVJNUFMJKLFPSEFOJOHFOEFTDIBBMOJWFBVTLMFJOFSEBOEFNPOEJBMFTDIBBM
)FUCFHSJQSVJNUFMJKLFPSEFOJOHXPSEUXFMHFEFmOJFFSEBMTiIFUCFXVTUJOUFSWFOJÑSFOJOEF
SVJNUFWJBGZTJFLFNBBUSFHFMFOFOSFHFMHFWJOH UFOFJOEFEFSVJNUFMJKLFLXBMJUFJUFOUF
CFIPVEFO UFNBLFOPGUFWFSCFUFSFOw¤Ň<7PPHE >
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%F[FTUVEJFWPMHUEFEFmOJUJFWBOEF$PNNJTTJF7BO7FFO<> EJFIFUCJOOFOFFO
NBBUTDIBQQFMJKLLBEFSQMBBUTUiIFU[PFLFOOBBSFOIFUUPUTUBOECSFOHFOWBOEFCFTU
EFOLCBSFXFEFSLFSJHFBBOQBTTJOHWBOSVJNUFFOTBNFOMFWJOH [VMLTUFSXJMMFWBOEJF
TBNFOMFWJOHw¤ň)JFSCJKTQFFMUIFUABMHFNFFOOVUPGABMHFNFFOCFMBOH
/VUJTFFOBTQFDUEBUCJKEFWFSTDIJMMFOEFOFUXFSLFOTQFFMU)FUOVUXPSEUJOSFMBUJFUPUEF
EJWFSTFOFUXFSLFOPNTDISFWFOBMTiFFOTJUVBUJFXBBSJOFFOWBTUF APOWFSWBOHCBSF
PSHBOJTBUJF EBBSUPFBBOHFXF[FOEPPSXFUHFWFSPGCFTUVVS CFMBTUJTNFUIFUWFSSJDIUFOWBO
QVCMJFLFUBLFO<,àOOFLFFUBM >.FUCFUSFLLJOHUPUEJWFSTFTUSPNFOFOCJKCFIPSFOEF
OFUXFSLFOXPSEUHFTQSPLFOWBOOVUTUBLFO/VUTUBLFO[JKOQVCMJFLFUBLFOEJFPN
VJUFFOMPQFOEFSFEFOFO [PBMTNBSLUGBMFO QPMJUJFLFXFOTFMJKLIFJE OJFUEPPSBVUPOPPN
HFESBHWBOBDUPSFOPQNBSLUFOUPUTUBOELPNFOw<,àOOFLFFUBM >0OEFSQVCMJFLF
UBLFO[JKOUFWFSTUBBOEFBDUJWJUFJUFOEJFIFUBMHFNFFOCFMBOHEJFOFO
Figuur 2.4
Manhattan als afgeschermd micro-klimaat

)FUEPFMWBOIFUMBBUTUF POUXFSQFOEF EFFMWBOEF[FTUVEJFIFFGUCFUSFLLJOHPQIFU
WFSUBMFOWBOEFBOUXPPSEFOBBOHBBOEFEFIPPGEPOEFS[PFLTWSBBHOBBSFFOTUSBUFHJFFO
OBBSFFOWPPSCFFMEVJUXFSLJOHWBOEF[FTUSBUFHJFJOFFOSVJNUFMJKLQMBODPODFQU

¤¤ Binnen het voorbeeld van de

aardse atmosfeer (waar binnen dit
leven wordt gedefinieerd) is er dus
geen sprake van een (grote) energie
kringloop. De zon wordt gedefinieerd als eindeloze bron (geschat
op 5 miljard jaar) van (alle) energie.
De zonne-energiestroom bereikt
het aardoppervlak voornamelijk als
straling, en verlaat het aardoppervlak
weer door reflectie (ca. 10%), stralingsuitwisseling met de atmosfeer
(ca. 30%), en warmteoverdracht,
waar onder verdamping (ca. 60%).
Slechts ca. 0,5% wordt chemisch
opgeslagen in planten [Jong et al.,
2001].

¤© Dit gebeurt bijvoorbeeld door

middel van omzetting in warmte.
¤ņ Sommige auteurs stellen dat
steden (of zelfs gebouwen) gelijk
gesteld kunnen worden aan ecosystemen. Dit gebeurt vanuit de
beperkte definitie dat het “duidelijk
gedefinieerde gebieden/plekken zijn
waar verschillende soorten, invloed
uitoefenend op elkaar samenleven
en evolueren” [Hinte et al., 2003].
¤Ň In de Oriënteringsnota is het
gestelde basisdoel van ruimtelijke
ordening: “het bevorderen van
zodanige ruimtelijke en ecologische
condities dat •de wezenlijke stre-

vingen van individuen en groepen
in de samenleving zoveel mogelijk
tot hun recht komen; •de diversiteit,
samenhang en duurzaamheid van
het fysisch milieu zo goed mogelijk
worden gewaarborgd” [Ministerie
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, 1979, p.95; Voogd, 1987].
¤ň Het streven naar een zo eerlijk
en redelijk mogelijke verdeling van
de ruimte [Hajema, 1982]. Eerlijk en
redelijk zijn hierbij moeilijk te definieren, maar worden vaak in verband
gebracht met algemeen belang, of
–nut (zie later in deze paragraaf).
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&FOSVJNUFMJKL QMBO DPODFQUXPSEUHFEFmOJFFSEBMTiFFOSVJNUFMJKLQMBODPODFQUHFFGUJO
LFSOBDIUJHFWPSN WJBXPPSEFOWJBCFFME VJUESVLLJOHBBOEFXJK[FXBBSPQFFOQMBOBDUPS
BBOLJKLUUFHFOEFHFXFOTUFPOUXJLLFMJOHWBOEFSVJNUFMJKLFJOSJDIUJOH BMTNFEFEFBBSEWBO
JOUFSWFOUJFTEJFOPPE[BLFMJKLXPSEFOHFBDIUw¤ŉ<;POOFWFME >
*OIFUPOEFS[PFLXPSEUIFUBMTWPPSCFFMEUFPOUXJLLFMFOSVJNUFMJKL QMBO DPODFQUHF[JFO
BMTFFOCPVXTUFFOCJOOFOFFOWFSBOEFSJOHTQSPDFT)JFSCJKXPSEUCPVXTUFFOHFEFmOJFFSEBMT
<5JNNFSFO B>iFFOPOEFSEFFMCFTUBBOEFVJUWPSNHFHFWFOQSPDFTTFOPQFFOCFQBBME
TDIBBMOJWFBV NFUBMTEPFMUF[BNFONFUBOEFSFPOEFSEFMFOLXBMJUBUJFWFFOLXBOUJUBUJFWF
WFSCFUFSJOHFOWPPSEJFQSPDFTTFOUFHFOFSFSFOPQFFOIPHFSTDIBBMOJWFBV XBBSCJKEF
NFFSXBBSEFHSPUFSJT PGXFMTZOFSHJF¤ŊPQUSFFEUw%FCPVXTUFFOXPSEUBMTJOTUSVNFOU
HF[JFOPNFFOWFSHBBOEBMUFSOBUJFGPGTZTUFFNJOOPWBUJF¤ŋWBOPOEFSBGUFGBDJMJUFSFO
&FOTZTUFFNJOOPWBUJFXPSEUJOIFULBEFSWBOEF[FTUVEJFHFOPFNEAFFOHFXJK[JHEF
SBOHTDIJLLJOHWBOIFUTZTUFFN©ŅPNPQFFONFFSEVVS[BNFXJK[FBBOEF GVOEBNFOUFMF 
CFIPFGUFOUFWPMEPFO
)FUJTWBOCFMBOHMPLBBMTPDJBMFFOJOTUJUVUJPOFMFEFUFSNJOBOUFOWBOEF[FWPSNWBO
BBOQBTTJOHUFPOUXJLLFMFO%F[FEFUFSNJOBOUFOXPSEFOHFLFONFSLUEPPSFFOWFSEFSHBBOEF
EFDFOUSBMJUFJU©
*OIFULBEFSWBOEF[FTUVEJFXPSEUIJFSWPPSEFOBBN4VTUBJOBCMF*NQMBOU BGHFLPSU4* 
HFÕOUSPEVDFFSE)JFSPOEFSUFWFSTUBBOAFFOiFDPEFWJDFwEBUBMTCPVXTUFFOEF[PHSPPU
NPHFMJKLFWFSEVVS[BNJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFTUSPNFOLPQQFMU%FAEFWJDFIFFGUBMTEPFM
EF[FTUSPNFONJMJFVCFXVTUFOWPMIPVECBBSNPHFMJKLLPSUUFTMVJUFO
#JOOFOEFEFmOJUJFWBOEF4*XPSEUPOEFSFFOiFDPEFWJDFwWFSTUBBO<-FFVXFO 
5JNNFSFO B>iFFOBVUBSLJTDI QMBO DPODFQUPGWPPS[JFOJOHw XBBSCJKABVUBSLJTDI
XPSEUHFEFmOJFFSEWPMHFOTEFCFQFSLUF FOFDPMPHJTDIFJOUFSQSFUBUJFWBOBVUBSLJTDIF
TZTUFNFOTZTUFNFOEJFHFTMPUFO[JKORVBNBUFSJFFOFOFSHJF NFUVJU[POEFSJOHWBOEF
DPOUJOVFTUSPPNWBO[POOFFOFSHJF©¤
"VUBSLJFXPSEUWBOXFHFEFWFFMPNWBUUFOEIFJEWBBLJOWFSCBOEHFCSBDIUNFU FDPMPHJTDI 
IPMJTNF)FUCFHSJQBVUPOPNJFXPSEUCJOOFOEJUCFQFSLUFLBEFSWFFMBMVJUXJTTFMCBBS
HFCSVJLUNFUBVUBSLJF"VUPOPNJFHFMEUFDIUFSOJFUBMTTVCTUJUVVU
#JKBVUPOPNFDPODFQUFOJOEFNJMJFVUFDIOJFLFOEFCPVXHBBUIFU WPPSBM PNFFO
BVUBSLJTDITUSFWFOPQEFFMBTQFDUFO"VUPOPNJFXPSEUEBBSCJKUFHFOPWFS)FUFSPOPNJF©©
HFTUFMEiEBUIFUJOEJWJEV[JDIEPPSFFOJOTUBOUJFCVJUFOIFNEFNBBUTUBWFOWPPS[JKO
IBOEFMFOFO CF PPSEFMFO[JFUPQHFMFHEw©ņ<0PTUIPFL >
)FUPOEFS[PFLCFQFSLU[JDIUPUEFCFMBOHSJKLTUFBBONJMJFVFĊFDUFOHFSFMBUFFSEFTUSPNFO©Ň 
[JKOEFFOFSHJFFOTBOJUBUJF OFFSLPNFOEPQFOFSHJF  BGWBM XBUFSFOBGWBM NBUFSJBBM 
*OFFSTUFJOTUBOUJFXPSEUHFQSPCFFSEEF[FTUSPNFOLXBOUJUBUJFGUFWFSLMFJOFOFOLXBMJUBUJFG
UFTDIFJEFO%JULXBOUJUBUJFGWFSLMFJOFOXPSEUWFFMBMBBOHFEVJENFUACFTQBSFO [PBMTEBUIFU
HFWBMJTCJKAFOFSHJFCFTQBSJOH
7PMHFOTEFFFSTUFIPPGEXFUWBOEFUIFSNPEZOBNJDBiLBOFOFSHJFOJFUVJUIFUOJFUTPOUTUBBO
FOPPLOJFUWFSMPSFOHBBOw©ň%JUJTEBOPPLEFSFEFOXBBSPNIFUQSJODJQJFFMPOKVJTUJTPN
WBOFOFSHJFCFTQBSJOHUFTQSFLFO&OFSHJFLBOJNNFSTWPMHFOTEFFFSTUFIPPGEXFUAWFSCSVJLU
OPDIACFTQBBSEXPSEFO<-BU[LP #SF[FU >
&OFSHJFWFSCSVJLJTUFEFmOJÑSFOBMTiEFFYFSHJFWFSMBHJOHWBOJOEFQSJNBJSFFOFSHJFESBHFS
PQHFTMBHFOFOFSHJFUFOHFWPMHFWBOPN[FUUJOHJOXBSNUF BSCFJEPGDIFNJTDIFFOFSHJFEPPS
NFOTFMJKLFBDUJWJUFJUFOw<-BU[LP #SF[FU >
&YFSHJFHBBUBMUJKEVJUWBOPNLFFSCBSFQSPDFTTFO&YFSHJFLPNUWPPSUVJUEFUXFFEFXFUWBO
EFUIFSNPEZOBNJDB FOXPSEUPQWFSTDIJMMFOEFNBOJFSFOHFGPSNVMFFSE©ŉ
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.FUIPPHXBBSEJHFFOFSHJFJTLPSUTBNFOHFWBUNFFSBSCFJEUFWFSSJDIUFOEBONFU
MBBHXBBSEJHFFOFSHJF©Ŋ&YFSHJFJTUFPNTDISJKWFOBMTiEFLXBMJUFJUWBOFOFSHJFw©ŋ
<,SJTUJOTTPOFUBM B>

¤ŉ Bahrdt [1974] legt de nadruk op

de verwevenheid van sociale interactie bij de ruimtelijke omgeving: “we
kunnen niet van een ruimtelijke en
sociale omgeving spreken, maar we
moeten het over één omgeving hebben, die tegelijk ruimtelijk en sociaal
is, waarbij het elkaar duidelijk maken
van het sociale en het ruimtelijke op
vele lagen kan plaats vinden”.

die op zoek gaan naar oplossingen
om gestelde problemen op te lossen. Hierbij worden (nieuwe) netwerken opgezet, die soms zelfs de
begrenzing van het systeem (of het
vakgebied) kunnen overstijgen, en
daarmee in feite een nieuw systeem
scheppen [Vergragt, 1999].

©¤ De aarde (in zijn totaliteit) valt

binnen het kader van deze definiëring. Daarnaast zijn er enkele
eilanden in de Stille Oceaan die als
1+1=3) is te omschrijven als ‘doelvervlechting’. Richard Buckminster autarkisch te beschouwen zijn. Als
gevolg van informatiestromen en de
koppelde het aan het woord
‘Dymaxion’. Hij refereert al aan het mobiliteit van mensen worden autarkische systemen op den duur altijd
begin van de 20e eeuw aan "een
ondermijnd. Van belang is het prinduurzaam voorwerp van welke de
cipe dat alle biologische systemen in
prestatie de grootst mogelijke efprincipe open zijn voor energie en
ficiency bezit, gerealiseerd met de
materie [Krippendorff, 1986].
nieuwste technologie" [Kurstjens,
1998], en is een samenstelling van
©© Heteronomie wordt (net als autoDynamism, Maximum en Lons.
nomie) binnen verschillende aanDymaxion is een icoon geworden
dachtsgebieden gebruikt (filosofie,
voor de visie van Buckminster
theologie, sociologie, pedagogie en
Fuller, die rekening hield met ener- politicologie). De filosoof/theoloog
gieverbruik, bevolkingsgroei en de
Romano Guardini introduceerde
invloed daarvan op de wereld en de i.v.m. het spanningsveld tussen
ecologie.
heteronomie en autonomie voor
¤ŋ Zie ook hoofdstuk 1.2.2, de posi- ‘natuurlijke heteronomie’ het van
tionering van dit onderzoek binnen het Franse woord ‘vreemd’ afgeleide
begrip ‘Allonomie’ als alternatief
de BCS-ladder.
©Ņ Deze rangschikking kan bestaan voor heteronomie [Gerl-Falkovitz &
Guardini, 2005].
uit technologische innovaties,
©ņ Vele auteurs (binnen de filosofie)
maar ook uit het opnemen van
ontkennen de tegenstelling autononieuwe elementen binnen een
mie en heteronomie, waarbij heterosysteem(groepering) en of –geonomie zelfverraad van de mens zou
metrie.
betekenen. Zo verbindt G. Heymans
© Eén van de problemen bij syze, door in een autonoom verantsteeminnovaties is dat relatief veel
woordelijkheidsbesef heteronome
zaken tegelijkertijd veranderd (moebepaaldheid te aanvaarden. Een tot
ten) worden, hetgeen vaak moeilijk
het uiterste doorgevoerde uitbanning
op een gestructureerde en geplande
van de heteronomie is de conceptie
wijze gedaan kan worden. Vooral uit
van vrijheid in de existentiefilosofie:
oogpunt van de individuele actoren
Immanuel Kant is de grote bestrijwordt het proces daarbij ervaren
der geweest van heteronomie in
als chaotisch. Achtergrond van de
de moraal. Toch schuilt ook in zijn
noodzakelijke (systeem)innovatie is
opvattingen nog een stuk heteronovaak dat het bestaande systeem op
mie [Oosthoek, 1976].
een bepaalde manier onder druk
staat (variërend van qua duurzaam- ©Ň Onder stromen worden verstaan
heid, economisch- en/of technolo- ‘al de te kwantificeren producten die
nodig zijn voor processen of een
gische efficiency, etc.). Bij een systeem dat onder druk staat vormen afvalproduct zijn van die processen’
[Timmeren, 1999a].
aanwezige actoren vaak allianties

¤Ŋ Synergie (populair vertaald als

©ň De hoeveelheid energie wordt

ook wel enthalpie genoemd. De
grootheid entropie is daarbij van
belang: bij energie komt dit (altijd)
neer op een verandering lage naar
een hoge entropie, of anders geformuleerd er is geen proces mogelijk
die als resultaat heeft de overdracht
van warmte van een kouder naar
een warmer lichaam, noch een
proces dat als enige resultaat heeft
de complete omzetting van warmte
in energie.

©ŉ De 2e wet van de thermodynamica komt neer op het volgende:
”Warmte stroomt van hoog naar
laag, maar niet omgekeerd, tenzij
je er arbeid aan toevoegt.”; of: “Uit
warmte kun je arbeid halen en
dat gaat des te beter naarmate de
temperatuur hoger is.”; of: "Als de
temperatuur van de warmte eenmaal
gezakt is naar de omgevingstemperatuur, is het onmogelijk om daar nog
arbeid uit te halen” [Brezet, 1994;
Koornneef & Timmeren, 2002].
©Ŋ Bij het bepalen van de hoeveelheid exergie wordt naar de omgeving
gekeken en naar de drager van de
energie (datgene dat de energie op
één plek houdt, vanwaar het zich
kan verspreiden). Exergie kan ingedeeld worden naar fysieke exergie
(verandering in temperatuur, ofwel
thermische exergie; verandering in
druk, ofwel dynamische exergie;
en verandering in concentratie) en
chemische exergie (geassocieerd
met chemische composities van een
materie).
©ŋ Een kwaliteitsaspect is bijvoorbeeld de energiedichtheid. De
energiedichtheid van duurzame
energie is klein ten opzichte van de
energiedichtheid van fossiele energie.
De energiedichtheid van zonneenergie, zowel directe zonne-energie
als windenergie is in de orde van 150
W/m2, terwijl de verbrandingsmotor die voorin een vrachtauto staat
op een oppervlak van ca. 1m2 een
vermogen heeft van 150 kW, ofwel
een factor 1000 [Kouffeld, 1999].
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7PPSEFXBUFSTUSPNFOHFMEUIFULXBMJUFJUTBTQFDUJO[FLFSFNBUFPPL8BUFSXPSEUEPPS
,SJTUJOTTPOPNTDISFWFOBMTiEFESBHFSWBOMFWFOw<D>8BUFSEJFOUBMUJKEWBOTDIPPO
OBBSWVJMUFTUSPNFO7FSEFSHFMEUEBU TJOETEFJOUSPEVDUJFWBOUFDIOJFLFOFOTZTUFNFOEJF
VJUHBBOWBOWFSTDIJMMFOEFXBUFSLXBMJUFJUFOņŅ JOUFHFOTUFMMJOHUPUFOFSHJFCFTQBSJOHXFMWBO
XBUFSCFTQBSJOHHFTQSPLFOLBOXPSEFO NJUTEFLXBMJUFJUWBOIFUXBUFSCFOPFNEXPSEU
.FOEJFOUEBOCJKWPPSCFFMEUFTQSFLFOWBOESJOLXBUFSCFTQBSJOH HSJKTXBUFSCFTQBSJOH 
IVJTIPVEXBUFSCFTQBSJOHPG[XBSUXBUFSCFTQBSJOHņ
%SJOLXBUFSFOBGWBMXBUFSTUBBOCJOOFOEFXBUFSLSJOHMPPQJOFFOPOWFSCSFLFMJKLFSFMBUJFUPU
FMLBBS%FATUFEFMJKLFXBUFSLSJOHMPPQXPSEUBMTLSJOHMPPQCFOPFNE NBBSJTHFFO HFTMPUFO 
LSJOHMPPQ NBBSFFOPOEFSEFFMWBOHSPUFSFLSJOHMPQFO%SJOLXBUFSFOBGWBMXBUFSWPSNFO
EFFMFNFOUFOWBOEF[PHFOBBNEFhLMFJOFIZESPMPHJTDIFLSJOHMPPQhCJOOFOEFhHSPUFIZESP
MPHJTDIFLSJOHMPPQhWBOWFSEBNQJOH OFFSTMBHFOBGWPFSWJBHSPOEXBUFSFOPQQFSWMBLUF
XBUFSņ¤%FEPPSNFOTFOHFDSFÑFSEFLMFJOFIZESPMPHJTDIFLSJOHMPPQPNWBUEBUEFFMWBO
IFUHSPOEXBUFSFOPQQFSWMBLUFXBUFS EBUOBLVOTUNBUJHFPOUUSFLLJOHCFSFJEXPSEUUPUFO
HFEJTUSJCVFFSEXPSEUBMTESJOLXBUFS PNWFSWPMHFOTBMTHF[VJWFSEBGWBMXBUFS EJSFDUPG
JOEJSFDU XFFSJOIFUHSPOEPGPQQFSWMBLUFXBUFSUFXPSEFOUFSVHHFWPFSE%F[FLMFJOF
IZESPMPHJTDIFALSJOHMPPQALBOWFMFNBMFOOBFMLBBSXPSEFOIFSIBBME NBBSJT[VJWFS
CFTDIPVXEOJFUBMTFDIUFLSJOHMPPQUFCFOPFNFOņ©
%FXBUFSIVJTIPVEJOHJTFFOWBOEFCFMBOHSJKLTUFJOGSBTUSVDUVVSTZTUFNFOWBO/FEFSMBOEFO
EBBSOBBTUFFOCFMBOHSJKLFMFNFOUJOOBUVVS MBOETDIBQFOMFFGPNHFWJOH4JOETIFUFJOEFWBO
EFFFFVXJTIFUCFMFJENFUCFUSFLLJOHUPUXBUFSJOUFHSBBMWBOLBSBLUFS*OUFHSBBMXBUFS
CFIFFSXPSEUHFEFmOJFFSEBMTiIFUTBNFOIBOHFOECFMFJEFOCFIFFSEBUEFWFSTDIJMMFOEF
PWFSIFJETPSHBOFONFUTUSBUFHJTDIFUBLFOFOCFIFFSTUBLFOPQIFUHFCJFEWBOXBUFSCFIFFS
WPFSFOJOIFUQFSTQFDUJFGWBOEFXBUFSTZTUFFNCFOBEFSJOHw<)FOHFWFME  Q>
*OQMBBUTWBOEFWSPFHFSFTUSJKEUFHFOIFUXBUFSXPSEUHF[PDIUOBBSFFOEVVS[BNFPNHBOH
NFUIFUXBUFSņņ<,XBBETUFOJFUFUBM >#JKEFJOUSPEVDUJFWBOEJUCFHSJQ JOEFğĨ ņŇ
PQCBTJTWBOPOEFSNFFSFFOJOHFQVCMJDFFSEFCFMFJETOPUJUJF A0NHBBONFUXBUFS 
XPSEUEFFTTFOUJFWBOIFUJOUFHSBMFWFSUBBMEJOUXFFSJDIUJOHFOBMMFSFFSTUEBUEFBBOEBDIU
OJFUBMMFFOPQIFUXBUFS[FMGJTHFSJDIUNBBSPPLPQEFSFMFWBOUFPNHFWJOHFOEF
DPOEJUJPOFSJOHWBOHFCJFEFOVJUFDPMPHJTDIPPHQVOU FOCFUSFGUIFUEFJOUFSOFJOUFHSBUJF
CFIFFSUFDIOJTDI 0OEFSLFOUXPSEUEBUEFFYUFSOFGVODUJPOFMFTBNFOIBOHNFUBOEFSF
CFMFJETUFSSFJOFOFTTFOUJFFMJT%JUJTUFWFSUBMFOOBBS
 IFU[PWFFMNPHFMJKLHFTMPUFOIPVEFOWBOTUPGTUSPNFO 
 IFUWPPSLPNFOWBOIFUAPQKBHFOWBOEFPNMPPQTOFMIFJEWBOXBUFS EBBSXBBS
 NPHFMJKL CJOOFOEFHSPUFIZESPMPHJTDIFLSJOHMPPQ 
 IFUJOTUBOEIPVEFOWBOIFULBSBLUFSWBOXBUFS
"GWBMXBUFSHFSFMBUFFSEFBTQFDUFOXPSEFOWBBLCJOOFOFFOCSFEFSLBEFSWBOBGWBMCFIFFS
HFQMBBUTU(FTQSPLFOXPSEUWBOhTBOJUBUJFTZTUFNFOh OBBSIFUGSBOTFTBOJUBJSFPGXFMhEF
HF[POEIFJEPGAEFHF[POEIFJETMFFS BMTEFTZTUFNFOCFUSFLLJOHIFCCFOPQEFTUSPNFO
XBBSHF[POEIFJETBTQFDUFOBBOEFPSEF[JKO#JOOFOIFUBBOEBDIUTHFCJFEAXBUFSTUFMUIFU
8BHFOJOHT*OTUJUVVUWPPS.JMJFVFO,MJNBBUPOEFS[PFLEBUFFOTBOJUBUJFTZTUFFNPNWBU
iIFUHFIFFMWBOEFXBUFSLFUFOESJOLXBUFSXJOOJOH CFSFJEJOH EJTUSJCVUJFFOHFCSVJL 
SFHFOXBUFSPQWBOHFOHFCSVJL UPJMFUFOXBUFSHFCSVJLTWPPS[JFOJOHFOJOEFXPOJOH BGWBM
JO[BNFMJOH USBOTQPSUFOCFIBOEFMJOH MP[JOHFOPGTUPSUFOIFSHFCSVJLw<ĨĚĞĖĜ >
7PMHFOT8JOCMBE<>IPVEUAFDPMPHJTDICJOOFOEFWFFMHFCSVJLUFCFOBNJOHFDPMPHJTDIF
TBOJUBUJFJO
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 WPPSLPNFOWBOWFSWVJMJOH 
 WFSOJFUJHFOWBOQBUIPHFOFPSHBOJTNFO FO
 IFUSFDZDMFOWBONFOTFMJKLFBGTDIFJEJOHFOBMTOVUSJÑOUFOņň
7PPSEF[FTUVEJFXPSEU JOWFSCBOENFUIFUCFMBOHWBOIFUPSHBOJTDIFEFFMWBOIFUWBTUF
BGWBMEFBMHFNFOFEFmOJUJFWBOTBOJUBUJFBBOHFIPVEFOBGWBMXBUFSTZTUFNFOFOWBTUBGWBM
%FTBOJUBUJFEFFMTUSPPNhBGWBMhXPSEUPNTDISFWFOBMTEJFTUPĊFOPGNBUFSJBMFOEJFOBBTU
FFOPGNFFSQSPEVDUFOVJUFFOQSPEVDUJFQSPDFTPGOBDPOTVNQUJFSFTUFSFOFOEJFPOEFSEF
HFMEFOEFNBSLUPNTUBOEJHIFEFOHFFONBSLUXBBSEFIFCCFO<#PFSTFNBFUBM 8FFOFO 
>*ONJEEFMTJTBGWBMGFJUFMJKLFFOQSPEVDU PNEBUIFUFFOCFMBOHSJKLFNBSLUXBBSEF
IFFGUHFLSFHFOFOJTTQSBLFWBONBSLUFOPQSFHJPOBBM OBUJPOBBMFOJOUFSOBUJPOBBMOJWFBV
%FNJMJFVBTQFDUFOWBOEFXBUFSTUSPPN FOJONJOEFSFNBUFEFFOFSHJFTUSPPN XPSEFO
WPPSFFOCFMBOHSJKLEFFMHFLPQQFMEBBOHF[POEIFJETFOWFJMJHIFJETBTQFDUFO%F8PSME
)FBMUI0SHBOJTBUJPO ĨęĠ IBOUFFSUBMTJOETIBBSPQSJDIUJOHJOEFWPMHFOEF
EFmOJUJFiHF[POEIFJEJTFFOUPFTUBOEWBOBMHFIFFMMJDIBNFMJKL HFFTUFMJKLFOTPDJBBMXFM
CFWJOEFOFOOJFUBMMFFOEFBGXF[JHIFJEWBO[JFLUFPGJOWBMJEJUFJUw<$PTJKO >
#JKEFXBUFSTUSPPNPOUTUBBOHF[POEIFJETQSPCMFNFOWPPSBMCJKEFBGWBMXBUFSTUSPPNBMT
HFWPMHWBOEFFDPMJCBDUFSJFņŉFONPHFMJKLFGBSNBDFVUJTDIFTQPSFO
#JKEFUPFWPFSXBUFSTUSPPN CJK[PXFMEFESJOLBMTIVJTIPVELXBMJUFJU MJHHFOEFHFWBSFO
WPPSBMCJKMFHJPOFMMBCFTNFUUJOHFOFOBMEBOOJFUNFUPQ[FUWBOCVJUFOBGUPFHFWPFHEF
WFSWVJMJOHFO
#JKEFFOFSHJFTUSPPNCFUSFGUIFUHF[POEIFJETFĊFDUFOBMTHFWPMHWBONBHOFUJTDIFFO
SBEJPBDUJFWFTUSBMJOHOBBTUEJSFDUFLPSUTMVJUJOHPGWFSCSBOEJOHEPPSBBOSBLFO<5PXOTIFOE 
'SJFEFNBO >
)BBT<>POEFSTDIFJEUOBBTUEFHBOHCBSFEFmOJUJFWBOIFUĨęĠPPLOPHFFOOBUVVS
XFUFOTDIBQQFMJKLFFOCPVXLVOEJHFPQWBUUJOHWBOHF[POEIFJE#JKEFMBBUTUFMFHUIJKEF
OBESVLNFFSPQEFHF[POEIFJETFĊFDUFOWBOEFWFSTDIJMMFOEFCPVXNBUFSJBMFOEBOPQEJFBMT
HFWPMHWBOEFATUSPNFO

ņŅ Gerrit Komrij onderscheidt in

de poëziebloemlezing ‘Water’ de
variëteiten: hemelwater, landwater en
mensenwater.
ņ Waterkwaliteiten: in bijlage I is
de samenstelling van de verschillende waterkwaliteiten omschreven.
In bijlage II staan de gemiddelde
stroomgroottes in Nederland.
ņ¤ Volgens Wiggers [1990] was
Leonardo da Vinci degene die 1400
jaar na Frontinus (een Romeinse
geleerde die ten tijde van het
Romeinse rijk meerdere handboeken schreef over de (Romeinse)
riolering(stechniek) en z’n tijd ver
vooruit was) via de definitie van het
begrip ‘continuïteit’ de grondslag
legde voor de beschouwingen over
de hydrologische kringloop. Pas in

1723 werd het hydrologische systeem van de aarde beschreven op
de wijze waarop wij het nog steeds
kennen. Het aardse deel van de grote
hydrologische kringloop wordt ook
wel onderverdeeld in vier stadia:
bronnen, stromen, plassen en zeeën
[Moore, 1994].
ņ© Een hedendaags probleem dat
gerelateerd is aan dit principe, is de
ongewenste accumulatie van milieuvreemde stoffen.
ņņ De vijf hoofdlijnen van integraal waterbeheer betreffen: (1) de
bescherming tegen overstroming
in verband met veiligheid en leefbaarheid; (2) de bescherming tegen
verontreiniging in verband met
maatschappelijke en ecologische
wensen; (3) de inrichting van water-

systemen voor maatschappelijke en
ecologische doelstellingen; (4) een
afgewogen gebruik van water en
watersystemen; en (5) de organisatie
van het integraal waterbeheer en de
te gebruiken wettelijke en financiële
instrumenten [Jong, 1993a].
ņŇ Derde Nota Waterhuishouding
[1989].
ņň Lettinga [1997] beperkt dit enigszins en stelt dat een goede sanitatie
enerzijds betekent de voorziening
van een voldoende hoeveelheid van
kwalitatief voldoende drinkwater,
anderzijds: een goede inzameling en
behandeling van afvalwater en vaste
afvalstoffen.
ņŉ Afkorting voor de Escherichia
coli bacterie.
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0NFFOCPVXNBUFSJBBMHF[POEUFLVOOFOOPFNFONPFUIFUWPMEPFOBBOESJFWPPSXBBSEFO
<)BBT >
 FNJTTJFTIFUNBUFSJBBMNPFUWSJK[JKOWBOWPPSEFHF[POEIFJETDIBEFMJKLFBGTDIFJEJOHFO
 JOWBTUF WMPFJCBSFFOHBTWPSNJHFUPFTUBOE
 SVJNUFLMJNBBUFFOOBUVVSMJKLSVJNUFLMJNBBUNPHFMJKLNBLFO
 OFVUSBBMIFUNBUFSJBBMNBH[JDIOJFUNBHOFUJTDIPGFMFLUSPTUBUJTDILVOOFOPQMBEFO
*OEJFOBBOBMMFESJFEFWPPSXBBSEFOXPSEUWPMEBBOLBOXPSEFOHFTQSPLFOWBOFFOHF[POE
NBUFSJBBM"MTTMFDIUTUFOEFMFBBOEF[FWPPSXBBSEFOXPSEUWPMEBBOCFUSFGUIFUJOIFU
HVOTUJHTUFHFWBMFFOOFVUSBBMNBUFSJBBM NBBSWFFMBMFFO[JFLNBLFOENBUFSJBBM<)BBT >
#JOOFOEF[FTUVEJFXPSEUHFUSBDIUPNCVJUFOEFWFSLPLFSEFCFMFJETWFMEFOPN HFIFFM
WFSTDIJMMFOEFEVVS[BBNIFJEBTQFDUFOFOWPSNFOWBOJOGSBTUSVDUVVSņŊTBNFOJOCFTDIPVXJOH
UFOFNFO"DIUFSHSPOEJTEBUFFOTZTUFFNņŋCFUFSCFHSFQFOLBOXPSEFOJOUFSNFOWBO
POEFSEFMFOFOEFJOUFSBDUJFTEBBSUVTTFOŇŅ<#VDIBOBO >)FULSJKHUTBNFOIBOH[PXFM
WBOEFLSBDIUFOEJFEFFJHFOFMFNFOUFOCJKFFOIPVEFO BMTWBOEFEZOBNJTDIFTBNFOIBOH
WBOIFUHSPUFSFMFFGTZTUFFN EBUIFUBMTFFOWBTUOBHFOPFHPOWFSBOEFSMJKLEFFMJOTMVJUŇ
<"MFYBOEFS >
*OUFHFOTUFMMJOHUPUEFWFFMBMUPUEFUSBEJUJPOFMFJOGSBTUSVDUVVSCFQFSLUFEFmOJUJFTHBBUEF[F
TUVEJFVJUWBOEFQPTUJOEVTUSJÑMFFOAPO[JDIUCBSFJOGSBTUSVDUVVS*OGSBTUSVDUVVSCFUSFGU
OJFUBMMFFOEF GZTJFLF USBDÏJOGSBTUSVDUVVS NBBSPNWBUiBMMFHPFEFSFOFOEJFOTUFOEJF
NBBUTDIBQQFMJKLFBDUJWJUFJUFOGBDJMJUFSFOWPPS[PWFSEF[FEJSFDUPGJOEJSFDUSVJNUFMJKLF
FĊFDUFONFU[JDINFFCSFOHFOwŇ¤<3VJT >%F[FEFmOJUJFXPSEUHFWPMHE0OEFSEFFMWBO
IFUCFIFFSWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJTEBUEF[FOJFUBMMFFOCFTUBBUVJUGZTJFLFJOGSB
TUSVDUVVS NBBSEBUCFIFFSFFOJOUFHSBBMEFFMVJUNBBLUWBOEFJOGSBTUSVDUVVS(FWPMHWBO
FFOEFSHFMJKLCSFEFEFmOJÑSJOHJTXFMEBU OFUBMTCJKEVVS[BBNIFJE [JFQSPMPPH IFUCFHSJQ
JOGSBTUSVDUVVSBMTADPOUBJOFSCFHSJQHFCSVJLUMJKLUUFXPSEFO
#JKEFPOUXJLLFMJOHWBOIFUJOTUSVNFOUBMTWFSFFOWPVEJHEFWPSNWBOA "EWBODFE -JGF
4VQQPSU4ZTUFN "-4 XPSEUEF[FEFmOJUJFWBOUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJOEF[FTUVEJF
WFSEFSPQHFTQMJUTUWPMHFOTEFEFmOJÑSJOHiJOGSBTUSVDUVSFJTFWFSZUIJOHOFDFTTBSZUPPQFSBUF
UIFMJGFTVQQPSUFRVJQNFOUUIBUJTOPUPUIFSXJTFTQFDJmDBMMZEFmOFEFMTFXIFSFBTB
DPNQPOFOUPGUIFMJGFTVQQPSUTZTUFNwŇ©<)BOGPSE&XFSU >
"MHFNFFOHFTUFMELBOTUFEFMJKLFJOGSBTUSVDUVVSPQHFTQMJUTUXPSEFOJOUXFFIPPGEDBUFHPSJFÑO
UFDIOJTDIFFOTPDJBMFJOGSBTUSVDUVVS<$PTU >%FJOUFHSBMFCFOBEFSJOHWBOWFSTDIJMMFO
EFWPSNFOWBOJOGSBTUSVDUVVSXPSEUCFSFJLUEPPSIFUPOEFS[PFLUFSJDIUFOPQEFCFIPFGUFO
FOEPFMTUFMMJOHFOEJFFFOJOEJWJEVPGEFNBBUTDIBQQJKWJBJOGSBTUSVDUVVSIPPQUUFSFBMJTFSFO
(FLFLFOXPSEUOBBSEFBBOEFFFSTUFMFWFOTCFIPFGUFOHFSFMBUFFSEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS
*OEJULBEFSTQSFFLUNFOWBOUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS&FOPOEFSTDIFJEXPSEUHFNBBLU
JOTVCTZTUFNFOFOFYUFSOFJOUFSGBDFT.FUTVCTZTUFNFOXPSEFOEFBBOEFWFSTDIJMMFOEF
UFDIOJTDIFOFUXFSLFOHFMJFFSEFPQMPTTJOHFOCFUSFĊFOEFEFTUSPNFO BGWBM XBUFS FOFSHJFFO
BGWBM NBUFSJBBM CFEPFME.FUEFFYUFSOFJOUFSGBDFTXPSEFOEFWPPSXBBSEFMJKLFTZTUFNFO
WPPSGVODUJPOFSFOCFEPFMEWFSXBSNJOHDRLPFMJOH FMFLUSJTDIFWPFEJOH [HOA*OUFHSBUFE
$POUSPM JODMVTJFGDPNNVOJDBUJF FOBDDPNNPEBUJF(FTQSPLFOXPSEUWBOEFOFUXFSLTFD
UPSFO XBBSCJKNFOEFTFDUPSFOBBOEVJEUEJFWJBFFOJOGSBTUSVDUVVS EBHFMJKLTF QSPEVDUFOFO
EJFOTUFOMFWFSFOŇņ%FUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSPNWBUPOEFSEFOPFNFSAFYUFSOFJOUFSGBDFT
PPLEFHFCPVXFOCFOPEJHEWPPSEFBBOEFTUSPNFOHFMJFFSEFQSPDFTTFO [PBMTEFHFCPVXFO
WPPSBGWBM XBUFS CFIBOEFMJOH FOFSHJFQSPEVDUJFJOTUBMMBUJFT USBOTNJTTJFTUBUJPOT.BBSPPL
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EFAHSPFOFJOGSBTUSVDUVVS QBSLFO UVJOFO PQQFSWMBLUFXBUFSFOBOEFSFBBOHSPFOPGXBUFS
HFSFMBUFFSEFTUFEFMJKLFSVJNUFO ŇŇ.FUTPDJBMFTUFEFMJKLFJOGSBTUSVDUVVSXPSEFOEFHFCPVXFO
FOTZTUFNFOWPPSWFSTDIJMMFOEFQSJWBUFFOQVCMJFLFTFSWJDFTCFOPFNE<$PTU >;PXFM
EFTPDJBMFBMTEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSLVOOFOEBBSOBBTUPSHBOJTBUJFTPNWBUUFOEJFEF
OFUXFSLFOFOBOEFSFGZTJFLFTUSVDUVSFODSFÑSFOFOEFQSPDFTTFOCFTUVSFO
*OEFMJUFSBUVVSXPSEUHFTQSPLFOPWFSNPEFSOFJOGSBTUSVDUVVS)JFSPOEFSJTPOEFSNFFSUF
WFSTUBBOiIFUPO[JDIUCBSFWFSCJOEJOHFODPNNVOJDBUJFOFUXFSLWBOMJKOFO HPMWFOFO
FMFLUSPOJTDIFTOFMXFHFOw<3VJT > UFSXJKMNFUA[BDIUFJOGSBTUSVDUVVSWPPSBMEF
PSHBOJTBUJFFOCFTUVSJOHWBOALFUFOTXPSEUCFEPFME<ĔģĠĨ >
#JOOFOEF UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSXPSEUQFSTFDUPSHFTQSPLFOWBO MPHJTUJFLF LFUFOT 
XBBSPOEFSEFBBOFFOTDIBLFMJOH PQFFOWPMHFOEPGHFMJKLUJKEJH WBOBMMFWPPSUCSFOHJOH 
WFSWPFSFOEJTUSJCVUJFQSPDFTTFOXPSEUWFSTUBBOWBO HSPOE TUPĊFO CSPOOFO WJB
WFSTDIBMJOHTTUBQQFOUPUDPOTVNQUJF BMTNFEFEFSFUPVSCFIBOEFMJOHFOUFSVHCSFOHJOHJOEF
OBUVVSMJKLFFDPTZTUFNFO QVUUFO WBOEF[FBMEBOOJFUHFDPOTVNFFSEFTUPGTUSPNFOŇň
%FWFSTDIJMMFOEFMPHJTUJFLFLFUFOTUF[BNFOWPSNFOAMPHJTUJFLFOFUXFSLFOEJFWBBLFFOFJHFO
EZOBNJFLFOTUSVDUVVSIFCCFO CFÕOWMPFEEPPSEFLSBDIUWFMEFOUFDIOPMPHJF DPOTVNFOUFO
HFESBH TPDJBBMNBBUTDIBQQFMJKLFDPOTUFMMBUJFFOMFFGCBBSIFJEEVVS[BBNIFJE<ĔģĠĨ >
"MMFFMFNFOUFOEJFFFOPOEFSEFFMWPSNFOWBOEF[FMPHJTUJFLFLFUFOTIFCCFOIVOFJHFO
[PHFOBBNEFMFWFOTDZDMVTPGAMJGFDZDMF%FWFSTDIJMMFOEFBOBMZTFOJWFBVTWBOEF
NBBUTDIBQQFMJKLF CFIPFGUFOFOEPFMTUFMMJOHFOEJFBBOEFGZTJFLFOFUXFSLFOWBOEF
MPHJTUJFLFLFUFOT PGXFMEF UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSUFOHSPOETMBHMJHHFO[JKONFUEF
OJFVXHFÕOUSPEVDFFSEFUFSNATVQSBTUSVDUVVSUFPNTDISJKWFOŇŉ<3VJT >
#JKIFUOFNFOWBOCFTMVJUFOPWFSWFSBOEFSJOHFOWBO PGVJUCSFJEJOHFOPQEF UFDIOJTDIF 
JOGSBTUSVDUVVSJTEF[FCFTMVJUWPSNJOHBMTPQUJNBBMUFPNTDISJKWFOJOIFUTUSFWFOOBBSFFO[P
HPFENPHFMJKLFLPQQFMJOHUVTTFOTVQSBTUSVDUVVS QMBOOJOHŇŊ FOJOGSBTUSVDUVVS CFIFFS 
)JFSCJKCFTUBBU[PHFOBBNEFA'PSFDBTUJOHDBVTBMJUFJUFOA#BDLDBTUJOHDBVTBMJUFJU
ņŊ ‘Infra’ Latijns voor ‘beneden’ of

‘onderliggend’. Indien gecombineerd
gebruikt (zoals infrastructuur) ‘infra
dignitatem’ ‘bij verkorting’.
ņŋ Systeem wordt gedefinieerd als
verzameling van elementen, waarbij
de elementen van een verzameling
bij elkaar horen omdat zij samenwerken of op een andere manier samen
functioneren [Alexander, 1966].
ŇŅ Dit voorkomt mogelijke nadelen
van het ‘reductionalisme’: het terugbrengen van een complex systeem
(werkelijkheid of theorie) tot een
versimpelde, in termen van de ‘geisoleerde onderdelen’ [The Concise
Oxford Dictionary].
Ň Een systeem omvat de rangschikking van technologieën en
ondersteunende organisatorische,
economische, kennis en culturele
structuren voor de vervulling van
een bepaalde (fundamentele) behoefte. Om een systeem te veranderen zal het, gezien het complexe en
integrale karakter, noodzakelijk zijn

dat ruimte voor experimenten gecreeerd wordt [Vergragt, 1999].
Ň¤ Infrastructuur wordt tamelijk
breed gedefinieerd. Infrastructuur
is volgens deze definitie dan ook
onder te verdelen in verschillende
deelgroepen. Deze zijn weergegeven
in Bijlage III.
Ň© Buiten deze definitie valt bepaalde infrastructuur die, hoewel
van vitaal belang voor het succesvol
functioneren van het gehele systeem,
een geringe of te verwaarlozen impact heeft op de belangrijkste focus
binnen deze studie (de verschillende
subsystemen binnen de integrale
verduurzaming), zoals data en communicatie infrastructuur.
Ňņ Naast elektriciteit, gas, drinkwater, afval(water)inzameling betreft dit
postverzending, telefonie, internet,
t.v. & radio en openbaar vervoer
(bus, spoor, luchthavens) [Plug,
2002].
ŇŇ De groene (stedelijke) infrastructuur is een belangrijk stedelijk

element dat mogelijkheden biedt
voor de integratie van technischeen biologische systemen en voor
bijvoorbeeld biologische of biotechnologische processen in de
(afval)water behandeling, het afval
beheer en dergelijke.
Ňň Aan dergelijke fysieke
(stof)stromen zijn andere stromen
en/of netwerken gekoppeld zoals
infrastructuren, commercie/financiën en data c.q. informatie.
Ňŉ Het formuleren van deze
maatschappelijke doelstellingen
(suprastructuur) heeft niet enkel
een politiek karakter. Vanuit de
wetenschap kan door empirisch onderzoek, inventarisatie van huidige
suprastructuren en backcasting van
lange termijn ontwikkelingen, een
bijdrage geleverd worden aan het
optimaliseren van de suprastructuur
naar bijvoorbeeld de duurzaamheidaspecten.
ŇŊ Onder planning wordt verstaan
het ontwerpen en opzetten van een
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)FULPQQFMFOWBOTVQSBTUSVDUVVSFOJOGSBTUSVDUVVSJT FFOWPVEJHFSHFTUFME EBOVJUHFWPFSE
PNEBUFSPQIFUHFCJFEWBO UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSFOUFDIOJTDIFTZTUFNFONFU
CFUSFLLJOHUPUEFWFSTDIJMMFOEFLFUFOPOEFSEFMFOWBOEFFOFSHJFFOTBOJUBUJFTUSPNFO
TQSBLFJTWBOQBSBEJHNBhT&FOQBSBEJHNBIPVEUJOIFUHFIFFMWBOBMHFNFFOBBOWBBSEF
PQWBUUJOHFOFOXFUFOTDIBQQFMJKLFNFUIPEFOJOFFOCFQBBMEUJKETHFXSJDIU PGXFMEFJOEBU
UJKETHFXSJDIUBBOWBBSEFUIFPSJFÑOŇŋ<,VIO >%FJOWFFMQVCMJDBUJFTBBOHFWPFSEFFO
OPPE[BLFMJKLHFBDIUFh1BSBEJHNTIJGUhLBOXPSEFOHFEFmOJFFSEBMThFFOSBEJDBMFWFSBOEFSJOH
WBOIFUHFMEFOEFQBSBEJHNBPQFFOCFQBBMEHFCJFEh CJKWPPSCFFMEFFONJMJFVESVLSFEVDUJF
NFUFFOGBDUPS PGXFMFFOSFEVDUJFUPUWBOIFUIVJEJHF

2.2.2
milieutechnische context
;PBMTUPFHFMJDIUWPMHUEF[FTUVEJFNFUCFUSFLLJOHUPUEFOPPE[BLFMJKLHFBDIUFGBDUPS
NJMJFVESVLWFSMBHJOHEFEZOBNJTDIFVJUXFSLJOH EJFPPLBMTAJOUFSBDUJFCFOBEFSJOHCFLFOE
TUBBU0QUFSSFJOWBOEFNJMJFVHFSFMBUFFSEFATUSPNFOCJFEUIFUCFTDIPVXFOWBOFFOQMBOPG
HFCJFEBMTPNTMPUFOTZTUFFNFFOVJUHBOHTQVOUWPPSIFULXBOUJmDFSFOÏOLXBMJmDFSFOWBO
WFSBOEFSJOHFOWBOEF[FTUSPNFOňŅ&SWBMUFFOEJSFDUFWFSCJOEJOHUFNBLFOUVTTFOFFO
NJMJFVQSPCMFFNFOEFQMBBUT FOJOEJSFDUTDIBBM XBBSIFUNPFUXPSEFOPQHFMPTUFFSTU
CFIFFSTJOHWBOEFCSPO MVLUEBUOJFUEBOATPVSDFDPOUSPM PGXFMCFIFFSTJOHCJKEFCSPO FO
QBTJOMBBUTUFJOTUBOUJFHFCSVJLWBOAFOEPGQJQFUFDIOJFLFO
%FNJMJFVLVOEJHF7BO-FFVXFOJOUSPEVDFFSEFJOIFUAFDPEFWJDFNPEFMNFU
JOLPNFOEFFOVJUHBBOEFTUSPNFOň#JOOFOEF'BDUPSGPSNVMFWBO&ISMJDIFO4QFUILBO
EFNJMJFVCFMBTUJOHXPSEFOPQHFTQMJUTUJOEFQSJNBJSFNJMJFVCFMBTUJOHFOWFSWVJMJOH 
VJUQVUUJOHFOBBOUBTUJOH XBBSVJUWFSWPMHFOTEFTFDVOEBJSFNJMJFVCFMBTUJOHFOň¤LVOOFO
XPSEFOBGHFMFJE<)FOESJLT >%F40.TUVEJFHSPFQň©WBOEF56%FMGULPQQFMEFEF
QSJNBJSFNJMJFVCFMBTUJOHFOBBOEFJOFOVJUHBBOEFTUSPNFOFOEFTFDVOEBJSFNJMJFV
CFMBTUJOHFOBBOIFUPOEFS[PDIUFTZTUFFNPGHFCJFE 'JHVVS <%VJKWFTUFJO  
5KBMMJOHJJ3FI >
Figuur 2.5

Milieubelastingen in relatie tot Eco-device

bronproblemen:

interne problemen:

putproblemen:

gevolgen voor:

verdroging
vervuiling
verstoring

menselijke gezondheid
stedelijke functies
planten, dieren

vervuiling
verstoring

%F[FTQFDJmDFSJOHWPSNUFFONPHFMJKLFCBTJTWPPSFFONFFSTZTUFNBUJTDIFBBOQBLWBOEF
WFSTDIJMMFOEFNJMJFVCFMBTUJOHFOňņ*OQSJODJQFEJFOUEFFDPEFWJDF[PWFFMNPHFMJKLFFO
HFTMPUFOTZTUFFNUF[JKO NFUHFFOPGNJOJNBMFJOLPNFOEFFOVJUHBBOEFTUSPNFO*OEJFO
FSUPDIJOLPNFOEFFOVJUHBBOEFTUSPNFO[JKO EJFOUIFUTUSFWFOUF[JKOEBUEFAWFSCMJKGUJKE
CJOOFOIFUFDPEFWJDF[PMBOHNPHFMJKLJT<%VJKWFTUFJO >
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Figuur 2.6
Structureringsschema milieuaspecten
Milieuthema’s
1. Verandering klimaat
2. Verzuring
3. Verspreiding (emissies)
4. Verspilling

Duurzaamheid

toekomstige generaties

- reducties
- sluiten kringlopen

5. Verwijdering
6. Vermesting
7. Verstoring
8. Verspreiding
9. Vermesting

Leefbaarheid

huidige generaties

- milieuhygiëne
- natuur en landschap
- gezondheid

10. Versnippering
11. Vernietiging
12. Verdroging
13. Verstoring

Oorspronkelijkheid
integriteit natuur /
landschap op zich

- ( niet om de mens)

14. Vermesting

&S[JKOWFSTDIJMMFOEFQPHJOHFOHFEBBOPNEFCFHSJQQFOSVJNUFMJKLFLXBMJUFJUFONJMJFV
LXBMJUFJUNFUFMLBBSUFWFSCJOEFO 'JHVVS'JHVVS "DIUFSMJHHFOEFHFEBDIUFJT
EBUWBOVJUEFWFSTDIJMMFOEFALOFMQVOUFOCFUFSPQMPTTJOHTSJDIUJOHFOHFHFOFSFFSELVOOFO
XPSEFO%FJO'JHVVSPQHFTPNEFNJMJFVBTQFDUFOFOEFCFMBOHSJKLTUFNJMJFVQSPCMFNFO
VJUQVUUJOH WFSPOUSFJOJHJOH BBOUBTUJOH LVOOFOPQEJWFSTFTDIBBMHSPPUUFTFFOSPMTQFMFOňŇ

vervaardigingproces, maar ook het
structureren van het uitvoeringsproces. Het ontwerpen zou gezien kunnen worden als het vormgeven van
het uiteindelijke product dat idealiter
het resultaat van het vervaardigingproces moet zijn.
Ňŋ Een centraal paradigma komt
bijvoorbeeld neer op een streven
naar een ver(der)gaande vergroting
van de schaal van toepassing of
uitvoering van de systemen van één
of meer specifieke deelgebieden (zie
hoofdstuk 2.2 en hoofdstuk 2.4).
ňŅ Niet alleen natuurlijke- maar ook
culturele bronnen. Uitgangspunt zou
moeten zijn zich niet slechts op het
instandhouden van de bronnen te
richten, maar ook op de ontwikkelingspotenties te oriënteren [NAWO,
2001].
ň Ken Yeang definieert aan de hand

van de inkomende en uitgaande stromen ‘ecological design’. Hij onderscheidt external interdependencies
(external environment) en internal
interdependencies (internal relations), met system inputs (external to
internal) en system outputs (internal
to external). “Ecological design must
take into account these four components and their relations over time”
[Yeang, 1999].
ň¤ Dit zijn: (1) schade aan menselijke gezondheid; (2) schade aan de
levensomstandigheden van dieren en
planten; en (3) schade door functieverlies van bijvoorbeeld apparaten
en gebouwen [Hendriks, 2001].
ň© Een in 1978 onder leiding van
C.A.J. Duijvestein opgerichte studiegroep StadsOntwerp & Milieu
(SOM) van studenten en docenten
van de faculteit Bouwkunde aan de
TU in Delft. De SOM groep ver-

zorgt onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van duurzaamheid in de bouw.

ňņ Van belang is te beseffen dat

milieueffecten niet alleen negatief
hoeven te zijn. Ook kunnen positieve effecten ontstaan die negatieve
aspecten mogelijk kunnen compenseren [Hendriks, 2001; Lettinga,
1997]. Voorbeelden zijn de nutriënten in afval(water), pioniervegetatie
op afvalbergen, mutatie van soorten
op onverwachter plekken, et cetera.
ňŇ De uitputting van fossiele
brandstoffen speelt bijvoorbeeld
voornamelijk op mondiale schaal.
Als je naar de specifieke stromen, of
nog beknopter: de milieucompartimenten, kijkt geldt dat de hieraan
gerelateerde duurzaamheidknelpunten veelal een relatief lokaal karakter
hebben [Bruggeman, 1995].
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Figuur 2.7
Milieugebruiksruimte
Duurzaamheid
MGR
milieugebruiksruimte

Toekomstwaarde

- Leefbaarheid
- Algemene Milieukwaliteit
Milieukwaliteit

- Integriteit
- Specifieke Milieukwaliteit

Gebruiks- en
belevingswaarde

7BOVJUEF/FEFSMBOETFPWFSIFJEJTAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHVJUHFXFSLUWPMHFOTEF
[PHFOBBNEFESJFTUBQQFOTUSBUFHJFňň XBBSCJKFFOWPMHPSEFJOQSJPSJUFJUWBOPQMPTTJOHFO
HFIBOUFFSEXPSEU  FYUFOTJWFSJOHWBOIFUFOFSHJFHFCSVJL  IFUTMVJUFOWBOLSJOHMPQFO
WBOTUPĊFOFO  IFUCFWPSEFSFOWBOEFLXBMJUFJUMFWFOTEVVSWBOQSPEVDUFO
%FA&DPQPMJTAPGA4BOEXJDITUSBUFHJF BMTPOEFSEFFMWBOEF&DPMPHJTDI7FSBOUXPPSEF
4UFEFMJKLF0OUXJLLFMJOH ĖħĤĠ <5KBMMJOHJJ > JTFFOCSVJLCBSFTUSBUFHJF EJFWPPSUCPVXU
PQEF[FESJFTUBQQFOTUSBUFHJF [JFIPPGETUVL'JHVVS 0OEBOLTFFOPOEFSWFSEFMJOH
JOWJFSLFUFOTňŉSJDIUEFTUSBUFHJF[JDITUFSLPQXBUFSJOEFHFCPVXEFPNHFWJOH%F
DPODFQUWJTJFWBOIFUģĚīĒňŊ<#SVHHFNBO >IFFGUJOWFSHFMJKLJOHNFUEFĖħĤĠFFOBOEFS
VJUHBOHTQVOUNFUCFUSFLLJOHUPUEFPNHBOHWBOXBUFSJOEFTUBEPQEFMBOHFUFSNJKO)FU
WFSTDIJMJTEBU#SVHHFNBOEFXBUFSwLSJOHMPPQwBMT[PEBOJHOJFUBMTFFOHFTMPUFOLSJOHMPPQ
EFmOJFFSU NBBSBMTWFSTDIJMMFOEF HFDSFÑFSEF ALMFJOFLSJOHMPQFOEJFNFUFMLBBSWFSXFWFO
[JKO [PBMTOVUSJÑOUFO FOFSHJF LPPMTUPG NFUBMFO FOEFSHFMJKLF)FUTUFEFMJKLEFFMJTNBBS
FFOPOEFSEFFMCJOOFOEFCFUSFĊFOEFLSJOHMPQFO%F[FWJTJFXPSEUUPUVJUHBOHTQVOU
HFOPNFOJOEJUPOEFS[PFL
%FEVVS[BBNIFJEEPFMTUFMMJOHJTEBOBMTWPMHUUFTUFMMFOIFUTUFEFMJKLTZTUFFNNBHEF
PNHFWJOHOJFUVJUQVUUFOPGCFMBTUFO)FUJTJOEF[FWJTJFOJFUOPPE[BLFMJKLEBUIFUTUFEFMJKL
TZTUFFNWPMMFEJHBVUPOPPNJT*OEJFOEFHFDSFÑFSEFALMFJOFLSJOHMPPQFDIUFSOJFUPQ
TUFEFMJKLOJWFBVHFTMPUFOJT EJFOFOTUBEFOPNHFWJOHXFMDPNQMFNFOUBJSUF[JKOPNJO
DPNCJOBUJFEFNJMJFVCFMBTUJOHUFNJOJNBMJTFSFOňŋ7BOCFMBOHJTPNEFTUSBUFHJFHPFEBBO
UFMBUFOTMVJUFOPQEFWFSTDIJMMFOEFGBTFOJOIFUPOUXJLLFMJOHTFOCPVXQSPDFT HFLPQQFME
BBOEFCFMBOHSJKLTUFUIFNBTWPPSEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH

2.3
Ruimtelijke afbakening
2.3.1
begripsbepaling
0NWFSTDIJMMFOEFUFDIOJFLFOFODPODFQUFOJOUFLVOOFOEFMFOOBBSIVONPHFMJKLFTDIBBM
WBOUPFQBTTJOHNPFUFOFFSTUEFTDIBMFOWBTUHFMFHEXPSEFO&FOJOEFMJOHJTUFNBLFOPQ
CBTJTWBOBGTUBOEFO WBOIFUBBOUBMJOXPOFST XPOJOHFO IVJTIPVEFOTŉŅ PGPQCBTJTWBOFFO
DPNCJOBUJFWBOEF[FUF[BNFONFUSVJNUFHFCSVJLPGXFMEJDIUIFEFO&FONFUSJFLFJOEFMJOH
PQBGTUBOEFO N N N FUD TMVJUBBOCJKEFGZTJFLFSVJNUFEJFTZTUFNFOOPEJH
IFFGUŉ%BBSOBBTUIFFGUFFOJOEFMJOHPQBGTUBOEFOFFOEJSFDUFSFMBUJFNFUUSBOTQPSUFO
USBOTNJTTJFWFSMJF[FO
&FOTDIBBMJOEFMJOHPQCBTJTWBOIFUBBOUBMXPOJOHFOJTPPLFFONPHFMJKLFMFJESBBEŉ¤
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)FUBBOUBMXPOJOHFOHFFGUOBNFMJKLFFONFFSEJSFDUFSFMBUJFNFUCJKWIFUCFOPEJHEWFSNPHFO
EBUJOTUBMMBUJFTNPFUFOLVOOFOMFWFSFOŉ©5PDIXPSEUIPFMBOHFSIPFNFFSHFUXJKGFMEBBO
IFUUSFLLFOWBOFFOMJKOJOPGSPOEPNFFOHFEFmOJFFSEHFCJFE [PBMTCJKWPPSCFFMEEFTUBE
3FEFOJTEBUIFUWPPSFFOEJSFDUPOEFSTDIFJE[PSHUUVTTFOEFSVJNUFMJKLFFOEFTPDJBMF
TUSVDUVVS UVTTFOEFCPPNBYJPNBFOIFUIBMGSPPTUFSBYJPNB<"MFYBOEFS >7PPSIFU
CFTDIPVXFOWBOEFHFIFMFTUSVDUVVS FOEFNPHFMJKLFDPOTFRVFOUJFTWBOIFUATDIBBMWSJK[JKO
WBOOFUXFSLFOJTIFUUPDIWBOCFMBOHPNEFWFSTDIJMMFOEFTDIBMFOCJOOFOEFHSPPUTUFTDIBBM
UFEFmOJÑSFO%FSVJNUFMJKLFFOFDPMPHJTDIFNJMJFVTNBOJGFTUFSFO[JDIPQWFSTDIJMMFOEF
TDIBBMOJWFBVT0WFSIFUBMHFNFFOXPSEUEFJOEFMJOHJONJDSP NFTP NBDSPFO
NFHBTDIBBMOJWFBVTHFNBBLU
Tabel 2.1

Gangbare onderverdeling schaalniveaus
Schaal

Bandbreedte

Oppervlak

Omschrijving

Micro

1 m - 1 km

1 m2 - 1 km2

lokaal

Meso

1 km - 100 km

1 km2 - 100 km2

Macro

100 km - 10.000 km

100 km - 10.000 km

continentaal

Mega

> 10.000 km

> 10.000 km2

globaal

2

regionaal
2

%F[FTQFDJmDFSJOHWPSNUFFONPHFMJKLFCBTJTWPPSFFONFFSTZTUFNBUJTDIFBBOQBLWBOEF
WFSTDIJMMFOEFNJMJFVCFMBTUJOHFOŉņ1FSMPDBUJF[JKOEFPQMPTTJOHFOWFSTDIJMMFOE*FEFSFMPDBUJF
IFFGU[JKOFJHFOQSPCMFNFOFOPQMPTTJOHTQPUFOUJFT7PPSIFUNFSFOEFFMWBOEF[FBTQFDUFO
HFMEUEBUEFNBBUWPFSJOHFOJOQBTTJOHEPPSTMBHHFWFOEJTWPPSEFBDDFQUBUJFEPPSCFXPOFST
FOEBBSNFFJOEJSFDUPPLEFVJUFJOEFMJKLF CMJKWFOEFNJMJFVXJOTU<%SJFTTFO >
ňň De drie stappen strategie is

stige situaties omvat moeten kunnen
worden [Vergragt, 1999]. Ze zou het
beste gedefinieerd kunnen worden
als: ‘alle activiteiten uitgevoerd door
(nagenoeg altijd) de leden van een
socio-economische eenheid voor
het voldoen aan materiële behoeften en het creëren van materiële
condities voor het voldoen aan niet
ňŉ De strategie richt zich op 4 kemateriële behoeften, met als doel
tens (water, energie, afval en verkeer)
om een bepaalde gewenste levensbeschreven over verschillende
standaard te bereiken en handhaven
schaalniveaus (gebouw, wijk, stad, re[Zuidberg, 1981]. Vanuit milieukungio, land). Het bestaat daarbij uit drie
dige achtergrond is deze definitie
onderdelen: (a) bestaande systemen
van belang omdat het de nadruk
en milieuproblemen, (b) algemene
legt op de activiteiten die de leden
strategie, en (c) bouwstenen voor de
van huishoudens ondernemen, en
lange termijn.
daarmee incorporeert het eenvouňŊ Rijksinstituut voor
diger alternatieven van een andere
Integraal Zoetwaterbeheer en
aard (bijvoorbeeld bepaalde vormen
Afvalwaterbehandeling.
van dienstverlening die producten
ňŋ Als de één afbreekt, dient de
kunnen vervangen) [Uitdenbogerd
ander op te bouwen. Als de één
et al., 1998].
consumeert, dient de ander te proŉ Een grote windmolen moet volduceren.
doende afstand tot de omliggende
ŉŅ Een huishouden wordt over het bebouwing hebben (enkele nieuwe,
algemeen niet heel expliciet gedefidecentrale concepten daargelaten).
nieerd aangezien mogelijke toekom- Ook voor een biogas installatie is
in 1989 door Kees Duijvestein
ontwikkeld [Duijvestein, 1990] en
vervolgens gebruikt binnen het
ministerie van VROM en binnen de
Novem (door Erik Lysen vertaald
naar de Trias Energetica (of Trias
Ecologica).

een juridische zone rondom noodzakelijk, en voor een 'open' zwartwaterzuivering is een afscheiding
vereist.
ŉ¤ Afstand en aantal woningen hebben veel met elkaar te maken. De
woningdichtheid zal daarom mede
bepalend zijn voor de keuze van het
type gebouw. Dichtheid en typologie
zijn derhalve belangrijke variabelen.
ŉ© Veel installaties hebben een
specifiek minimum of maximum
vermogen waarbij ze werken. De
toepasbaarheid van dergelijke installaties wordt bepaald door het aantal
te bedienen woningen en niet direct
door de afstand tot die woningen.
ŉņ Van belang is te beseffen dat
milieueffecten niet alleen negatief
hoeven te zijn. Ook kunnen positieve effecten ontstaan die negatieve
aspecten mogelijk kunnen compenseren [Hendriks, 2001; Lettinga,
1997]. Voorbeelden zijn de nutriënten in afval(water), pioniervegetatie
op afvalbergen, mutatie van soorten
op onverwachter plekken, et cetera.
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%FWSBBHJTPGFSFFOTDIBBMOJWFBVJTXBBSEF[PHFOBBNEFUZQJTDIFNJMJFVTIFUCFTUUPUIVO
SFDIULPNFOŉŇ*OA"QBUUFSOJNBHFXPSEFOWPPSEFBOBMZTFWBOTUFEFMJKLFUZQPMPHJFÑOWJKG
OJWFBVTPOEFSTDIFJEFO EJFJOFFOCFUFSFLPQQFMJOHBBOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHWPPS[JFO
TUBESFHJPCVVSUXJKLCMPLDPNQMFYHFCPVXFOVOJUŉň<6SIBIO#PCJD >
7PPSIFUPQTUFMMFOWBOEF[PHFOBBNEFLFUFOCPVXTUFOFOXPSEFOCJOOFOEJUPOEFS[PFLPPL
WJKGOJWFBVTPOEFSLFOU BMMFFOWFSTQSJOHUIFUÏÏOOJWFBV EFAVOJUTDIBBMXPSEUOJFUBQBSU
HFOPFNE SFHJPFOTUBEXPSEFOBMTBQBSUCFOPFNE HFCPVX XJKL TUBE SFHJPFOMBOEŉŉ
%FTUFEFOCPVXLVOEJHFPOUXFSQNFUIPEFhNJMJFVEJĊFSFOUJBUJFhWBO%F+POH<B>
POEFSTDIFJEUPPLWJKGPOUXFSQOJWFBVT EJFPOEFSMJOHPOHFWFFSNFUFFOGBDUPSWFSTQSJOHFOŉŊ
%F[FJOEFMJOHWPSNUFFOCFUFSFMFJESBBEŉŋWPPSFFONPHFMJKLPOEFSTDIFJEOBBSPOUXFSQ
OJWFBVHFLPQQFMEBBOFFONJMJFVUZQPMPHJF PNEBUIFUFFOPOUXFSQOJWFBVCFOPFNUUVTTFO
IFUHFCPVXFOEFXJKLJOŊŅ
Tabel 2.2

Onderverdeling schaalniveaus
Ontwerpniveau’s

Fysieke vorm / Beleving

Typering

1: R =

~ 30 m / 100 m

woning / woongebouw

‘individuele ruimte’

2: R =

~ 100 m / 300 m

ensemble / buurt (blok)

‘semi-collectieve ruimte’

3 R=

~ 300 m / 1 km

(stads)wijk

‘collectieve ruimte’

4 R=

~ 1 km / 3 km

stadsgebied

‘bebouwde kom’

5 R=

~ 3 km / 10 km

stad & ommeland (context)

‘stadslandschap’

6 R=

~ 10 km / 30 km

stedelijk netwerk

‘landinrichting’

7 R=

~ 30 km ++

bovenregionaal / ‘eu’regio

‘ruimtelijke planning’

*OFFSTUFJOTUBOUJF[JKOWJKGPOUXFSQOJWFBVTUFPOEFSTDIFJEFO%FJOEFMJOHHBBUWPPSCJKBBO
NFFSSFDFOUFPOUXJLLFMJOHFO;PJTEFJOWMPFEWBOWFSTUFEFMJKLJOHPQCJKWPPSCFFMEEFHSPUF
IZESPMPHJTDIFLSJOHMPPQWBOCFMBOH4UFEFO[JKOWFSCPOEFONFUBOEFSFTUFEFOFOLMFJOFSF
LFSOFO%JUHBBUWFSEFSEBOEFCFLFOEFJOUFSBDUJFNFUEF[PHFIFUFOPNNFMBOEFO PGXFMEF
ASFHJPOBMFDPOUFYUŊ&SJTTQSBLFWBOTUFEFMJKLFOFUXFSLFOŊ¤<4DISJKOFO >%BBSOBBTU
LSJKHUIFUCFHSJQASFHJPEPPSEFSFHJPOBMFDMVTUFSJOHNFFSJOWVMMJOHPQEFCPWFOTUFEFMJKLF 
FOWPPSEFLMFJOFMBOEFO[FMGTCPWFOMBOEFMJKLFTDIBBMŊ©
*OIFULBEFSWBOEF[FTUVEJFŊņXPSEFOEBBSPNOPHFFO[FTEFFO[FWFOEFPOUXFSQOJWFBV
POEFSLFOE%FJOUSPEVDUJFWBOEF[FPOUXFSQOJWFBVT UFXFUFOIFUTUFEFMJKLOFUXFSLFOEF
FV SFHJPŊŇQBTUJOEFJOEFMJOHWPMHFOTTUBQQFONFUFFOGBDUPSESJFŊň
%FJOEFMJOHJO[FWFOPOUXFSQOJWFBVTJTUFHSPFQFSFOBMTIFUJOEJWJEVFMFPGMPLBMFTDIBBM
OJWFBV HFCPVXUNFOTFNCMF IFUMBHFTDIBBMOJWFBV TUBETXJKLUNTUBETHFCJFE IFU
NJEEFOTDIBBMOJWFBV TUBE FOIFUIPHFTDIBBMOJWFBV TUFEFMJKLOFUXFSLUNFVSFHJP 
%FHSFO[FOWBOFMLWBOEFUFPOEFS[PFLFOHFCJFEFONPFUFOXPSEFOWBTUHFMFHE PNQFS
HSPFQFFOSVJNUFMJKLFBGCBLFOJOHQFSTDIBBMOJWFBVUFNBLFOFOEF[FUFEFmOJÑSFOŊŉ

2.3.2
schaalgerelateerde ontwerpconsequenties
)FUDSFÑSFOWBOHVOTUJHFSBOEWPPSXBBSEFOPQEF IPHFSF TDIBBMOJWFBVTWBOEFSVJNUFMJKLF
PSEFOJOHWFSIPPHUWBBLIFUSFOEFNFOUWBONBBUSFHFMFOPQXPOJOHOJWFBVŊŊ#JOOFOIFU
LBEFSWBOEF[FWFOPOEFSLFOEFPOUXFSQOJWFBVTLPNFOPOUXFSQCFTMJTTJOHFOOFFSPQIFU
hMPLBMJTFSFOhPGIFUhJOSJDIUFOh
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-PLBMJTFSFOJTIFUWBOVJUFFOIPPHTDIBBMOJWFBVNBLFOWBOLFV[FTPWFSFFOMBHFSTDIBBM
OJWFBV UPQEPXO UFSXJKMIFUAJOSJDIUFO WFFMBM PNHFLFFSEXFSLU CPUUPNVQ %F[XBLTUF
TDIBLFMCFQBBMUJOCFJEFHFWBMMFOTUFFETEFTUFSLUFWBOEFLFUFO%JUHFMEUUPUPQIFEFOPPL
WPPSEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOPQEFWFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVT&SJTCJKEFTDIBBM
BGCBLFOJOHHFLP[FOWPPSFFOGZTJFLF NFUSJTDIFWFSEFMJOH FOOJFUWPPSFFOPOEFSPGCPWFO
HSFOT HFLPQQFMEBBOIFUBBOUBMJOXPOFST FRVJWBMFOUFO PNEBUEJUOPHTUFSLFSFFOQMBBUT
PGMBOE HFCPOEFOHFHFWFOCFUSFGU
#JOOFOEFWFMFPOEFS[PFLFOOBBSTUFEFMJKLFUZQPMPHJFÑO<WFSHFMJKL7SPMJKLTFUBM 
%PPSFO)BSTFNB 6SIBIO#PCJD (JSBSEFU >XPSEFOPPL
EJDIUIFEFOHFLPQQFMEBBOEFUZQPMPHJF FOEBBSNFFJOEJSFDUBBOEFTDIBBM&SWBMUGFJUFMJKL
HF[JFOHFFOWBTUF NBYJNVN CFCPVXJOHTEJDIUIFJEUFCFOPFNFO
%F+POH<B>CFOPFNUXFMFFOAUZQJTDIFPOEFSFOCPWFOHSFOTEBBSXBBSIFUEF
WFSTDIJMMFOEFEPPSIFNPOEFSLFOEFTDIBBMOJWFBVTCFUSFGU 5BCFM ;P POEFS LFOUIJK
CJKWPPSCFFMEPQEFTDIBBMWBOIFUAFOTFNCMF EJFIJKEFAWMFLOPFNU FFOCPWFOHSFOTWBO
DBJOXPOFSTFOPQEJFWBOEFCVVSUWBODBJOXPOFSTŊŋ(FTUFMEFBBOUBMMFO
CMJKLFOCPWFOEFHFNJEEFMEF FOSFÑMF BBOUBMMFOVJUEFQSBLUJKLUFMJHHFO<5JNNFSFO 
B>4DIFSUFOMFJC<>LPNUUPUFFOWFSHFMJKLCBSFTDIBBMWFSEFMJOHJOIFUCJOOFOIFU
&"8"(ŋŅPOUXJLLFMEFNPEFMWPPSCFTMVJUWPSNJOHTQSPDFTTFOCJKEFSFBMJTBUJFWBOTBOJUBUJF
TZTUFNFOJOPOUXJLLFMJOHTMBOEFO

ŉŇ Dit schaalniveau is namelijk als

‘complex’ te typeren en tegelijkertijd
goed te overzien [Urhahn & Bobic,
1994].
ŉň Elke typologie is als gevolg van
de reductie van informatie (schematiseren) begrensd in gebruik.
ŉŉ Voor de indeling is het aspect
van de beherende organisaties als
leidraad gehanteerd.
ŉŊ Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om een algemeen geldende
metrische onderverdeling te maken.
De gehanteerde onderverdeling is
gebaseerd op de combinatie van
meerdere publicaties [Vrolijks et al.,
2003; Dooren & Harsema, 2000;
Urhahn & Bobic, 2000; Girardet,
1999; Jong, 1996a; Tjallingii, 1996],
met als gemeenschappelijke noemer
de Nederlandse context.
ŉŋ Het is belangrijk te beseffen dat
de indelingen min of meer arbitrair
zijn.
ŊŅ Om een goede afweging te kunnen maken tussen centrale en decentrale systemen lijkt het van belang
nog meer nuance te kunnen vinden
in de schaalniveaus die dichter bij de
gebruiker staan. Dit houdt in dat er
nieuwe beheersniveaus (dienen te)
ontstaan die een betere afstemming
kunnen bieden op de specifieke

verschillen.

Ŋ In de meer traditionele betekenis

is de verwevenheid met de omliggende regio beter te vergelijken met
een magnetisch veld, als ware het
het economische, infrastructurele
en/of landschappelijke middelpunt.
Tezamen vormen deze factoren
verschillende typen milieus (of
stedelijke typologieën).
Ŋ¤ Deze zijn per definitie niet gelijk
te stellen aan de regio’s, zoals we die
van oudsher kennen.
Ŋ© Zoals binnen delen van Europa,
de zogenaamde euregio’s.
Ŋņ De specifieke invulling van de
ruimtelijke criteria met betrekking
tot de hogere schaalniveaus (schaalniveau 8; Europees) vallen buiten
deze studie, maar worden wel als
gekoppelde structuren (ondermeer
m.b.t. het hoogspanningsnet) op
bovenregionaal niveau behandeld.
ŊŇ Het bovenregionale schaalniveau
van een land of hoger, waarop de
afstemming en vereffening plaatsvindt en een regionale specialisatie
van clusters actueel is [Saxenian,
1994].

schaalniveau van tussen de 10 km en
30 km+).
Ŋŉ Een samenvatting van de uitgebreide definiëring van de genoemde
zeven schaalniveaus is te vinden in
Achtergrond studie C1.
ŊŊ Een voorbeeld is de toepassing
van Warmte/Krachtkoppeling.
Daarvoor is een minimum aantal
woningen nodig, gekoppeld aan een
bebouwingsdichtheid en een realisatietempo [NOVEM, 1994].
Ŋŋ Consequentie van de door De
Jong gebruikte methode is dat alle
schalen binnen zijn definiëring terug
te voeren zijn tot een gelijke bewoningsdichtheid van ca. 33 inwoners
per hectare [tabel 2.2]. Dit is nagenoeg gelijk aan de typische nieuwbouwdichtheid van de Nederlandse
(Vinex)wijk van de laatste twee
decennia, die steeds vaker ter discussie staat [Kristinsson et al., 1995a].
ŋŅ Swiss Federal Institute for
Environmental Science and
Technology, dep. Water and sanitation for developing countries.

Ŋň Verdergaande schaalvergroting

lijkt steeds vaker te leiden tot samenvallen van de stedelijke netwerken
met de (eu)regio’s (oftewel het
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)FUWFSTDIJMJTFDIUFSEBUIFU[PHFOBBNEFA$JSDVMBS4ZTUFNPG3FTPVSDF.BOBHFNFOU
$43. QFSEFmOJUJFNBBSJOÏÏOSJDIUJOHXFSLUWBOVJUIFULMFJOTUFTDIBBMOJWFBV
APNIPPH FOOJFUBOEFSTPNŋ
%FAHSFO[FOUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFTDIBMFOPGA[POFTXPSEFOJOEJUNPEFMOJFUQFSEFmOJUJF
HFWPSNEEPPSEFSVJNUFMJKLFTBNFOIBOH NBBSLVOOFOCFQBBMEXPSEFOBBOEFIBOEWBO
HFPHSBmTDIFCFMBOHFOPGQPMJUJFLF CFTMJTTJOHT TUSVDUVSFOFOWBSJÑSFOEBBSEPPSNPHFMJKL
TUFSLRVBGZTJFLFHSPPUUF
Tabel 2.3

Ruimtelijke schaalniveaus, gerelateerde
oppervlakten en dichtheden
Gebiedsafbakenning
radius
(gem.)

oppervlak
(bij benadering)

m1

m2

Gebouwde omgeving

Groene omgeving

inwoners
meer dan:

inwoners
minder dan:

naam

naam

ha

30.000

3.000.000.000

300.000

10.000.000

metropool

1.000.000

landschap

10.000

300.000.000

30.000

1.000.000

agglomeratie

100.000

landschap
park

3.000

30.000.000

3.000

100.000

stad

10.000

stadslandschap

1.000

3.000.000

300

10.000

(stads) wijk

1.000

stadspark

300

300.000

30

1.000

buurt

100

wijkpark

100

30.000

3

100

vlek

10

buurt groen

30

3.000

10

yard

1

groene vlek

3

300

1

site

snipper
groen

%FSFMBUJFUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFSVJNUFMJKLFTDIBMFOJTJOWFFMHFWBMMFOOJFUMPTUF[JFOWBO
EFUJKETDIBMFO<7FO >&FOLFONFSLWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJTEBU IFUXPPSE[FHU
IFUBM [FOJFUATUJMTUBBO)FUCFUFLFOUEBUFFOMBOHFUJKEPPLFFOHSPUFBGTUBOELBO
JOIPVEFO%JUHFMEUWPPSBMWPPSEFNFFSGZTJFLFTUSPNFOBGWBMFO BGWBM XBUFS3FNUNFO
EFUSBOTQPSUTOFMIFJE EBOXPSEUIFUWFSTQSFJEJOHTHFCJFEFOEVTEFSVJNUFMJKLFTDIBBM
CFQFSLU)FULBOPPLMFJEFOUPUPOWFSXBDIUFQSPCMFNFOPQIFUWBOUPFQBTTJOH[JKOEF
TDIBBMOJWFBV#PWFOEJFOUSFEFOWPPSNPHFMJKLFWFSOJFVXJOHFOWFSTDIJMMFOPQJOEF
UJKETEVVSUFSJNQMFNFOUBUJFŋ¤
&FOPQMPTTJOHPNUFLPNFOUPUFFOSFMFWBOUFCFHSFO[JOHWBOFFOUFPOUXFSQFOHFCJFEJTIFU
PNLFSFOWBOEFWSBBHTUFMMJOH;JKOFSAàCFSIBVQUTUFEFMJKLFEFFMSVJNUFOEJF[JDIBMT
SVJNUFMJKLTPDJBMFTZNCPMJTDIFFFOIFEFOWBOEFTUFEFMJKLFPNHFWJOHPOEFSTDIFJEFO FOVJU
XFMLFHF[BNFOMJKLFXJTTFMXFSLJOHJTEFTUBEBMTUPUBBMCFFMEEBBSNFFUFSFDPOTUSVFSFO ŋ©
#JOOFOEFA4DIPPMPG$IJHBHPJTBMTPOEFSEFFMWBOEFFDPMPHJTDIFQTZDIPMPHJFIFU
ACFIBWJPVSTFUUJOHTDPODFQUHFÕOUSPEVDFFSE<#BSLFS >#FIBWJPVS4FUUJOHTXPSEFO
EPPSFFOTFSJFWBO
FJHFOTDIBQQFOHFLFONFSLU#FIBWJPVS4FUUJOHT[JKOOJFUTMFDIUTJOGPSNBUJFESBHFST NBBS
PPL DPNQMFYF GVODUJFESBHFST[FXPSEFOHFLFONFSLUEPPSFFOEZOBNJFLWBOTQPOUBOF
TUSVDUVVSWPSNJOH FOGVODUJPOBMJTFSJOH&SJTEBBSCJKTQSBLFWBOWFSWMFDIUJOHFOUVTTFO
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SVJNUFMJKLF UFDIOJTDIF TPDJBMF TZNCPMJTDIFFOTPNTOBUVVSMJKLFTUSVDUVSFO#BSLFS
CFOPFNEIJFSCJK[PHFOBBNEFAOBUVSBMBSFBTBMTBGHFCBLFOEFFOUJUFJUFOŋņ)FUQSJODJQFWBO
OBUVSBMBSFBTXPSEUJOEJUQSPFGTDISJGUBMTCBTJTHFOPNFOWPPSEFCFQBMJOHWBOEFQSFDJF[F
CFHSFO[JOHCJKEFWFSTDIJMMFOEFDBTFTUVEJFTEJFIFUTDIBBMOJWFBVWBOEFXJKLCFOBEFSFO
#JKOJFVXCPVXHBBUIFUQSJODJQFJOFFSTUFJOTUBOUJFWBBLOPHOJFUPQ&OFS[JKETLPNUEJU
EPPSEBUIFUPNEFJOQBTTJOHWBOOJFVXCPVXHBBUJOCFTUBBOEFXJKLFOPGTUFEFO BOEFS[JKET
[JKOEF VJUFJOEFMJKLF A#FIBWJPVS4FUUJOHTOJFUPGOPHNJOEFSPOUXJLLFMEŋŇ
*OPOEFS[PFLOBBSEFSHFMJKLFFJHFOTDIBQQFOCJKOBPPSMPHTF/FEFSMBOETF OJFVXCPVX 
XPPOXJKLFOJTHFCMFLFOEBUPNEFEFSUJHKBBSBOEFSF EPNJOBOUF FMFNFOUFOXPSEFO
JOHF[FUCJKIFUTUSVDUVSFSFOWBOIFUPOUXFSQWBOFFOXPPOXJKLŋň<#BMWFST >
%JU[PVLVOOFOCFUFLFOFOEBUEF[FTUVSFOEF PGEPNJOBOUFFJHFOTDIBQQFOVJUFJOEFMJKLEF
TBNFOTUFMMJOHWBOEFA#FIBWJPVS4FUUJOHTTUVSFO FOEBBSNFFEFBGCBLFOJOHWBOEFA/BUVSBM
"SFBT&FOJOUFSFTTBOUFIZQPUIFTF BBOHF[JFOIFUFFONPHFMJKLIBOEWBUHFFGUWPPSFFO
WFSBOEFSEFBBOQBLCJOOFOIFUTUFEFOCPVXLVOEJHFPOUXFSQ EPPSNJEEFMWBOIFU
JOUSPEVDFSFOWBOFFOHSPUFSFTUVSJOHWBOVJUFFONFFSNJMJFVCFXVTUF MPLBBMPQHFMPTUF
FOFSHJF XBUFSFOBGWBMWPPS[JFOJOH
#JOOFOFFOCFQBBMEEFFMHFCJFEEJFOUWPPSIFUHFCSVJLWBOEFNJMJFVHFCSVJLTSVJNUFPQIFU
CFUSFĊFOEFTDIBBMOJWFBVFFOCBMBOTUVTTFOEFJOLPNFOEFFOVJUHBBOEFTUSPNFOHFWPOEFO
UFXPSEFO%JUIPVEUOJFUOPPE[BLFMJKLFSXJKTBVUPOPNJFJO
5FOBBO[JFOWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOHFMEUEBUEF[FFFOTUBUJTDIFOFFOEZOBNJTDI
LBSBLUFSIFCCFO)FUWFSLSJKHFOWBOFWFOXJDIUPQCJKWPPSCFFMEIFUTUFEFMJKLOJWFBVLBOEBO
PQUXFFNBOJFSFOJOHFWVMEXPSEFO
r JOEFFFSTUFQMBBUTJTFWFOXJDIUWBOIFUFOFSHJFFOPGXBUFSHFCSVJLJOFFOTUBEQFS
UJKETFFOIFJE KBBS OJFUIPHFSEBOEFIFSOJFVXCBSFBBOWVMMJOHEPPSJOUFSOFCSPOOFOŋŉ
*OEJFOFSCJOOFOIFUHFLP[FOTDIBBMOJWFBVHFLP[FOXPSEUWPPSFFOIPHFSWFSCSVJL JTEJU
NPHFMJKLEPPSJOUFSOIFSHFCSVJLFOSFDZDMJOH
r JOEFUXFFEFQMBBUTJTIFUNPHFMJKLEJUFWFOXJDIUBOEFSTUFCFTDIPVXFOIFUFOFSHJFFOPG
XBUFSWFSCSVJLJOFFOTUBEJTQFSUJKETFFOIFJEOJFUIPHFSEBOEFIFSOJFVXCBSFBBOWVMMJOH
EPPSJOUFSOFQMVTFYUFSOFCSPOOFOŋŊ%FTQFDJmFLFMPDBUJFFOFSCJKCFIPSFOEFBDUPSFO
CFQBMFOJOIPFWFSSFBMMFFOWBOJOUFSOFCSPOOFOPGWBOJOUFSOFFOFYUFSOFCSPOOFO
HFCSVJLXPSEUHFNBBLU&TTFOUJFFMJTFFOHFÕOUFHSFFSEQMBOQSPDFT

ŋ Het principe berust op de aanpak ŋņ Natural areas zijn “als gevolg van

dat alleen problemen die niet op te
lossen zijn op huishoud schaalniveau
(of te veel negatieve consequenties
impliceren) worden ‘geëxporteerd’
naar buurt, wijk, stad, regio of land
[Schertenleib, 2000].
ŋ¤ Met betrekking tot het tijdsperspectief geldt dat zowel wetgeving
als technologie alleen op de lange
termijn ingrijpend kunnen worden
vernieuwd, gezien de complexiteit
van het probleem en de verwevenheid met randgebieden.
ŋ© Er wordt ook wel gesproken over
‘de genen van de stad’ [Kaminski,
1986].

differentiatieprocessen ontstane-,
sociaalstructureel gezien relatief
homogene deelruimten in de stad,
die ‘natuurlijke’ grenzen vertonen,
waarvan de integratie via symbiotische relaties heeft plaats gevonden”.
[NAWO, 2001].
ŋŇ De factor tijd speelt een belangrijke rol bij het bepalen van verschillende ‘Behaviour Settings’.
ŋň In de jaren dertig is het bouwblok
nog een dominante factor bij de geleding van de wijk; in de jaren zestig
zijn dit vooral de (stedenbouwkundige) stempels en de auto-ontsluiting, en in de jaren negentig speelt

de groenstructuur en de openbare
ruimte een belangrijke rol bij de
structurering van de wijk.
ŋŉ Bij de energiestroom kan dit (in
dit voorbeeld) in de wijk geproduceerde energie uit afval, bodem
of biomassa zijn, of ‘in de wijk
tot energie te genereren zonlicht
dan wel windkracht. In geval van
water betreft dit de hoeveelheid
netto beschikbaar regenwater dat in
de stad valt minus verdamping en
transpiratie.
ŋŊ Bij de energiestroom houdt dit
in dat duurzaam opgewekte energie
buiten (in dit voorbeeld) de wijk
meegenomen kan worden voor
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Figuur 2.8
Topdown beslisboom voorbeeld omtrent
energie extensivering
Beleidsuitgangspunten Energie-Extensivering

(deel) locatie

nee

>300 woningen
>30 woningen per ha

- overige situaties

ja

- Warmtelevering

nee

- Passief gebruik zonne- nee
energie

uitvoeren haalbaarheidsstudie en daarin betrekken
ja

Nationaal niveau

- Locatiekeuze
warmtebron
- Inpassing in E-plan

kiezen van combinatie en daarin
betrekken

Streekplan

- Hoge dichtheid
- Ontsluitingstructuur

Structuurplan

- Hoge dichtheid

- Ontsluitingsrichting

Bestemmingsplan

- Hoge dichtheid

- Geveloriëntatie
- Belemmeringshoek

Stedebouwkundige
Plan

Bouwplan

- Compact building
- Front orientation
- Lay-out Energy
distribution network

- Compact bouwen
- Geveloriëntatie
- Belemmeringshoek
- Lay-out Energiedistributienet

- Compact bouwen
- HR-glas
- Extra isolatie
- Lage temp. verw.
- WTW
- Zonneboiler

- Compact bouwen
- HR-glas
- Extra isolatie
- Lage temp. verw.
- WTW
- Zonneboiler
- HR-ketel
- Warmtepomp

kiezen uit:

- Compact bouwen
- HR-glas
- Extra isolatie
- Lage temp. verw.
- WTW
- Zonneboiler
- HR-ketel
- Warmtepomp

Realisatie woningen die voldoen aan beleidsuitgangspunten
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.FFSQSBLUJKLHFPSJÑOUFFSEHFMEUEBUCFTMJTTJOHFONFUCFUSFLLJOHUPUEFFOFSHJFFOTBOJUBUJF
WPPS[JFOJOHFOCFTQBSJOHPQBMMFTDIBBMOJWFBVTXPSEFOHFOPNFO0QIFUMBOEFMJKLTDIBBM
OJWFBVTQFFMUCJKWPPSCFFMEEFWSBBHJOIPFWFSSFSFTUXBSNUFVJU45&(ŋŋXPSEUCFOVU
5PUHPMEWPPSEFLFV[FWBOEFMPDBUJFWBOOJFVXCPVX EBUEJUPQIFUMBOEFMJKLTDIBBM
OJWFBVQMBBUTWPOE
%FNPHFMJKLIFJEPNPNWBOHFOMPDBUJFFOEBBSNFFPPLEFCFCPVXJOHTEJDIUIFJE
WSPFHUJKEJHBGUFTUFNNFOPQEFBBOTMVJUJOHWBOTBOJUBUJFEBOXFMFOFSHJFWPPS[JFOJOHFO
'JHVVS PQMBOEFMJKLTDIBBMOJWFBVJTEBBSNFFNJOEFSEJSFDUHFXPSEFO%FJOUFHSBUJF
WBOEFWFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVTJTWBOEPPSTMBHHFWFOECFMBOHGPVUFOPQIFUTDIBBMOJWFBV
WBOEFXPOJOHLVOOFOEPPSXFSLFOUPUPQSFHJPOBMFTDIBBMPGIPHFSŅŅ
%FNJMJFVFĊFDUFO[JKOHFCPOEFOBBOEFTDIBBMOJWFBVT EJFPOEFSMJOHXFFSOBVXWFSCPOEFO
[JKO"GTUFNNJOHWBOEFPOEFSHSPOETFJOGSBTUSVDUVSFONFUEFCPWFOHSPOETF XFH JOGSB
TUSVDUVVSLSJKHUEBBSCJKTUFFETNFFSBBOEBDIUŅ;PJTXBUFSXFMJTXBBSFFOIFSOJFVXCBSF
CSPO NBBSIFUPOEFSHBBUPQMPLBBMOJWFBVWBBLTOFMMFEFHSBEBUJFT XBUMFJEUUPUBGWBMXBUFS
EBUUFHFOIPHFLPTUFONPFUXPSEFOBGHFWPFSEFOHFSFJOJHE0QIFUTDIBBMOJWFBVWBOEF
TUBEHFMEUCJKWPPSCFFMEWPPSEFCFMBTUJOHEPPSWFSWVJMEXBUFSEBUEFCFMBTUJOHWBOIFU
PNNFMBOEWBOVJUEF[VJWFSJOHHSPUFSJTEBOEJFEPPSEFHSBDIUFOŅ¤.FUOBNFEF
FDPMPHJTDIFHFWPMHFOWBOEFMP[JOHEPPS[VJWFSJOHFO[JKOOJFUUFWFSXBBSMP[FOŅ©
*O/FEFSMBOEXPSEFOEFTUSVDUVVSFOCFTUFNNJOHTQMBOOFOWBTUHFMFHEEPPSEFHFNFFOUF 
FOPPLEFTUFEFOCPVXLVOEJHQMBOOFOXPSEFO OPH WBBLEPPSHFNFFOUFMJKLFEJFOTUFO
POUXJLLFME&OFS[JKETCJFEUEJUTUSBUFHJTDIFTUVSJOHTNPHFMJKLIFEFOŅņ BOEFS[JKETWSBHFO
QSPCMFNFOPQEFTDIBBMWBOEFTUBE NFFSOPHEBOPQFOJHBOEFSFTDIBBM PNJOUFHSBMF
PQMPTTJOHFOFOFFOJOUFSEJTDJQMJOBJSFTBNFOXFSLJOHŅŇ
0QIFUOJWFBVWBOEFXJKLTUBBUCFIFFSFOEFPQMPTTJOHWBOEFTUSPNFO [PBMTWPPSEF[JDIU
CBSFTUSPNFOXBUFSFOBGWBM EJDIUFSCJKEFHFCSVJLFST7PPSBMXBOOFFSBBOQBTTJOHFOWBOVJU
BOEFSFBDUPSFOHFMPLBMJTFFSENPFUFOXPSEFOTQFFMUPQXJKLFOPQIFUPOEFSMJHHFOEF
JOEJWJEVFMFTDIBBMOJWFBVIFU/JNCZTZOESPPNŅň

geloosd wordt is wel minder dan
het ‘directe’ stadswater. Veel stadswater heeft, naast een belangrijke
functie als bergingscapaciteit t.b.v.
de afvoerpiek, vaak vooral ook een
esthetische of recreatieve functie.
Wel dient gesteld te worden dat het
grachtenwater tegenwoordig mede
door riolering over het algemeen
ŋŋ Warmte kracht centrale op basis relatief minder vervuild is.
Ņ© Vooral in de zomer, wanneer
van de gasturbine.
ŅŅ Bij de (afval)waterstroom speelt het effluent percentueel gezien nog
dit direct; bij de energie (en afvalbe- dominanter wordt binnen de afvoerstromen.
handeling) indirect via ondermeer
Ņņ De energie-infrastructuur wordt
de emissies.
Ņ Naast de commerciële bedrijven, door de gemeente en energiedistributiebedrijven vastgelegd in het
accepteert ook de steeds mondiger
structuurplan en de ontsluitingswordende burger niet meer dat in
structuur (en daarmee veel begeleiéén jaar de weg drie maal wordt
dende technische infrastructuur). De
opengebroken.
op regionaal
Ņ¤ De kwetsbaarheid van het op- bebouwingsdichtheid
niveau, door de provincie. Maar ook
pervlaktewater van de ommelanminder actieve systemen, zoals de
den waarop afvalwater normaliter
realisatie en integratie van watersyhet bereiken van evenwicht tussen
inkomende en uitgaande energiestromen. Bij de waterstroom houdt dit
in de hoeveelheid netto beschikbare
regenwater dat in de stad (in dit
v.b.) valt, minus de verdamping en
transpiratie, vermeerderd met de
‘natuurlijke’ aanvoer van oppervlaktewater (rivier, beek).

stemen, optimalisering van passieve
zonne-energie of het benutten van
restwarmte [NOVEM, 1994]. Op
kleiner schaalniveau kunnen door
de gemeente via bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen
en bouwplannen (door de opdrachtgever) eisen gesteld worden met
betrekking tot bijvoorbeeld compact
bouwen (typologie), (gevel)oriëntatie
en toe te passen installaties.
ŅŇ Er bestaan nagenoeg geen
problemen binnen stedelijke ontwikkeling die door een architect, stedenbouwkundige, verkeerskundige dan
wel socioloog alleen oplosbaar zijn
[NAWO, 2001].
Ņň Het NIMBY-syndroom staat
voor Not In My BackYard, het fenomeen dat mensen de noodzaak van
veranderingen wel ondersteunen,
behalve als dit consequenties heeft
voor de directe eigen (leef)omgeving.
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&SJTEBBSCJKWFFMBMTQSBLFWBOTVCKFDUJFWFPPSEFFMTWPSNJOH&FOWPPSCFFME[JKOEFHFEBDIUFO
PWFSUFIPHFHSPOEXBUFSTUBOEFOŅŉ0PL[JKOPQEJUUVTTFOMJHHFOEFTDIBBMOJWFBVEF
WFSBOUXPPSEFMJKLIFEFOWBOEFPOUXJLLFMJOHTFOVJUWPFSJOHTHFSFMBUFFSEFBDUPSFO BSDIJUFD
UFO TUFEFOCPVXLVOEJHF DJWJFMUFDIOJDJ WBBLOJFU PGTMFDIUHFSFHFME'SFRVFOUJTFSTQSBLF
WBOFFONPOPEJTDJQMJOBJSFBBOQBL BM[JKOFSWPPS[JDIUJHFWFSBOEFSJOHFOXBBSOFFNCBBS
<%VJKWFTUFJO >#JKIFUNPEFMMFSFOWBOFOFSHJFTZTUFNFO XBBSCJKIFUHBBUPNEF
BGTUFNNJOHWBOEFKBBSMJKLTFPQXFLLJOHFOWSBBH CMJKLUWPPSBMEFTDIBBMWBOEFCVVSU
HVOTUJH HF[JFOIFUWPMEPFOEFEJDIUCJKEFHFCSVJLFSTTUBBO UFSXJKMIFUPPLWPMEPFOEF
HFCSVJLFSTLBOIFSCFSHFOPNQJFLFOFOEBMFOUFLVOOFOBG[XBLLFO<6SCFE >
)FUTDIBBMOJWFBVWBOEFXPOJOHPGEFIVJTIPVEFOTFOEFEJSFDUFPNHFWJOHJTCJKIFU
PQMPTTFOWBO NJMJFV QSPCMFNFOJOSFMBUJFUPUEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJOEFSVJNUFMJKLF
PSEFOJOHMBOHCVJUFOCFTDIPVXJOHHFCMFWFO1BTTJOETEFKBSFOOFHFOUJHSFBMJTFFSUNFO
[JDIEBUEJUNJDSPTDIBBMOJWFBVFTTFOUJFFMJTWPPSIFUPQMPTTFOWBOQSPCMFNFOCJKEFCSPO
EFWSBBH[JKEF 0QIFUHFCJFEWBOEFBGTUFNNJOHWBOFOFSHJFTUSPNFOJTHFCMFLFOEBUPQ
EF[FTDIBBMIFUNPEFMMFSFOWBONBBOEFMJKLTFBBOWPFSFOWSBBHQSPmFMFO JOQVUFOPVUQVU 
WBOFOFSHJFTZTUFNFOFOWPPSULPNFOEVJUFYFSHJFQSJODJQFTEFNFFTUOVUUJHFJT<6SCFE 
#PFMNBO >
#JKBGWBMXBUFSTQFFMUEJU[PNPHFMJKLOPHTUFSLFSEFJOIFUWPPSHBBOEFIPPGETUVLBMTOPPE
[BLFMJKLHFDPOTUBUFFSEFTDIFJEJOHOBBSLXBMJUFJUWBOTUSPNFOEJFOU[PWFFMNPHFMJKLPQEJU
MBBHTUFTDIBBMOJWFBV CJKEFCSPO UFHFCFVSFO%BBSOBBTU[JKOBOEFSFBSHVNFOUFOBBOUF
WPFSFOWPPSIFUCFMBOHWBOIFUDPODFOUSFSFOPQIFUXPOJOHFOIVJTIPVEFOTTDIBBMOJWFBV
"MMFSFFSTUHFMEUEBUJOEFJOEVTUSJFFFOSFMBUJFGHSPUFSFEVDUJFWBOEFNJMJFVCFMBTUJOHJOEF
MBBUTUFUPUKBBSJTHFSFBMJTFFSE%FHSPFJWBOEFNJMJFVCFMBTUJOHMJKLU[JDIUFDPODFOUSF
SFOBBOEFWSBBH[JKEF CJKEFIVJTIPVEFOT BMTHFWPMHWBOFFOHSPFJFOEBBOEFFMJOUSBOTQPSU
FOWFSEFSHBBOEFFMFLUSJmDBUJF5FOUXFFEFXPSEUEFDPOTVNFOUFOPGIVJTIPVEFOLBOUHF
[JFOBMTESJKWFOEFLSBDIUBDIUFSUFDIOJTDIFJOOPWBUJFT<7FSHSBHU >5PUTMPUHFMEUOPH
EBUFFOGBDUPSCFOBEFSFOEFEPFMTUFMMJOHRVBNJMJFVFċDJFODZ[JDICFIBMWFPQUFDIOPMPHJF 
PPLPQCFIPFGUFO DVMUVVS TUSVDUVVS NPFUSJDIUFO

2.4
Aanleiding Deel II:
Probleem analyse & Diagnose
3VJNUFMJKLFPSEFOJOHJTFFOEZOBNJTDIQSPDFT XBBSCJKEFEZOBNJFLWPPSBMWFSPPS[BBLU
XPSEUEPPSWFSBOEFSJOHFOWBOCFIPFGUFO WFSPVEFSJOHTQSPDFTTFO UFDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOH
FOWFSBOEFSFOEFPQWBUUJOHFOPWFSHFESBHJOEFPQFOCBSFSVJNUF
&FOESJKWFOEFLSBDIUUPUWFSBOEFSJOHFOJTEBUEFSVJNUFNFUXJTTFMFOEFJOUFOTJUFJUXPSEU
HFCSVJLU*ODPNCJOBUJFNFUEJUTPPSUPOUXJLLFMJOHFOJTIFU JOEFUJKECF[JFO TUFFET
OPPE[BLFMJKLFSPNNFOTFO TUPĊFOFOFOFSHJFBMEBOOJFU UJKEFMJKL UFWFSQMBBUTFOOBBS
BOEFSFMPDBUJFTUFOCFIPFWFWBOPQXFLLJOH WFSXFSLJOHPGPQTMBH5SBOTQPSUJTEBBSPNFFO
UPFOFNFOECFMBOHSJKLGFOPNFFOJOEFNPEFSOFSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOHŅŊ%FCFOPEJHEF
JOGSBTUSVDUVVSJTEBBSCJKTUFFETEPNJOBOUFSCJOOFOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH
%FKVJTUFBBOXFOEJOHWBOHFBWBODFFSEFUFDIOPMPHJFTUBBUPGWBMUUFDIOJTDIHF[JFONFUEF
TUBCJMJUFJUWBO FOBBOTMVJUJOHPQCFTUBBOEFUFDIOPMPHJTDIFTUSVDUVSFOFOLFUFOT EBOXFMPQ
IFUPOBGIBOLFMJKLEBBSWBOLVOOFOGVODUJPOFSFO
76

Hoofdstuk 2

Afbakening en Definiëring

%FOBESVL[BMJO%FFM**EBBSPNMJHHFOPQEFCFTUBBOEFWFSCJOEFOEFJOGSBTUSVDUVSFO EF
BOBMZTFFOEFXJK[FXBBSPQ[FJOTUBBU[JKOPNFFOUSBOTJUJFOBBSWFSEFSHBBOEFEVVS[BBNIFJE
UFGBDJMJUFSFO
"MWPSFOTUFLPNFOUPUEVVS[BNFBMUFSOBUJFWFO EBOXFMEFUPFHFQBTUFUFDIOPMPHJFFO
TZTUFNFOWFSEFSOBBSEVVS[BBNIFJEUFLVOOFOPQUJNBMJTFSFO JTIFUWBOCFMBOHEFIVJEJHF
XJK[FXBBSPQEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJOEFNBBUTDIBQQJKXPSEFOPQHFMPTUUFBOBMZTFSFOFOUF
XBBSEFSFO%JUCFUSFGUEFPQUFLFOJOHWBOEFWBOEBBHEFEBHUPFHFQBTUFUSBOTQPSUPQUJFTFO
CJKCFIPSFOEFJOGSBTUSVDUVVSNFUCFUSFLLJOHUPUEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJOEFSVJNUFMJKLF
PSEFOJOHFOFSHJFFOTBOJUBUJF"BOTMVJUFOEEJFOUEJUHFQMBBUTUUFXPSEFOJOIFULBEFSWBO
EFPOUXJLLFMJOH PQUJNBMJTBUJF WBOEFUFDIOPMPHJFFOCJKCFIPSFOEF UFDIOJTDIF JOGSB
TUSVDUVSFOJOEFWPPSCJKFFOLPNFOEFUJKE

Ņŉ De gevolgen worden in
Nederland deels overschat, maar
ook onderschat. Overschat wordt
de schade aan wegen ten gevolge
van draagkrachtverlies van de ondergrond en het effect van de lozing
van een beperkte hoeveelheid drainwater op de gemengde riolering.
Onderschat wordt het effect van
de lozing van ál het drainwater van
een stad op de zuivering, de hinder

a.g.v. natte speelweiden en openbaar
groen, en het effect op de volksgezondheid [Ven, 1997]. Ook geldt dat
veeteelt niet of moeilijk mogelijk is
bij hoog grondwaterniveau, terwijl
voor de overheid telt dat bij een
gewenst lager niveau het veen onevenredig inklinkt en daarmee het
land steeds verder onder zeeniveau
zakt, met alle dreigende gevolgen
van dien (verzilting, toenemende
overstromingsdreiging).

LEESWIJZER MODEL A: 3

MODEL B :

8

ŅŊ Op het gebied van transport
is met betrekking tot de kosten in
de 21e eeuw op verschillende gebieden een factor 5 (Zeevracht) tot
een factor 10 (luchtvaart) of zelfs
een factor 20 of meer (telefoon &
computer verkeer) reductie bereikt
[Hoyng, 2004].

MODEL C :

12

MODEL D :

6
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Hoofdstuk 3

Huidige Essentiële Infrastructuren

3.1
Inleiding
*OEJUIPPGETUVLXPSEFOEFBBOXF[JHFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOPOEFS[PDIU"MMFSFFSTU
XPSEUHFLFLFOOBBSEFIVJEJHFFTTFOUJÑMFJOGSBTUSVDUVSFO%FUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFO
EJFXPSEFOCFTDISFWFOCFUSFĊFOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOHEJF [PBMT
JOIPPGETUVLUPFHFMJDIU CFQFSLUJTUPUEFFOFSHJFFOTBOJUBUJFJOGSBTUSVDUVVS%FMBBUTUF
XPSEUPOEFSWFSEFFMEJOEFXBUFSFOBGWBMJOGSBTUSVDUVVS%F[FCFTUBBOEF FTTFOUJÑMF
UFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOXPSEFOHFBOBMZTFFSEPQWPPSFOOBEFMFO
%PFMJTEFCBTJTUFMFHHFOWPPSEFCFBOUXPPSEJOHWBOEFJOIPPGETUVLXFFSHFHFWFO
FFSTUFBDIUFSHSPOEWSBBH WBOEFWJKGBDIUFSHSPOEWSBHFO EJF[JDISJDIUPQEFFTTFOUJÑMF 
UFDIOJTDIF JOGSB TUSVDUVSFOFOEFPOUXJLLFMJOHFOFOCFQFSLJOHFOFSWBO
"DIUFSHSPOEWSBBH*
 *OIPFWFSSF[JKOEFIVJEJHFUFDIOJTDIF JOGSB TUSVDUVSFOCFQBMFOEWPPSEF
PO NPHFMJKLIFEFOWBOAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH 
*OEFCFMFWJOHWBOHFCSVJLFSTJTEPPSEFTOFMMFPOUXJLLFMJOHWBOEFJOGSBTUSVDUVSFO FO
WPPSBMEPPSEFDPOWFSHFOUJFFSWBO¤ TQSBLFWBOFFOHSPUFHFWPFMTNBUJHFDPNQMFYJUFJU%PPS
FFOHSPUFSFBGIBOLFMJKLIFJEXPSEFOEFBTQFDUFOiCFUSPVXCBBSFOCFUBBMCBBSwWBOHSPUFS
CFMBOH%FDPNQMFYJUFJUCFQFSLU[JDIOJFUBMMFFOUPUEFFJOEHFCSVJLFST©&S[JKOTUFFETNFFS
BDUPSFO NFUWFSTDIJMMFOEFBDIUFSHSPOEFOFOCFMBOHFO
#JKEFCFBOUXPPSEJOHWBOEFHFTUFMEFBDIUFSHSPOEWSBBHJTIFUEBBSPNWBOCFMBOHQFS
HFEFmOJFFSEFTUSPPNDRLFUFOEFWFSTDIJMMFOEFLFUFOPOEFSEFMFOFOEFFSCJKCFIPSFOEF
BDUPSFOJOLBBSUUFCSFOHFO(FLP[FOJTWPPSJOEFMJOHWPMHFOTEFATUBLFIPMEFSņCFOBEFSJOH
<'SFFNBO >XBBSOBEFSFMBUJFT CFMBOHFO NFUCFUSFLLJOHUPUEFJOGSBTUSVDUVVSLVOOFO
XPSEFOVJUHFXFSLU
7FFMWBOBBOEFFOFSHJF XBUFSFOBGWBMLFUFOHFMJFFSEFBDUPSFO[JKOEJSFDUPGJOEJSFDUWFS
CPOEFOBBOEFJOGSBTUSVDUVVS#JKEFOFUXFSLTFDUPSFOXBBSEFNBSLUHFMJCFSBMJTFFSEJTXPSEU
PWFSIFUBMHFNFFOHFTQSPLFOPWFSQBSUJKFOEFAJODVNCFOUT [JUUFOEF SFFETHFWFTUJHEF
NBSLUQBSUJKFO EFUPFUSFEFSTFOEFBGOFNFST DPOTVNFOUFOFOCFESJKWFO 

 Toelichting bij achtergrondvraag

I (ten dele overgenomen uit hoofdstuk 1.3.2): ‘Bekeken moet worden
of bij de ontwikkeling van de belangrijkste technische infrastructuren
van dit moment sprake is van een
star uitgangspunt waaraan men zich
vasthoudt, en indien dat het geval is
of het een paradigma is, en daarmee
mogelijk een oorzaak voor beperkingen om binnen de bestaande- en
nieuw gebouwde omgeving ‘duurzame ontwikkeling’ te bewerkstelligen.
De voor- en nadelen van de huidige
(technische) infrastructuursystemen
moeten worden geanalyseerd los

van eventueel van toepassing zijnde
paradigma’s. Ook valt te beoordelen
in hoeverre de aanwezige technologische trajecten voorwaarden stellen
aan verdere ontwikkeling.’
¤ Dit kunnen andere infrastructuren
zijn (communicatie, water, spoorwegen) of geheel nieuwe markten of
combinaties (financiële producten,
verzekeringen, exploitatie van sportclubs).
© Lange tijd was het gebruik van
de ondergrond voor het leggen van
kabels en leidingen overzichtelijk.
Er was een beperkt aantal soorten

kabels en leidingen, en van ieder
soort was één beheerder. Met de
toegenomen druk op de ruimte
bovengronds zoekt men het tegenwoordig meer in de grond. Door
overschatte toekomstverwachtingen
is de laatste tien jaar bovendien een
ongebreidelde hoeveelheid nieuwe
infrastructurele netwerken, vooral
glasvezelkabels, in de grond gelegd.
Onvoldoende vastlegging van de
plaats van de verschillende infrastructuren geeft steeds vaker problemen [COB, 2003].
ņ In deze studie vertaald naar ‘belanghebbende’.
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3.2
Energie infrastructuur
3.2.1
begripsbepaling
&OFSHJFJTFFONPFJMJKLCFHSJQ;FCFTUBBUJOWFSTDIJMMFOEFWPSNFOFOLBOSFMBUJFGNBLLFMJKL
WBOEFFFO JOFFOBOEFSFWPSNXPSEFOPNHF[FU7PSNFOWBOFOFSHJF[JKODIFNJTDIF 
OVDMFBJSF UIFSNJTDIFFOLJOFUJTDIF<-BU[LP >&MLWBOEF[FWPSNFOLBOXFFSPOEFS
WFSEFFMEFOPQWFSTDIJMMFOEFXJK[FPWFSHFESBHFO PNHF[FUPGHFUSBOTQPSUFFSEXPSEFOŇ
5SBOTQPSUPQUJFTWBOFOFSHJFWJBEFWBTUFJOGSBTUSVDUVVSJOEFHFCPVXEFPNHFWJOH[JKOFS
WPPS
 FMFLUSJDJUFJUň 
  BBSE HBTŉ
 WMPFJCBSF EJSFDUF FOFSHJFESBHFST CFO[JOF EJFTFM LFSPTJOF FUD
 XBSNUFWJBJOEJSFDUFFOFSHJFESBHFST XBSNXBUFS XBSNFMVDIU FUD 
%FESJFJOEFHFCPVXEF XPPO PNHFWJOHBBOXF[JHF TQFDJmFLWPPSFOFSHJFUSBOTQPSU
BBOHFMFHEFJOGSBTUSVDUVVSOFUUFOXPSEFOLPSUUPFHFMJDIUŊ
r FMFLUSJDJUFJUTOFU [JFI 
r BBSE HBTOFUŋ [JFI
r XBSNUFOFU [JFI 
#FIFFSWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS PGCSFEFSHFTUFMEIFUOFUXFSL CFTUBBUOJFUBMMFFO
VJUGZTJFLFJOGSBTUSVDUVVSNBBSJTFSFFOJOUFHSBBMEFFMWBO.FUOBNFEFLXBMJUFJUWBOIFU
QSPEVDUFOPGEFXJK[FWBOMFWFSJOHJTBBOEFPSEF#JKFMFLUSJDJUFJUHBBUIFUPNIFUCJOOFO
CFQBBMEFOPSNFOIPVEFOWBOTQBOOJOH GSFRVFOUJF CMJOEWFSNPHFOFOOFUWFSWVJMJOHŅ#JK
HBTCFTUBBUIFUVJUIFUPQESVLIPVEFOWBOIFUOFUXFSLFOIFUCFIFFSTFOWBOEFLXBMJUFJU
WBOIFUHBTRVBWFSCSBOEJOHTXBBSEF WPDIUHFIBMUF POHFXFOTUFCFTUBOEEFMFO [PBMT[XBWFM 
FOIFUCJKNFOHFOWBOHFVSTUPG
7BOBGEFUXFFEFIFMGUWBOEFKBSFOOFHFOUJHWBOEFWPSJHFFFVX BOUJDJQFSFOEPQEF
MJCFSBMJTFSJOHBOOP [JFOXFFFOWFSEFSHBBOEFTDIBBMWFSHSPUJOH)POEFSEFOMPLBMFFO
SFHJPOBMFFOFSHJFCFESJKWFO WBSJÑSFOEWBOHBTUPUFMFLUSJDJUFJU [JKOJOFOLFMFHSPUFSFCFESJKWFO
TBNFOHFWPFHE&SJTOPHHFFOWPMMFEJHFMJCFSBMJTBUJFWBOEFNBSLU*OJTCFTMPUFOEBU
WPPSIFUOFUCFIFFSEFMJCFSBMJTFSJOHXPSEUPQHFTDIPSUEFOFUUFONPHFOOJFUWFSLPDIU
XPSEFOFONPFUFOPOEFSUPF[JDIUWBOEFPWFSIFJECMJKWFO¤<.FFVXT #MPN>
*OJTWFSWPMHFOTEPPSIFULBCJOFUCFQBBMEEBUEFUBLFOFOFSHJFMFWFSBOUJFFO
OFUCFIFFSWBOFOFSHJFCFESJKWFOJO/FEFSMBOEWFSQMJDIUHFTQMJUTUNPFUXPSEFO
1SJWBBUFJHFOEPNCFUFLFOU[XBBSEFSUPF[JDIU NFUNFFSSFHFMTCVSFBVDSBUJF FOFYUSBLPTUFO
WPPSEFCFESJKWFOFOEFUPF[JDIUIPVEFS7PMHFOTEF"MHFNFOF&OFSHJF3BBEJTFSEBBSPN
FFO[FLFSSJTJDPEBUEFWFSPOEFSTUFMEFDPODVSSFOUJFOJFUMFJEUUPUMBHFSFQSJK[FO FOHFFO
IPHFSFWPPS[JFOJOHT[FLFSIFJEFOEVVS[BBNIFJEHBSBOEFFSU<ĒĖģ D>©%JULPNUWPPSBM
EPPSTUSBUFHJTDIHFESBHWBOiTMFVUFMTQFMFSTw EPNJOBOUFBDUPSFO PQFOPNEFFMFLUSJDJUFJUT
NBSLUEFOBUJPOBMFPWFSIFEFOFOEFCFUSPLLFOFOFSHJFCFESJKWFOņ&SPOUTUBBUFFO
&VSPQFTFFMFLUSJDJUFJUTNBSLU EJFWPMHFOTEF"MHFNFOF&OFSHJFSBBEFFOCFUSFLLFMJKLPMJHP
QPMJTDILBSBLUFS[BMIFCCFO NFUXFJOJHFĊFDUJFWFDPODVSSFOUJFFOEVTXFJOJHQSJLLFMTPN
UFLPNFOUPUJOOPWBUJFFOQFSNBOFOUFLPTUFOWFSMBHJOHw<ĒĖģ E>
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%FEJTDVTTJFSPOEIFUEPPSLBCJOFUFOQBSMFNFOUWBTUHFTUFMEFA1MBOWBO"BOQBL4QMJUTJOH
&OFSHJFCFESJKWFOFJOE CFHJOJTIJFSFFOWPPSCFFMEWBO
0QNFSLFMJKLJTEFPQMPTTJOHTSJDIUJOHEJFXPSEUBBOHFESBHFOEPPSEF&OFSHJFSBBEUFO
BBO[JFOWBOHFDPOTUBUFFSETUSBUFHJTDIHFESBHiTUVSJOHPQ&VSPQFFTOJWFBVwŇ
)FUBMTOBEFFMWBODFOUSBMFJOGSBTUSVDUVVSBBOHFNFSLUFBTQFDUWBOEFBGTUBOEUVTTFO
AQSPCMFFNFOPQMPTTJOHXPSEUEBBSNFFOPHWFSEFSWFSHSPPUFOEFDPNQMFYJUFJUWBOAIFU
TQFFMWFME[BMMFJEFOUPUOPHNFFS PGNFFSDPNQMFYFSFHFMHFWJOHň
Ň Potentiële energie van een voor-

werp binnen de invloedsfeer van de
aarde en kinetische energie van een
voorwerp in beweging zijn voorbeelden van mechanische energie.
Verschillende vormen van energie
kunnen in elkaar omgezet worden,
vandaar ook dat er vaste relaties zijn
tussen alle verschillende eenheden
(KWh, MJ, m3, kg) waar energie in
uitgedrukt wordt.
ň Het elektriciteitsnetwerk kan ook
gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals toepassingen uit de
informatie- en communicatietechnologie. Een voorbeeld is de ‘powerline
telecommunication’.
ŉ Er is veel onderzoek naar de vraag
of het aardgasnet met meer of mindere aanpassingen ook geschikt te
maken is voor het transporteren van
andere energiedragers zoals biogas
(methaangas), stortgas, syngas (biomassa) en waterstof [AER, 2003a].
Een geheel andere optie is het
gebruik van gasleidingen als medium
voor de aanleg van glasfiberkabels
[Beeldman, 1997]. Algemeen geldt
dat de gasinfrastructuur als minder
flexibele energiedrager wordt gezien,
zoals die van de secundaire energiedragers, warmte en elektriciteit.
Ŋ Voor de materialisatie en de ketenonderdelen van de verschillende
netten zie bijlage XI.
ŋ Voor gasvormige en vloeibare
energiedragers geldt dat het in flessen of tanks via transport over de
weg, het water, het spoor en (bij
hoge uitzondering) door de lucht
getransporteerd kan worden. Bij de
stroomopties, elektriciteit en warmte
kan dit theoretisch gezien ook, maar
is nog niet gangbaar.
Ņ Netvervuiling zijn spanningsfluctuaties met andere frequenties dan
de netfrequentie.

 Van de 15 producenten op de

elektriciteitsmarkt in 1986 waren
er (na de Elektriciteitswet ’89) in
1989 nog vier over. De Nederlandse
overheid wenste in 1997 dat de
‘Nederlandse vier’ zouden fuseren
tot een groot productiebedrijf,
genaamd GPB, ten behoeve van een
verhoging van de efficiëntie en een
betere concurrentie met het buitenland en het tegengaan van overname
door buitenlandse bedrijven. Door
onenigheid tussen de partijen is het
GPB er niet gekomen, zodat verwacht wordt dat genoemde bedrijven op termijn overgenomen zullen
worden door grote(re) Europese
spelers. Van de huidige vier grote
producenten zijn twee ‘verticaal
geïntegreerd’ met ‘retail’ (verkoop),
te weten Nuon en Essent. De twee
‘niet-Nederlandse producenten zijn
het Duitse E.ON en het Belgische
Electrabel [AER, 2003d].
¤ In een brandbrief aan de Minister
als reactie op het ‘Plan van Aanpak
splitsing Energiebedrijven’ beargumenteren de vier grote Nederlandse
energiebedrijven het als niet-noodzakelijk en niet-proportioneel van
karakter. Tekenend is dat van de
negen concrete redenen die worden
uitgewerkt de eerste zeven puur
als economisch te typeren zijn
(neerkomend op ‘eigenbelang’, en
daarmee ‘publiek- of landsbelang’)
en twee als juridisch. De argumenten
zijn: (1) kosten/batenanalyse van
splitsing ontbreekt; (2) de afnemer
en/of aandeelhouder draaien op
voor de kosten en het waardeverlies;
(3) splitsing is inconsistent met de
doelstellingen van het industriebeleid; (4) ‘Europa’ volgt Nederlands
voorbeeld niet; (5) aandeelhouders
zijn geen voorstander van splitsing;
(6) splitsing heeft negatief effect
op de investeringsplannen van de
energiebedrijven; (7) investeerders
zijn geen voorstander van gesplitste
energiebedrijven; (8) de door de

minister voorgestelde uitsluiting van
bedrijven die actief zijn in levering
en/of productie van energie als
minderheidsaandeelhouder in de
netbeheerder is juridisch niet haalbaar; en (9) het is inconsistent dat
de netbeheerder infra-activiteiten in
concurrentie met derden mag blijven
uitvoeren na splitsing [Blom, 2004].
© Als gevolg van de liberalisering
dalen de marktprijzen voor de
verbruikers in veel landen binnen
de E.U.. Dit betreft dan de korte
termijn. Door het oligopolische
karakter van de markt waarop
een klein aantal (5 à 6) zeer grote
spelers actief zal zijn, en die elk
in een (Eu)regio een dominante
positie innemen, of samen in een
regio een oligopolie vormen [PWC,
2002], leidt op de lange termijn tot
concurrentie op basis van kosten
en niet op basis van innovatie of
productdifferentiatie. Een statische
markt is het gevolg. In dit verwachte
scenario zal slechts beperkte concurrentie tussen de ‘grensgebieden’ van
de (Eu)regio’s plaats vinden met
als enige differentiatie ‘groene’ vs.
'gewone’ energie. Gevolg is dat de
kans op nieuwe toetreders beperkt is
en bij elektriciteitstekorten (die door
kleinere marges sneller zullen plaats
vinden) marktprijzen (in korte periodes) zeer sterk zullen stijgen [AER,
2003d]. De ‘Code rood’ als gevolg
van een relatief langdurige warme,
droge periode in de zomer van 2003
is hier een eerste voorbeeld van.
ņ Bij het vormgeven van marktwerking is uitgegaan van een theoretisch-economische benaderingswijze:
“overheden zouden zich als ideale
marktmeester gedragen, en spelers
op de markt als producenten en
consumenten volgens het boekje”.
De werkelijkheid is complexer: “alle
spelers vertonen strategisch gedrag”
[AER, 2003d], met als gevolg enkele
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3.2.2
probleem analyse huidige energie infrastructuur
"MTNJMJFVBTQFDUFOVJUHBOHTQVOU[JKOGVODUJPOFSFOEFCFTUBBOEFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVS
FOFSBBOHFLPQQFMEFPQXFLLJOHTTZTUFNFOOJFUPQUJNBBM [JFPPLCJKEFQSPCMFFNTUFMMJOH
IPPGETUVLFO *O&VSPQBMFWFSU/FEFSMBOENFU WBOEFUPUBMF FJHFO 
FOFSHJFWPPS[JFOJOHTBNFONFU#FMHJÑEFNJOTUFFOFSHJFVJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFO
<3P[FOEBBM >
Figuur 3.1

Globale energiebalans van Nederland (peiljaar 1995,
DIOC stromenanalyse en vergelijkling)
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3VJNUXFFEFSEFWBOEF JTHSPFOFTUSPPNŉ PQHFXFLUEPPSWFSCSBOEJOHWBO
CJPNBTTBŊ FOFFOEFSEFEPPSXJOEUVSCJOFTFOEFHFCPVXEFPNHFWJOH GPUPWPMUBÕTDIF
DFMMFO [POOFDPMMFDUPSFO FUD  'JHVVS %FWSBBHJTJOIPFWFSSFCJPNBTTBFDIUAHSPFO
UFOPFNFOJT0QEJUNPNFOUXPSEUCJPNBTTBWPPSBMCJKLPMFOHFNFOHEBMT[PHFOBBNEF
ACJKTUPPL%BULBOUPUDBŋ
Figuur 3.2
Productie van energie uit hernieuwbare bronnen
in Nederland (2005)

Waterkracht
Zonne-energie
(pv, collectoren, etc)
Biomassa
Windenergie

Energieproductie

grote machtsconcentraties die de
dienst gaan uitmaken. Achtergrond
zijn individuele overheden die uitgaan van stellingen gelijk die van
Bush, dat voorzieningszekerheid
slechts gegarandeerd kan worden
“when governments have enough
power to power the power of generation plants [New York Times,
january 2001]. De Energieraad introduceert het dilemma “concurrentie
of dominantie” en stelt dat “de
landen die zich ‘naar de geest’ van de
liberalisering hebben gedragen, zoals
Nederland, hiervan het slachtoffer
kunnen worden” [AER, 2003c]. Een
voorbeeld hiervoor is dat door een
overheid een sterk bedrijf, dat een
verbondenheid heeft met een gebied, als garantie kan worden gezien
voor de voorzieningszekerheid,
werkgelegenheid en economische
ontwikkeling van dat gebied.
Ň In eerdere beleidsstudies [AER,
2001] worden gelijksoortige problemen onderkend en vertaald in
voorstellen tot maatregelen die de

geldende paradigma lijken te volgen:
“monitoring, informatieverzameling
en transparantie op strategisch-,
meestal nationaal niveau, ontwikkeling van een stabiel investerings- en
handelsklimaat op Europees niveau
voor olie en gasproducerende landen; en het beperken van de importafhankelijkheid van olie en gas van
de Europese Unie”. De Raad zet
in op: “schone kolentechnologie,
alternatieve motorbrandstoffen en
de mogelijkheid onconventionele
EU-voorraden aan te boren”.
ň Omdat de bevoegdheden en de
opstelling van mededingingsautoriteiten en toezichthouders, zo die
er al zijn in de diverse lidstaten zeer
verschillend zijn en daarom meer nationaal gericht lijken [AER, 2003c].
ŉ Groene stroom is een onderdeel
van wat doorgaans ‘duurzame energie’ heet. Onder duurzame energie
valt ook energiebesparing en het
vervangen van motorbrandstoffen
door bijv. bio-alcohol en waterstof.

Duurzame energie komt feitelijk
neer op groene stroom plus energiebesparing (Projectbureau Duurzame
Energie).
Ŋ Verzamelnaam voor alles wat van
plantaardige of dierlijke oorsprong
is.
ŋ Bovendien voeren de energiebedrijven (soms gesubsidieerd)
de meest vreemde plantaardige
producten aan uit allerlei andere
werelddelen (palmpitten uit Maleisië,
houtzaagsel uit Canada). Maar ook
karkassen (als diermeel), kippenmest, gft en hout (veelal vervuild
met allerlei chemicaliën) wordt
als meestook toegevoegd. In feite
krijgt daarmee de meest vervuilende
energiedrager, steenkool, door de
opkomst van groene stroom een
steun in de rug. Dus ook een nieuwe
kolencentrale wordt geclaimd (uitspraak Minister van Economische
Zaken, Brinkhorst) bij te dragen aan
de bevordering van duurzame energie [Rozendaal, 2005].
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-PTWBOIFUPQXFLLJOHTWSBBHTUVLHFMEUEBUIPPHXBBSEJHFCSBOETUPĊFOFOFMFLUSJDJUFJU
XPSEFOHFCSVJLUWPPSWFFMUBLFO XBBSCJKEFIPHFFOFSHJFLXBMJUFJU FYFSHJF PWFSCPEJH 
WFSTQJMMFOEFOEVVSJT
*OEFFOFSHJFTFDUPSJO/FEFSMBOEWJOEFOUFHFMJKLESJFJOHSJKQFOEFFODPNQMFYFWFSBOEFSJOHFO
QMBBUTEFJOUSPEVDUJFWBONBSLUXFSLJOH EFJOUFSOBUJPOBMJTFSJOHFOEFWFSEVVS[BNJOH
%FEPFMTUFMMJOHFOWBOIFUFOFSHJFCFMFJE CFUSPVXCBBS CFUBBMCBBS TDIPPO TUBBO WPMHFOTEF
"MHFNFOF&OFSHJFSBBE<D> WBBLPQHFTQBOOFOWPFUNFUFMLBBS#PWFOEJFOHFMEUEBU
EPPSUPFOFNFOEFJOEVTUSJBMJTBUJFFOCJKLPNFOEFFMFLUSJmDBUJFWBO/FEFSMBOEJOEFKBSFO
[FTUJHEFFMFLUSJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJOPNWBOHFOPSNJTUPFHFOPNFO%FHFWPMHFO[JKOOPH
[JDIUCBBSJOEFMFFGUJKETPQCPVXWBOEFOFUDPNQPOFOUFO
Figuur 3.3
Ouderdom vermogenstransformatoren (1997)
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*OXFSEWPPSIFUCFIFFSWBOIFUFMFLUSJDJUFJUTOFU XBBSPOEFSPPLPOEFSIPVE DJSDB
NJMKBSEWBOEFNJMKBSEFVSPEJFEFFOFSHJFCFESJKWFOQFSKBBSPN[FUUFOCFTUFFE
%F"MHFNFOF&OFSHJFSBBEDPOTUBUFFSUEBUEFUSBOTQPSUUBSJFWFOPQEFSBOHF AMFJEJOHOFUXFSL
POEFSIPVE JOTUBOEIPVEJOHFOWFSWBOHJOH VJUCSFJEJOHFOJOOPWBUJF GVODUJPOFFSUWPMHFOT
EFTZTUFNBUJFLCFQBBMEEPPSLPTUFOFċDJFODZ<"&3 B>%F%UF¤ŅTJHOBMFFSEFBMBBOIFU
FJOEFWBOEFFFFVXEBUCFESJKWFOMBOHOJFUBMIFUHFMEPQNBBLUFOEBU[FWPPShOFUCFIFFSh
CJOOFOLSFHFO0QEJUPOEFSEFFMXPSEU EF XJOTUHFNBBLU<.FFVXT C>
%FMFFGUJKEWBOEFIPPHTQBOOJOHTUSBOTGPSNBUPSFOFOPWFSJHFIPPHTQBOOJOHTDPNQPOFOUFO
JO/FEFSMBOECFESPFHJOHFNJEEFMEDBKBBS<4NJU >&FOWFSHFMJKLJOHNFUEF
7FSFOJHEF4UBUFOJTJOUFSFTTBOUPNEBUEFDPNQPOFOUFOEBBSHFNJEEFMEWFSEFSWFSPVEFSE
[JKO¤ 'JHVVS *O/FEFSMBOELFOOFOXFFFOBDIUFSCMJKWFOEWFSWBOHJOHTCFMFJEFOLBO
HFDPODMVEFFSEXPSEFOEBUEFLPNFOEFKBSFOFFOHPMGWBO DFOUSBMF BQQBSBUVVSWFSWBOHFO
NPFUXPSEFO&YUSBPOEFSIPVELBOSVJNWBOEFIBQFSJOHFOPGVJUWBMFMJNJOFSFO
<4NJU >%JUMFJEUUPUTUJKHFOEFPOEFSIPVETLPTUFO¤¤%PPSEFSFMBUJFGSVJNFNBSHFTJO
EF/FEFSMBOETFTJUVBUJFJOIFUPOUXFSQWBOEFOFUDPNQPOFOUFOOFFNUEFHFNJEEFMEFVJUWBM
LBOTQBTOBDJSDBUPUKBBSTVCTUBOUJFFMUPF<4NJU >&FOFYUSBTQFMJOHWBO[POWJKG
UPUUJFOKBBSJTNPHFMJKL)FUHFTUFMEFQSPCMFFNHBBUJOIFULPNFOEFEFDFOOJVNTQFMFO
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Liberalisering
7PMHFOT38&4PMVUJPOT¤©OFFNUEFLXBMJUFJUWBOIFUPQFOCBSFFMFLUSJDJUFJUTOFUBBO[JFOMJKL
BGEPPSPOEFSNFFSEFMJCFSBMJTFSJOH¤ņ*O/FEFSMBOEJTEFHFNJEEFMEFVJUWBMTEVVSHFTUFHFO
WBONJOVUFOQFSKBBSJO OBBSNJOVUFOJOFONJOVUFOQFSMBBHTQBOOJOH
BGOFNFSJO¤Ň<4NJU &OFSHJF/FE  /VPO >/BFFOMJDIUFEBMJOHJO
UPUHFNJEEFMENJOVUFO CFUSPGEJUWPPSHFNJEEFMENJOVUFO
%JUCFIPPSUOPHUPUEFLPSUTUFWBO&VSPQB)FUVJUNJEEFMJOHTFĊFDUNBHOJFUVJUIFUPPH
WFSMPSFOXPSEFO*OPVEFDFOUSBWBOTUFEFO NBBSPPLJOTPNNJHFBOEFSFEFMFOWBOIFUOFU
JTEFVJUWBMNFFSEBOIFUEVCCFMFWBOIFUMBOETHFNJEEFMEF¤ň
7PMHFOTEFUIFPSJFWBOEZOBNJTDIFTZTUFNFOFOEFQSJODJQFTWBOMJOFBJSFTZTUFNFOHFMEU 
EBUCJKEFFMFLUSJDJUFJUTJOGSBTUSVDUVVSLMFJOFPPS[BLFOWBBLHSPUFHFWPMHFOIFCCFO¤ŉ
<4DIFĊFS 4NJU >%FJOUSPEVDUJFWBOOJFVXFUFDIOPMPHJF [PBMTEFEFHFOFSBUJF
ESBBEMP[FWPPS[JFOJOHFO JOUFSOFUNFUIPHFTOFMIFJEFOESBBEMP[FMBOEWFSCJOEJOHFO 
CFWPSEFSFOEFWSBBHOBBSOPPETUSPPNWPPS[JFOJOHFO<2VJTU C>#FESJKWFO FOJO
TPNNJHFHFWBMMFOPPLQBSUJDVMJFSFO XJMMFOTUFFETNJOEFSBGIBOLFMJKL[JKOWBO BMMFFO FFO
DFOUSBMFTUSPPNWPPS[JFOJOHNFUIBBS OJFUCFÕOWMPFECBSF SJTJDPT<5JNNFSFO C>¤Ŋ

3.2.3
actoren in de energieketen
%FTUSVDUVVSWBOEFFOFSHJFLFUFOJTDPNQMFY*FEFSFATDIBLFMIFFGUFFOTUFSLFTBNFOIBOH
NFUIFUHFIFFM NBBSPQFSFFSUJOFFOBOEFSFDPOUFYUFOWSBBHUEBBSPNFFOBOEFSF
CFOBEFSJOH7PPSEFDPOUJOVFFOCFUSPVXCBSFCBMBOTUFOCFIPFWFWBOEFMFWFSJOHWBOEF
FMFLUSJDJUFJUJT5FOOF5WFSBOUXPPSEFMJKLWPPSHBT EF(BTVOJF%FFMFLUSJDJUFJUTXFUCFWBU
HFFODFOUSBMFCFQBMJOHFOPWFSQSPEVDUJFFOQMBOOJOH
¤Ņ Dienst Uitvoering en Toezicht

Energie: de dienst die toeziet op
onafhankelijk netbeheer en ook de
tarieven vaststelt die stroombedrijven mogen rekenen aan burgers en
ondernemers voor het beheer van
stroomnetten.

¤ In de V.S. is ruim 30% van de

transformatoren ouder dan 30 jaar,
in Nederland nog maar 10%. De
huidige problemen in de V.S. met
de verouderde infrastructuur, en
herhaalde uitval in grote gebieden,
zijn een indicatie voor de mogelijke
negatieve consequenties.
¤¤ Gemiddeld bedragen de onderhoudskosten per jaar 1% van de
stichtingskosten, wat neerkomt op
honderden miljoenen Euro’s per
jaar. De verwachting is dat het daar
niet bij zal blijven.
¤© RWE is een commercieel bedrijf
en één van de grootste energie aanbieders op de wereldmarkt.

¤ņ "De energieleveranciers kunnen

minder in hun technische voorzieningen investeren omdat een flink
deel van het budget aan het winnen van klanten opgaat. Door de
krappe financiën plegen ze minder
onderhoud, waardoor steeds vaker
storingen als korte onderbrekingen,
schommelingen in spanning en
frequentie en hogere harmonischen
ontstaan" [Quist, 2002b].
¤Ň Van deze 19 minuten uitval (in
1996) waren slechts 2 minuten het
gevolg van een zogenaamde hoogspanningsstoring [Smit, 1997]; de
rest van de storingen komt uit het
middenspannings- en, in mindere
mate, uit het laagspanningssegment.
¤ň In 2004 waren er in totaal 16.436
stroomstoringen in Nederland. Een
gemiddelde storing trof 145 afnemers per keer [EnergieNed, 2005].
Dit betekent dat gemiddeld een
klant eens in de drie jaar problemen
bij stroomleverantie ervaart.

¤ŉ Uitval op een bepaalde plek

zal al snel leiden tot uitval in een

gro(o)t(er) gebied. De meeste storingen duren volgens RWE Solutions
ruim genomen 10 tot 100 milliseconden en lijken daarmee niet relevant. Het tegendeel is echter steeds
vaker het geval omdat een spanningsval van slechts 20% die maar
zo’n 100 milliseconden duurt al
voor kettingreacties met vergaande
gevolgen kan zorgen bij bepaalde
bedrijven- en industrieën (en indirect
ook voor eindgebruikers). Vooral
bedrijven die sterk afhankelijk zijn
van zgn. ‘servers’ zijn kwetsbaar.
De laatste jaren is er een flink stijgende vraag naar netonafhankelijke
noodstroomvoorzieningen. De
toenemende opslag van elektronische gegevens en de noodzaak
van het continu blijven draaien van
steeds meer (en steeds kleinere)
servers werken dit in de hand [Quist,
2002b].

¤Ŋ Ondanks de gedateerdheid van de

bron is het van belang Lovins stelling te poneren dat, voor elektrische
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&SJT OPH HFFOTQSBLFWBOFFOPWFSLPFQFMFOEFWFSBOUXPPSEFMJKLF DPÚSEJOFSFOEF QBSUJK
WPPSEFWFSTDIJMMFOEFFOFSHJFESBHFST [PEBUIFUQVCMJFLFCFMBOHOJFUTUFFETPQEFFFSTUF
QMBBUTLPNU¤ŋ%FTUSVDUVVSWBOIFUUFDIOPMPHJTDISBBNXFSLWPPSEFSFBMJTBUJFWBOFFO
FOFSHJFJOGSBTUSVDUVVSWPPSFFOEFFMHFCJFEJTBMTWPMHU0QCBTJTWBOEFHFLP[FOBQQBSBUFO
XPSEUFFSTUEFWSBBHOBBSFOFSHJFESBHFSTPQXPOJOHOJWFBVCFQBBME BBSEHBT FMFLUSJDJUFJU
XBSNUF FOWFSWPMHFOTXPSEUNFUCFIVMQWBOUSBOTQPSUWFSMJF[FOBBOEFJOHBOHWBOEFXJKL
EFWSBBHCFQBBME©Ņ6JUFJOEFMJKLHBBUBMMFFOFMFLUSJDJUFJUFOPGBBSEHBTEFXJKLJO FOFWU
FMFLUSJDJUFJUEFXJKLVJU
%FPQCPVXWBOEFFMFLUSJDJUFJUTLFUFOJO/FEFSMBOELFOUWJFSPOEFSEFMFO NBBSEPPSEF
MJCFSBMJTFSJOHJTIFUFFOWPVEJHFSFFOESJFEFMJOHUFNBLFO
Figuur 3.4
Belangrijkste actoren in de energieketen
Productie (opwekking & omzetting), Handel
· grootschalige producenten / energie-bedrijven:
Eon, Nuon, Essent, Electrabel
· kleinschalige decentrale opwekking door
industrieën, energiebedrijven, particulieren (bv.
windboeren, pv-teruglevering particulieren)
· stroombeurs, de APX (handel)
· gemeenten
· provincies

Transport, Netwerkdiensten, Distributie (transmissie), Opslag (indirect door spreiding)
· TenneT (hoogspanningsnet)
· regionaal georiënteerde / netbeheerders (zie
bijlage V)

Gebruik (levering / verkoop)
· energiedistributiebedrijven
· gebruiker(s)
· (semi-)overheidsinstanties zoals
subsidieverstrekers, controlerende instanties
Novem, Senter, KEMA

&MLFWPSNWBOQSPEVDUJFWSBBHUWFFMLFOOJTFOUFDIOPMPHJFFOJTJOEFIVJEJHFDPOmHVSBUJF
LBQJUBBMJOUFOTJFG NFUIPHFmOBODJÑMFSJTJDPT;FJTEBBSCJKOJFUBBOHSFO[FOHFCPOEFO
%JTUSJCVUJF USBOTQPSUFOUSBOTNJTTJFIFCCFOFFOMBHFSmOBODJFFMSJTJDPFOPWFSIFUBMHFNFFO
FFOMBHFSTDIBBMOJWFBV OBUJPOBBM SFHJPOBBM MPLBBM %JUPOEFSEFFMJTCPWFOEJFO
NPOPQPMJTUJTDIFOPWFSIFJETHFSFHVMFFSE
)FUHFCSVJLJTMPLBBM7FSLPPQJTUFPNTDISJKWFOBMTMBBHESFNQFMJH%JWFSTFFOFSHJFCFESJKWFO
WFSTDIJMMFOPOEFSMJOHBBONFSLFMJKL)FUNFFTUFFOWPVEJHFFOFSHJFCFESJKGJTEFLMFJOF
QSPEVDFOU©%FHSPUFQSPEVDFOUFO[JKOWFFMBMHFMJFFSEBBOFFOFOFSHJFCFESJKG FOESBBJFO
FFO[HOCBTJTMBTU©¤%BO[JKOFSEF FOFSHJFCFVST IBOEFM "19 XBBS UVTTFO IBOEFMBSFO
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FOFSHJFJOLPQFOFOWFSLPQFOABDIUFSIVONPOJUPS FOEFAQVSFMFWFSBODJFSTEF[FAMFWFSFO
BBOLMBOUFOPQEFCFVSTJOHFLPDIUFTUSPPN;FCFUBMFOEFFOFSHJFQSJKTWBOIFUNPNFOU FFO
WBTUSFDIUWPPSIFUHFCSVJLWBOIFUOFUFOFFOBBOUBMBOEFSFCFMBTUJOHFO©©5FOTMPUUFOPHEF
AHFLPQQFMEFMFWFSBODJFSTNFUOFUCFIFFSEFS &TTFOU &OFDP /VPO FB ©ņ
7PPSIFUSFBMJTFSFOWBOOJFVXFBMEBOOJFUBGHF[POEFSEFOFUUFO[JKOFSUXFFNPHFMJKLIFEFO
XBBSPQFOFSHJFCFESJKWFOXPSEFOJOHFTDIBLFME"MMFTLBOXPSEFOPOUXJLLFMEEPPSEF
QSPKFDUPOUXJLLFMBBS EFHFNFFOUF EFBBOOFNFSFOPGEFWFSTDIJMMFOEFBEWJTFVST©ŇXBBSCJK
JOEFMBBUTUFGBTFIFUFOFSHJFCFESJKGXPSEUJOHFTDIBLFMEPNEFBBOTMVJUJOHFOUFSFBMJTFSFO©ň
8BOOFFSHFNFFOUFPGPOUXJLLFMBBSFFOOJFUDPOWFOUJPOFFMOFUXJM CJKWPPSCFFMEFFO
XBSNUFOFU XPSEUPWFSIFUBMHFNFFOFFOBBOCFTUFEJOHVJUHFTDISFWFOXBBSPQFOFSHJF
CFESJKWFO NBBSPPLJOTUBMMBUJFCFESJKWFOLVOOFOJOTDISJKWFO©ŉ)FUJTPPLNPHFMJKLEBU
FOFSHJFCFESJKWFOJOFFOFFSEFSFGBTFCFUSPLLFOSBLFOCJKFFOQSPKFDU6JUHBOHTQVOUJTEBU
EFFOFSHJFCFESJKWFOAEFTQJOJOIFUXFC[JKOWPPSXBUCFUSFGUEFOVUTWPPS[JFOJOHFOFO
CFMFOEFOEF[BLFO©Ŋ

systemen en ook sommige fossiele
systemen, de distributie meer dan
de helft van de totale kapitaalkosten
voor haar rekening neemt en de
administratie een groot deel van
de totale exploitatiekosten betreft.
Volgens hem bestaat globaal de helft
van een gemiddelde elektriciteitsrekening uit vaste distributiekosten
om overhead kosten van het wijdvertakte energiestelsel te betalen
[Lovins, 1977]
¤ŋ De Energieraad bepleit de instelling van een nieuwe onafhankelijke partij, die moet zorgen voor
onderhoud, controle en eventuele
aanpassing (los van netbeheerders
en producenten, maar ook onafhankelijk van de tariefregulering, en de
DTe).
©Ņ Als sprake is van bijvoorbeeld
collectieve warmtelevering wordt
deze aan de ingang van de wijk
geproduceerd (evt. gepaard gaand
met elektriciteitsproductie).
© Variërend van boeren met (relatief) grote windmolens, tuinbouwers
met kassen en WKK tot particulieren met pv teruglevering. Het
aangeleverde vermogen varieert, en
in geval van overaanbod van dergelijk ‘energiebedrijven’ vormt de in
hoofdstuk 2 besproken stabiliteit
van het net (de continuïteit en/of
leveringszekerheid) een probleem.
Bij een tekort aan teruglevering zijn
snel op te starten gasturbines een
oplossing. Probleem (binnen de geli-

beraliseerde markt) is wie dergelijke
investeringen moet betalen.
©¤ Goedkoop en veel vermogen.
©© Energieprijzen schommelen soms
dermate dat grote verliezen gemaakt
worden als zo’n ‘pure leverancier’ (instelling die afneemt via de
stroombeurs en doorverkoopt aan
particulieren en bedrijven) een paar
slechte momenten doormaakt. Als
dan te weinig financieel vermogen
achter de hand is (of andere inkomsten) bestaat relatief snel de mogelijkheid van faillissement.
©ņ Uit de jaarverslagen is te concluderen dat deze bedrijven vooral verdienen op onderhoud van het net:
de winst op investeringen (circa 7%)
is hoger dan de winst op ‘sales’ (1
tot 2%) [Arets, 2004]. Dit impliceert
dat op termijn door ‘economisch’
onderhoud, netwerken en daarmee
de leveringszekerheid, negatieve
gevolgen ondervinden.
©Ň Vaak in een gezamenlijk traject
met andere nutsvoorzieningen.
©ň Gezien de ontwikkeling van de
markt is er nauwelijks volledig vrije
concurrentie. Ofschoon we spreken
van een vrije markt gaan energiebedrijven bijvoorbeeld nagenoeg nooit,
in de regio van een ander, kleine netten aanleggen (en onderhouden). Dit
heeft niets te maken met afspraken
maar vooral met het onderhouden
van het net en de service bij storingen. Service ter plaatse moet binnen

vastgestelde tijd verleend worden:
de ondersteuning van een net, met
bijv. een relatief klein aantal aansluitingen (zeg 50) op 50 kilometer van
het servicecentrum wordt daardoor
moeilijk, terwijl het opzetten van een
servicecentrum dichterbij financieel
niet rendabel is (tenzij het om honderden aansluitingen gaat) [Arets,
2004]. Dit impliceert de noodzaak
van, of meer controle (in wezen ongewenst) of een andere organisatie.
©ŉ Voor energiebedrijven is dit minder interessant aangezien ze veelal
duurder zijn dan installatiebedrijven.
De verklaring daarvoor is dat de
energiebedrijven zelf investeren
en exploiteren en dus gebaat zijn
bij een goed werkend systeem van
hoge kwaliteit (ook op lange termijn), zodat ze op lange termijn (15
jaar) de investering terugverdienen.
Installateurs daarentegen investeren
nagenoeg nooit, dat doet de ontwikkelaar of de woningcorporatie. Over
het algemeen ligt bij de installateur
minder nadruk op de kwaliteit van
het systeem over 5 tot 15 jaar. Na
verloop van tijd (1 tot 5 jaar) blijkt
het voor de ontwikkelaar of corporatie niet interessant te zijn om
een dergelijk net te exploiteren en
te onderhouden, waarna men weer
terecht komt bij het energiebedrijf.
Die gaat vervolgens voor de overname eisen stellen aan het systeem
wat leidt tot relatief hoge aanpassingskosten [Arets, 2004].
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Relaties tot de energie infrastructuur
)FUCBTJTPOUXFSQWBOEFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVSXPSEUHFNBBLUEPPSIFUFOFSHJFCFESJKG BM
EBOOJFUJOPWFSMFHNFUEFHFNFFOUFFOQSPKFDUPOUXJLLFMBBST%FWSBBH IPFEFXBSNUF
WPPS[JFOJOHWPPSSVJNUFWFSXBSNJOHPQUFMPTTFO FOIPFXBSNUBQXBUFSUFWFSLSJKHFO 
[JKOCFMBOHSJKLFBTQFDUFO/BBTUEFJOJUJÑMFLFV[F©ŋCFTUBBUWPPSEFCFXPOFSTFOPGFOFSHJF
MFWFSBODJFSTUJKEFOTEFHFCSVJLTGBTF BMUJKE EFNPHFMJKLIFJEEFJOTUBMMBUJFUFWFSWBOHFOPGFFO
PWFSTUBQUFNBLFOOBBSFFOBOEFSFFOFSHJFMFWFSBODJFSPGFOFSHJFESBHFS%BBSOBBTUJTEFXJK[F
XBBSPQEFDPOWFSTJFBQQBSBUVVSXPSEUHFCSVJLUWSJKJOWVMCBBS4PNTJTEFLFV[FCFQFSLU
#JKWPPSCFFMEBMTJOEFCFTUBBOEFDPOmHVSBUJFHFLP[FOJTWPPSEFBBOMFHWBOFFOXBSNUF
EJTUSJCVUJFOFU PQXJKLTDIBBM FOPGBMTHFFOBBSEHBTOFUJTBBOHFMFHE*OEBUHFWBMWBMUOJFU
UFLJF[FOWPPSFFOBOEFSFMFWFSBODJFS8BSNUFPQXFLLJOHJOEFJOEJWJEVFMFXPOJOH JOEJFO
UFDIOJTDINPHFMJKL LBOEBOBMMFFOUFHFOIPHFLPTUFO8BOOFFSEFXBSNUFPQXFLLJOHWBO
BBOWBOHBGJOEFXPOJOHQMBBUTWJOEU CJFEUEFBBOXF[JHIFJEWBOFFOHBTFOFMFLUSJDJUFJUT
BBOTMVJUJOHEFNFFTUFLFV[FNPHFMJKLIFEFOWBOMFWFSBODJFSFOUZQFJOTUBMMBUJF
%FCFMBOHSJKLTUFBDUPSFOUJKEFOTEFLFV[FWPPSEFDPOmHVSBUJFWBOEFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVS
FOUJKEFOTEFMFWFOTDZDMVTFSWBO [JKOEFHFNFFOUF EFFOFSHJFCFESJKWFOFOOFUCFIFFSEFST 
EFQSPKFDUPOUXJLLFMBBSTFOEFHFCSVJLFST CFXPOFST FOPG QBSUJDVMJFSF QSPEVDFOUFO
%PPSEBUNFOTFOUFHFOXPPSEJHNFFSNJMJFVCFXVTUXPSEFOHBBO[FTUFFETNFFSQFSTPPOMJKLF
FJTFOTUFMMFOBBOIVOXPOJOHFOMFFGPNHFWJOH PPLPQIFUHFCJFEWBOEFFOFSHJFTZTUFNFO
FOCJKCFIPSFOEFJOGSBTUSVDUVVS%JULBO JODPNCJOBUJFNFUEFHSPUFSFWSJKIFJEWBOLFV[F
EPPSEFMJCFSBMJTFSJOHWBOEFFOFSHJFNBSLU MFJEFOUPUFFO HSPUFSF EJWFSTJUFJUBBOTZTUFNFO
FOEVTUPUNFFSEVVS[BNFWBSJBOUFO EJFEBBSEPPSHPFELPQFSLVOOFOXPSEFO
%FCFXPOFSIFFGUOBBTUQFSTPPOMJKLFmOBODJÑMFCFMBOHFOEVTJOEJSFDUNBBUTDIBQQFMJKLF
CFMBOHFOCJKEFJOEJWJEVFMFLFV[FWPPSXPOJOHFOPGXPPOHFCJFE

3.2.4
elektriciteit infrastructuur
&FOQVOUEBUBBOEBDIUWFSEJFOUCJKFMFLUSJDJUFJUJTEFXBBSEFSJOHFSWBOņŅ%JUJTOPEJH
PNEBUFMFLUSJDJUFJUFFOTFDVOEBJSFFOFSHJFESBHFSJTņ
)FUIVJEJHFTZTUFFNWBOFMFLUSJDJUFJUTPQXFLLJOHFOEJTUSJCVUJFIFFGUEFWPMHFOEF
LFONFSLFO
r DFOUSBMFPSHBOJTBUJF
r HSPUFOEFFMT DFOUSBMFPQXFLLJOH
r OBHFOPFHHFIFFMXJTTFMTQBOOJOH
r HSPUFOEFFMTCPWFOHSPOET )4FO.4 -4POEFSHSPOETņ¤
r CFQFSLUFNPHFMJKLIFEFOWPPSWFSWBOHJOHEPPSIFSOJFVXCBSFCSPOOFOņ©
r XFJOJHNPHFMJKLIFJEUPUQSPEVDUEJĊFSFOUJBUJF
r CFQFSLUF FOGFJUFMJKLTMFDIUF NPHFMJKLIFEFOUPUPQTMBH
r CFQFSLUFNPHFMJKLIFEFOUSBOTQPSUPWFSMBOHFSFBGTUBOEFO
r EPPSDBQBDJUFJUTCFQFSLJOHFOJOOFUXFSLFOJT OBUJPOBBMFOSFHJPOBBM TQSBLFWBODPOHFTUJF 
FOEVTWBOSFTUSJDUJFTņņ
r EFQSPEVDUJFJTLBQJUBBMJOUFOTJFGFOSJTJDPWPM MBHFQSJKTFMBTUJDJUFJUPQLPSUFUFSNJKO IPPH
QVCMJFLQSPmFMFOWBSJBCFMFWSBBHJOEFUJKE 
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4BNFOHFWBUWBMUEJUUFPNTDISJKWFOBMTFFOQBSBEJHNBEJFCFTUBBUVJUFFODFOUSBBMHFSFHFMEF
PQXFLLJOH WFSXFSLJOH QSPEVDUJF FOEJTUSJCVUJFXBBSCJKIFUESBBJUPNEFJO[FUWBOAIBSEF
UFDIOPMPHJF
Figuur 3.5
Hoofdnet elektriciteit Nederland

380 kV TenneT
220 kV TenneT
150 kV regional network administrator
110 kV regional network administrator
380 kV foreign connection
distributing and/or transformer station
National administration center:TenneT
network opening
generation-unit: 60 - 250 MW
generation-unit: > 250 MW
nuclear reactor

©Ŋ Naast de watertoelevering en de

communicatienetten (CAI, KPN)
betreft dit vaak openbare verlichting,
beveiligingssystemen en installatievoorzieningen.
©ŋ Duurzaamheids- en veiligheidsaspecten worden ook door het
energiebedrijf gecoördineerd.
ņŅ Voor een samenvatting van de
deelstudie elektriciteit zie bijlage III.
ņ Elektriciteit wordt opgewekt uit
andere energiedragers. De energiedrager die hiervoor gebruikt wordt,
bepaalt in sterke mate hoe schoon
de elektriciteit is.

ņ¤ Bij hoogspanning (alle voltages

boven de door het net geleverde)
worden de volgende grenzen aangehouden: HS: hoogspanning
(380kV-220kV) / MS: middenspanning (-150kV) / LS: laagspanning
(10kV-220V). Mogelijk verwarrend
is dat vanaf het moment van afname
voltages tussen 12V en 60V als laagvoltage worden aangeduid (in vergelijking met de standaard 230V).
ņ© Door de relatief grote onregelmatigheid van deze energiebronnen
(hoge pieken) en de beperkingen
van de transformatoren om dit op te
vangen (zie ook h.3.2.2).

ņņ Dit betreft vooral de internatio-

nale verbindingen. Deze verbindingen dienden in eerste instantie alleen
voor ondersteuning in geval van calamiteiten. Al voor de liberalisering
werden ze gebruikt voor structurele
stroomuitwisseling. In Europa is de
capaciteit voor grensoverschrijdend
transport van elektriciteit gemiddeld
9%, terwijl Nederland ca. 20% over
de grens transporteert (importeert)
[AER, 2003d].
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Figuur 3.6
Schema elektriciteitsnet
hoogspanning

middenspanning

laagspanning

>110.00 V

>230 V

230 V

woning 1
grootschalige
elektriciteitsproductie

onderstation

transformator

woning 2
woning 3
STADSWIJK

windpark (1-3 MW)

windmolen (~50-600 KW)

vb. extra duurzame energiebronnen
Figuur 3.7
Elektriciteitsnet varianten
HOOGSPANNING

TUSSENSPANNING

MIDDENSPANNING

380 kV

220 kV

150 kV

LAAGSPANNING

150 kV

0.4 kV

25 kV

10 kV

0.4 kV

50 kV

10 kV

0.4 kV

10 kV*

0.4 kV

20 kV

0.4 kV

*

110 kV

*

= mogelijk 20 kV

#JOOFOEJUTZTUFFNWBOWFSXFSLFO[JKOEFWPMHFOEFAUFDIOPMPHJTDIFUSBKFDUFO LFV[FT 
CFQBMFOE
r IFUIFFSTFOEFPOUXFSQWPPSEFPQXFLLJOHJTPQDFOUSBBMOJWFBVJOLPMFOFO NFUOBNF 
HBTHFTUPPLUFFOFSHJFDFOUSBMFT 8,,PG#JPNBTTBFONPHFMJKLHSPUFXJOEQBSLFO 
.8 BBOHFWVMENFUFOLFMFXJOENPMFOT UVTTFO.4FO-4WBOoL8 FO
CFQFSLUF17UPFQBTTJOHFOņŇFOEFDFOUSBMFXJOENPMFOT L8  -4 
r IFUIFFSTFOEFPOUXFSQWPPSIFUUSBOTQPSUJTHFTUBOEBBSEJTFFSEFOHFEFFMUFMJKL
PWFSHFEJNFOTJPOFFSENFU TUBOEBBSE SFTFSWFDBQBDJUFJU
r HSPPUTDIBMJHIFJE
r PQXFLLJOH USBOTQPSUFOCFIFFSJTJOIBOEFOWBOQSJWBUFQBSUJKFO XBBSWBOEFIFMGU
WFSUJDBBMHFÕOUFHSFFSE ņň
r EFCFESJKGTTFDUPSLFOUFFOHFTUBHFPN[FUHSPFJ WBOUPUFJOEDB XBBSWBO
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JOIFUCVJUFOMBOEXPSEUHFSFBMJTFFSEFODBPN[FUBHWIPSJ[POUBMFJOUFHSBUJF
BOEFSFEBOFOFSHJFBDUJWJUFJUFO <"&3 E>
r IFUPOUTUBBOWBONBSLUFONFUTUBUJTDIFDPODVSSFOUJFXPSEUEPPSEFHSPUFNBSLUTQFMFST
CFXVTUOBHFTUSFFGEPNIFUFJHFOTUSBUFHJTDIHFTQSFJEFCF[JUBBOQSPEVDUJFDBQBDJUFJU
NBYJNBBMXJOTUHFWFOEUFNBLFO<4USBUFHZ"DBEFNZ >

3.2.5
gas infrastructuur
%FHBTTBNFOTUFMMJOHJTFFOCFMBOHSJKLFQBSBNFUFSWPPSEFJOGSBTUSVDUVVSņŉPNEBUBBSEHBTJO
NFFSEFSFLXBMJUFJUFOHFXPOOFOXPSEUņŊ7PPSFMLWBOEFHBTLXBMJUFJUFO[JKOFSTQFDJmFLF
OFUXFSLFO 'JHVVS 
0PLCJKIFU BBSE HBTOFUJTTQSBLFWBOFFODFOUSBBMOFUXFSL&FOHSPPUWFSTDIJMNFUIFU
DFOUSBMFFMFLUSJDJUFJUTOFUJTEBUCJKEFFYQMPJUBUJFWBOFFOHBTWFMESFLFOJOHHFIPVEFONPFU
XPSEFONFUEFDBQBDJUFJUWBOIFU HFIFMF BBOHFTMPUFOMFJEJOHOFUXFSLņŋ$FOUSBBMQSPCMFFN
JTEBUFS CJOOFOEF&VSPQFTFNBSLU HFFOFĊFDUJFWF [PHFIFUFOEZOBNJTDIFDPODVSSFOUJFJT
BBOHF[JFOEFQSPEVDUJFDBQBDJUFJUFOEFWSBBHOJFUHPFEPQFMLBBSBBOTMVJUFO
)FUIVJEJHFTZTUFFNWBOHBTXJOOJOHFOEJTUSJCVUJFIFFGUEFWPMHFOEFLFONFSLFO
r DFOUSBMFPSHBOJTBUJF
r DFOUSBMFXJOOJOH
r BMMFFOBBSEHBT PQFOLFMFWPPSJOEVTUSJÑMFUPFQBTTJOHFOCFEPFMEFBGHFTDIFJEFOOFUUFOOBJT
FSHFFOTQSBLFWBOBOEFSFHBTTPPSUFO 
r WPMMFEJHPOEFSHSPOET
r CFQFSLUF NPHFMJKLIFJEWPPSWFSWBOHJOHEPPSIFSOJFVXCBSFCSPOOFO
r XFJOJHNPHFMJKLIFJEUPUQSPEVDUEJĊFSFOUJBUJF BMMFFOENWQBSBMMFMMFJOGSBTUSVDUVVS 
r HFFOAHBTUPHBTDPODVSSFOUJFBMMFFODPODVSSFOUJFNFUBOEFSFFOFSHJFESBHFST
r CFQFSLUTUVVSCBBS
r WPPSMPQJHFEPNJOBOUJFEPPSÏÏONBSLUQBSUJK (BTVOJF 
4BNFOHFWBUUFPNTDISJKWFOBMTFFOQBSBEJHNBEJFCFTUBBUVJUDFOUSBBMHFSFHFMEFXJOOJOH 
WFSXFSLJOH QSPEVDUJF FOEJTUSJCVUJFXBBSCJKEFJO[FUWBOAIBSEFUFDIOPMPHJFEFLFSO
WPSNU

ņŇ PV toepassingen: foto voltaïsche ņŉ Voor een samenvatting van de

toepassingen.
ņň Onder verticale integratie wordt
verstaan het in beheer hebben door
één partij (of vergaande verweving
c.q. samenwerking van meerdere
partijen) van de verschillende onderdelen van één keten (opwekking,
distributie, levering). Horizontale
integratie bestaat uit het in beheer
hebben van één ketenonderdeel
(bijv. distributie) van meerdere
ketens.

deelstudie gas infrastructuur zie
achtergrondstudie bijlage III.
ņŊ Onderscheiden worden laagcalorisch- en hoogcalorisch gas (L-gas,
resp. H-gas). Een groot deel van het
in Europa aangeboden gas is hoogcalorisch. Ook het Nederlandse gas
uit de ‘kleine velden’ is H-gas. Het
‘Groningen gas’ behoort echter tot
de laagcalorische gassen. Naast de
netwerken voor H-gas, L-gas en het
‘Groningen gas’ zijn er in Nederland
nog deelnetwerken (schaalniveau 6)

voor ‘desulpharized gas’ en stikstof.
In totaal (anno eind 2004) tellen
we 10 export-verbindingen, naar
België en Duitsland, terwijl 2 nieuwe
export-verbindingen (Duitsland en
V.K.) gepland zijn [GTS, 2005].
ņŋ De uitstroom van gas is bij de
meeste gasvelden beperkt stuurbaar.
De regeling vindt plaats via in het
netwerk opgenomen grootschalige
(ondergrondse) opslag (in Nederland
gesitueerd op 3 plekken), die daarmee een essentieel onderdeel vormt
van de infrastructuur.
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Figuur 3.8
Hoofdnetwerken gasinfrastructuur Nederland
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Figuur 3.9
Schema aardgasnet
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#JOOFOEJUTZTUFFNWBOWFSXFSLJOH[JKOEFWPMHFOEFAUFDIOPMPHJTDIFUSBKFDUFO LFV[FT 
CFQBMFOE
r IFUHFLP[FOTZTUFFNWBOXJOOJOHFOUSBOTQPSUWJOEUQMBBUTPQDFOUSBBMOJWFBV FOXPSEU
WJBDFOUSBMFWFSEFFMQVOUFOWFSUBLUHFUSBOTQPSUFFSE
r IFUTZTUFFNWPPSIFUUSBOTQPSUJTHFTUBOEBBSEJTFFSEFOHFEJNFOTJPOFFSEOBBSEF
WFSXBDIUFWSBBH NBYJNB TUVSJOHWJOEUQMBBUTEPPSNJEEFMWBOPQTMBHDBQBDJUFJU
OBHFOPFHBMUJKEPOEFSHSPOET [PBMTCJKWJOBRVJGFST 
r HSPPUTDIBMJHIFJE
r XJOOJOHHSPUFOEFFMTJOPWFSIFJETIBOEFO DBEPPS[FMGPQXFLLJOH JOEVTUSJF 
USBOTQPSUFOCFIFFSJT HFEFFMUFMJKL JOIBOEFOWBOQSJWBUFQBSUJKFO
r HSPUFSFHFPQPMJUJFLFBGIBOLFMJKLIFJE EPPSFFOWFSXBDIUTUSVDUVSFFMBBSEHBTUFLPSUCJOOFO
EF&VSPQFTFNBSLUJOEFLPNFOEFKBSFOBBOWVMMJOHVJUAWFSSFHFCJFEFO MBOHFUSBOTQPSU
BGTUBOEFO HSPUFJOWFTUFSJOHFO ŇŅ

3.2.6
warmwater infrastructuur
0QCVVSUPGXJKLOJWFBVWPSNUIFUSFBMJTFSFOWBOFFOHFNFFOTDIBQQFMJKLXBSNUFOFUŇFFO
WFSTDIVJWJOHJOEFBBOWPFSWBOHBTPGFMFLUSJDJUFJUWPPSCPJMFSTPG$7LFUFMTOBBSEJSFDUF
UPFWPFSWBOXBSNUFŇ¤*O/FEFSMBOE[JKOSFMBUJFGXFJOJHXBSNUFOFUUFOŇ©
7PPSEFFJOEHFCSVJLFST NFU )PPH3FOEFNFOU LFUFMT JTWFSWBOHJOHEPPSFFO
HFNFFOTDIBQQFMJKLTZTUFFN EBUSFMBUJFGWFJMJH CFUSPVXCBBS FONJOEFSPOEFSIPVETHFWPFMJH
JTŇņFFOCFMBOHSJKLWPPSEFFM)3LFUFMTIFCCFOCFQBBMEF EPPSEFHFCSVJLFST[FMGCJKUF
IPVEFO POEFSIPVETFJTFOFOIFCCFOFFOLPSUFMFWFOTEVVS<6SCFE >7BOHSPUFS
CFMBOHJTEFSFMBUJFGFFOWPVEJHFJOQBTTJOHWBONFFSEFSF EVVS[BNF FOFSHJFCSPOOFO
UFHFMJKLFSUJKE%FWFSTDIJMMFOEFQJFLFOFOEBMFOJOEFFOFSHJFWSBBHLVOOFOEBOFFOWPVEJHFS
XPSEFOBGHFTUFNEPQEFPQXFLLJOHTQJFLFO FOEBMFO #JKLMFJOTDIBMJHFXBSNUFLSBDIU
LPQQFMJOH 8,, HFMEUEBUIFUHF[JFOLBOXPSEFOBMTFFOnFYJCFMTZTUFFNŇŇ
8BSNUFEJTUSJCVUJFJTFFOHFTMPUFOTZTUFFNWBOBBOFOBGWPFSWBOXBUFS7BOVJUFFOXBSNUF
HFOFSBUPSXPSEUEFXBSNUFOBBSFFOBBOUBMSFHFMTUBUJPOTHFMFJE%JUJTIFUQSJNBJSFOFU7JB
SFHFMTUBUJPOTHBBUEFXBSNUFJOIFUTFDVOEBJSFOFUOBBSEFWFSCSVJLFSŇň 'JHVVS 

ŇŅ Volgens scenario’s van de

Europese Commissie [2000] wordt
vanaf 2010 meer verbruikt dan
intern geproduceerd, en dus is
import van aardgas in Europa vanuit
geografisch verder afgelegen, en
geopolitiek gevoelige locaties noodzakelijk.
Ň Voor een samenvatting van de
deelstudie warmwaternetten zie
bijlage III.
Ň¤ De vraag naar warmte, uitgedrukt
in energie-eenheden, is op de schaal
van een regio ongeveer vier maal zo
groot als de vraag naar elektriciteit
[Künneke et al., 2001].

Ň© De gecombineerde lengte van

(met dichtheden van 30 woningen
per hectare, beschouwd als globale
ondergrens voor warmtelevering),
maar ook de warmtebron in de
startfase van wat in de toekomst een
grootschalig systeem wordt.
Ňň Voor collectieve warmtelevering
zijn de transportverliezen te stellen
op ca. 16% van de warmtevraag
voor ruimteverwarming en warm
tapwater, wat neerkomt op 5 GJ.
Alleen bij de optie van lage temperatuur warmtedistributie dalen de
verliezen per woning, omdat het
temperatuurverschil tussen leiding
ŇŇ Het kan een warmtebron vormen en omgeving afneemt [Beeldman,
1997].
voor een cluster van 300 woningen

de (in 2001) 39 warmtenetwerken
is ruim 3000 kilometer, met ca.
220.000 aangesloten afnemers. De
lengte van de transportnetten bedraagt 475 km, de distributienetten
2600 km.
Ňņ Een bijkomend voordeel is dat
het, door de verandering naar warmte bemetering als vorm van ‘eindgebruik’ bemetering (in plaats van
de conventionele gas of elektriciteit
bemetering), eenvoudiger aangepast
kan worden op zogenaamde intelligente systemen [Urbed, 2001].
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Figuur 3.10
Schema warmwaternetwerken
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%FXBSNUFWSBBHWPPSSVJNUFWFSXBSNJOHJTTFJ[PFOHFCPOEFO#JKUPFQBTTJOHWBOFFO
XBSNXBUFSTZTUFFNWPPSBMMFFOEFSVJNUFWFSXBSNJOHHFESBBHUEFPQXFLLJOHTDFOUSBMF[JDI
BMTFFO EFDFOUSBMF FMFLUSJDJUFJUTDFOUSBMFŇŉ%JUBTQFDUWBOMPLBMFFOFSHJFWPPS[JFOJOHLBO
[PXFMWPPSBMTOBEFMJH[JKOCJKIFUIVJEJHFQSPDFTWBOMJCFSBMJTFSJOH&OFS[JKETHFMEUEBUIFU
EJTUSJCVUJFCFESJKGWBOIFUXBSNUFOFUFFONPOPQPMJFQPTJUJFIFFGU EPPSEBUIFUFFOMPLBMF
FOFSHJFWPPS[JFOJOHCFUSFGU BOEFS[JKETEBUIFUWSJKXFMBMUJKEHFIBOUFFSEF/.%"QSJODJQFŇŊ
SJTJDPTNFU[JDINFFCSFOHU PNEBUEFPQCSFOHTUFOLBOUWPPSFFOCFESJKGWBOXBSNUF
EJTUSJCVUJFHFCPOEFOJTBBOEFBBSEHBTQSJKT

3.3
Sanitatie infrastructuur
3.3.1
begripsbepaling
#JOOFOEFTBOJUBUJFJOGSBTUSVDUVVSXPSEUEFWPMHFOEFPOEFSWFSEFMJOHBBOHFIPVEFO
XBUFSHFSFMBUFFSEFTUSPNFOFO WBTU BGWBMHFSFMBUFFSEFTUSPNFO [JFPPLIPPGETUVL 
5SBOTQPSUWBSJBOUFOWBOXBUFSHFSFMBUFFSEFTUSPNFOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOH[JKO
r ESJOLXBUFS 
r IVJTIPVEXBUFS 
r XBSNXBUFS [JFI 
r BGWBMXBUFS JOEJWFSTFTBNFOTUFMMJOHFO 
%FBBOXF[JHFXBUFSUSBOTQPSUOFUUFO[JKOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOHJOUFEFMFOBMT
r XBUFSUPFWPFSOFUUFO ESJOLXBUFS IVJTIPVEXBUFS SFHFOXBUFS FUD  [JFI 
r XBUFSBGWPFSOFUUFO [XBSUXBUFS HSJKTXBUFS FUD  [JFI 
5FOBBO[JFOWBOEF WBTUF BGWBMHFSFMBUFFSEFTUSPNFOHFMEUEBUJOEFUXJOUJHTUFFFVXWFFM
JTWFSBOEFSE WPPSBMSPOEEF WBTUF BGWBMWFSXFSLJOHJOTUFEFO"BOIFUCFHJOWBOEFFFVX
CSBDIUFOEFNJMJFVIZHJÑOJTDIFQSPCMFNFOWFFMHFNFFOUFOFSUPFFFOFJHFOSFJOJHJOHTEJFOTU
PQUFSJDIUFO5FHFMJKLFSUJKEOBNEFIPFWFFMIFJEFOEFDPNQMFYJUFJUWBOIFUBGWBMFOEF
BGWBMSFHFMHFWJOHFOPSNUPFŇŋ
*OUFHFOTUFMMJOHUPUEFFOFSHJFTUSPPNFOXBUFSTUSPPNJTCJKEFWBTUFTUPĊFOBGWBMTUSPPNJO
/FEFSMBOE PQFFOFOLFMFVJU[POEFSJOHOB HFFOFJHFOWBTUF GZTJFLF JOGSBTUSVDUVVSWPPS
IFUUSBOTQPSUFSFOWBOBGWBMWBOWFSPPS[BLFSTOBBSEFWFSXFSLFSTPQFFOTDIBBMOJWFBVIPHFS
EBOEBUWBOFFOHFCPVXPGFOTFNCMFWBOHFCPVXFO
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%BBSFOUFHFO[JKOFSXFMWFS[BNFMQVOUFOWPPSHFTDIFJEFOBGWBMTUSPNFO PQWFSTDIJMMFOEF
TDIBBMOJWFBVT WBOXBBSEFBGWBMTUSPNFODRGSBDUJFTHFDPODFOUSFFSEWFSWPFSEXPSEFOOBBS
EFBGWBMWFSXFSLJOH
Figuur 3.11
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Ňŉ In de zomer wordt door de kleine

opwekkingscentrale elektriciteit
geleverd aan het centrale net.
ŇŊ Het ‘NMDA’, of “niet-meer-dananders” principe zorgt ervoor dat de
kosten voor de gebruiker niet hoger
liggen dan wanneer dezelfde warmtevraag opgelost zou worden met
(individuele) aardgas voorziening.
Een lagere gas- en/of elektriciteitsprijs zou door het nmda principe
ook moeten leiden tot een lagere
warmteprijs voor de consument,
maar dit kan de exploitatie van
het warmtenet onder druk zetten.
Het aandeel brandstofkosten in de
totale kosten van een warmtenet
zijn namelijk laag. De kosten van
een warmtenet bestaan vooral uit

kapitaallasten. De hoge investeringen brengen dan meer risico’s met
zich mee, die voor een commercieel
ingesteld bedrijf minder aantrekkelijk zijn.
Ňŋ Door de veelheid van stortterreinen en de problematiek van de
stof en de dioxine, die bij verbranding vrij komt, ontstaat een sterke
bodem- en luchtverontreiniging. Rijk
en provincies gaan zich daarom in
toenemende mate bemoeien met
de afvalproblematiek en de begeleidende infrastructuur. Zo wordt
in de jaren zeventig van de 20e
eeuw de Afvalstoffenwet en de Wet
Chemische Afvalstoffen van kracht,
komt er een planning en sanering
van stortplaatsen en verbrandingsinstallaties, en worden vergun-

ningsvoorwaarden aangescherpt.
Parallel hieraan start een ambitieus
programma voor preventie en hergebruik. In 2002 is het Landelijk
Afvalbeheersplan geïntroduceerd.
Hierin zijn taken en bevoegdheden
omschreven van partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering
(zoals de zorgplicht van de gemeenten en de producenten-verantwoordelijkheid). De producenten zijn
(o.m.) verantwoordelijk voor het
beheer van de producten die door
hen op de markt zijn gebracht en die
in het afvalstadium komen. Het Rijk
krijgt een sturende functie middels
het stellen van regels. Zo zijn 30
sectorplannen opgezet binnen dit
Landelijke Afvalbeheersplan [Hoek,
2002].
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%F/FEFSMBOETFPWFSIFJEQVCMJDFFSEFBMJOBMTPOEFSEFFMWBOIFU/BUJPOBBM.JMJFV
CFMFJETQMBOFFOBMHFNFOFWPPSLFVSTWPMHPSEFWPPSEFWFSXJKEFSJOHWBOBGWBMWPPSEFWJFS
SFDZDMJOHDBUFHPSJFÑO%F[FWPPSLFVSTWPMHPSEFXPSEUHFOPFNEiEF-BEEFSWBO-BOTJOLwňŅ
0WFSEFWPMHPSEFCFTUBBUDPOTFOTVTň<#BBT >*OJTEF[FMBEEFSPQCBTJTWBO
CFSFLFOJOHTNFUIPEFO[PBMTA-JGF$ZDMF"TTFTTNFOUFOA&DPDPTU7BMVF3BUJPEPPS
,SJTUJOTTPO<FUBM>VJUHFCSFJE A-BEEFSWBO%FMGU 
Figuur 3.12
Voorkeursvolgorde voor de verwijdering van afval
Ladder van Lansink

Ladder van Delft

1. Preventie

1. Preventie

2. Product-hergebruik

2. Product renovatie

3. Materiaal-hergebruik

3. Product-hergebruik

4. Nuttige toepassing

4. Materiaal-hergebruik

5. Verbranding (met omzetting in energie)

5. Nuttige toepassing

6. Verbranding (geen omzetting in energie)

6. Inmobilisatie (met nuttige toepassing)

7. Storten

7. Inmobilisatie
8. Verbranding (met omzetting in energie)

9. Verbranding (geen omzetting in energie)
10. Storten

*OHF[FUEPPS-BOTJOL WJOEUEFMBBUTUFKBSFOFFOIFSOJFVXEFEJTDVTTJFň¤QMBBUTPWFS
IFS[JFOJOHWBOIFUBGWBMCFHSJQ<(SBGIPSTU >7PPSHFTUFMEXPSEUFFOPQTQMJUTJOHJOUXFF
IPPGEDBUFHPSJFÑO<18$ >
r WFSXJKEFSJOHAXBTUFGPSSFNPWBMHFWBBSMJKLBGWBM QFSNBOFOUFPQTMBHPG[PNPHFMJKL
WFSCSBOEJOH FOPOCSVJLCBBSBGWBM GVODUJPOFMFPQTMBH FO
r IFSHFCSVJLAXBTUFGPSSFDPWFSZCSBOECBBSBGWBM UCWPQXFLLJOHFOFSHJF FOIFSCSVJLCBBS
BGWBM TFDVOEBJSFHSPOETUPĊFO IBMĊBCSJLBUFO 

3.3.2
probleem analyse sanitatie infrastructuur
/FEFSMBOELFOUPQIFUHFCJFEWBO BGWBM XBUFSCFIFFSFFOHFTDIJFEFOJTWBOESPPHMFHHJOH
JOQPMEFSJOHFOTOFMMFBGWPFSWBOSFHFO LXFMFOPQQFSWMBLUFXBUFSWJBUFDIOJTDIFFO
OBUVVSMJKLF JOGSB TUSVDUVSFO 'JHVVS )FUTUFEFMJKLXBUFSTZTUFFNJTCJKEFSVJNUFMJKLF
PSEFOJOHBMXFMFFOCFMBOHSJKLTUFEFMJKLTUSVDUVVSFMFNFOU NBBSJTJO/FEFSMBOEJOEF
QSBLUJKLOPH TUFFET UFFFO[JKEJHTQFDJBMJTUJTDI FOXPSEUOPHTUFFETUFXFJOJHJOUFHSBBM
WFSUBBMEň©
%PPSEFWFSTUFEFMJKLJOHOFFNUIFUWFSIBSEFPQQFSWMBLOPHTUFFETUPFFOXPSEUSFMBUJFG
TDIPPOSFHFOXBUFSňņOPH UF WBBLEJSFDUBGHFWPFSE XBBSEPPSIFUOJFUWPMEPFOEFEFLBOT
LSJKHUPNUFSQMBBUTFEFCPEFNUFJOmMUSFSFOFOIFUHSPOEXBUFSBBOUFWVMMFO
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"MT BGWBM XBUFSWBOFFOCFQBBMEFMPDBUJFXPSEUBGHFWPFSEOBBSWFSEFSHFMFHFOHFCJFEFOFO
IFUVJUFJOEFMJKLXPSEUHFMPPTEPQIFUPQQFSWMBLUFXBUFS IFFGUEJUFĊFDUPQEFXBUFSCBMBOTJO
CFJEFHFCJFEFOňŇ
Figuur 3.13

Globale waterbalans van Nederland (in mld. m3/jaar)
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)FULXBOUJUBUJFWFXBUFSCFIFFSIFFGUPPLHFWPMHFOWPPSEFXBUFSLXBMJUFJUJOESPHFQFSJPEFO
POUTUBBOXBUFSUFLPSUFOXBBSEPPSHFCJFETWSFFNEXBUFSXPSEUJOHFMBUFO XBUWBBLMFJEUUPU
WFSTMFDIUFSJOHWBOEFXBUFSLXBMJUFJUJOIFUHFCJFE&SPOUTUBBUBGIBOLFMJKLIFJEWBOBOEFSF
XBUFSWPPSSBEFO [PBMTCPF[FNXBUFSPGTPNT[FMGTESJOLXBUFS

ňŅ De voorkeursvolgorde is ge-

noemd naar de initiatiefnemer Ad
Lansink, Nederlands parlementslid
voor het CDA van 1977 tot 1998.
ň De concrete doelstelling van de
afvalsturing om deze voorkeursvolgorde te bewerkstelligen is omstreden. Dit komt omdat het systeem
van marktbescherming, gebaseerd
op ‘capaciteitsplanning met gedwongen winkelnering’ (zoals oorspronkelijk bepaald in de Afvalstoffenwet
in 1979), twee dimensies omvat.
Allereerst de ‘verticale dimensie; de
beleidsmatige vraag op welke trede
van de ‘ladder van Lansink’ het afval
wordt verwerkt. Ten tweede de ‘horizontale dimensie’; de bedrijfsmatige
vraag op welke locatie de verwerking
plaats vindt [Baas, 1998].
ň¤ Achtergrond is de noodzaak van
een Level Playing field in Europa, de

willekeur in de huidige regelgeving,
uitspraken van het Europese Hof, de
economische betekenis van afvalbewerking en hernieuwde wetenschappelijke inzichten [Tieman, 2003;
PWC, 2004].
ň© In het denken over duurzame
stedelijke waterbeheersing worden
wel integrale waterplannen opgesteld, maar in de uitvoering wordt
nog meestal een eenduidige relatie
gelegd tussen het verbeteren van de
waterkwaliteit en het verminderen
van bijvoorbeeld de hoeveelheid verharde oppervlakte en de aanleg van
het verbeterd gescheiden rioolstelsel: deelproblemen van het stedelijk
watersysteem worden ieder op zich
geoptimaliseerd, maar nog steeds te
weinig wordt het integrale geheel, in
wederkerige samenhang met structurele veranderingen in de ruimtelijke
ordening, verbeterd.

ňņ Het water komt op twee manieren in het stedelijk watersysteem:
(1) in de vorm van neerslag (een
discontinue stroom), en (2) water
dat geleverd aan huishoudens en
industrie, na gebruik geloosd wordt
(en als stroom relatief continu te
noemen is). Het regenwater valt als
relatief schoon water op het schaalniveau van de woning en verplaatst
zich via wijk en stad, om uiteindelijk
op het schaalniveau van de grote
stroomgebieden te verworden tot
een diffuus probleem.
ňŇ Op de oorspronkelijke locatie
zal het grondwaterniveau naar alle
waarschijnlijkheid zakken, wat leidt
tot een noodzakelijke irrigatie van
het land. Het daarvoor benodigde
water wordt weer onttrokken aan natuurlijke waterbronnen, waardoor de
situatie verslechtert [Wilderer, 2001].
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%FNJMJFVDPNQBSUJNFOUFOXBUFSFOCPEFNXPSEFOEBBSCJKSFHFMNBUJHCFMBTUNFUFFO
PWFSNBBUBBOWFSNFTUFOEFFOWFSPOUSFJOJHFOEFTUPĊFO%F3JPPMXBUFS[VJWFSJOHTJOTUBMMBUJFT
ģĨīĚ LVOOFOEFUPFWPFSWBOHSPUFIPFWFFMIFEFOSFHFOXBUFSUF[BNFONFUIFU
IVJTIPVEFMJKLBGWBMXBUFSOJFUBBO XBBSEPPSIFU[VJWFSJOHTSFOEFNFOUWFSTMFDIUFSU<8FSOFS
FUBM -FOTFUBM >ňň
%FQSPCMFNBUJTDIFHFWPMHFOJOEFESJOLXBUFSFOSJPPMXBUFSTUSPPN[JKOBMHFNFFOHFTUFME
WJKGWPVEJH
r EJTQSPQPSUJPOFMFESJOLXBUFSXJOOJOHWFSPPS[BBLUWFSESPHJOHJOFOCJKXJOHFCJFEFOWBO
HSPOEXBUFSňŉ 
r PWFSTUPSUFOFOMFLLBHFJO HFNFOHEF SJPPMTUFMTFMTWFSPPS[BLFOWFSPOUSFJOJHJOHFO
r EFFČVFOUWBO[VJWFSJOHTJOSJDIUJOHFOMFJEUUPUPOHFXFOTUFOFWFOFĊFDUFO[PBMT
FVUSPmÑSJOHFOWFSPOUSFJOJHJOHWBOPQQFSWMBLUFXBUFS 
r IFUSFTUFSFOEF[VJWFSJOHTTMJCJTUFWFSPOUSFJOJHEWPPSIFSHFCSVJL#JKTUPSUFOFO
WFSCSBOEFOWBOEJUTMJCXPSEFOQSPCMFNFOEPPSHFTDIPWFO FO
r FSXPSEUOJFUEVVS[BBNPNHFHBBONFUEFHSPOETUPĊFOHSPOEXBUFS PQQFSWMBLUFXBUFS
FOSFHFOXBUFS0QEFEJWFSTFTDIBBMOJWFBVTJTOBVXFMJKLTCFSHJOHBBOXF[JH XPSEUXBUFS
NBBSÏÏONBBMHFCSVJLUFOXPSEUHFFOSFLFOJOHHFIPVEFONFUEFLXBMJUFJUWBOXBUFS
JSUEFFJTFOWBOEFGVODUJFXBBSWPPSIFUHFCSVJLUXPSEU
Figuur 3.14
Vernieuwing van rioleringsinfrastructuur

%FDFOUSBMFTDIBBMWBOEFUFDIOJTDIFESJOLXBUFSFOBGWBMXBUFSJOGSBTUSVDUVVSJTCFHSFOTEUPU
EBUWBOIFUTUFEFMJKLOFUXFSL TDIBBMOJWFBV FOLFOU OPH HFFOWFSEFSFWFSCJOEJOHUVTTFO
EFWFSTDIJMMFOEFADFOUSBMFTVCTZTUFNFO [PBMTCJKEFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVS
%FCFTUBBOEFSJPMFSJOHJO/FEFSMBOEJTPWFSIFUBMHFNFFOHFOPNFOWFSPVEFSEňŊ4PNNJHF
SJPMFOMJHHFOFSBMMBOHFSEBOKBBS UFSXJKM[FEFTUJKETPOUXPSQFO[JKOWPPSHFCSVJL
HFEVSFOEFFFOQFSJPEFWBOUPUKBBS%FUFDIOJTDIFMFWFOTEVVSWBOFFOSJPPMCFESBBHU
UVTTFOEFFOKBBSňŋ/JFUFMLSJPPMHBBUVJUFJOEFMJKLKBBSNFF#FQBMFOEWPPSEF
MFWFOTEVVS[JKOEFPQUSFEFOEFCPWFOHSPOETFWFSLFFSTCFMBTUJOH EFLXBMJUFJUWBOEFHFCSVJLUF
NBUFSJBMFO EF[PSHWVMEJHIFJECJKEFBBOMFH EFTBNFOTUFMMJOHWBOIFUBGWBMXBUFSFOIFU
POEFSIPVEŉŅ%SJFLXBSUWBOPOTSJPMFSJOHTTUFMTFMJTOBBBOHFMFHE%FLPNFOEFUXFF
EFDFOOJB[BMFFOXBSFWFSWBOHJOHTHPMGNPFUFOQMBBUTWJOEFOŉ
%FMFOWBOIFUSJPPMTUFMTFMEJFOB[JKOBBOHFMFHE FOEVTKPOHFS[JKOEBOKBBS 
NPFUFOWFSWBOHFO PGHFSFQBSFFSEXPSEFOŉ¤ 'JHVVS %FHFWPMHFOWBOIFUSFMBUJFG
WFSPVEFSETUFMTFM[JKOWFFMMFLLBHFT
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)FUOPHPOHF[VJWFSEFSJPPMXBUFSLPNUUFOEFMFJOIFUHSPOEXBUFSUFSFDIU"OEFSTPN
JOmMUSFFSUHSPOEXBUFSIFUSJPPMXBUFS XBUUPUWFSEVOOJOHMFJEU)FUWPMVNFBGWBMXBUFS
JODMVTJFG[BOE EBUHFUSBOTQPSUFFSEFOHF[VJWFSENPFUXPSEFOOFFNUUPFFOEBBSNFFPPL
IFUFOFSHJFWFSCSVJL
4BNFOHFWBU[JKOWPPSIFULPNFOEFEFDFOOJVNEFCFMBOHSJKLTUFPOUXJLLFMJOHFO
r WFSXBDIUFSFOPWBUJFWBOFFOCFMBOHSJKLEFFMWBOIFUSJPMFSJOHTTUFMTFM
r WFSNJOEFSJOHWBOPWFSTUPSUFOJWNEFA#BTJTJOTQBOOJOH3JPMFSJOH
r WFSEFSFWFSNJOEFSJOHWBOFNJTTJFTVJUģĨīĚT NOEFNJDSPWFSPOUSFJOJHJOHFO 
r QSPCMFNBUJFLWBOIFU DPNNVOBBM [VJWFSJOHTTMJC
r CFIFFSWBOIFUSJPMFSJOHTTUFMTFMEPPSHFNFFOUFO
r TUFSLTUJKHFOEFLPTUFOWPPSSJPMFSJOHT[PSH

Huidige verbeteringstrajecten
0QEJUNPNFOUXPSEFOSJPMFSJOHFOPQWFFMQMBBUTFOJO/FEFSMBOEWPMHFOTIFEFOEBBHT
POUXFSQPQEFUSBEJUJPOFMFXJK[FWFSWBOHFO FOEBUPOEBOLTIFUGFJUEBUEFOPPE[BBL
UPUWFSWBOHJOHBBOHFHSFQFO[PVLVOOFOXPSEFOWPPSEFJOUSPEVDUJFWBOEVVS[BNF
BMUFSOBUJFWFOEJFEFIVJEJHFQBSBEJHNBTUFSEJTDVTTJFTUFMMFO

ňň Toch vervult de riolering in kwantitatieve zin relatief een bescheiden
rol bij de afvoer van overtollig
regenwater. De hoeveelheid water
die verdampt is groter dan veelal
verondersteld. Daarbij is sprake van
grote verschillen in snelheid van het
verwerken van regenwater: Het verschil in snelheid tussen de afvoer van
regenwater via de riolering en die uit
een landelijk (akkerbouw)gebied is
ruim een factor 100 [Ven, 1997].
ňŉ Dit veroorzaakt verdroging in en
bij wingebieden van grondwater.
ňŊ In Nederland ligt er meer dan 86
duizend kilometer aan rioleringsbuizen onder de grond [Rioned, 2002].
Circa 84% bestaat uit vrijverval
buizen gebaseerd op zgn. watergedragen transport, de rest betreft
drukriolering. Ca. 22% van de riolering in Nederland is ouder dan 40
jaar, en meestal slechts sporadisch
gerestaureerd. De stelsels hebben
daarbij de neiging ‘autonoom’ te
groeien. Bij de bouw van nieuwe
wijken worden extra aansluitingen
aan het bestaande systeem gekoppeld, waar niet altijd in voorzien is
bij het capaciteitsontwerp van het
oorspronkelijke deel.
ňŋ We moeten beseffen dat er "mogelijk een groot probleem ontstaat
als generaties (opgevoed met louter
het watercloset en de aanwezigheid
van een riolering) door gebrek aan

onderhoud of middelen zonder
functionerende riolering komen te
zitten" [Kristinsson, 2003].
ŉŅ Steeds vaker komt het probleem
naar voren dat bij ‘inbreidings’projecten grote programma’s worden
toegevoegd in bestaande structuren.
De gehele aanwezige technische infrastructuren (en bijkomende systemen, zoals pompen, reservoirs e.d.)
moeten noodzakelijkerwijs verbeterd
c.q. opnieuw gedimensioneerd worden. In geval van hoogbouw soms
zelfs aanzienlijk en over relatief
grote afstanden. De toekenning van
deze kosten gebeurt niet overeenkomstig de werkelijkheid: voor de
definitieve goedkeuring van dit soort
grootschalige projecten zouden de
kosten moeten worden opgenomen
binnen het desbetreffende project
c.q de investeringen daarvoor [Roaf,
2004]. Dit ondersteunt dan ook
onderzoek naar, of zelfs het realiseren van al dan niet decentrale- en/of
duurzame alternatieven.
ŉ De kwaliteit van de riolering die
werd aangelegd tussen 1945 en 1970
is, naar huidige maatstaven gerekend,
in veel gevallen slecht te noemen.
De buizen zijn overwegend gemaakt
van (naar de huidige normen-)
inferieur beton of gres. Ze hebben
een lengte van één meter waar nu
twee meter gebruikelijk is. Er is dus
sprake van het dubbele aantal voe-

gafdichtingen. Door een hoge(re)
verkeersdruk , biogene zwavelzuur
aantasting, de toename van zuurstof
vragende stoffen in het afvalwater,
hogere temperaturen, de toename
van het fosfaatgehalte, is de aantasting nog verder versneld

ŉ¤ Er zijn allerlei methoden ontwikkeld om bestaande rioleringen van
binnenuit of buitenaf te dichten.
Het bekendste is de ‘pipe cracking’
methode, waarbij een machine de
oude leiding open snijdt en door
het vrijgemaakte tracé een nieuwe
buis trekt. Anders dan het grondstoffenbesluit wil, blijft de oude
buis in de grond zitten. Mede door
de kortere aanlegtijd kan bij dit
soort systemen in vergelijking met
het traditionele opgraven zo’n 40
tot 50% bespaard worden op de
kosten. Zo komt een tracé van 700
meter bij dit ‘kraken’ neer op zo’n
€50.000, tegen €120.000 kosten bij
traditioneel opgraven [Quist, 2002a].
Per dag kan door 2 werknemers
120 meter vervangen worden. De
methodes renderen alleen bij tracés
met weinig aansluitingen, aangezien
er per 100 meter een put gegraven
moet worden en er geen zijtakken
of aansluitingen in het tracé mogen
liggen. Deze methode heeft dan
ook als belangrijkste bezwaar dat ze
mogelijk zijtakken afsluit.

103

Autonomie & Heteronomie

DEEL II

.PNFOUFFMWJOEUWPPSBMPOEFS[PFLQMBBUTOBBSWFSNJOEFSJOHWBOLPTUFOWBOIFSBBOMFHFO
WFSBOEFSJOHWBOPWFSTUPSUFOŉ©&FOWFSEFSFTDIBBMWFSHSPUJOHXPSEUOBHFTUSFFGEŉņ
%FWPPSOBBNTUFNBBUSFHFMFOWBOEFSFDFOUFA(FNFFOUFMJKLF3JPMFSJOHTQMBOOFOŉŇ (31 
CMJKLFOOFFSUFLPNFOPQWFSHSPUJOHWBOUSBOTQPSUDBQBDJUFJU WFSHSPUJOHWBOCFSHJOH FO
BBOMFHWBOFYUSBSBOEWPPS[JFOJOHFO [PBMTCFSHCF[JOLCBTTJOTŉňPGSFUFOUJF[BLLFOUVTTFOEF
PWFSTUPSUFOIFUPOUWBOHFOEFPQQFSWMBLUFXBUFS [PEBUWVJMVJUXPSQPQIFUPQQFSWMBLUFXBUFS
XPSEUWFSNJOEFSE<7SJFT B>
Figuur 3.15

Diverse rioolstelsel varianten

Gemengd Rioolstelsel

vuilwateroverstort

DWA
+
RWA

Gescheiden Rioolstelsel

DWA

RWA

Verbeterd
Gescheiden Rioolstelsel

DWA
+
RWA

schoonwateroverstort
RWA

)FUTZTUFFNCPVXUGFJUFMJKLEPPSPQEFCF[JOLCBTTJOT[PBMTXFEJFLFOOFOVJUEFBGWBM
XBUFS[VJWFSJOHTJOTUBMMBUJFT XBBSEPPSTFEJNFOUBUJFIFUHF[VJWFSEFSJPPMXBUFSXPSEUPOUEBBO
WBOCF[JOLCBBSNBUFSJBBMŉŉ%FWSBBHJTPGIFU MJDIU WFSWVJMEFSFHFOXBUFSXFM XFFS PQ
FFODJWJFMUFDIOJTDIFXJK[F NFUBMMFCJKLPNFOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSNPFUXPSEFO
CFIBOEFME
7PPSEFWFSCFUFSJOHWBOEFSJPPMXBUFS[VJWFSJOHTJOTUBMMBUJFTJTFFOFYUSBJOWFTUFSJOHWBOǎ
NJMKPFOCFOPEJHE<.FJKFS C>%FUPUBMFKBBSMJKLTFLPTUFOWPPSBMMFBBOIFUXBUFS
HFSFMBUFFSEFEJFOTUFOFOWPPS[JFOJOHFO JODMVTJFGEFJOGSBTUSVDUVVSWPPSESJOLXBUFS 
SJPMFSJOHFE [VMMFOPQMPQFOWBO NJMKBSEFVSPJOUPUNJMKBSEFVSPJOŉŊùŉŋ
0NEBUEFNFFTUFHFNFFOUFOWPPSEF[FWFSCFUFSJOH WFFMBMWFSWBOHJOH FOPOEFSIPVEHFFO
PGPOWPMEPFOEFHFMEIFCCFOHFSFTFSWFFSEJTEFWFSXBDIUJOHEBUEFHFNJEEFMEFLPTUFO
QFSIVJTIPVEFOWBOǎQFSKBBSUFOCFIPFWFWBOESJOLXBUFS SJPMFSJOHFOXBUFSTDIBQT
CFMBTUJOHJO[BMTUJKHFOOBBSDBǎQFSKBBSŊŅ<.FJKFS C>
0NEFHFTUFMEFQSPCMFNFONFFSTUSVDUVSFFMPQUFMPTTFONPFUEFNFOTJO[JKOSFMBUJFUPU
XBUFSUPUFFOBOEFSFCFXVTUXPSEJOHLPNFO NFONPFUHBBOEFOLFOJOMFWFOEFTZTUFNFO
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/JFND[ZOPXJD[<>EVJEUEJUJOSFMBUJFUPUEFHFCPVXEFPNHFWJOHBBOBMTIFUOJFVX
UFDIOJTDI QBSBEJHNBJOESJFTUBQQFO
 OBHBBOPGEFWFSPOUSFJOJHJOHLBOXPSEFOWPPSLPNFO 
 OBHBBOXFMLFNPHFMJKLIFEFOFSPQXPOJOHOJWFBVPGQFSDFFMTOJWFBVBBOXF[JH[JKOPN
UPUSFJOJHJOHUFLPNFO FO
 WFS[BNFMFOFODFOUSBBMCVJUFOIFUHFCJFEMFJEFOFOPQMPTTFOŊ
#JOOFOFFOEFSHFMJKLOJFVXUFDIOJTDIQBSBEJHNBJTIFU NFUCFUSFLLJOHUPUEFBBOHFCSVJ
LFSTHFSFMBUFFSEF BGWBM XBUFSTUSPNFO WBOCFMBOHPNGFDBMJÑOOJFUMBOHFSPQUFWBUUFOBMT
FFOOVUUFMPPTSFTJEVNBBSBMTTBNFOTUFMTFMNFUNFFSEFSFOVUUJHFHSPOETUPĊFO%JUIPVEU
JOEBUIFUWBOCFMBOHJTPNEFBGWBM XBUFS TUSPPN[PHFDPODFOUSFFSENPHFMJKLUFIPVEFO
FOEF[FOJFUUFWFSEVOOFONFU ESJOL XBUFS)PFXFMWPPSEFCFIBOEFMJOHBMMFSMFJUFDIOJTDI
FFOWPVEJHFFOHPFELPQFNFUIPEFOCFTDIJLCBBS[JKO EJFPWFSBMFOPQWSJKXFMJFEFSFTDIBBM
LVOOFOXPSEFOUPFHFQBTU WPPSBMXBOOFFSIFUBGWBM[PHFDPODFOUSFFSENPHFMJKLCMJKGU 
XPSEUWBOVJUEFAHFWFTUJHEFXFSFMEWBOEFQVCMJFLFTBOJUBUJFOBVXFMJKLTHFQSPCFFSEEF[F
NFUIPEFOWFSEFSUFPOUXJLLFMFO MBBUTUBBOUFIFMQFOJNQMFNFOUFSFOŊ¤

ŉ© Door het verlagen van de over-

stortfrequentie, bijvoorbeeld door
het inbrengen van bergbezinkvoorzieningen, kunnen het aantal
kleine overstorten en de totale
jaarlijkse waterhoeveelheid worden
gereduceerd. Grote lozingen kunnen op deze wijze niet worden
voorkomen en juist bij deze lozingen
kan de zgn. Vrachtuitworp 15 tot
80% van de jaarlijkse vuiluitworp
bedragen [Jacobs, 1994]. Er wordt
tweesporig onderzoek gepleegd,
namelijk stochastisch en deterministisch (waarschijnlijkheid versus
geconstateerde defecten). Bij het
stochastisch onderzoek wordt getracht uit waarnemingsreeksen de
relatie te traceren tussen regenval
en afvalwaterproductie enerzijds en
hoeveelheden water en de gemeten
vuiluitworp anderzijds. Hierbij wordt
de (bestaande) riolering als een soort
‘black box’ beschouwd waarvan
enkele parameters bekend zijn (zoals
statische berging). Men beperkt
zich tot het stochastisch gedrag van
input en output zonder bijvoorbeeld
het gedrag van waterstroming en
sedimenttransport te beschouwen.
Een voorbeeld hiervan is het effectiever maken van de straat als
bekken om water tijdelijk te bergen.
Deze stochastische methode wordt
veelal verkozen omdat het wiskundig
beschrijven van de afvoer over straat
en het risico op overstroming als
één van de moeilijkst te beschrijven

problemen uit de vloeistofmechanica beschouwd wordt. Vandaar dat
(mede) onderzocht wordt of het
mogelijk is het regenwater vertraagd
af te laten stromen. Gedacht wordt
aan het tijdelijk bergen in bekkens,
bekend van de Romeinen, en deels
het bergen op straat of in naast de
wegen gecreeërde plekken [Wiggers,
1991]. Gestreefd wordt naar tenminste 60% afkoppeling van hemelwater
in nieuwe wijken, en zo’n 20% in
bestaand stedelijk gebied. In 2002
was in totaal 5% van het verhard
oppervlak afgekoppeld. De verwachting is dat dit in 2010 14% zal zijn
[Palsma, 2005].
ŉņ Er zijn inmiddels plannen voor
introductie c.q. opschaling van
RWZI’s ten behoeve van de behandeling van het afvalwater van 1
miljoen inwoners equivalenten.
ŉŇ In het basisrioleringsplan worden
de noodzakelijke infrastructurele
aanpassingen beschreven.
ŉň De bouw van bergbezinkbassins
is een effectieve maar dure oplossing
die als end-of-pipe technologie te
typeren is.
ŉŉ Omdat snel ruimen van het
bezonken slib gewenst is, wordt de
voorkeur gegeven aan ronde bezinktanks met mechanische ruiming en
afvoer van het slib in het centrum
van de tank [Kop, 1993].

lig onderhoud aan- en de vervanging
van de riolering waarmee uiteindelijk
de komende tien jaar in het totaal
zo’n 2,5 miljard euro gemoeid is.
Om overstorten van ongezuiverd
rioolwater op het oppervlaktewater
te voorkomen is zeker 1 miljard euro
nodig [Meijer, 2002b]. De investeringskosten voor de riolering bedragen ca. 80% van de totale investeringskosten in de afvalwaterketen
en 20% voor afvalwaterzuivering
[Palsma, 2005].
ŉŋ Los van onverwachte uitgaven als
gevolg van bijvoorbeeld calamiteiten.
Voorbeeld is een acuut probleem
in Zoetermeer: kosten € 130.000
om het probleem weer te verhelpen
[Aanbestedingskrant, 2004].
ŊŅ De aanleg en het onderhoud van
rioleringsstelsels vergt steeds meer
geld. De aanlegkosten per woning
variëren van € 3500 tot € 7800 per
woning (in 2002) [Mels et al., 2004a].
Ŋ Voorbeeld voor de eerste stap is
het veranderen van bepaalde materialen (loden leidingen, zinken goten).
De tweede stap kan leiden tot lokale
oplossingen zoals oppervlakte-infiltratie en evt. reiniging op buurt- of
wijkniveau [Niemczynowicz, 1993].
Ŋ¤ In tegendeel: "de toepassing van
deze achterhaalde methoden gaat
ten koste van het woongerief en van
de hygiëne op de woonplek en het
is technisch op grotere schaal niet
ŉŊ De belangrijkste oorzaak van
deze kostenexplosie is het achterstal- realiseerbaar is" [Lettinga, 2002].
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3.3.3
afval- en water gerelateerde actoren
%F/FEFSMBOETFBGWBMNBSLUJTPQUFEFMFOJOESJFEFFMNBSLUFO EJFJFEFSBG[POEFSMJKL
PWFSFFOLPNFONFUÏÏOPGNFFSGBTFOWBOEFBGWBM WFSXFSLJOH LFUFO)FUCFUSFGUEFBGWBM
JO[BNFMJOH EFSFDZDMJOHFOEFBGWBMWFSXFSLJOHFOBG[FUŊņ 'JHVVS
Figuur 3.16
Belangrijkste actoren (naar groep) in de
afvalketen
Afvalinzameling
· inzamelinstanties:
1- overheid gedomineerd 
2- particulier bedrijf ŊŇ
3- PPS constructies Ŋň
· VA (vereninging afvalbedrijven)
· gemeenten (individueel en via VNG)
· 4 ‘zelfvoorzienende’ regio’s
Recycling
·
·
·
·

recycling bedrijven; inzameling Ŋŉ
recycling bedrijven; bewerking en sortering ŊŊ
4 ‘zelfvoorzienende’ regio’s
afnemers

·
·
·
·

gemeenten
provincies
Ministerie van Economische Zaken
Europees Parlement en de Raad van de EU

Afvalverwerking; algemeen

algemeen

verbranden

· 14 afvalverbrandingsinstallaties (avi’s)Ŋŋ
· EnerQ (TenneT; uitvoerder MEP-regeling)ŋŅ
· afnemers energie

storten

· 47 (+7) stortplaatsen ŋ

composteren

· 25 composteer inrichtingen ŋ¤
· afnemers compost ŋ©

slibverwerking

· 13 slibverwerking ŋņ

#JOOFOEFHFCPVXEFPNHFWJOHJTEFXBUFSLFUFOPQUFEFMFOJOXBUFSXJOOJOH JODMVTJFGEF
DPOEJUJPOFSJOHWPPSESJOLXBUFSFOJOEVTUSJFXBUFS USBOTQPSUFOEJTUSJCVUJF XBUFSWFSCSVJL 
BGWPFS CFIBOEFMJOHFOMP[JOHPQIFUPQQFSWMBLUFXBUFS<)VJTNBOFUBM >%FXBUFS
LFUFOWBMUPQMBOEFMJKLOJWFBVPOEFSEFOBUJPOBMFXBUFSIVJTIPVEJOH%FXBUFSLFUFOIFFGU
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WFSEFSSFMBUJFTNFUCFUSFLLJOHUPUEFLXBOUJUFJUFOLXBMJUFJUWBOIFUPQQFSWMBLUFXBUFSFO
EFHSPOEXBUFSTUBOE%FWFSBOUXPPSEFMJKLIFEFOFOCFWPFHEIFEFOWPPSEFXBUFSLFUFO FO
EFFSCJKCFIPSFOEFXBUFSJOGSBTUSVDUVVS MJHHFOCJKWFSTDIJMMFOEFJOTUBOUJFT HFMJFFSEBBOEF
WFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVTFOPOEFSEFMFO UJKETBTQFDUFO CJOOFOEFLFUFO0QHFTQMJUTUOBBS
POEFSEFMFOWBOEFXBUFSLFUFO[JKOEFWPMHFOEFQBSUJKFOCFUSPLLFO 'JHVVS 

Relaties tot de (vaste) afval- en water infrastructuur
/BBTUIFUmOBODJÑMFCFMBOHWBOEFCFXPOFSTWPPSFFOWPPSEFMJHFIVJTBBOTMVJUJOH JTFSFFO
UXFFEFCFMBOH EFWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWPPSFFOTDIPPONJMJFV&FOWPPSCFFMEJTFFO
SJPMFSJOHTTZTUFFNNFUFFOHFTDIFJEFOTUFMTFM XBBSEPPSEFCFXPOFSTIFUCFTFGLSJKHFOQFS
TPPOMJKLFFOCJKESBHFBBOFFOCFUFSNJMJFVUFMFWFSFO"MTSJPPMBBOMFHOJFUAEPFMNBUJHJTLBO
EFHFNFFOUFCJKEFQSPWJODJFPOUIFċOHBBOWSBHFOŋŇ1FSQSPWJODJFWFSTDIJMUFDIUFSIFU
POUIFċOHTCFMFJEŋň*OEFQSBLUJKLXPSEUEFJOJUJÑMFLFV[FWPPSEFUFDIOJTDIFXBUFSJOGSB
TUSVDUVVSHFNBBLUEPPSEFHFNFFOUF EFXBUFSTDIBQQFOFOXBUFSMFJEJOHCFESJKWFO
%FQSBLUJKLWBOXBUFSCFIFFSJO/FEFSMBOEJTEBUCFXPOFSTIFUXBUFS JOBMIBBSBTQFDUFO 
BNQFSCFMFWFO%SJOLXBUFSLPNUBMTWBO[FMGTQSFLFOEVJUEFLSBBOFOVJUIFUTQPFMSFTFSWPJS
Ŋņ In 2001 ruim 76% door private

partijen (ruim 1.6 miljard Euro)
en qua omzet 43.7% van het totaal
(tegen recycling 16.7% en afvalverwerking en afzet 39.6%) [Grafhorst,
2004].
ŊŇ Het aandeel van particuliere
bedrijven is anno 2004 ca. 37%
[AOO, 2004]. De belangrijkste
spelers op de Nederlandse afvalmarkt waren tot recent de conglomeraten BFI International, Waste
Management Inc. Dominant. Op
dit moment zijn vooral SITA (Suez
Lyonnaise de Eaux) en Shanks
Int. dominant. In de afvalinzamelingsmarkt voor huishoudelijk
afval zijn Van Gansewinkel, SITA,
Shanks Nederland, Van Kaathoven,
Terhorst, Verstraeten Verbrugge
Groep (Delta Milieu) de belangrijkste partijen [Grafhorst, 2004].
Ŋň Een aandeel van ca. 2% van
de afvalinzameling. Nederlandse
voorbeelden zijn CURE (Van
Gansewinkel met gemeenten
Eindhoven, Geldrop/Mierlo en
Valkenswaard) en Blink (SITA met
gemeente Helmond) [Grafhorst,
2004].
Ŋŉ In 2001 waren dit in Nederland
405 [Reach, 2001]. Voor meer dan
de helft bedrijven met maximaal
5 medewerkers. Een belangrijk en
groot recyclingbedrijf is SITA (incl.
Mirec). Niet in alle gevallen omvatten deze bedrijven alle deelstromen.
Qua marktpartijen is er onderscheid

tussen de verschillende deelstromen.
De belangrijksten zijn: puin (ca. 120
bedrijven), oud papier en karton
(gedomineerd door 4 bedrijven:
VAOP, AVR, Essent en SITA), glas
(gedomineerd door enkele bedrijven,
zoals VAOP, Van Gansewinkel en
Dusseldorp) en textiel (24 charitatieve instellingen, w.o. het Leger des
Heils).
ŊŊ Bij de papier- en kartonmarkt zijn
8 grote partijen actief in Nederland,
en er zijn vier papierfabrieken
die zorgdragen voor hergebruik
(Kappa, Parenco, SCA-De Hoop,
en Smurfit). De glasmarkt wordt
gedomineerd door Maltha (Van
Gansewinkel) te Fijnaart en de
Verenigde Glasfabrieken, en textiel (twee spelers beheren ca. 80%
van de markt: De Boer Groep en
Textrade) [Grafhorst, 2004; AOO,
2004].
Ŋŋ De twee grootste partijen in de
markt voor afvalverbranding zijn
AVR en Essent (samen 55% van de
capaciteit).
ŋŅ Sinds juli 2003 is de
Milieukwaliteit Elektriciteits-productie werkzaam (de MEP is een subsidieregeling voor producenten van
duurzame elektriciteit uit WKK, ter
vervanging van de voormalige REB,
Regulerende Energiebelasting).
ŋ Van de ongeveer 450 stortplaatsen (1977) zijn eind 2003 nog 30 in
werking, 17 in afwerking, 3 in procedure en 4 tijdelijk gesloten [PWC,

2004].
ŋ¤ In 2003 is ca. 1361 kton gft verwerkt in composteringsinrichtingen,
wat een daling is van 6% t.o.v. 2002,
niet alleen door minder aanvoer
vanuit Nederland, maar ook door
flink lagere invoer vanuit het buitenland (1kton in 2003 ten opzichte van
19kton in 2001). Essent bezit het
grootste deel van de Nederlandse
composteringsmarkt, maar wil de
activiteit verkopen om zich te richten op de ‘core business’ [Grafhorst,
2004; Werkgroep Afvalregistratie,
2004].
ŋ© In Nederland wordt ca. 50% afgezet in de land- en tuinbouwsector
[Grafhorst, 2004].
ŋņ Slib wordt in Nederland op
verschillende manieren verwerkt:
verbranding, compostering, droging en natte oxidatie. In 2002 is in
Nederland via deze methoden in totaal 326 kton (droge) stof verwerkt
[Werkgroep Afvalregistratie, 2004].
ŋŇ De gemeente heeft de wettelijke
verplichting voor ieder huishouden
een riool(afval) aansluiting te garanderen en kan bij de provincie (via
waterschappen) ontheffing vragen
voor toepassing van bijvoorbeeld
een lokaal of decentraal afvalwatersysteem.
ŋň Zie ook hoofdstuk 8.3.2 .
ŋŉ Voor een samenvatting van de
deelstudie toevoerwater infrastructuur zie Achtergrondstudie B2.
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Figuur 3.17
Belangrijkste actoren (naar groep) in de
(afval)waterketen
Levering
·
·
·
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·
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Unie van Waterschappen

7PPSBMUFOBBO[JFOWBOBGWBMXBUFSJTWBOCFTFGWBOXBUFSBDIUFSIFUAQVUKFPGEFAEPPSTQPFM
LOPQHFCFVSUBNQFSTQSBLF IFU[PHFOBBNEFAnVTIBOEGPSHFU )FUFMFNFOUXBUFSLSJKHU
CJKEFWPSNHFWJOHWBOXPOJOHCPVXMPDBUJFTXFMTUFFETNFFSBBOEBDIU)FUJTWBOCFMBOHEBU
PQFFOJOUFHSBMFXJK[FNFUEFWFSTDIJMMFOEFGVODUJFTWBOXBUFSXPSEUPNHFHBBO8BOOFFS
FFOFJOEHFCSVJLFSNFFSCFUSPLLFOXPSEUCJKIFUXBUFSJO[JKOPGIBBSEJSFDUFPNHFWJOHLBO
EFCFXVTUXPSEJOH FOEBBSNFFIFUBMEBOOJFUEVVS[BBNIBOEFMFOJO[JDIUFMJKLFSXPSEFO
WPPSHFCSVJLFSFOCFIFFSEFS%FHFCSVJLFSLBOQFSTPPOMJKLNFFXFSLFOBBOIFUUPUTUBOE
CSFOHFOFOJOTUBOEIPVEFOWBOFFOEVVS[BNFXBUFSLSJOHMPPQJOEFEJSFDUFPNHFWJOH
5FDIOJTDIJT WPMMFEJH BVUPOPPNXBUFSHFCSVJLJOFJHFOCFIFFSFFOPQMPTCBBSQSPCMFFN
*OEJFO[POOJFVXFXBUFSLFUFOPOUXJLLFMEXPSEUNPFUSFLFOJOHHFIPVEFOXPSEFONFU
BTQFDUFOBMTLPTUFO WFJMJHIFJE CFUSPVXCBBSIFJE CFIFFSFOFOFSHJFWFSCSVJL*OGFJUFLBO
EFLFUFO[FMGTUPUPQHFCPVXTDIBBMLPSUHFTMPUFOXPSEFO
)FUPQNBBUNBLFOWBO[POTZTUFFNWSBBHUXFMPNFFOWPMMFEJHFFOHPFEFBGTUFNNJOH
UVTTFOEFCFMBOHSJKLTUFBDUPSFO JOEJUHFWBMEFPQESBDIUHFWFSHFCSVJLFS BSDIJUFDU 
BBOOFNFS JOTUBMMBUFVS HFNFFOUFFOXBUFSLXBMJUFJUTCFIFFSEFS
#JKIFUSFBMJTFSFOWBOFFOBVUPOPPNXBUFSTZTUFFNPQEFPQÏÏOOBLMFJOTUFTDIBBM EJFWBO
EFXPOJOHFOIFUXPOJOHFOTFNCMF PGCVVSU [JKONPHFMJKLFCFMFNNFSJOHFOEFWFJMJHIFJE 
EF[FLFSIFJE IFUCFIFFSFOEFLPTUFO EFKVSJEJTDIFBTQFDUFO[PBMTBBOTQSBLFMJKLIFJE DPO
USPMF UPF[JDIUFOIJOEFS FOTVCKFDUJFWF[BLFO[PBMTEFTNBBLWBOIFUXBUFS PGIFU
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POUCSFLFOFSWBO #JKWPMMFEJHFBGTMVJUJOHWBOIFUXBUFSMFJEJOHOFULVOOFOCPWFOTUBBOEF
QSPCMFNFOPN[FJMEXPSEFOEPPSWPPSDPOTVNQUJFHFCSVJL NJOFSBBM XBUFSUFLPQFO)FU
HBBUPNWBOIFUUPUBMFXBUFSHFCSVJLWBOIVJTIPVEFOT

3.3.4
toevoerwater infrastructuur
0OEFSIVJTIPVEFMJKLUPFWPFSXBUFSŋŉXPSEFOESJOLXBUFSFOIVJTIPVEXBUFSWFSTUBBO
#JKESJOLXBUFSTQSFLFOXFWBOIFUQSJNBJSFOFUFOCJKIVJTIPVEXBUFSWBOIFUTFDVOEBJSF
MFJEJOHOFU
Figuur 3.18

Schema drinkwaternet
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Figuur 3.19
Schema onderdelen stedelijke waterketen

Regio

Regio

Stad

Wijk / Buitengebied

neerslag
landgebruik

neerslag
drinkwater
bereiding

gebouw
(verbruiker)

straat
(verharde buitenruimte)
afvalwater
zuivering

riool

overstort

slib
grondwater

slib

oppervlakte
water

grondwater

effluent
oppervlakte
water

AVI

106

104

101

0

101

104

106
meters
109

Autonomie & Heteronomie

DEEL II

)FUIVJEJHFTZTUFFNWBOXBUFSXJOOJOH [VJWFSJOHFOEJTUSJCVUJFIFFGUEFWPMHFOEF
LFONFSLFO DFOUSBMF UFDIOPMPHJTDIFQBSBEJHNB 
r DFOUSBMFPSHBOJTBUJFWBOXJOOJOH QSPEVDUJFFOEJTUSJCVUJFFOJO[BNFMJOH
r FOEPGQJQFBBOQBL NFUMJDIUFPNCVJHJOHSJDIUJOHQSFWFOUJF PGXFMATPVSDFDPOUSPM 
r HFIFFMUCWESJOLXBUFSLXBMJUFJU
r EJTUSJCVUJFWPMMFEJHPOEFSHSPOET
r XFJOJHPGHFFONPHFMJKLIFJEUPUQSPEVDUEJĊFSFOUJBUJF BMMFFOWJBFFOQBSBMMFMMFJOGSB
TUSVDUVVS 
r CFQFSLUFNPHFMJKLIFEFOUPUWFSWBOHJOHEPPSMPDBMFCSPOOFO BBOTMVJUQMJDIU 
4BNFOHFWBUUFPNTDISJKWFOBMTFFOQBSBEJHNBEBUCFTUBBUVJUDFOUSBBMHFSFHFMEFXJOOJOH 
WFSXFSLFO QSPEVDUJF FOEJTUSJCVUJF XBBSCJKEFJO[FUWBOAIBSEFUFDIOPMPHJFDFOUSBBMTUBBU
#JOOFOEJUTZTUFFNWBOWFSXFSLJOH[JKOEFWPMHFOEFAUFDIOPMPHJTDIFUSBKFDUFO LFV[FT 
CFQBMFOE
r EFCFSFJEJOHWJOEUDFOUSBBMQMBBUT FOXPSEUWJBDFOUSBMFWFSEFFMQVOUFOWFSUBLU
HFUSBOTQPSUFFSE
r IFUUSBOTQPSUTZTUFFNJTHFTUBOEBBSEJTFFSE
r HSPPUTDIBMJH
r CFSFJEJOHXPSEUHFLFONFSLUEPPSTUFFETNFFSUFDIOPMPHJFJWNTUJKHFOEF NPFJMJKL
WFSXJKEFSCBSF WFSPOUSFJOJHJOHFO
r CFSFJEJOH JOEJSFDU JOPWFSIFJETIBOEFOUSBOTQPSUFOCFIFFSUSBOTQPSUOFUJTHFEFFMUFMJKL
JOIBOEFOWBOQSJWBUFQBSUJKFO

3.3.5
water afvoer infrastructuur
%FOPPE[BBLWBOFFOHPFEFIZHJÑOFJOWFSCBOENFUHF[POEIFJETSJTJDPTJTEFWPPSOBBNTUF
SFEFOWPPSEFBBOXF[JHIFJEWBOSJPMFSJOHŅŅ)FUBGWPFSFOWBOACFTNFUSJPPMXBUFS XFHWBO
EFIVJTIPVEFOT MJKLUWBOVJUQVCMJFLHF[POEIFJETQFSTQFDUJFGCF[JFOFFOMPHJTDIFFOOPPE
[BLFMJKLFFFSTUFTUBQ#JKEJU BMTFOEPGQJQFUFPNTDISJKWFOTZTUFFN HFMEUIFUAnVTIBOE
GPSHFUQSJODJQFŅ%FUXFFEFTUBQ EFCFIBOEFMJOHWBOIFUBGWBMXBUFS JTIFUQSPEVDFSFOFO
HBSBOEFSFOWBOIZHJÑOJTDIWFJMJHXBUFS EVTWSJKWBOQBUIPHFOFO
)FUCFTUBBOEF DFOUSBMF BGWBMXBUFSOFUMJHU JONJEEFMT HFIFFMPOEFSHSPOETŅ¤4JOETEF
KBSFO[FWFOUJH 8FU7FSPOUSFJOJHJOH0QQFSWMBLUFXBUFS JTIFU/FEFSMBOETFPWFSIFJETCFMFJE
FSPQHFSJDIUPNBMMF/FEFSMBOETFXPOJOHFOFOCFESJKGTHFCPVXFOPQIFUDFOUSBMFSJPMFSJOHT
OFUXFSLBBOUFTMVJUFO XBBSEPPSEFCVMLWBOIVJTIPVEFMJKLBGWBMXBUFSWFSXFSLUXPSEUJO
HSPPUTDIBMJHFSJPPM[VJWFSJOHFO0PLEFBESFTTFOJOCVJUFOHFCJFEFO HFXPPOMJKLOPHPQFFO
TFQUJDUBOLBBOHFTMPUFO XPSEFO[PWFFMNPHFMJKLJOIFUDFOUSBMFOFUPQHFOPNFO)FUBGWBM
XBUFSMPPQUWJBEFSJPPMBBOTMVJUJOHFOJOIFUIPPGESJPPMŅ©)FUIPPGESJPPMMPPQUOBBSEF
SJPPMXBUFS[VJWFSJOHTJOTUBMMBUJF 38;* Ņņ*OQSJODJQFLVOOFOEFWPMHFOEFIFSLPNTU
CSPOOFOWBOBGWBMXBUFSXPSEFOPOEFSTDIFJEFOŅŇ
r IVJTIPVEFMJKL FOHFMJKLHFTUFME BGWBMXBUFS
r CFESJKGTBGWBMXBUFS
r CJK[POEFSBGWBMXBUFSŅň
"GWBMXBUFSLBOPQNBOJFSFOXPSEFOBGHFWPFSE 'JHVVS %FIVJEJHFJOGSBTUSVDUVVS
NFUCFUSFLLJOHUPUIFUBGWBMXBUFSJO/FEFSMBOEIFFGUEFWPMHFOEFLFONFSLFO
r CFWPSEFSJOHWBOEFIZHJÑOF
r DFOUSBMFPSHBOJTBUJF
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r HFCSVJLWBOHSPPUEFFMWBOIFUMFJEJOH ESJOL XBUFSBMTUSBOTQPSUNFEJVN
r JOUFOUJFUPUCFTDIFSNJOHWBOIFUNJMJFVEPPSNJEEFMWBOIFU[PHPFENPHFMJKL
WFSXJKEFSFOWBONJMJFVCFMBTUFOEFTUPĊFO
r IFUCJKEFBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHWSJKLPNFOEFTMJCXPSEUHFTUPSUPGWFSCSBOE
r BGWPFSWBOSFHFOXBUFSWJBFFOHFNFOHEPGHFTDIFJEFOSJPPMTUFMTFM
r CFQFSLUFNPHFMJKLIFEFOUSBOTQPSUPWFSMBOHF SF BGTUBOEFO
r TUJKHFOEBBOEFFMDBQBDJUFJUTFOPVEFSEPNTHFCSFLFO
Figuur 3.20
Schema afvalwaternet
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ŅŅ Voor een samenvatting van de
deelstudie afvalwaternet zie achtergrondstudie B2.
Ņ Dit systeem vergt weinig van
de gebruiker, slechts zo nu en dan
schoonmaken van de toiletpot, en
is hygiënisch. De gebruiker wordt
nauwelijks met zijn of haar excreta
geconfronteerd en de gebruikskosten zijn laag.
Ņ¤ Het fysieke deel van het afwateringssysteem bestaat uit het
leidingstelsel (perceelaansluitingen,

buizen, straatkolken en mangaten),
de overstortput, de bergbezinktank
(en/of varianten), het rioolgemaal,
de transportleiding naar de RWZI,
de RWZI, het effluentgemaal en de
effluentleiding en het stedelijke oppervlaktewater.
Ņ© Ook kan er een zogenoemd
nevenriool tussengesloten zijn.
Hieraan is een klein aantal rioolaansluitingen gekoppeld. Straatkolken
zijn soms ook op het hoofd- of
nevenriool aangesloten.

Ņņ In Nederland zijn er anno 2005
410 RWZI’s, wat neerkomt op
gemiddeld ca. 1 RWZI per 40.000
inwoners, of 85 km2 (uitgaande
van oppervlakte gegevens van het
kadaster).
ŅŇ Voor een, meer nauwgezette
indeling van afvalwatersoorten zie
bijlage X.
Ņň Dit kunnen zijn: diffuse lozingen van de landbouw en afspoelwater van verkeers-infrastructuren.
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4BNFOHFWBUUFPNTDISJKWFOBMTFFOQBSBEJHNBEBUCFTUBBUVJUDFOUSBBMHFSFHFMEFEJTUSJCVUJF
FOWFSXFSLJOH XBBSCJKEFJO[FUWBOAIBSEFUFDIOPMPHJFDFOUSBBMTUBBU#JOOFOEJUTZTUFFN
WBOWFSXFSLJOH[JKOEFWPMHFOEFAUFDIOPMPHJTDIFUSBKFDUFO LFV[FT CFQBMFOE
r JOEFUPJMFUUFOXPSEUXBUFSHFCSVJLUWPPSIFUEPPSTQPFMFOWBOVJUXFSQTFMFO
r NFUEFWFS[BNFMJOHWBOIFUIVJTIPVEFMJKLBGWBMXBUFSXPSEFOEFWFSTDIJMMFOEFTUSPNFO
HFNFOHE
r EFCFIBOEFMJOHTJOTUBMMBUJFTWPPSEFWFSXFSLJOHWBOBGWBMXBUFS[JKOHSPUFOEFFMTHSPPUTDIBMJH
r EFHBOHCBSFPQMPTTJOHWPPSEFCFIBOEFMJOHWBOBGWBMXBUFSJTEFiBDUJFGTMJCJOTUBMMBUJFw
EJUTZTUFFNJTHFSJDIUPQWFSXJKEFSJOHWBONJMJFVCFMBTUFOEFTUPĊFOVJUIFUBGWBMXBUFS
r USBOTQPSU WFSXFSLJOHFOCFIBOEFMJOHTQSPDFTTFOXPSEFOCFIFFSEEPPS SFHJPOBBM 
WFSTDIJMMFOEFEPNJOBOUFBDUPSFO HFNFFOUF XBUFSTDIBQ[VJWFSJOHTTDIBQ 

3.3.6
vaste afvalverwerking
%FCFTUBBOEF NFFTUCPWFOHSPOETFJOGSBTUSVDUVVSPNWBUUSBOTQPSUFOQFSWSBDIUXBHFO CPPU
PGUSFJO"GWBMXPSEUPQHFIBBMECJKEFWFSPPS[BLFSPGCJK EF DFOUSBMFJO[BNFMJOHTQVOUFO
HMBTCBLLFO QBQJFSCBLLFO LMFEJOHJO[BNFMQVOUFO FUDFUFSB FOOBBSDFOUSBMFPQTMBHDR
WFS[BNFMPGWFSEFSFTDIFJEJOHTTUBUJPOTHFCSBDIUŅŉ7BOEBBSXPSEUIFU HFDPODFOUSFFSE 
WFSWPFSEOBBSEFBGWBMWFSCSBOEJOHTJOTUBMMBUJFT BWJ PGOBBSTUPSUQMBBUTFO
&SJTTQSBLFWBOFFOHFMFJEFMJKLFMJCFSBMJTBUJFWBOEFTFDUPSŅŊ FOEVTWBO[HODPODVSSFOUJF
PNEFJOGSBTUSVDUVVS PGPNEFNBSLU ŅŋHFNFFOUFOEJFEFJO[BNFMJOHWBOIVJTIPVEFMJKL
BGWBM BMEBOOJFUHF[BNFOMJKL BBOCFTUFEFOŅ
)FUUPF[JDIUIPVEFOPQOBMFWJOHWBO NJMJFV SFHFMTJTDSVDJBBM WPPSBMPNEBUBGWBM
WFSXFSLFOEFCFESJKWFOIVOJOLPNTUFOPOUWBOHFOCJKEFWFSXFSWJOHWBOEFQSPEVDUFO FO
EVTOJFUCJKEFWFSLPPQWBOQSPEVDUFO %FLPTUHBBUOJFUWPPSEFCBBU [PEBUCFESJKGT
SFTVMUBUFOIPHFSXPSEFOBMTHFFOPGOBVXFMJKLTLPTUFOXPSEFOHFNBBLU
7FSXFSLJOHWBOBGWBMJO/FEFSMBOEIFFGUEFWPMHFOEFLFONFSLFO DFOUSBMFQBSBEJHNB 
r CFWPSEFSJOHWBOEFIZHJÑOF
r DFOUSBMFPSHBOJTBUJFJO[BNFMJOHWFSXFSLJOHBMHFNFFOFOHGUBGWBM¤
r FJHFO JOEJWJEVFFM JOJUJBUJFGJO[BNFMJOHBGXJKLFOEFEFFMTUSPNFO SFDZDMJOHWBOLVSL 
MVJFST UFUSBQBLLFO nBDPOT DFOUSBBMUSBOTQPSUFOWFSXFSLJOHHFFOMFWFMQMBZJOHmFME
PQOBUJPOBBMFOJOUFSOBUJPOBBMTDIBBMOJWFBV
r WFFMIFJEWBOBDUPSFO POBGIBOLFMJKLTUSBUFHJTDIHFESBH©FOFFOXJTTFMFOEBBOUBMBDUPSFO
EBUFFOSPMTQFFMUCJKEFTUVSJOHWBOBGWBMFODPNQMFYFDPOUBDUQBUSPOFO
r CFTDIFSNJOHWBOIFUNJMJFVEPPSPQUJNBMJTBUJFWBOIFSHFCSVJLWBOEF HSPOE TUPĊFOUF
BDDFOUVFSFO
r &VSPQFTFIBSNPOJTBUJFņ
r NPHFMJKLIFEFOUPUQSPEVDUFOEJFOTUFOEJĊFSFOUJBUJF
r GPSNFFMKVSJEJTDIARVBTJSFHJPOBMF[FMGWPPS[JFOJOH JOEFQSBLUJKLNFFSFFOQBQJFSFO OJFU
NFFSCFTUBBOE FWFOXJDIU 
r CFQFSLUFNPHFMJKLIFEFOUSBOTQPSUPWFSMBOHF SF BGTUBOEFO CFPPSEFMJOHFOCFTMJTTJOHJO
PWFSIFJETIBOEFOFOPQJOEJWJEVFMFTDIBBMFOBEIPDCBTJT
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4BNFOHFWBUUFPNTDISJKWFOBMTFFOQBSBEJHNBEBUCFTUBBUVJUDFOUSBBMHFSFHFMEFJO[BNFMJOH 
USBOTQPSUFOWFSXFSLJOH QSPEVDUJF #JOOFOEJUTZTUFFNWBOWFSXFSLJOH[JKOEFWPMHFOEF
AUFDIOPMPHJTDIFUSBKFDUFO LFV[FT CFQBMFOE
r EFHBOHCBSFPQMPTTJOHWPPSEFCFIBOEFMJOHWBO('5BGWBMJT OPH DPNQPTUFSJOH JO
VJU[POEFSMJKLFHFWBMMFOXPSEUWFSHJTUJOHUPFHFQBTUŇ
r EFHBOHCBSFPQMPTTJOHWPPSIFUPWFSJHBGWBMJTWFSCSBOEJOHň JOVJU[POEFSMJKLFHFWBMMFO
XPSEUHFTUPSUŉ CJKPOUIFċOH PGHFÑYQPSUFFSE
r HSPFJFOEFHSPPUTDIBMJHIFJE DPNQMFYJUFJUEZOBNJFLFJHFOEPNTWFSIPVEJOHFOFOSFHJP
JOEFMJOHFOIPVEFOEFTDIBBMWFSHSPUJOHOJFUCJKFOJODJEFOUFOCFQBMFOIBOEFMFO
r WFSXFSLJOHJTEJSFDUPGJOEJSFDU OPH HSPUFOEFFMTJOPWFSIFJETIBOEFO NBBSFS[JKOHSPUF
USBOTGPSNBUJFTJOTBNFOTUFMMJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFBDUPSFOFOEFLFUFOPOEFSEFMFOEJF[F
CFIFFSTFO
)FUMBBUTUHFOPFNEFBTQFDUJTEFMBBUTUFKBSFOTUFSLBBOIFUWFSBOEFSFO BBOHF[JFOFFOTUFFET
HSPUFSBBOEFFMWBOEFBGWBMWFSXFSLJOHEPPSEF OPHWFSBOUXPPSEFMJKLF HFNFFOUFOXPSEU
VJUCFTUFFEBBOWPMMFEJHPOBGIBOLFMJKLFDPNNFSDJÑMFQBSUJKFOŊ

Ņŉ Algemeen denkt men dat
Nederland voorop loopt met het
gescheiden inzamelen van papier
en glas. Tot op zekere hoogte is dat
zo. Toch blijkt uit de meest recente
statusrapportage GIHA dat landelijk
gezien slechts 20% van de gemeenten de taakstelling voor glas, oud-papier en karton halen en slechts 19%
de norm voor textiel inzameling. De
inzameling van gft-afval is wel succesvol [Poppelaars, 2002].
ŅŊ Afvalbedrijven zijn binnen deze
liberalisering van de markt gewild
bij investeerders wegens stabiele en
voorspelbare inkomsten [Barschot,
2006].
Ņŋ In tegenstelling tot concurrentie
op de infrastructuur of concurrentie
tussen infrastructuren, waarvan bij
de andere infrastructuur gerelateerde
sectoren sprake is /kan zijn.
Ņ In 2004 past 29% van de
Nederlandse gemeenten een systeem
van tariefdifferentiatie toe (wat
neerkomt op 21% van de huishoudens). Hiervan doet 7.3% van de
Nederlandse gemeenten dit via het
systeem van diftar naar volume,
12.0% diftar naar volume en frequentie, 4.3% diftar met behulp van
de ‘dure’ zak, en 5.0% diftar naar
gewicht. Uit onderzoek is gebleken
dat in gemeenten met een diftar
systeem de totale afvalbeheerskosten

lager zijn dan in gemeenten zonder
diftar [AOO, 2004b].
 Vooral grote gemeenten beschikken nog over een eigen afvalinzamelingdienst. Kleinere gemeenten
besteden het veelal uit aan particuliere bedrijven. Reden is de benodigde
schaalgrootte om effectief te kunnen werken [Grafhorst, 2004].
¤ Gescheiden gft inzameling staat
onder druk en wordt in steeds meer
stedelijke gebieden afgeschaft. Per
2004 worden bovendien de ontheffingscriteria voor de verplichte
gescheiden inzameling (nog verder)
verruimd. Door de in gang gezette
versoepeling van het GFT beleid
ontstaat kans op willekeur, met
directe gevolgen voor recyclage. Het
is de trend naar meer nuttige toepassing, met name van verbranding met
energiewinning.
© Voorbeeld is het ‘dreigen’
met import uit het buitenland om
herverdeling van afval (over de
regio’s)te bevorderen. Ook worden
nieuwe technieken, zoals vergisten
soms negatief kritisch benaderd om
avi’s te beschermen, en om nazorg te
kunnen financieren wordt het stortverbod door sommige overheden
bewust genegeerd [Baas, 1998].
ņ Een onderdeel is de overgang
van het statiegeldprincipe naar het
principe verwijderingsbijdrage.

Ň Voor groenafval (geen berm-

maaisel of oogstrestanten) en terragrond geldt per augustus 2004
een vrijstelling van het stortverbod
[Grafhorst, 2004]. Anno 2005 is
sprake van een grote verschuiving
van compostering naar verbranding.
ň In 2003 ca. 5.2 Mton (waarvan
3.0 Mton huishoudelijk afval, en 1.2
Mton bedrijfsafval) in de veertien
avi’s (12 overheidsgedomineerd en
gezamenlijk goed voor 99% van de
verbrandingscapaciteit in Nederland)
[AOO, 2004].
ŉ In 2002 bedroeg dit in
Nederland nog een kleine 4.8 Mton
(inclusief nuttige toepassing), tegen
6.5 Mton in 2001 [PWC, 2004].
Ŋ Voorbeelden binnen de
Nederlandse ‘markt’ zijn de
Amerikaanse BFI (voorheen
Zegwaard) en Waste Management,
het Frans-Belgische Suez Lyonnaise
des Eaux , met als dochters SITA en
Watco, en het Engelse Shanks.
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3.4
Conclusies en Aanleiding Hoofdstuk 4
3.4.1
conclusies hoofdstuk 3
t %FCFTUBBOEFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVSNFUFSBBOHFLPQQFMEFPQXFLLJOHFOCFTUBBOEF
TBOJUBUJFJOGSBTUSVDUVVSNFUWFSXFSLJOHTTZTUFNFO[JKOWBOVJUEVVS[BBNIFJETPPHQVOU
CF[JFOOJFUPQUJNBBMUFOPFNFO
t %FVJUXFSLJOHFOPQMPTTJOHWBOEFIVJEJHFWPPS[JFOJOHFOWFSXFSLJOHWBOEFFTTFOUJÑMF
TUSPNFOJTUFLBSBLUFSJTFSFOBMTFOEPGQJQFUFDIOPMPHJF NFUWPPSEFHFCSVJLFSTIFU
[PHFOBBNEFAnVTIBOEGPSHFUPGBMTAVTFXJUIPVULOPXMFEHFQSJODJQF
t #JKEFVJUXFSLJOHFOPQMPTTJOHWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOUFOCFIPFWFWBOEF
WPPS[JFOJOHFOWFSXFSLJOHWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJTTQSBLFWBOFFONBSLUNFUTMFDIUT
FOLFMFEPNJOBOUFBDUPSFO PMJHPQPMJF 
t )FUQSPCMFFNCJKTDIBBMWFSHSPUJOHWBOEFOFUXFSLFOTZTUFNFOJTEFXJK[FWBOJOWVMMJOH
t %FEPFMTUFMMJOHFOWBOIFUFOFSHJFCFMFJE CFUSPVXCBBS CFUBBMCBBSFOTDIPPO TUBBO
TUFFETWBLFSPQHFTQBOOFOWPFUNFUFMLBBS
t %FFMFLUSJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJTJOPNWBOHUPFHFOPNFO%FMFFGUJKETPQCPVXWBOEF
OFUDPNQPOFOUFOFOIFUBDIUFSCMJKWFOEWFSWBOHJOHTCFMFJEIFCCFOOFHBUJFWFHFWPMHFO
WPPSEFCFOPEJHEFJOWFTUFSJOHFOJOEFLPNFOEFEFDFOOJB
t %PPSFFOUPFOFNFOEFBGIBOLFMJKLIFJEWBODPNNVOJDBUJFTZTUFNFOFOJOGSBTUSVDUVVS
FOEFWFSTUSFLLFOEFHFWPMHFOWBO LPSUEVSFOEF TUSPPNVJUWBMXJMMFOCFESJKWFOFOTPNT
QBSUJDVMJFSFONJOEFSBGIBOLFMJKL[JKOWBO BMMFFO FFODFOUSBMFTUSPPNWPPS[JFOJOHNFU
IBBSOJFUCFÕOWMPFECBSFSJTJDPT(FWPMH[FFSLPTUCBSFOPPEWPPS[JFOJOHFO
t %FWFSNFOHJOHWBO BGWBM XBUFSNFUWFSTDIJMMFOEFWPSNFOWBOBGWBMWPSNUFFOHSPFJFOE
QSPCMFFN
t 'FDBMJÑONPFUFOOJFUMBOHFSPQHFWBUXPSEFOBMTFFOOVUUFMPPTSFTJEVNBBSBMTFFO
TBNFOTUFMTFMWBOOVUUJHFHSPOETUPĊFO
t %FMFFGUJKETPQCPVXWBOIFUSJPPMTUFMTFMBDIUFSCMJKWFOEWFSWBOHJOHTCFMFJEFO
WFSCFUFSJOHTUSBKFDUFOHFTUPFMEPQDPOWFOUJPOFMFQSJODJQFTFOUFDIOJFLFOIFCCFO
OFHBUJFWFHFWPMHFOWPPSEFNJMJFVCFMBTUJOH EFCFOPEJHEFJOWFTUFSJOHFOFONPHFMJKLF
WFSBOEFSJOHFOJOEFLPNFOEFEFDFOOJB

3.4.2
aanleiding hoofdstuk 4
*OEFBOBMZTFJTIFUCFMBOHWBOHSPUFSFnFYJCJMJUFJU PGNJOEFSSJHJEJUFJUWBOEF UFDIOJTDIF 
JOGSBTUSVDUVVSJOSFMBUJFUPUEVVS[BBNIFJE JOEFEVCCFMFCFUFLFOJT BBOHFUPPOE%FWSBBH
JTXBUIFUTQFDJmFLFEFFMWBOEFIVJEJHFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJTBBO PO EVVS[BBNIFJE
PGXFMIFUBBOEFFMJOEFUPUBMFNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOH FOEF
HFCPVXEFPNHFWJOHJOIFUCJK[POEFS&FOEFSHFMJKLFBOBMZTFNPFUUFONJOTUFPQEFTDIBBM
OJWFBVTCPWFOEBUWBOEFJOEJWJEVFMFSVJNUF XPOJOHPGXPPOHFCPVX QMBBUTWJOEFO
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)FUJOIPPGETUVLHFDPOTUBUFFSEFPOUXJLLFMJOHTQBEWBODFOUSBMJTFSJOHFOIFUWFSCJOEFOEF
LBSBLUFSWBOJOGSBTUSVDUVSFONPFUEBBSCJKJOBDIUHFOPNFOXPSEFO
(F[JFOIFUHFTUFMEFDPNQMFYFLBSBLUFSWBOIFUHFDPNCJOFFSEFTUFMTFMWBOUFDIOJTDIFJOGSB
TUSVDUVSFOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOH EFUJKE MPDBUJFFOBDUPSFOBGIBOLFMJKLFVJUXFSLJOH 
FOIFU JOEF[FTUVEJFHFMFHEF BDDFOUPQEVVS[BBNIFJE JTFFOEFSHFMJKLFBOBMZTFJOEJDBUJFG 
FO[BMIFUCFUSFLLJOHNPFUFOIFCCFOPQFFOSFDFOUPQHFMFWFSEQSPKFDUXBBSEFEVVS
[BBNIFJEHFNJEEFME EBOXFMNFFSEBOHFNJEEFMEPOEFSEFFMWBOIFUPOUXJLLFMJOHFO
SFBMJTBUJFQSPDFTJTHFXFFTU

LEESWIJZER MODEL A: 4

MODEL B :

8

MODEL C :

12

MODEL D :

6
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Hoofdstuk 4

Aandeel Milieubelasting Technische Infrastructuren

4.1
Inleiding
*OWFSWPMHPQIFUWPPSHBBOEFIPPGETUVLXPSEUJOEJUIPPGETUVLUFSSFGFSFOUJFIFUXFSLFMJKLF
BBOEFFMJOEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFCFMBOHSJKLTUFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOWBOEF
HFCPVXEFPNHFWJOHPOEFS[PDIU)FUCFUSFGUFFOJOEJDBUJFWFTUVEJF$FOUSBBMTUBBUEFWSBBH
PGIFUBBOEFFMBMEBOOJFUTJHOJmDBOUJT FOPGIFUWBOVJUEBUQFSTQFDUJFGHFXFOTUEBOXFM
OPPE[BLFMJKLJTHFSJDIUBMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFTUFPOEFS[PFLFO PGEBUIFUPOEFS[PFL[JDI
WPPSBMPQBMHFNFOFQSJODJQFTFOPQCPVXWBOEF[FOFUXFSLFONPFUSJDIUFO
)FUIPPGETUVLCFIBOEFMUJOWFSWPMHPQEFNFFSBMHFNFOFBOBMZTFWBOIPPGETUVLIFU
UXFFEFHFEFFMUFWBOEFJOIPPGETUVLXFFSHFHFWFOFFSTUFBDIUFSHSPOEWSBBH WBOEFWJKG
BDIUFSHSPOEWSBHFO EJF[JDISJDIUPQEFFTTFOUJÑMF UFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOJOSFMBUJFUPU
EVVS[BNFPOUXJLLFMJOH
"DIUFSHSPOEWSBBH*
In hoeverre zijn de huidige technische (infra)structuren bepalend voor de
(on)mogelijkheden van ‘duurzame ontwikkeling’?

"MMFSFFSTUXPSEUJOHFHBBOPQEFLFV[FWBOIFUUFCFTDIPVXFOTDIBBMOJWFBVFOXFMLF
TZTUFFNDPNQPOFOUFOEF[FTDIBBMBGCBLFOJOHJOIPVEU7FSWPMHFOTXPSEFOEFCFTUBBOEF
JOTUSVNFOUFOWPPSEFWFSEVVS[BNJOH CJOOFOIFUHFLP[FOTDIBBMOJWFBVCFTQSPLFO*O
FFODBTFTUVEJFXPSEUBBOTMVJUFOEIFUBBOEFFMJOEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFUFDIOJTDIFJOGSB
TUSVDUVVSCJOOFOEFHFCPVXEFPNHFWJOHUFSSFGFSFOUJFHMPCBBMCFQBBME(FLP[FOJTWPPS
FFOSFDFOUPQHFMFWFSEFFOBMTQSPUPUZQJTDIUFPNTDISJKWFOANJMJFVCFXVTUFOJFVXCPVX
XPPOXJKLJO0PTU/FEFSMBOE,PSUXPSEUJOHFHBBOPQEFWFSTDIJMMFOEFNJMJFVWBMJEBUJF
NFUIPEFOEJFNPNFOUFFMHFCSVJLUXPSEFO FOPQEFJOEF[FTUVEJFHFIBOUFFSEFNFUIPEF
5FSBGTMVJUJOHWBOEF[FDBTFTUVEJFXPSEFOJOFFOEFFMTUVEJFEFFĊFDUFOWBONPHFMJKLF
BMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFTCFLFLFO
%PPSJOEJDBUJFGIFUBBOEFFMWBOEF[FUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOJOEFUPUBMFNJMJFVCFMBTUJOH
JO[JDIUFMJKLUFNBLFOLBOIFUNPHFMJKLFFĊFDUFOEFFWFOUVFMFOPPE[BBLWBOBMUFSOBUJFWF
DPOmHVSBUJFTCFUFSJOEFQSPCMFFNHFSFMBUFFSEFDPOUFYUHFQMBBUTUXPSEFO
%PFMJTOJFU[P[FFSEFmYBUJFPQEFNJMJFVTDPSFWBOTQFDJmFLFTZTUFFNPOEFSEFMFOWBOEF
DBTVTPQ[JDI BMTXFMIFUWFSLSJKHFOWBOFFOJOESVLWBOEFWFSIPVEJOHUVTTFOEFNJMJFV
CFMBTUJOHWBOHFCPVXFOFOEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS¤)FUBDDFOU
MJHUPQEFHFWPMHFOWBOXJK[JHJOHFOWBOTZTUFNFOWPPSEF[FWFSIPVEJOH FOEBBSNFFWPPS
EFHF[BNFOMJKLFNJMJFVCFMBTUJOH©
 Toelichting bij achtergrondvraag I (ten dele overgenomen uit
hoofdstuk 1.3.2): ‘Bekeken moet
worden of bij de ontwikkeling van
de belangrijkste technische infrastructuren van dit moment sprake is
van een star uitgangspunt waaraan
men zich vasthoudt, en indien dat
het geval is of het een paradigma is,
en daarmee mogelijk een oorzaak
voor beperkingen om binnen de
bestaande- en nieuw gebouwde
omgeving Duurzame Ontwikkeling

te bewerkstelligen. De voor- en
nadelen van de huidige (technische)
infrastructuursystemen moeten worden geanalyseerd los van eventueel
van toepassing zijnde paradigma’s.
Ook valt te beoordelen in hoeverre
de aanwezige technologische trajecten voorwaarden stellen aan verdere
(duurzame) ontwikkeling’.

¤ Binnen dit onderzoek ligt het accent op de derde trede van de BCSladder (Figuur 1.3) [Stevels, 1996],

en dus niet op de milieuprestatie van
specifieke maatregelen binnen een
dergelijke casusspecifieke situatie,
maar meer op de inzet van strategische maatregelen ten behoeve van
een structurele verbetering.
© De uitkomsten kunnen uitgangspunt zijn voor verdergaand
onderzoek naar de milieubelasting
van (technische) infrastructuren op
het schaalniveau van de wijk en de
schaalniveaus daarboven.
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4.2
Milieubelasting en ruimtelijke ordening
4.2.1
begripsbepaling
0QEJUNPNFOUJTIFUHPFENPHFMJKLPNEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOHFCPVXFO VJUHFESVLUJO
NJMJFVLPTUFO UFCFQBMFO,JKLFOXFPQTUBETXJKLOJWFBVPGIPHFS EBOHBBUEFJOGSBTUSVDUVVS
FFOCJKLPNFOEFCFMBOHSJKLFSPMTQFMFOJOIFUCPVXQSPDFTFOJOEFHFIFMFMFWFOTDZDMVT&S
JTOPHNBBSXFJOJHCFLFOEPWFSIFUBBOEFFMWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSPQEFUPUBMF
NJMJFVCFMBTUJOHPQEF[FIPHFSFTDIBBMOJWFBVT%BBSCJKLPNUCJKEBUNFOPPLOJFUXFFU
XFMLFTZTUFFNTBNFOTUFMMJOHWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSBMTIFUNFFTUNJMJFVWSJFOEFMJKL
BBOHFNFSLULBOXPSEFO
Figuur 4.1
Mogelijke technische infrastructuur stadswijk
stadswijk

industriële leidingen

overige

private leidingen

radio & tv signalen

telecommunicatienet
KPN-Telecom

elektriciteits- communicatie
net
net

AC-net
(wisselstroom)

gasnet

gebouwen

DC-net
(gelijkstroom)

warmtenet

koeling

ondergrondsafvalnet

verwarming

huishoudwater

waterleidingnet

drinkwater

gemengd
rioolstelsel

gescheiden
rioolstelsel

rioleringsnet

technische
infrastructuur

warm tapwater

bovengrondse
infrastructuur

)FUJTWBOCFMBOHPOEFSTDIFJEUFNBLFOUVTTFOPOEFSHSPOETFFOCPWFOHSPOETFJOGSBTUSVD
UVVS [JFIPPGETUVL ;PBMTHFTUFMEJTEFLFOOJTWBOEFNJMJFVLPTUFOWBOEFUFDIOJTDIF 
WFFMBMPOEFSHSPOETFJOGSBTUSVDUVVSPQEJUNPNFOUOPHCFQFSLU/JFUCFLFOEJTIPFUVTTFO
EFJOGSBTUSVDUVVSCJOOFOIFUHFCPVX EFCJKCFIPSFOEFJOGSBTUSVDUVVSTZTUFNFO MFJEJOHFO
FE CVJUFOIFUHFCPVXFOIFUPWFSHBOHTHFCJFEFSUVTTFO EFSFMBUJFT BMTDPMMFDUJFGQSPDFT
JOWMPFEVJUPFGFOFOPQEFNJMJFVFĊFDUFOPPLXFMBBOHFEVJEBMTNJMJFVLPTUFO7PPSEF
UFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJTIFUWBOCFMBOHEFNJMJFVLPTUFOUFUPFUTFOPQEFFFSTUWPMHFOEF
TDIBBMOJWFBVTHSPUFSEBOEJFWBOEFLMFJOTUFTBNFOIBOH CPVXLVOEJHOFUXFSL 
*OEJUHFWBMJTEBUEF TUBET XJKLFOPGCVVSU
%FGZTJFLFPQCPVXWBOFFOTUBETXJKLJTPOEFSUFWFSEFMFOJOFFOBBOUBMFMFNFOUFOIFU
BBOUBMXPOJOHFOPGHFCPVXFO EFCPWFOHSPOETFJOGSBTUSVDUVVS TUSBUFO mFUTQBEFOFUD EF
UFDIOJTDIFWFFMBMPOEFSHSPOETFJOGSBTUSVDUVVS SJPMFSJOH FOFSHJFJOGSBTUSVDUVVS FUD FOEF
hOBUVVSMJKLFESBHFSTh HSPOEXBUFS PQQFSWMBLUFXBUFS CPEFNTPPSU FUD *O'JHVVSJTEF
HMPCBMFPQCPVXWBOFFOTUBETXJKLNFUIFUBDDFOUPQEFNPHFMJKLFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS
XFFSHFHFWFO"BOEFIBOEWBOEF[FJOEFMJOHLVOOFOEFNJMJFVLPTUFOWBOEF[FUFDIOJTDIF
JOGSBTUSVDUVVSQFSPOEFSEFFMFOEFFMTUSPPNCFQBBMEXPSEFO 'JHVVS 
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%FXJK[FWBOJO[BNFMJOH PQXFLLJOHFOUSBOTQPSUWBOEFWPPSEFHFCPVXEFPNHFWJOH
CFMBOHSJKLTUFTUSPNFO BGWBM XBUFS FOFSHJF HGU PWFSJHBGWBM NBUFSJBBM JT OBBTUEFHSPPUUF
FOTBNFOTUFMMJOHWBOEFTUSPNFO CFQBMFOEWPPSEFLFV[FWBONPHFMJKLFPQXFLLJOHTFO
WFSXFSLJOHTNFUIPEFO/JFUBMMFFOCFQBBMUEJUEFDPODFOUSBUJFFOTBNFOTUFMMJOH LXBMJUFJU 
WBOEFUFWFSXFSLFO BGWBM TUSPNFO NBBSPPLJOEJSFDUEFLFV[FWPPSEF CFIBOEFMJOHT 
UFDIOJFL FO FOEFEBBSCJKCFIPSFOEFTDIBBMWBOUPFQBTTJOH LXBOUJUFJU 
Figuur 4.2
Opbouw milieukosten technische infrastructuur
milieukosten technische infrastructuur

milieukosten
deelsysteem 2:
bv. gasnet

milieukosten
verliezen

milieukosten
installatiestations

productverlies
(lek. bij drinkwater)

milieukosten
leidingsysteem

energieverlies
gebruik

beheer en
onderhoud

aanleg

levensduur

milieukosten
installatiestations
(bv. pompstations)

materiaal

beheer en
onderhoud

aanleg

levensduur

materiaal

milieukosten
leidingsysteem
(bv. leidingen)

....

productverlies
(lek. bij drinkwater)

milieukosten
materialen

energieverlies
transport

milieukosten
deelsysteem 1

is afhankelijk van

bestaat uit

4.2.2
keuze milieuvalidatiemethode
0NEFNJMJFVCFMBTUJOHQSPCMFNBUJFLCFUFSJO[JDIUFMJKLUFNBLFO[JKOFSWFSTDIJMMFOEF
NFUIPEFOPOUXJLLFMEPNEJUJOLBBSUUFCSFOHFO EBOXFM CJKCFOBEFSJOH UFCFSFLF
OFO&FOWPPSCFFMEJTEFFDPMPHJTDIFWPFUBGESVLCFSFLFOJOH EJFJOEJSFDUOBUVVSWFSCSVJL
QSPCFFSUVJUUFESVLLFOJOHSPOEPQQFSWMBL<8BDLFSOBHFM3FFT >ņ
ņ De methode 'Ecological Footprint'

is door Christopher Rees geïntroduceerd als een model (ofwel een
versimpeling) voor de vaststelling
van de impact van menselijke consumptie op het ecosysteem aarde.
De methode rekent de milieugevolgen van een persoon, stad of land

om in gedeeld, ecologisch productief aardoppervlak (bijv. Londen
behoeft een gebied zo groot als de
helft van Engeland om te kunnen
bestaan). De aarde wordt binnen
deze methode namelijk beschouwd
als natuurlijk kapitaal, dat dankzij
de zon groeit. Als al het ecologisch
productieve land op aarde gedeeld

wordt door het aantal mensen, is dit
aan het begin van de 21e eeuw 1,4
hectare per persoon (en 5,6 aan het
begin van de 20e eeuw). Het model
geeft aan dat het belangrijkste doel
van de commissie Brundtland (het
verdwijnen van de armoede en ongelijkheid) moeilijk haalbaar is.
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%FFTTFOUJFWBOEFFDPMPHJTDIFWPFUBGESVLJTEFSFMBUJFUVTTFOTUBEFOPNNFMBOE<'SFZ 
>0QHSPOEWBOIFUQSJODJQFWBOEFFDPMPHJTDIFWPFUBGESVL[JKOWFSTDIJMMFOEFNJMJFV
WBMJEBUJFNFUIPEFOPOUXJLLFME [PBMTPOEFSNFFSEF POMJOF A&DP$BMUPPMŇ
*O/FEFSMBOE[JKOEFWPPSOBBNTUFNJMJFVWBMJEBUJFNFUIPEFOJOEF3VJNUFMJKLFPSEFOJOHOJFU
TFDHFCBTFFSEPQIFUQSJODJQFWBOEFFDPMPHJTDIFWPFUBGESVL%FNFFTUHFCSVJLUFNFUIPEFO
[JKOEFMFWFOTDZDMVTBOBMZTF ĝĔĒ NFUIPEFň EF&DPJOEJDBUPSFOIFUĥĨĚğNPEFM
)FUQSPCMFFNWBOWFFMWBOEF[FNFUIPEFOWPPSNJMJFVWBMJEBUJFJTEBU[FOJFUJOTUBBU[JKO
PNVJUTQSBLFOUFEPFOPWFSWSBBHTUVLLFONFUFFOTUFSLNBBUTDIBQQFMJKLLBSBLUFS
Figuur 4.3
Milieukosten Systematiek: ‘Statiegeld’
milieukosten

realisatiekosten

huidige situatie:

beslissing op basis van
werkelijke kosten

toekomst ?:

beslissing op basis van
integrale kosten =
milieukosten + werkelijke kosten

"BOHF[JFOEJUPOEFS[PFL[JDISJDIUPQEFEFSEFUSFEFWBOEFAUSBQWBO#SF[FU $SBNFSFO
4UFWFMTŉJTIFUNPFJMJKLPNFFONJMJFVWBMJEBUJFWPPSEFHFOPFNEFBMUFSOBUJFWFOBBOUF
ESBHFO7PPSEFWJTVBMJTBUJFWBOEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOFFOQSPUPUZQJTDISFGFSFOUJFQSPKFDU
JTJOEJUPOEFS[PFLIFUĥĨĚğNPEFMHFWPMHE NFUIFUEBBSPQHFCBTFFSEFSFLFOQSPHSBNNB
(SFFODBMD<ĕĘĞģ >)FUNPEFMFOSFLFOQSPHSBNNBWFSUBBMUEFNJMJFVCFMBTUJOHOBBS
NJMJFVLPTUFOŊ
Figuur 4.4

Ecological Footprint logo

)FUWFSTDIJMNFUEFĝĔĒNFUIPEFJTEBUOBBTUEJSFDUFLPTUFOPPLJOEJSFDUF PGTFDVOEBJSF 
LPTUFOXPSEFOCFQBBMEŋ%FUXFFNFUIPEFO ĝĔĒFOĥĨĚğ ESVLLFOEFNJMJFVFĊFDUFOVJU
JOFRVJWBMFOUFO EJFXPSEFOWFSNFOJHWVMEJHENFU[PHFIFUFOTDIBEVXQSJK[FOPGQSFWFOUJF
LPTUFOQFSNJMJFVFĊFDU
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%PPSIFUPQUFMMFOWBOBMMFNJMJFVLPTUFOPOUTUBBUFFOUPUBBMNJMJFVLPTUFOPWFS[JDIU FFO
HFXPHFOTDPSFJOFFOHFUBMVJUHFESVLU CJOOFOFFOCFQBBMEFTDIBBMSFGFSFOUJF %FNJMJFV
CFMBTUJOHXPSEUXFFSHFHFWFOJONJMJFVLPTUFO&VSPTPGBOEFSFFFOIFEFO [PBMTCJKWPPSCFFME
JOFDPQVOUFOŅ(SFFODBMD EBUHFCBTFFSEJTPQIFUĥĨĚğNPEFM JTNPNFOUFFMÏÏOWBO
EFXFJOJHFSFLFOQSPHSBNNBTXBBSCJKOBBTUFFONBUFSJBBM FOFSHJF XBUFSFONPCJMJUFJUT
NPEVMFFFONPEVMFJTHFÕOUSPEVDFFSEEJFIFUHFCSVJLWBOSVJNUFNFFXFFHU FOEBBSNFF
JOEJSFDUXFFSEJSFDUFSJOWFSCBOETUBBUNFUEFAFDPMPHJTDIFWPFUBGESVLNFUIPEF
)FUJTWBOCFMBOHUFCFTFĊFOEBUIFUBOUXPPSEPQEFWSBBHXBUJTAHSPFOPGXBUJTNJMJFV
WSJFOEFMJKLDRXFJOJHNJMJFVCFMBTUFOE OJFUFFOEVJEJHJTUFHFWFO/JFUBMMFFOJTTQSBLFWBO
FFONFFUQSPCMFFNEBU[JDIVJUJOEFWFSTDIJMMFOEFNJMJFVWBMJEBUJFNFUIPEFO NBBSPPLWBO
SFMBUJWJUFJUUVTTFOEFPCKFDUJFWFFOTVCKFDUJFWFCFPPSEFMJOH
Tabel 4.1
Vergelijking geobjectiveerde berekening en
subjectieve milieuprioriteiten
Vergelijking
televisietoestel

Volgorde waarop
de consument een
ankoop waardeert
(toets), ‘96 - ‘91

Prioriteit volgens
LevensCyclusAnalyse

Prioriteit in het
overheidsbeleid

[o.z. Philips]
1996
1991

[berekend voor TV;
Stevels, 1996]

[Stevels, 1996]

energiegebruik

1

4

1

3

afvalrecycling

2

5

4

2

materiaalgebruik

3

1

3

6

verpakking

4

2

5

5

duurzame samenleving

5

4

n.b.

1

productieprocessen

6

3

2

4

Ň De on-line EcoCal, of

Ecocalculator verschaft huishoudens
een eenvoudige methode voor
het bepalen van de zogenaamde
‘ecological garden’ (de hoeveelheid
bioproductief land benodigd om in
de essentiële behoeften behorend
bij de leefstijl van de bewoners/
gebruikers te voorzien). De versimpelde methode kent 6 categorieën:
transport, energie, water, afval, huis
&tuin en consumptiepatroon [Roaf
et al, 2003].
ň De LCA (Life Cycle Assessment)
methodologie is internationaal geaccepteerd en veelgebruikte methode,
die neerkomt op het bepalen van de
milieukosten voor de gehele keten,
of levenscyclus (‘cradle to grave’)
m.b.t. meerdere milieugerelateerde
problemen om het doorschuiven van
problemen te voorkomen [Heijungs
et al, 1992].

ŉ Zie hoofdstuk 1.2.2 .
Ŋ De milieukosten zijn de verborgen

vraagstelling wat de gemeenschap
over zou hebben voor het laten
verdwijnen van een milieuprobleem.
en toekomstige maatschappelijke
Voorbeeld zijn de milieukosten voor
kosten die samenhangen met het
gezondheid.
herstel van de milieuschade, de
Ņ Een aspect dat bij de milieubestrijding van de aantasting en de
validatiemethoden zoals de LCA
preventie van negatieve milieuefspeelt is dat het productgerelateerd
fecten. De gedachte achter de
milieukosten systematiek is dat deze is en niet functiegerelateerd. Met
kosten zouden moeten worden mee- name bij (innovatieve) alternatieven
genomen in de prijs van producten die gebaseerd zijn op een andere
of gebouwen. Het is te omschrijven functievervulling betekent dit dat
als een soort leengeld, of statiegeld, een vergelijking of afweging moeilijker inzichtelijk te maken is [Brasdat vooruit betaald moet worden.
Klapwijk & Knot, 2000].
ŋ Directe kosten zijn relatief een Een meer als subjectief te bevoudig te berekenen: de kosten die
schouwen beoordeling kan van
een product in de gehele levenscybelang zijn als dit een groter effect
clus met zich meebrengt. Indirecte
kosten kunnen op diverse manieren heeft voor (positieve) verandering
worden bepaald: vanuit de behoefte van handelen van gebruikers.
om milieuproblemen te voorkomen
of ongedaan te maken, óf vanuit de
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4UFWFMT<>MBBUFFOPWFS[JDIUWBOEFNJMJFVQSJPSJUFJUWPPSUFMFWJTJFT[JFOWPMHFOTFFO
DPOTVNFOUFOPOEFS[PFLWBO1IJMJQT FFOĝĔĒCFSFLFOJOHFOEF EPPSEFBVUFVS JOHFTDIBUUF
QSJPSJUFJUJOIFUPWFSIFJETCFMFJE 'JHVVS 
)FUCMJKLUEBUEFXFUFOTDIBQQFMJKLFCFOBEFSJOHWJBEFMFWFOTDZDMVTBOBMZTF ĝĔĒ BOEFSF
QSJPSJUFJUFOPQMFWFSUEBOIFUPWFSIFJETCFMFJEPGEFDPOTVNFOUFOWPPSLFVS¤;PHFMEUWPPS
EFĝĔĒNFUIPEFTEBUEF[FHFCBTFFSE[JKOPQFNJTTJFTWBOJOQVUFOPVUQVUWBOOVFOPQ
WBTUHFMFHEFTZTUFNFO XBBSEPPSNFUEFHSPOETUPĊFOWPPSSBEFOFOBGWBMHFFOSFLFOJOHXPSEU
HFIPVEFO0WFSIFEFOEBBSFOUFHFO[JFOXFMEFHSPUFJNQBDUWBOTZTUFFNWFSBOEFSJOHFOFO
[JKOPQBMMFSMFJNBOJFSFOCFEVDIUWPPSTDIBBSTUFWFSTDIJKOTFMFO WBSJÑSFOEWBOHSPOETUPĊFO
FOFOFSHJFUFLPSUFOUPUPOWPMEPFOEFTUPSUDBQBDJUFJUWBOBGWBM*ODPOTVNFOUFOHFESBHTQFFMU
NJMJFVXFMJTXBBSFFOTUFSLFSFSPMEBOWPPSIFFO NBBSQSJKT GVODUJPOBMJUFJUFOLXBMJUFJU[JKO
OPHBMUJKEEPNJOBOU

4.2.3
bestaande instrumenten verduurzaming
(technische-) infrastructuur
%F/FEFSMBOETFPWFSIFJETUVVSUWPPSBMBBOPQIFUHFCJFEWBOIFUFOFSHJFCFMFJE©;JKNBBLU
QSPHSBNNBTNFUBMTEPFMFFONJMJFVWSJFOEFMJKLF FOFSHJF JOGSBTUSVDUVVS&ÏOWBOEF[F
QSPHSBNNBTJTIFUĠĖĚSFLFONPEFM 0QUJNBMF&OFSHJF*OGSBTUSVDUVVS )FUCFUSFGUFFO
JOTUSVNFOUņ POUXJLLFMEUFSPOEFSTUFVOJOHWBOEFĖġĝ &OFSHJF1SFTUBUJFPQ-PDBUJF 
)FUĠĖĚXPSEUVJUHFWPFSEEPPSIFUğĠħĖĞŇ%FCFMBOHSJKLTUFEPFMFOWBOIFUĠĖĚ
QSPHSBNNB[JKO
 CFQFSLJOHWBOEF$0VJUTUPPUFOWBOEFFOFSHJFWSBBHEPPSCPVXLVOEJHFFO
 CPVXGZTJTDIFNBBUSFHFMFOFOEPPSIFUCFOVUUFOWBOQBTTJFWF[POOFFOFSHJF
 JO[FUWBO BDUJFWF EVVS[BNFFOFSHJFUFDIOPMPHJF
 UPFQBTTJOHWBOEVVS[BNFFOFSHJFESBHFSTEPPSFċDJÑOUFQSPEVDUJF EJTUSJCVUJFFO
 HFCSVJL
/PWFNBEWJTFFSUFOCFHFMFJEUHFNFFOUFOFOQSPKFDUUFBNTCJKEFPOUXJLLFMJOHWBOEF
FOFSHJFJOGSBTUSVDUVVSWPPSHSPUFSFOJFVXCPVXMPDBUJFT(FNFFOUFOFOFOFSHJFCFESJKWFO
LVOOFOWFSTDIJMMFOEFHFHFWFOTJOCSFOHFOPWFSEFBBOUFMFHHFOJOGSBTUSVDUVVS[PBMTIFU
UZQFXPOJOH EFĖġĔ &OFSHJF1SFTUBUJF$PÑċDJÑOU WBOEFXPOJOHFOFOIFUFOFSHJFTZTUFFN
WBOEFXPOJOHFO%PPSQBSBNFUFSTFOLFV[FTUFWBSJÑSFOJTWSJKTOFMJO[JDIUUFWFSLSJKHFO
JOGBDUPSFOEJFWBOJOWMPFE[JKOPQEFĖġĝ)FUSFLFONPEFMHFFGUOBBTUIFUWFSXBDIUF
CSBOETUPGWFSCSVJLPPLFFOJOEJDBUJFWBOEFUFWFSXBDIUFOLPTUFO<,PPSOOFFG >
&S[JKOFOLFMFLBOUUFLFOJOHFOUFNBLFOUFOBBO[JFOWBOĠĖĚ;PHFMEUEBUEFVJULPNTUFO
QVVSFFOJOEJDBUJF[JKOWPPSEFCFTQBSJOHPQIFUWFSCSVJLWBOGPTTJFMFCSBOETUPĊFOFOPQ
EFVJUTUPPUWBO$0JOEFHFCSVJLTTJUVBUJF%FFOFSHJF OPEJHWPPSEFBBOMFHWBOEFJOGSB
TUSVDUVVS EFCPVXWBOEFXPOJOHFO POEFSIPVE FUDXPSEUOJFUNFFHFOPNFO0PLBO
EFSFWPSNFOWBONJMJFVCFMBTUJOH [PBMTIFUHFCSVJLWBOEJWFSTFHSPOETUPĊFOFONBUFSJBMFO 
EJFCJKXJOOJOH WFSXFSLJOHPGWFSXJKEFSJOHTDIBEFMJKLWPPSIFUNJMJFV[JKO MBBUNFOCVJUFO
CFTDIPVXJOH
%FNBOJFSXBBSPQIFSOJFVXCBSFCSPOOFOJOIFUNPEFMXPSEFOPQHFOPNFOJTEJTDVUBCFM
FMLEFFMPQHFXFLUWFSNPHFOEPPSCJKWGPUPWPMUBÕTDIFDFMMFOHFFGUFFO[FMGEFWFSNJOEFSJOH
WBOIFUGPTTJFMFCSBOETUPGHFCSVJL0Q[JDIJTEBUCJKFFOCFQFSLUHFCSVJLWBO[POOFFOFSHJF
MBOEFMJKLHF[JFODPSSFDU/JFUNFFHFOPNFOJTPGEF[FPQHFXFLUFFOFSHJFPPLFċDJÑOU
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HFCSVJLUXPSEU0PLEFXPOJOHEJDIUIFJEJTBNQFSUFWBSJÑSFO&SLBOTMFDIUTHFLP[FO
XPSEFOWPPSXPOJOHUZQFO[PEBUTMFDIUTFFOWBSJBUJFNPHFMJKLJTWBO FO
XPOJOHFOQFSIFDUBSFň
/BBTUIFU0FJSFLFONPEFMLFOOFOXFEF/BUJPOBMF1BLLFUUFOA%VVS[BBN#PVXFOŉ
)FUQBLLFUWPPSEFA(SPOE8FHFO8BUFSCPVX<ĔģĠĨFUBM >FOIFUQBLLFUWPPSEF
A4UFEFOCPVX</BUJPOBBM%VCP$FOUSVN >[JKOSFMFWBOUŊ#FJEF[JKOUF[JFOBMTFFO
TUSBUFHJTDIFOPQFSBUJPOFFMLBEFSWPPSEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHDRTUFEFOCPVX%PPSEBU
EFMJKTUNFUBBOCFWFMJOHFO WPPSLFVSFO TUBUJTDIFJOTUSVNFOUFO[JKO HFWFOEFQBLLFUUFO
XFJOJHIPVWBTU FOGFFECBDL CJKWFSOJFVXFOEFFOBGXJKLFOEFDPODFQUFOFOCJKJOUFHSBUJF
WBOEFWFSTDIJMMFOEFEFFMBTQFDUFOŋ
5PUTMPUOPHEFNFFSBMHFNFOFEFOLSBNFOWPPSEVVS[BNF TUFEFO CPVX7PPSCFFMEFO[JKO
&DPQPMJT<5KBMMJOHJJ > EFA5SJBOHMFPG$POnJDUJOH(PBMT<$BNQCFMM > EFAĕĦēĠ
5FUSBFEFS<%VJKWFTUFJO > [JFIPPGETUVL FOEF5SBOTEJTDJQMJOBSZ-FBSOJOH$ZDMF
<.àMMFSFUBM >#JKBMMFEFOLSBNFOCFUSFGUIFUQFSTQFDUJFWFOPNOBBSEFQSPCMFNFOUF
LJKLFO EBOXFMPN[FPQUFMPTTFO¤Ņ%JUXPSEUFFOHJETQSJODJQFHFOPFNE
)FU&DPQPMJTHJETQSJODJQFNBBLUEFPQMPTTJOHNFUCFUSFLLJOHUPUIFUFDPMPHJTFSFOWBOEF
TUSPNFOUFBGIBOLFMJKLWBOEFJOWVMMJOHWBOEFJOGSBTUSVDUVVS#PWFOEJFOXPSEUCJOOFOIFU
&DPQPMJTHJETQSJODJQF FOEFFSVJUWPPSUWMPFJFOEFATUSBUFHJFWBOEFUXFFOFUXFSLFO EF
LPQQFMJOHWBOPQMPTTJOHFOHFTQMJUTUJOFFOIBSEF UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVS WFSIBSEF 
WFFMBMCPWFOHSPOETFJOGSBTUSVDUVVS FOFS[JKET FOFFO[BDIUF [PHFOBBNEFCMBVXFJOGSB
TUSVDUVVSUFOCFIPFWFWBOFDPMPHJTDIFTUSPNFOBOEFS[JKET)FUQSJODJQFJTCSVJLCBBS NBBS
JOIBBSVJUXFSLJOHSJHJEF)FUTUVSFOEFQSJODJQFIPVEUJOEBUIFUPQUFSNJKOFFONPHFMJKLF
CFMFNNFSJOHWPSNUWPPSIFULVOOFOBOUJDJQFSFOPQOJFVXFPOUXJLLFMJOHFO PGIFU
PQOFNFOIJFSWBO

¤ Of

dit onderzoek direct
te vertalen is van industriële
product(ontwikkeling) naar de bouw
is nog de vraag.
© Het beleid op gebied van de
sanitatiestromen richt zich voornamelijk op het aankoppelen van alle
huishoudens en bedrijven (is niet per
definitie duurzaam) en meer algemeen watermanagement (zoals o.a.
het Deltaplan Grote Rivieren).
ņ Ook wel ‘tools’ genaamd,
opgedeeld naar 'ontwerp tools'
(ruimtelijke concepten) 'effecten
tools' ('evaluatie tools', 'reken tools')
en 'communicatie tools' ('scenario
tools', 'integratie tools') [Canters,
2000].
Ň NOVEM: Nederlandse maatschappij voor energie en milieu, een

agentschap van het ministerie van
Economische Zaken. Novem stimuleert duurzame ontwikkeling van de
(inter)nationale samenleving op het
gebied van energie en milieu.
ň De naam ‘optimale energieinfrastructuur’ suggereert dat het
model gebruikt kan worden om een
energetisch efficiënt energiesysteem
te ontwerpen, wat niet het geval is.
Distributieverliezen en dergelijke
spelen alleen een rol als deze tot
besparing op brandstoffen leiden
[Koornneef, 2002].
ŉ De pakketten zijn overeenkomstig de uitgangspunten van het
duurzaam bouwen beleid van het
rijk samengesteld door verschillende
marktpartijen.

Woningbouw Nieuwbouw in combinatie met Woningbouw Beheer
[SBR, 1996] en Utiliteits Nieuwbouw
in combinatie met Utiliteitsbouw
Beheer [SBR, 1998].
ŋ Een voorbeeld is dat zelfs sprake
kan zijn van tegenstellingen tussen
verschillende deeladviezen, zoals
leefbaarheid en/of veiligheid en
milieuthema’s [Dorst, 2002b].
¤Ņ Voor de ontwerppraktijk te vertalen naar algemene beleidsdoelen,
doelen en middelen voor stedelijke
ontwikkeling en aangrijpingspunten
voor planning en ontwerp.

Ŋ Daarnaast nog de pakketten:
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4.3
Bepaling aandeel milieubelasting
huidige technische infrastructuren
4.3.1
referentie casus Oosterhout, Nijmegen
*OEFWFMFJOEFMJUFSBUVVSUFWJOEFONBUFSJBBMFOFOFSHJFWFSCSVJLCFTDIPVXJOHFONFU
CFUSFLLJOHUPUCPVXFOFOXPOFOXPSEUEFJOGSBTUSVDUVVSOPHBNQFSNFFHFOPNFO
)FUPOEFS[PFLCFQFSLU[JDINFFTUBMUPUEFBDIUFSHSPOEWBOPQQFSWMBLUFHFCSVJLWBOEF
WFSTDIJMMFOEFCFCPVXJOHTWPSNFOFOEFWFSTDIJMMFOEF CPWFOHSPOETF WFSLFFSTTUSPNFO
4MFDIUTFFOEFFMWBOEFJOGSBTUSVDUVVSWPPS[JFOJOHXPSEUCFTDIPVXE¤
0NUFLPNFOUPUFFOHMPCBMFSFGFSFOUJFWPPSNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFDFOUSBMFUFDIOJTDIF
JOGSBTUSVDUVVSJTHFLP[FOWPPSFFOSFDFOUPQHFMFWFSEF7JOFYTUBETVJUCSFJEJOHTXJKL)FUJT
FFOOJFVXCPVXMPDBUJFNFUBBOEBDIUWPPSNJMJFVWPPS[JFOJOHFO)FUCFUSFGUIFUXPPOHFCJFE
0PTUFSIPVU.JEEFOCJK/JKNFHFO 'JHVVS ¤¤)FUHFBOBMZTFFSEFEFFMJTFFOXJKLEFFM
CJOOFOEFWJOFYVJUCSFJEJOHAXPPOQBSL0PTUFSIPVUFOCFTUBBUJOUPUBBMVJUXPOJOHFO
'JHVVS HFCPVXEPQFFOPQQFSWMBLUFWBODBIFDUBSF%FHFIFMFXJKLJTNFUFFO
NBYJNBMFCFCPVXJOHTEJDIUIFJEWBOXPOJOHFOQFSIFDUBSF JOWFSHFMJKLJOHNFUEF
HFNJEEFMEF/FEFSMBOETFWJOFYVJUCSFJEJOHTMPDBUJFT¤© SVJNPQHF[FU¤ņ
Figuur 4.5
Woongebied Oosterhout-midden, Nijmegen

*OEFFOJHFKBSFOHFMFEFOPQHFMFWFSEFXJKL[JKOFFOXBSNUFOFUFOFFOFMFLUSJDJUFJUTOFU
BBOHFMFHE%FXJKLWFSXBSNJOHWPPS[JFUEFXPOJOHFOWBOXBSNUFWPPS[PXFMWFSXBSNJOH
BMTWPPSIFUXBSNFUBQXBUFS%FBBOXF[JHIFJEWBOXJKLWFSXBSNJOHIPVEUJOEBUHFFO
JOEJWJEVFMFDWLFUFMT[JKOBBOHFCSBDIUJOEFXPOJOHFO FOHFFOHBTOFUJTBBOHFMFHE
7PPSEFUPFWPFSWBOLPVEXBUFS[JKOUXFFXBUFSMFJEJOHOFUUFOBBOHFMFHE&FOOFUWPPS
OPSNBBM ESJOLXBUFSFOFFOOFUWPPSIVJTIPVEXBUFS%FXJKLIFFGUUXFFSJPPMTZTUFNFO
&ÏOWPPSEFBGWPFSWBOATDIPPOXBUFSFOÏÏOWPPSEFBGWPFSWBOIVJTIPVEFMJKLBGWBMXBUFS
FOWFSWVJMESFHFOXBUFS WBOESVLCFSFEFOTUSBUFOFOQBSLFFSQMBBUTFO 
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)FUHFNJEEFMEFFMFLUSJDJUFJUTWFSCSVJLJOIFU UPFUTJOHT KBBSJTQFSXPOJOHLĨI
QFSKBBS<#SPTPXTLJ >¤Ň7PPSIFUHFNJEEFMEFXBSNUFWFSCSVJLQFSUZQFXPOJOH[JKO
BBOOBNFTHFEBBOPQHSPOEWBOEF&18CFSFLFOJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFUZQFTXPOJOHFO¤ň
7PPSIFUHFNJEEFMEFXBUFSWFSCSVJL[JKOWFSCSVJLTXBBSEFOWBOIFUXBUFSCFESJKG(FMEFSMBOE
JODPNCJOBUJFNFUIFUHFNJEEFMEFBBOUBMJOXPOFSTQFSXPOJOHBBOHFIPVEFO%FMJUFS
QFSEBHQFSQFSTPPOLPNUEBOOFFSPQHFNJEEFMEDBNXBUFSQFSXPOJOHQFSKBBS
Figuur 4.6
Woongebied Oosterhout-Midden, Nijmegen
Aantallen Woningtypen














 




vrijstaand

twee onder hoek / rij
een kap

midden / rij sociale
woningen

totaal

7PPSEFCFSFLFOJOHWBOEFNJMJFVLPTUFOWBO[PXFMEFXPOJOHFOBMTNFEFEFUFDIOJTDIF
JOGSBTUSVDUVVSXPSEUVJUHFHBBOWBOFFOUJKETQFSJPEFWBOKBBS(FFOSFLFOJOHXPSEU
HFIPVEFONFUEVVS[BBNPQHFXFLUFFOFSHJFPNEBUIFUFFOPOEFS[PFLCFUSFGUEBUEF
IVJEJHFQSBLUJKLBMTSFGFSFOUJFLBEFSLJFTU)FUJTWBOCFMBOHIFUBBOUBMWBSJBCFMFOCFQFSLU
UFIPVEFO¤ŉ%FVJULPNTUFOWBOEFNJMJFVLPTUFOWBOFFOTUBETXJKL PQHFEFFMEJOEF[F
UXFFDPNQPOFOUFO¤Ŋ[JKO
r EFNJMJFVLPTUFOWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS
r EFNJMJFVLPTUFOWBOEFXPOJOHFO
%FNJMJFVLPTUFOWBOCFJEFIPPGEDPNQPOFOUFO[JKOPOEFSUFWFSEFMFO
7PPSEFNJMJFVLPTUFOWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJOEFTVCOFUUFOFMFLUSJDJUFJUTOFU 
XBSNUFOFUUFOCFIPFWFWBOUBQXBUFS XBSNUFOFUUFOCFIPFWFWBOWFSXBSNJOH XBUFSMFJEJOH
OFUFOSJPMFSJOH EFDPNNVOJDBUJFOFUXFSLFO[JKOCVJUFOCFTDIPVXJOHHFMBUFO  'JHVVS
B %FHFNJEEFMEFNJMJFVLPTUFOWBOEFXPOJOHFO[JKOJOHFEFFMEOBBSNBUFSJBBM FOFSHJFFO
XBUFS 'JHVVSC 
¤ Zie de probleemanalyse in hoofd-

stuk 1.3 , hoofdstuk 1,4 en hoofdstuk 1.5 .
¤¤ De milieubelasting berekeningen
zijn uitgevoerd en opgetekend in
Brosowski [2002].
¤© De gemiddelde bebouwingsdichtheid in Nederlandse Vinex
wijken bedraagt 34 woningen per
hectare [Polman, 2002]. In de Vinex
is oorspronkelijk gekozen voor een
‘benoemingsbeleid’: woningbouw,
niet-agrarische werkgelegenheid
en voorzieningen worden in stadsgewesten en regionale ontwikke-

lingsgebieden gebundeld [Jong et
al, 1993b]. In de praktijk is het niet
overal gelukt een dergelijke bundeling te realiseren.
¤ņ Voor meer gegevens over het
gebied woonpark Oosterhout wordt
verwezen naar bijlage V.
¤Ň Dit is minder dan het landelijke
gemiddelde bij Nederlandse Vinex
wijken, in 2002 wat neerkomt op ca.
3300 kWh/jaar.
¤ň Zie figuur 4.6.

¤ŉ Doorberekening van duurzaam

opgewekte energie betekent in dit
geval een reductie van de milieukos-

ten a.g.v. de energiecomponent.
¤Ŋ Feitelijk zijn er meer componenten, zoals de bovengrondse
weginfrastructuur. Uit onderzoek
van de Technische Universiteit
Dresden naar het materiaalgebruik
van de bovengrondse weginfrastructuur tezamen met de ondergrondse
technische infrastructuur in Duitse
woonwijken blijkt dat 85 tot 95%
van het materiaalgebruik toe te
schrijven is aan de bestrating t.b.v.
verkeersdoeleinden en zo’n 5 tot
15% aan de toevoer- en afvoerleidingen [Lipkow, 2001].
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Figuur 4.7
Milieukostenverdeling
Uitbreidingswijk Oosterhout-midden, Nijmegen

warmwaternet:
verwarming

electriciteitsnet
riolering
waterleidingen

energie

materiaal

warmwaternet:
tapwater
(a) Verhouding milieukosten - technische infrastructuur

materiaal warm
tapwaternet

materiaal
verwarming
(incl. regelkamers)

water

(b) Verhouding milieukosten - gebouwen

materiaal
energieverliezen

energieverliezen
warm tapwaternet
energieverliezen
verwarming
(c) Verhouding milieukosten - warmtetransportnet

(d) Verhouding milieukosten - elektriciteitsnetwerk

materiaal

energieverliezen
materiaal

(e) Verhouding milieukosten - waterleidingsnet

energieverliezen

(f) Verhouding milieukosten - rioleringsnet

%FNJMJFVLPTUFOWBOEF UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSTVCOFUXFSLFO[JKOJOEFFMCBBSJO
NBUFSJBBMFOFOFSHJFWFSMJF[FO 'JHVVSDEFG 
%FNBUFSJBBMLPTUFO[JKOWFSWPMHFOTXFFSQFSUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSOBEFSUFTQFDJmDFSFO
JOEFTVCDPNQPOFOUFOWBOEFOFUUFO 'JHVVSBCD ¤ŋ
#JKFFOFOFSHJFMFWFSJOHTZTUFFNWBOFMFLUSJDJUFJUFOXBSNUFCMJKLUIFUBBOEFFMWBOEF
UFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJOEFNJMJFVLPTUFOWBOIFUXPPOHFCJFEDBWBOEFUPUBMF
NJMJFVLPTUFOUF[JKO&OFS[JKETHFMEUEBU[FOJFUWFSXBBSMPPTCBBSJT BOEFS[JKETJT[FOJFUBMT
TJHOJmDBOUUFCFUJUFMFO%JUWFSBOEFSUBMTKFEFNJMJFVLPTUFOSFMBUFFSUBBOEF[PHFOBBNEF
NBUFSJBBMPGTUPmOUFOTJUFJUQFSPQQFSWMBLUF
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Figuur 4.8
Milieukostenonderverdeling technische infrastructuur
(Oosterhout-midden); materiaal gerelateerd
MS-kabels
behuizing
transformator(en)

transformator(en)

aanvoerleiding
behuizing
regelkamer
tapwater
leidingen
verwarmings
leidingen

LS-kables
(a) Onderverdeling componenten
elektriciteitsnet
leidingen
beton

instalatie
regelkamer

(b) Onderverdeling componenten
warmtetransportnet
leidingen
PVC, PE, etc.
putten e.d.

(c) Onderverdeling componenten
rioleringsnet

%FWFSIPVEJOHUVTTFOEFNJMJFVFĊFDUFO PGNJMJFVLPTUFO WBOEFHFCPVXFOFOEFJOGSB
TUSVDUVVS[JKOWBOVJUEF[FBDIUFSHSPOEPOEFS[PDIUWPPSESJF NJEEFM HSPUFTUFEFOJO
%VJUTMBOE7BOCFMBOHJTUFNFMEFOEBUFSTQSBLFJTWBOBOEFSFFFOIFEFOFOFFOBOEFSF
CFSFLFOJOHTNFUIPEF©Ņ©%FVJULPNTUFONFUCFUSFLLJOHUPUEFWFSTDIJMMFOJO
TUPmOUFOTJUFJUFO JOUPOTUPGQFSIFDUBSF WPPSEFPOEFS[PDIUFTUFEFMJKLFUZQPMPHJFÑO
TUBETUSVDUVVSUZQFO [JKOEFTBMOJFUUFNJOSFMFWBOUWBOXFHFEFSFGFSFOUJFEJF[FWFSTDIBGU
PNUSFOUEFJOWMPFEWBOEFWFSTDIJMMFOEFTUFEFMJKLFUZQPMPHJFÑO FOEFWFSIPVEJOHUVTTFO
CPWFOHSPOETFFOPOEFSHSPOETFJOGSBTUSVDUVVS IFUHFFOJOEFBOBMZTFWBO0PTUFSIPVU 
/JKNFHFOOJFUNFFHFOPNFOLPOXPSEFO ©¤ 'JHVVS 
¤ŋ In verband met een betere inzich-

telijkheid is gekozen voor weergave
van percentages in relatieve waarden
(voor inzage in de absolute waarden:
[Brosowski, 2002]).
©Ņ In het onderzoek naar verduurzaming van (bestaande) stadsdelen
in drie middelgrote- tot grote steden
(Freiburg, Zittau en Leipzich) wordt
gerekend in zogenaamde stof- of
materiaalintensiteit en daarbij benodigd energieverbruik per NWBL,
ofwel netto woningbouw land. Voor
het NWBL is de milieubelasting
opgesteld via twee ‘bouwstenen’.
‘Bouwsteen I’: een middeling van
gebouwtypen gerelateerde kentallen
met betrekking tot de verhouding
bouwstofintensiteit i.r.t. de voorraden tezamen met milieu indicatoren

voor de verschillende emissies
(CO2 equivalent –met betrekking tot de broeikaspotentie-; SO2
equivalent –met betrekking tot de
verzuringspotentie-; en KEA –de
zgn. ‘kumulierter Energieaufwand’-).
Via een analyse van de gebouwmix
worden vervolgens de milieueffecten per m2 woonoppervlakte
en per hectare NWBL berekend in
‘Bouwsteen II’: een middeling van
stadstructuur betrokken kentallen
met betrekking tot de verhouding
bouwstofintensiteit i.r.t. de voorraden tezamen met milieu indicatoren
voor de verschillende emissies voor
de infrastructuur en gebouwen
[IÖR / NAWO, 2001]. De kentallen
voor de verschillende stratencategorieën, bestratingsafwerking en
toevoer c.q. afvoerleidingen zijn in

samenwerking met het ‘Institut für
Stadtbauwesen und strassenbau’ van
de Technische Universität Dresden
bepaald [Lipkow, 2001].
© In de Duitse berekeningen zijn
in tegenstelling tot de milieukosten
berekening in Nijmegen, wel de
milieueffecten ten gevolge van de
bovengrondse weginfrastructuur
(beperkt tot de zogenaamde ‘verkeersdienende straten en vlakten’)
meegenomen als onderdeel van de
technische infrastructuur en zijn de
effecten van de energie-infrastructuur niet meegenomen (de meegenomen technische infrastructuur
betreft de gas- en watertoevoer en
de afvalwater afvoer).

©¤ De stofintensiteiten van de verschillende stadstructuurtypen zijn
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%F[FXBBSEFONPFUFOBMTPSJÑOUFSJOHTXBBSEFOCFTDIPVXEXPSEFO©©%FVJULPNTUFOUPOFO
EFJOTUPGFOFSHFUJTDIPQ[JDIUHSPUFEJĊFSFOUJÑSJOHUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFTUFEFMJKLFUZQPMP
HJFÑO FOEBBSNFFIFUOVUWBODPNQBDUCPVXFO TFDWBOVJUEJUEFFMBTQFDUCFTDIPVXE 
0N[JDIUUFLSJKHFOPQEFFĊFDUFOWBOIFUWFSBOEFSFOWBOEJDIUIFEFOCJOOFOEF
WFSTDIJMMFOEFTUBETUSVDUVVSUZQFO©ņ[JKOEFTUPmOUFOTJUFJUFOWFSWPMHFOTPNHFSFLFOEOBBS
IFUUPFHFQBTUFHFXJDIUQFSXPPOPQQFSWMBL©Ň©ň UPOQFSIB 
Figuur 4.9
Gemiddelde stofintensiteit per woningtypologie
blokrandbebouwing (dicht)

blokrandbebouwing (open)

blokbebouwing (dicht)
blokbebouwing (open)

strookbebouwing

2-onder-1 kap

villa’s
0

1.375

straten
(incl. bodem
pakket)

technische
infrastructuur

2.750

4.125

5.500

stofintensiteit van de technische
infrastructuur (in ton stof / ha)

%FTUPmOUFOTJUFJUTXBBSEFOQFSIVJTIPVEFOWPPSEFJOGSBTUSVDUVVSEJĊFSFOUJÑSFOOJFU[P
TUFSLBMTCJKEFWFSTDIJMMFOEFCFCPVXJOHTUZQPMPHJFÑO©ŉ#JOOFOÏÏOFOEF[FMGEFCFCPVXJOHT
UZQPMPHJFJTCPWFOEJFOTQSBLFWBOFFOWFSTDIJMUVTTFOLMFJOFFOHSPUFSFTUFEFO*OHSPUF SF 
%VJUTFTUFEFOXPSEUCJOOFOEF[FMGEFUZQPMPHJF HFNJEEFME HSPUFSHFCPVXEFOJOIPHFSF
EJDIUIFJE</"80 >%JUVJU[JDIJOFFOBOEFSFHFCPVXFONJY)FUBBOEFFMWBOEF
JOGSBTUSVDUVVSHFSFMBUFFSEFTUPmOUFOTJUFJUCJOOFOEFTUBETUSVDUVVSUZQFOUFOPQ[JDIUFWBOEF
HFCPVXHFSFMBUFFSEFTUPmOUFOTJUFJUWBSJFFSUEJFOUFOHFWPMHFTUFSL%FXBBSEFOMJHHFOUVTTFO
EFFO©Ŋ%FPOEFS[PDIUFSFGFSFOUJFDBTVT/JKNFHFOJTCJOOFOEF%VJUTFPOEFS
WFSEFMJOHWPPSIFUHSPPUTUFEFFMJOUFEFMFOJOEFTUFEFMJKLFUZQPMPHJFAFFOHF[JOTIVJ[FOUXFF
POEFSFFOLBQ©ŋ [JF'JHVVS %FNJMJFVLPTUFOCFSFLFOEWPPSEFTJUVBUJFJO/JKNFHFO
CFTUBBOWPPSFFOHSPPUEFFMVJUFOFSHJFHFSFMBUFFSEFNJMJFVLPTUFO%FNFUIPEFWPPSIFUBM
EBOOJFUNFFOFNFOWBOEFCPWFOHSPOETFJOGSBTUSVDUVVS JODMVTJFGPOEFSQBLLFU WFSTDIJMU
EBBSCJKJOEF%VJUTFCFSFLFOJOHFOHFCFVSUEJUXFM JOEF/FEFSMBOETFOJFU
#JKIFUWFSUBMFOWBOEF[FHFHFWFOTOBBSIFUBBOUBMCPVXMBHFOCMJKLUEBUWPPSHFCPVXFOFFO
UFWFSXBDIUFO SFDIUMJKOJHWFSCBOECFTUBBUUVTTFOEFUPFOBNFWBOIFUBBOUBMWFSEJFQJOHFO
FOEFUPFOBNFJOEFTUPmOUFOTJUFJU7PPSEFJOGSBTUSVDUVVSHBBUEJUOJFUPQ
%FTUPmOUFOTJUFJUCMJKGUOBHFOPFHHFMJKL [JKIFUCJOOFOFFOCFQBBMEFCBOECSFFEUF"MTHFLF
LFOXPSEUOBBSEFWFSTDIJMMFOEFDPNQPOFOUFOWBOEFNJMJFVLPTUFOWBOEFUFDIOJTDIFJOGSB
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TUSVDUVVS CMJKLUEBUJOEFSFGFSFOUJFDBTVT/JKNFHFOCJKOBWBOEF  NJMJFVLPTUFO
WPPSSFLFOJOHLPNUWBOIFUXBSNUFOFUWPPSDFOUSBBMXBSNUBQXBUFS)FUIPHFBBOEFFM
LPQFSJOEFXBSNXBUFSMFJEJOHFOJTIJFSEFCFUBBO*OUPUBBMLPNUWBOEFNJMJFV
LPTUFOWBOEFHFIFMFTUBETXJKL EVTJODMVTJFGEFXPOJOHFO FOWBOBMMFFOEFUFDI
OJTDIFJOGSBTUSVDUVVSWPPSSFLFOJOHWBOIFUXBSNUFUSBOTQPSUOFU)FUNJMJFVLPTUFOBBOEFFM
WBOIFUXBUFSMFJEJOHOFUJTWFSXBBSMPPTCBBSLMFJO  WBOEFNJMJFVLPTUFOWBOEFHFIFMF
TUBETXJKL )FUFMFLUSJDJUFJUTOFUFOEFSJPMFSJOH[JKOWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSSFTQFDUJFWFMJKL
FO WBOEFNJMJFVLPTUFOWBOEFHFIFMFTUBETXJKL
Tabel 4.2
Oriënteringswaarden voor woonoppervlakte- en
netto woningbouwgebied betrokken stofintensiteit
Stedelijke typologie

Materiaalintensiteit
t/m2 woonoppervlakte

gesloten bouwblok en blokranden
open blokranden en blokbebouwing

2,7

eengezinshuizen

3,7

villa’s

2,5

rijtjeswoningen

2,1

t/ha netto woningbouw
gebied
43.000
21.000
5.500
12.500

%FNJMJFVLPTUFO BMTHFWPMHWBOPWFSTUPSUFOFOMFLLBHFTņŅņ [JKOCJKEFSJPMFSJOHOJFU
NFFHFOPNFO%BUEJUFFOBDUVFFMQSPCMFFNJTXPSEUHFÕMMVTUSFFSEEPPSFOLFMF%VJUTF
ESJOLXBUFSCFESJKWFOEJFPWFSXFHFOPNPOEFSTUFEFMJKLFHFCJFEFOXBBS[JDIMFLLFOEFSJPMFO
CFWJOEFO EFXJOOJOHWBOHSPOEXBUFSWPPSESJOLXBUFSQSPEVDUJFHFIFFMUFTUPQQFO
<8JHHFST >ņ¤
samengesteld uit de uitkomsten van
de drie onderzochte Duitse steden,
waarbij steeds een differentiëring
in aandeel van straten en ‘leidingen’
aangebracht is.
©© Vanwege het beperkte- en casusspecifieke karakter van de uitkomsten.
©ņ De stadstructuurtypen zijn teruggebracht tot de zes kenmerkende
typologieën.
©Ň Er is sprake van een klein verschil
in de stofintensiteit voor de verschillende stedelijke typologieën tussen
middelgrote- en grote steden. Deze
komt voort uit de gemiddeld genomen kleinere verblijfsruimten in de
grotere steden [NAWO, 2001].
©ň De Nederlandse referentiecasus
Nijmegen Oosterhout is te beschouwen als een combinatie van verschillende stedelijke typologieën. Als
richtgetal voor de stofintensiteit van
Nijmegen Oosterhout-Midden geldt
9000 ton per hectare NWBL.

©ŉ Dit komt omdat infrastructuren

een ‘netkarakter’ hebben (zie hoofdstuk 2 & hoofdstuk 4). In een netkarakter is een eenduidige toekenning
van infrastructuureenheden (allocatie) naar een (onderzoeks)deelgebied
niet mogelijk. Leidingen en straten
van een gebied dienen tevens aangrenzende, soms structureel andere
(woon)gebieden. Dit probleem moet
via correcties of verdeelsleutels
verwerkt worden in bepalingen c.q.
berekeningen.
©Ŋ Bij de gesloten bouwblokstructuur betreft het aandeel ca. 10%,
terwijl bij de eengezinshuizenstructuur de stofintensiteit nagenoeg
drie kwart van de aan de gebouwen
gerelateerde stofintensiteit bedraagt.
©ŋ Bij deze typologie is het aandeel
van de infrastructuur gerelateerde
stofintensiteit het hoogst. De totale
milieudruk van de infrastructuur,
uitgedrukt in milieukosten, is echter
lager; te verklaren door de verschil-

lende bouwwijze en bouwcultuur
binnen de Duitse en Nederlandse
situatie.
ņŅ Zowel lekkages vanuit de riolering naar het grondwater als omgekeerd grond- en infiltrerend regenwater naar het riool. Overstorten
worden om economische redenen
in rioolstelsels aangebracht. De
rioolstelsels zijn over het algemeen
zo ontworpen dat een neerslag met
een intensiteit van zestig liter per
seconde per hectare kan worden
afgevoerd. Om te voorkomen dat de
diameters van de riolen stroomafwaarts steeds groter moeten worden,
zijn “op geëigende plaatsen” ontlastpunten, overstorten aangebracht
[Wiggers, 1991].
ņ In Nederland en België is de
verontreiniging van de bodem en het
grondwater als gevolg van lekkages
bij de (oudere) bestaande infrastructuur en overstorten nauwelijks
onderzocht.
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7FSUBBMEOBBSEFNJMJFVLPTUFOCFSFLFOJOHXPSEUIFUBBOEFFMWBOEFSJPMFSJOHCJOOFOEF
NJMJFVLPTUFOWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSnJOLIPHFSBMTEJUBTQFDUXPSEUNFFHFOPNFO 
PPLBMHFMEUEBUPWFSTUPSUFO[PWFFMNPHFMJKLXPSEFOHFQMBBUTUJO[HOACVJUFOHFCJFEFOņ©
7PPSIFUFMFLUSJDJUFJUTOFU EFSJPMFSJOHFOIFUXBUFSMFJEJOHOFU[JKONBUFSJBBMHFSFMBUFFSEF
NJMJFVLPTUFOIPHFSEBOEFNJMJFVLPTUFOWBOEFFOFSHJFWFSMJF[FO#JKIFUXBSNUFUSBOTQPSU
OFU[JKOEFNJMJFVLPTUFOWBOEFFOFSHJFWFSMJF[FO BCTPMVVUHF[JFO DBIPHFSEBOEF
NBUFSJBBMNJMJFVLPTUFO.BUFSJBBMNJMJFVLPTUFOWBOEFTZTUFNFOPOUTUBBOEPPSEFIPFWFFM
IFJEHFCSVJLUNBUFSJBBM [PBMTCJKSJPMFSJOHņņ PGEPPSIFUTPPSUNBUFSJBBM%FNJMJFVLPTUFO
WBOEFCFIVJ[JOHFOWBOEFSFHFMLBNFSTFOEFUSBOTGPSNBUPSSVJNUFT[JKOWFSXBBSMPPTCBBS

4.3.2
casus specifieke alternatieve configuraties
#JOOFOEFPNTDISFWFOEFFMTUVEJFWBOEFXJKL0PTUFSIPVU/JKNFHFOJTUFWFOTHFLFLFOOBBS
EFFĊFDUFOPQEFNJMJFVLPTUFOJOEJFOBOEFSFDPOmHVSBUJFT[PVEFO[JKOHFSFBMJTFFSE
Tabel 4.3
Alternatieve configuraties energievoorzieningen
Uitbreidingswijk Oosterhout-midden, Nijmegen
Verandering milieukosten (in %)
(negatief = afname milieukosten)

variant 1
indiv. tapwater

variant 2
gasnet

variant 3
warmtepompen

technische
infrastructuur
(warmte)

materiaal

-77,8

-98,7

+6,4

energie

-35,7

-100

-26,5

woningen

materiaal

+0,5

+3,0

+1,6

energie

0

+16,4

-8,5

totaal

-2,2

+6,3

-3,5

stadswijk

&S[JKOESJFPQUJFTEPPSHFSFLFOE"MTFFSTUFJTHFLP[FOWPPSEFIBOEIBWJOHWBOIFUXBSNUF
OFUWPPSWFSXBSNJOH NBBSNFUUPFQBTTJOHWBOJOEJWJEVFMFWPPS[JFOJOHFOWPPSXBSN
UBQXBUFS WBSJBOU "MTUXFFEFJTIFMFNBBMHFFOXBSNUFOFUNFFSUPFHFQBTUFOJTFFO
BBSE HBTOFUFSWPPSJOEFQMBBUTHFLPNFO BMUFSOBUJFG FOBMTEFSEFBMUFSOBUJFGJTWPPSFFO
DPNCJOBUJFWBOJOEJWJEVFMFFOLMFJODPMMFDUJFWFXBSNUFQPNQTZTUFNFOHFLP[FO<#SPTPXTLJ 
>6JUEFCFSFLFOEFWFSTDIJMMFORVBNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFXPOJOHFOFOEFUFDIOJTDIF
JOGSBTUSVDUVVSWBMUUFDPODMVEFSFO
 EFFOFSHJFCFMBTUJOHWBOEFXPOJOHFOIFFGUHSPUFJOWMPFEPQEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOEF
 UPUBMFTUBETXJKLFOEBBSNFFPQIFUBBOEFFMWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS
 FFOHBTOFUIFFGUNFUCFUSFLLJOHUPUBOEFSFBMUFSOBUJFWFOWBOEFUFDIOJTDIFJOGSB
 TUSVDUVVSEFMBBHTUFNJMJFVCFMBTUJOH%FNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFXPOJOHFOJTCJKEF[F
 DPOmHVSBUJFEFHSPPUTUF XBUFSUPFMFJEUEBUEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFUPUBMFTUBETXJKL
 IFUIPPHTUJT
 TZTUFNFONFUFFOIPPHPQXFLLJOHTSFOEFNFOU [PBMTFFOXBSNUFOFUFOXBSNUF
 QPNQFO IFCCFOFFOMBBHBBOEFFMJOEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFXPOJOHFO%FNJMJFV
 CFMBTUJOHWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJTIPHFSEBOCJKFFOHBTOFU [PEBUIFUBBO
 EFFMWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSPPLIPHFSXPSEU
 &FOJOUFSFTTBOUFPQMPTTJOH NJMJFVUFDIOJTDIHF[JFO JTIFUJOHSJKQFOJOEFCFCPVXJOHT
 EJDIUIFJEFOUZQPMPHJF PGXFMTUBETUSVDUVVSUZQFņŇ%JULBOBMEBOOJFUTBNFO HBBO 
 NFUEFFFSEFSHFOPFNEFNBBUSFHFMFOBBOHBBOEFEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS[FMG
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4.4
Conclusies & Aanleiding Hoofdstuk 5
4.4.1
conclusies hoofdstuk 4
t &SJTOPHUFXFJOJHCFLFOEPWFSIFUBBOEFFMWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJOEFUPUBMF
NJMJFVCFMBTUJOHPQEFIPHFSFTDIBBMOJWFBVT
t 0NSVJNUFUFTDIFQQFOWPPS EVVS[BNF BMUFSOBUJFWFONPFUHSPUFSFBBOEBDIUHFHFWFO
XPSEFOBBOEFUPFSFLFOJOH BMMPDBUJF WBOEFNJMJFVCFMBTUJOHFOLPTUFOWBOJOGSBTUSVD
UVVSPQIPHFSFTDIBBMOJWFBVTOBBSEFMBHFSFTDIBBMOJWFBVT
t #JKEFCFQBMJOHWBONJMJFVCFMBTUJOHJTFOFS[JKETTQSBLFWBOFFONFFUQSPCMFFNEBU[JDI
VJUJOWFSTDIJMMFOEFNJMJFVWBMJEBUJFNFUIPEFOFOCJKCFIPSFOEFVJULPNTUFO FOBOEFS[JKET
WBOSFMBUJWJUFJUUVTTFOEFPCKFDUJFWFFOTVCKFDUJFWFCFPPSEFMJOHWBONJMJFVLXBMJUFJU
t %FCFTUBBOEFJOTUSVNFOUFOUFSPOEFSTUFVOJOHWBOWFSEVVS[BNJOH UFDIOJTDIF JOGSB
TUSVDUVVS[JKOCFQFSLUFOCFMFNNFSFOEFJO[FUWBOTUSVDUVSFFMBGXJKLFOEFBMUFSOBUJFWFO
t )FUBBOEFFMJOEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSUFOCFIPFWFWBOEF
WPPS[JFOJOHFOWFSXFSLJOHWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJOFFO/FEFSMBOETFOJFVXCPVX
XPPOXJKLJTOJFUUFWFSXBBSMP[FO
t %FNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSWBOXPPOXJKLFOLBOJOFFSTUF
JOTUBOUJFIFUCFTUWJBFFOSVJNUFMJKLHFPQUJNBMJTFFSEPOUXFSQXPSEFOUFSVHHFESPOHFO

4.4.2
aanleiding hoofdstuk 5
*OEJUIPPGETUVLJTIFUTQFDJmFLFBBOEFFMWBOEFIVJEJHFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSCJOOFO
EFUPUBMFNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOH FOEFHFCPVXEFPNHFWJOHJOIFU
CJK[POEFS UF[BNFONFUFOLFMFBMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFT JOFFOSFQSFTFOUBUJFWFDBTFTUVEJF
HFBOBMZTFFSE7FSTDIJMMFOEFGBDUPSFOIFCCFOCJKHFESBHFOBBOIFUPSJÑOUFSFOEFLBSBLUFSWBO
EF[FEFFMTUVEJF
7BOVJUEFQSPCMFFNTUFMMJOHJTIFU OBBOBMZTFWBOEFIVJEJHFFTTFOUJÑMFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVD
UVSFO IPPGETUVLFO WBOCFMBOHEFPOUXJLLFMJOHTUFOEFOTFOUFBOBMZTFSFO&OFS[JKET
NPFUHFLFLFOXPSEFOOBBSIFUUJKEQBEEBUHFMFJEIFFGUUPUEFIVJEJHFDPOmHVSBUJFFO
TZTUFNFO BOEFS[JKETNPFUFOEFWFFMBMIJFSNFFTBNFOIBOHFOEFFONPHFMJKLFAUPFLPNTU
QBEFOHFBOBMZTFFSEXPSEFO(F[JFOEFJOIPPGETUVLHFDPOTUBUFFSEFDPOWFSHFOUJFUVTTFO
JOGSBTUSVDUVSFOEJFOFOEF[FBOBMZTFTJOPOEFSMJOHFTBNFOIBOHQMBBUTUFWJOEFO
ņ¤ Het verschil in kostprijs van

(drink)water (en van de afvoer
ervan), tussen de Duitse en
Nederlandse situatie, is groot. Het
toegeleverde water is in Duitsland
(in 2002) ruim drie keer duurder,
zodat de drempel in Duitsland voor
veel particuliere initiatieven lager ligt.
De terugverdientijd van investerin-

gen is aanzienlijk korter.

invloed van het soort materiaal is bij
warmwaterleidingen het koper, als
allocatie van de milieukosten, al doet relatief milieubelastend materiaal.
ņŇ Is niet verder doorgerekend, aandit niets af aan de relatieve milieubelasting.
gezien het moeilijk is te vergelijken
ņņ Een voorbeeld van de hoeveel- met de huidige situatie. De mogelijkheden worden in het volgende
heid materiaal bij rioleringsbuizen
is het beton. Een voorbeeld van de hoofdstuk behandeld.

ņ© Hier speelt het aspect van de

LEESWIJZER MODEL A: 5

MODEL B :

-

MODEL C :

-

MODEL D :
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Hoofdstuk 5

(Toekomstige) Ontwikkelingen

5.1
Inleiding
*OWFSWPMHPQEFBOBMZTFWBOEFCFTUBBOEFTZTUFNFOFOUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOJOEF
IPPGETUVLLFOFOSJDIUEJUWJKGEFIPPGETUVL[JDIPQEFPOUXJLLFMJOHTUFOEFOTFOEJFUPU
EF[FIVJEJHFTZTUFNFOIFCCFOHFMFJEFOEBBSPQIVOCFVSUPPLXFFSVJUWPPSULPNFO
)FUCFUSFGU[PXFMFFOCFLOPQUFIJTUPSJTDIFBOBMZTF EFVJUHFCSFJEFSFIJTUPSJTDIFBOBMZTFJT
TBNFOHFWBUFOPQHFOPNFOBMTBDIUFSHSPOETUVEJF BMTNFEFFFOBOBMZTFWBOEFUPFLPNTUJHF
POUXJLLFMJOHFOFOCJKCFIPSFOEFPOUXJLLFMJOHTQBEFOEJFBMTNFFTULBOTSJKLHF[JFOXPSEFO
$FOUSBBMTUBBUEFWSBBHJOIPFWFSSFEFPOUXJLLFMJOHTQBEFOTUVSFOEDREXJOHFOE[JKOWPPS
EFUPFQBTTJOHDRPOUXJLLFMJOHWBOEVVS[BNFBMUFSOBUJFWFOFOBMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFT
*OEJUIPPGETUVLXPSEUIFUPOEFS[PFLWPPSEFCFBOUXPPSEJOHWBOEFJOIPPGETUVL
XFFSHFHFWFOFFSTUFBDIUFSHSPOEWSBBHBGHFTMPUFO
"DIUFSHSPOEWSBBH*
 In hoeverre zijn de huidige technische (infra)structuren bepalend voor de
(on)mogelijkheden van ‘duurzame ontwikkeling’?1

7BOVJUEFCFBOUXPPSEJOHLBOEFEJBHOPTFHFTUFMEXPSEFO EJFPQIBBSCFVSUPOEFS[PDIU
XPSEUJOEFMBBUTUFUXFFIPPGETUVLLFOWBOEFFM** IPPGETUVLLFOFO /FUBMTJOEF
WPPSHBBOEFIPPGETUVLLFOJTFSWPPSHFLP[FOEFHFTUFMEFBOBMZTFTVJUUFWPFSFOWPPSEF
CJOOFOEJUPOEFS[PFLPOEFSTDIFJEFOPOEFSEFMFOFOFSHJFFOTBOJUBUJF&FSTUXPSEUHFLFLFO
OBBSEFJOEFXFUFOTDIBQPOEFSTDIFJEFONPEFMMFOWBOUFDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOH"OBMZTF
WBOEFPOUXJLLFMJOHTUFOEFOTFOWJOEUWFSWPMHFOTQMBBUTWBOVJUIFUQFSTQFDUJFGWBO NPHFMJKL
IFEFOWPPS AEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHJOSFMBUJFUPUEFHFTUFMEFPOUXJLLFMJOHTNPEFMMFO

5.2
Inleiding
5.2.1
begripsbepaling
%FNFFTUFBVUFVSTNBLFOPOEFSTDIFJEUVTTFOUXFFUZQFONJMJFVUFDIOPMPHJF¤%FTBOFSJOH
FOFOEPGQJQFUFDIOPMPHJF FOEFQSPDFTHFÕOUFHSFFSEFUFDIOPMPHJF%FTBOFSJOHTUFDIOP
MPHJFJTQSJNBJSHFSJDIUPQIFUWFSNJOEFSFOWBOEFNJMJFVWFSWVJMJOH&OEPGQJQFTZTUFNFO
XPSEFOHFEFmOJFFSEBMTBBOIFUFJOEWBOQSPEVDUJFLFUFOUPFHFQBTUFPQMPTTJOHFONFUBMT
EPFMEFPOUTUBOFBGWBMTUSPPNUFSFJOJHFOWPPSEBUEF[FHFMPPTEXPSEU© 'JHVVS 
 Toelichting bij achtergrondvraag

I (ten dele overgenomen uit hoofdstuk 1.3.2): Bekeken moet worden
of bij de ontwikkeling van de belangrijkste technische infrastructuren
van dit moment sprake is van een
star uitgangspunt waaraan men zich
vasthoudt, en indien dat het geval is
of het een paradigma is, en daarmee
mogelijk een oorzaak voor beper-

kingen om binnen de bestaande- en
nieuw gebouwde omgeving ‘duurzame ontwikkeling’ te bewerkstelligen.
De voor- en nadelen van de huidige
(technische) infrastructuursystemen
moeten worden geanalyseerd los
van eventueel van toepassing zijnde
paradigma’s. Ook valt te beoordelen
in hoeverre de aanwezige technologische trajecten voorwaarden stellen
aan verdere ontwikkeling.

¤ De termen ‘techniek’ en ‘tech-

nologie’ worden veel als substituut
gebruikt, maar verschillen. Smeulers
[1987] definieert techniek als “een
geheel van middelen, waarmee mensen ingrijpen in de hen omringende
materie, energie en natuur”, en dat:
“techniek en wetenschap zijn opgenomen in meeromvattende verbanden, gehelen van handel- en denk-
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#JK&OEPGQJQFPQMPTTJOHFOJTIFUOBEFFMEBUEFUFDIOPMPHJFWPMHFOEXPSEU FOOJFU NFFS 
TUVSFOEUFHFCSVJLFOJT)FUOFHBUJFWFJNBHPWBOFOEPGQJQFUFDIOPMPHJFIFFGUUFNBLFO
NFUEFLFV[FWPPSIFUTDIJKOCBSFHFNBLWBOIFUPQMPTTFOPGXFMTDIPPONBLFOWBOEF
WFSWVJMJOHOBEBUEF[FPOUTUBBOJT7PMHFOT,MBQXJKL<>IPFGUEJUOJFUBMUJKEBMTFFO
QBTTJFWFXJK[FWBOPQMPTTFOHF[JFOUFXPSEFOņ
Figuur 5.1

Milieutechnologie

CLEAN TECHNOLOGY

=
proces geïntegreerde
schone technologie

CLEAN PRODUCTS

=
milieuvriendelijle
schone producten

CLEAN UP TECHNOLOGY

=
schoonmaak-technologie
&
isolatie technologie

&SJTTQSBLFWBOQSPDFTHFÕOUFHSFFSEFŇUFDIOPMPHJFBMTEFNJMJFVCFTDIFSNFOEFNBBUSFHFMFO
POEFSEFFMWBOIFUQSPEVDUJFQSPDFT[JKO [PBMTCJK[POOFFOXJOEFOFSHJF
%FQSPDFTHFÕOUFHSFFSEFUFDIOPMPHJFSJDIU[JDIWPPSBMPQEFPN[FUUJOHWBOHSPOETUPĊFOJO
CSVJLCBSFFJOEQSPEVDUFO<)FOHFM >%FNJMJFVFJTFO[JKOTMFDIUTWPPSWFSFJTUFO 
WFSHFMJKLCBBSNFUBOEFSFFJTFO[PBMTMBHFLPTUFO LXBMJUFJUPGFċDJÑOUJF8FMLFFJTFOPG
OPSNFOVJUFJOEFMJKLWBOUPFQBTTJOH[JKO UFBMMFOUJKEFNPFUIFUXPSEFOBGHFXPHFOUFHFO
EFSFÑFMUFWFSXBDIUFOQPTJUJFWFNJMJFVFĊFDUFOFOEFOBHFTUSFFGEFWPMIPVECBBSIFJEJOEF
NJMJFV[PSH.FUOBNFEJUQPTJUJFWFBTQFDUXPSEUJOEFOVHBOHCBSFSFHFMHFWJOHOJFUBMUJKE
NFFHFOPNFO<-FUUJOHB >
7PMHFOT;JNNFSNBOJTIFUNPFJMJKLPNSFDZDMJOHQSPDFTTFOPOEFSÏÏOWBOEFUXFF
IJFSCPWFOCFTDISFWFOEFmOJUJFTWBONJMJFVUFDIOPMPHJFUFQMBBUTFO<)FOHFM >SFDZDMJOH
QSPDFTTFOCFTUBBOVJUEFCFIBOEFMJOHWBOBGWBMFOLVOOFOBMTAFOEPGQJQFUFDIOPMPHJF
HF[JFOXPSEFO7BBLXPSEFOFDIUFSOVUUJHFFJOEQSPEVDUFOHFQSPEVDFFSE NFUBGWBMBMT
HSPOETUPG XBBSEPPSIFUPPLWPMEPFUBBOEFEFmOJUJFWBOQSPDFTHFÕOUFHSFFSEFUFDIOPMPHJF

5.2.2
technologie ontwikkeling
7BOCFMBOHUFXFUFOJTIPFUFDIOPMPHJTDIFPOUXJLLFMJOHFO[JDIWFSIPVEFOUPUIFUPO
EFS[PFLTPOEFSXFSQ)FUJO[JDIUJOEFWPSNWBOPOUXJLLFMJOHHFFGUJNNFSTUF[BNFONFU
FNQJSJTDIFTUVEJFTEFNPHFMJKLIFJEPNEF[FUFDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOHUFCFÕOWMPFEFOJOEF
SJDIUJOHWBOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH&SCFTUBBONFFSEFSFNPEFMMFONFUCFUSFLLJOHUPUEF
BDIUFSHSPOEWBOUFDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOH%FESJFCFMBOHSJKLTUF[JKO<7FSHSBHU >
 IFURVBTJFWPMVUJPOBJSFNPEFM 
 EFHFNFFOTDIBQQFMJKLFQSPCMFFNEFmOJUJF FO
 EFOFUXFSLUIFPSJFWBOUFDIOPMPHJTDIFPOUXJLLFMJOH
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"E)FURVBTJFWPMVUJPOBJSFNPEFM
#JKEJUNPEFMXPSEUEFUFDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOHHF[JFOBMTAFFOQSPDFTWBOWBSJBUJFFO
TFMFDUJF</FMTPO8JOUFS %PTJ %PTJFUBM  #FMU3JQ > 
XBBSCJKIFUXPSEUWPSNHFHFWFOEPPSEFATFMFDUJFPNHFWJOH%F[FFMFDUJFPNHFWJOHLBO
XPSEFOJOHFEFFMEJOESJFUZQFOGBDUPSFO OBNFMJKL
r XFUFOTDIBQQFMJKLFFOUFDIOPMPHJTDIFGBDUPSFO 
r FDPOPNJTDIFGBDUPSFO 
r TPDJBBMoDVMUVSFMFFOQPMJUJFLFGBDUPSFO
"MTSFEFOWPPSEFPOUXJLLFMJOHFOJO[FUWBOOJFVXFUFDIOPMPHJF XBBSPOEFSWFFMEVVS[BNF
UFDIOPMPHJF OPH WBMU HFMEU XFUFOTDIBQQFMJKLFOUFDIOPMPHJTDIHF[JFO EBUEJUHFCFVSU
WBOXFHFIFU OBHFOPFH VJUPOUXJLLFME[JKOWBOIFUHFMEFOEF USBEJUJPOFMF QBSBEJHNB
0PLOJFVXPOUTUBOFXFUFOTDIBQQFMJKLFNPHFMJKLIFEFOFOPOEFS[PFLFOEPPSVOJWFSTJUFJUFO
FOQVCMJFLFMBCPSBUPSJB[JKOSFEFOWPPSPOUXJLLFMJOHFOJO[FUWBOOJFVXFUFDIOPMPHJF
%FQSJNFNPWFS WJBEF[FXFHPOUTUBBO JTBMTPOPOEFSCSPLFOQSPDFTWBOUFDIOPMPHJTDIF
POUXJLLFMJOHPQIBBSCFVSUPPS[BBLWBONBBUTDIBQQFMJKLFWPPSVJUHBOH<%SVLLFS >
%FUFDIOJFL [FMG EF CFTUBBOEF JOGSBTUSVDUVVSFOIFUHFCSFLBBOLFOOJTFOJOGPSNBUJF
LVOOFOFFOCBSSJÒSFWPSNFOCJKJNQMFNFOUFSFO)PHFLPTUFOFODPODVSSFSFOEFUFDIOPMPHJF
FDPOPNJTDIFGBDUPSFO [JKONPHFMJKLFPCTUBLFMT7BOVJUTPDJBBMDVMUVSFMFFOQPMJUJFLFIPFL
LVOOFOCFTUBBOEFTUBOEBBSEFOFOHFXPPOUFO DPNGPSU IZHJÑOFFOHFCSVJLTHFNBL OBBTU
UFHFOXFSLJOHWBOVJUCFTUBBOEFOFUXFSLFOFOEPPSPWFSIFJETCFMFJESFNNFOEXFSLFO
<4JFNFOTNB >
)FUQSPDFTWBOWBSJBUJFFOIFUBMEBOOJFUHFCSVJLFOWBOUFDIOPMPHJFXPSEUJOHFHFWFOEPPS
AUFDIOPMPHJTDIFQBSBEJHNB<%PTJ >EJFCBTJTJEFFÑOCFWBUUFO EJFCFTUBBOVJUJO[JDIUFO 
FJHFOJOHFWJOHFO IFVSJTUJFLFO FOFFOCFQFSLUFIPFWFFMIFJESFFETPOUXJLLFMEFUFDIOPMPHJF
/FUXFSLUIFPSJFÑOWPPSTQFMMFOEBUBDUPSFOOFJHFOUPUAEFGFOTJFWFTUSBUFHJF<(PEGSPJK >
"DUPSFOXPSEFOHFDPOGSPOUFFSENFUFFODPNCJOBUJFWBOPOPWFS[JDIUFMJKLIFJEFOTUFSLF
BGIBOLFMJKLIFJE%F[FDPNCJOBUJFHFFGUHSPUFPO[FLFSIFJE XBUFFOHFTMPUFODVMUVVSJOEF
IBOEXFSLU*OQMBBUTWBOEPFMHFSJDIUFTBNFOXFSLJOHCFTUBBUEFOFJHJOH[JDI[PWFFM
NPHFMJKLBGUFTDIFSNFOň
#JOOFOEFSFFETPOUXJLLFMEFUFDIOPMPHJFJTWBBLÏÏOPWFSIFFSTFOEFPQMPTTJOHBBOXF[JH
%F[FPQMPTTJOHLBOXPSEFOHF[JFOBMTAWPPSCFFMEUFDIOPMPHJFWBOEFEJTDJQMJOFFOEJFOU
BMTTUBSUQVOUWPPSWFSEFSFPOUXJLLFMJOHFOWFSCFUFSJOH*OUPFOFNFOEFNBUFXPSEFOEF
WFSBOEFSJOHTQSPDFTTFOCFQBBMEEPPSUPFQBTTJOHWBOBSCFJETCFTQBSFOEFUFDIOPMPHJF OJFU
BMMFFOCJKEFWFSWBBSEJHJOHWBOEF JOEVTUSJÑMF QSPEVDUFO NBBSPPLCFMJDIBBNEJOEJF
QSPEVDUFO[FMGŉ
wijzen, gevat in sociale structuren
en processen, waardoor technische
zaken gekoppeld worden aan, meestal elders gestelde economische en
politieke doelen”. Het verschil met
technologie zit in de (beheers)relatie
met de mens: “...terwijl de techniek
zich ontwikkelde tot technologie in
de zin van een organisatiesysteem,
waarin ook de mens als technisch
regelbare factor wordt beschouwd”
[Haas, 1976, p.305].
© Voorbeelden zijn katalysatoren en
luchtscrubbers.

ņ Aan de hand van de geschiedenis
van het waterkwaliteitsbeheer laat
Klapwijk [1991] zien dat de ‘endof-pipe’ technologie soms de enige
oplossing is.
Ň Bij een proces ligt de nadruk op
een serie transformaties tijdens
de doorvoer van materialen of
informatie. Bij een systeem staat
een bepaalde verzameling elementen met hun relaties centraal. Die
elementen kunnen betrekking hebben op bewerkingen, maar ook op
de voorbereiding, de besturing of

de ondersteuning van het proces
[Bikker, 1995].

ň Actoren concentreren zich op het

veiligstellen van eigen beslissingsvrijheid, eigen domeinen (bijv. regionale
zelfvoorziening), eigen technologie,
en/of eigen fondsen (bijv. m.b.t.
‘nazorg’) [Baas, 1998].
ŉ Dit wordt wel de 'Giedion-pijler'
genoemd van de Fortys visie, naar
aanleiding van de plaatsing binnen
het werk van Adrian Forty [1986]
in 'Objects of Desire, Design and
Society 1750-1980'. Enerzijds steunt
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7PMHFOT/FMTPOFO8JOUFSXPSEFOEFOPSNBMFPOUXJLLFMJOHFOWBOWBSJBUJFT WFSBOEFSJOHFO 
GSFRVFOUCFÕOWMPFEEPPSIFUHFMEFOEFQBSBEJHNBFOEFCJKCFIPSFOEFWFFMBMWBTUMJHHFOEF
USBKFDUFO0PLEPPSEFWFSXBDIUJOHEBUFFOCFQBBMEFWBSJBUJFIFUTFMFDUJFQSPDFT[BMPWFSMFWFO
FOFFOBOEFSOJFU</FMTPO8JOUFS >Ŋ
"E(FNFFOTDIBQQFMJKLFQSPCMFFNEFmOJUJF
%JUNPEFMHBBUVJUWBOFFOUFDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOHBMTQSPCMFFNHFTUVVSEQSPDFT<$BMMPO 
>5FDIOPMPHJFFOXFUFOTDIBQTPOUXJLLFMBBSTXPSEFOHFDPOGSPOUFFSENFUQSPCMFNFO
WBOXFUFOTDIBQQFMJKLFPGUFDIOJTDIFBBSE EJFPNFFOPQMPTTJOHWSBHFO FYPHFOFWJTJF 
5FDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOHLPNUUPUTUBOEXBOOFFSEFCFUSPLLFOBDUPSFOBDDFQUFSFOEBUFS
FFOQSPCMFFNJTFO[FIFUFFOT[JKOPWFSEFLFSOWBOIFUQSPCMFFN
"E/FUXFSLUIFPSJFWBOUFDIOPMPHJTDIFPOUXJLLFMJOH
%F[FEFOLSJDIUJOHLBOHF[JFOXPSEFOJOIFUWFSMFOHEFWBOIFUUXFFEFNPEFM%FFTTFOUJF
JTEBUUFDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOHQMBBUTWJOEUJOFFOOFUXFSLWBOPOEFSMJOHFSFMBUJFTUVTTFO
IBOEFMFOEFBDUPSFO;PTUFMU)VHIFT<>EBUUFDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOHIBOEJOIBOE
HBBUNFUEFPQCPVXWBOFFOUFDIOPMPHJTDITZTUFFN XBBSCJKCFMFNNFSJOHFO ASFWFSTF
TBMJFOUTDRnFTTFOIBM[FO JOIFUTZTUFFNCFQBMFOE[JKOWPPSEFPOUXJLLFMJOHFO$BMMPO
<>PNTDISJKGUEJUNPEFMBMTAEFDSFBUJFEPPSFFOEPNJOBOUFBDUPSWBOBDUPSOFUXFSLFO
EJFEFESBHFSTWBOEFPOUXJLLFMJOHXPSEFO$SVDJBBMJO[POQSPDFTJTOJFUEFJOUFMMJHFOUJF
WBOEFDFOUSBMFCFMFJETNBLFS NBBSEFXJTTFMXFSLJOHUVTTFOBDUPSFOŋ

5.2.3
ontwerp gerelateerde benaderingswijzen
(duurzame) technologie
*OEFPOUXFSQXFSFME[JKO NFUCFUSFLLJOHUPUA4VTUBJOBCMFEFTJHO UXFFCFMBOHSJKLFJOUFS
QSFUBUJFTUFPOEFSTDIFJEFOJOSFMBUJFUPUUFDIOPMPHJF EJFUFHFOPWFSFMLBBSTUBBO FOXBBSUVTTFO
OBHFOPFHBMMFJOUFSQSFUBUJFTWBOAEVVS[BBNCPVXFOEJFEPPSEFKBSFOIFFO[JKOPOUTUBBO
[JDICFWJOEFO<5JNNFSFO B>*OEFQSPMPPHJTIJFSWPPSFFOLBEFSHFTDIFUTU
.FFSUPFHFTQJUTUPQEFXJK[FWBOVJUXFSLJOHJTFSBMMFSFFSTUEFHSPFQPOUXFSQFSTEJFWJOEU
EBUPQMPTTJOHFOHFCBTFFSEPQAIJHIUFDIOPMPHZIFUFDPMPHJTDIFWFOXJDIUJOPOCBMBOT
CSFOHFO%F[FHSPFQHSJKQUWBBLUFSVHOBBSIFUWFSMFEFO FOQSPCFFSUFFOTDIJKOCBBS
FFOWPVEJHFSNBOJFSWBOMFWFOUF SF DPOTUSVFSFOŅ"OEFSFOFWFOCFHBBONFUIFUNJMJFV
[JKOFSWBOPWFSUVJHEEBUEFQSPCMFNFOWBOAIJHIUFDIOPMPHZKVJTUFFO[FLFSFAUFDIOPmY
OPPE[BLFMJKLNBLFO;FXJMMFOOPHNFFSUFDIOPMPHJFHFCSVJLFOPNEFPQUFDIOPMPHJF
HFCBTFFSEFQSPCMFNFOWBOEFBBSEFPQUFMPTTFO)FUFTUIFUJTDIFQBSBEJHNBiMFTTJTNPSFw
XPSEUEPPSEF[FHSPFQWFSUBBMEOBBSiMFTTNBUFSJBMJTNPSFwFOiMFTTFOFSHZJTNPSFw¤
%FFFSTUFHSPFQXPSEUXFMBBOHFEVJENFUA/PUFDIPGA-PXUFDIPOUXFSQFST XBBSCJKEF
A%FFQHSFFOFOA3BEJDBMHSFFOTUSPNJOHFOWBMMFOPOEFSEFOPFNFSA/PUFDI
%FUXFFEFHSPFQXPSEUPNTDISFWFOBMTFFOWPSNWBOA)JHIUFDI PGA&DPUFDIPOUXFSQFST
<5JNNFSFO B4MFTTPS >
"MHFNFFOHFMEUEBUJOEFOJFVXFAHSPFOFCPVXLVOEJHFQSPKFDUFOWBOEFMBBUTUFKBSFO 
JOHFHFWFOEPPSBMHFNFOFEFPOUXJLLFMJOHTLFONFSLFOWBOUFDIOPMPHJF UXFFFDPMPHJTDIF
UIFNBTXPSEFOBBOHFXFOE UFXFUFOEFFċDJÑOUJFWFSCFUFSJOHWBO CFTUBBOEF TZTUFNFOFO
EFJOUFHSBUJFWBOOBUVVSMJKLFFOLVOTUNBUJHFNJMJFVUFDIOJFLFOJOEFBSDIJUFDUVVS%FLFV[F
WPPS FOIFUBMEBOOJFUUPFQBTTFOWBOUFDIOPMPHJFJTCJKEF[FWFSTDIJMMFOEFPOUXFSQJOUFS
QSFUBUJFTDPNQMFYFSEBOHFEBDIU&S[JKOHSPUFWFSTDIJMMFORVBUJKETIPSJ[PO 'JHVVS 
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Figuur 5.2
Tijdshorizon Technologie Ontwikkeling
nieuw onderhoud(splan)
verbeterde installatie
nieuwe installatie
nieuwe technologie
nieuw product
infrastructuur
onderzoek (R&D)
wetenschappelijk onderzoek
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50
tijd (jaren)

5FOBBO[JFOWBOUFDIOPMPHJFHFCSVJLCFTUBBOWFSTDIJMMFOEFUIFPSJFÑOPWFSEFPOUXJLLFMJOH
FOWFSTQSFJEJOH%F[FUIFPSJFÑOLVOOFOPQFFODPOUJOVàNHFQMBBUTUXPSEFO NFUIJHIUFDI
BMTFOF FOUFDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOHBMTTPDJBMFDPOTUSVDUJF MPXUFDI PGOPUFDI BMTBOEFSF
VJUFSTUF%FUFDIOPMPHJFDSJUJDJTUFMMFOEFFOEPHFOFWJTJFWPMHFOEEBUUFDIOPMPHJFKVJTUEF
PPS[BBLWPSNUWBOEFNJMJFVQSPCMFNBUJFL FOEVTHFFOEFFMVJULBONBLFOWBOEFPQMPTTJOH
FSWBO©)JFSBBOMJHUEFHFEBDIUFUFOHSPOETMBHEBUUFDIOPMPHJFJOFFOVJUCVJUJOHTSFMBUJF
deze op de (endogene) zoektocht
van Sigfried Giedion (tevens secretaris van de C.I.A.M.) in (vooral)
'Mechanization Takes Command'
[1948), naar een verklaring voor de
richting waarin tal van maatschappelijke veranderingsprocessen zich
-achteraf bezien- bewogen hebben,
anderzijds op de verklaring van
onvoorspelbare producten en factoren, die onmogelijk (alleen) een
technologische achtergrond kunnen
hebben, en die op het eerste gezicht
te maken hebben met plotselinge
wijzigingen in schijnbaar volmaakt
irrationele consumentenvoorkeuren. Forty verklaart dit op grond
van een vertaling van het werk
van de Franse structuralist Roland
Barthès’ 'Mythologies’ [1957]. In
de materialistische cultuur van de
industriële samenleving stelt Forty, is
de functie van mythen zoals Barthès
deze poneerde overgenomen door
producten [Drukker, 1993]. Volgens
Tzonis & Lefaivre [1986] volgt uit
een studie naar de geschiedenis van
het door ‘populisten’ als elementair
gehanteerd begrip ‘product’ dat
achter de werkelijkheid van de flexibiliteit van de menselijke behoeften
een waarde van het ontwerpproduct

schuilgaat, afhankelijk van de rol die
het speelt als machtssymbool. Het
product zelf is niet de aanleiding tot
voldoening of waardering, maar de
sociale relatie die buiten hem staat,
waarnaar het verwijst.

 ‘Less is more’ is een uitspraak van

Ņ Achterhuis en Elzen [1998]

© In de geschiedenis van de

Ludwig Mies van der Rohe. Hij is
een Amerikaans-Duits architect en
meubelontwerper, en leidde vanaf
1930 tot de sluiting in 1933 door de
nazi’s de architectenopleiding van
Ŋ Het model wordt quasi-evolutio- het ‘Bauhaus’ te Berlijn. Eén van de
grootste vernieuwers van de monair genoemd omdat de scheiding
tussen variatie en selectie niet abso- derne bouwkunst [Röling, 2003].
luut is, zoals in de Darwinistische
¤ Daniels [1997] stelt in ‘The
evolutie theorie [Vergragt, 1992].
technology of Ecological Building’:
ŋ De beleidsmaker concentreert zich “Ecological building means applying
technical aids sparingly and making
op de voorwaarden voor een optimale ‘doelvervlechting’ en hoeft niet the most of all passive means provided by the buildings fabric”.
alles te overzien.
wijzen naar een dergelijke tendens in
de jaren zestig i.r.t. het opkomende
probleem van de automobiliteit:
ondanks hun toekomst gerichtheid
werd de toekomst vooral door het
verleden ingekleurd en wilde men bij
het oplossen van het maatschappelijke probleem van de automobiliteit
‘de weg terug’ bewandelen. Ook met
een ogenschijnlijk groot maatschappelijk draagvlak bleek de gewenste
toekomst niet realiseerbaar omdat
de voorgestane oplossingsrichting
slecht aansloot bij inmiddels veranderde culturele waarden.

techniek kunnen twee visies onderscheiden worden: de exogene
visie en de endogene visie. Bij de
endogene visie wordt het fundamentele uitgangspunt gevormd
door de gedachte dat technologie
de praktische toepassing vormt van
wetmatigheden die ontleend zijn aan
de natuurwetenschappen. Daarbij
wordt verondersteld dat deze natuurwetenschappen in de loop van
de tijd een steeds hoger niveau bereiken. Technologische verandering
wordt zo in eerste en laatste instantie
verklaard uit de vooruitgang in de
141

Autonomie & Heteronomie

DEEL II

TUBBUUPUEFOBUVVSMJKLFPNHFWJOH XBBSCJKEFDPNCJOBUJFWBOUFDIOPMPHJFFOLBQJUBMJTNF
MFJEUUPUFFOTZTUFFNXBBSJOHFFOBBOEBDIUJTWPPSFFOWPMIPVECBBSFWFOXJDIUUVTTFONJMJFV
FOUFDIOPMPHJF<7FSNFFSTDI >%FUFDIOPMPHJFDSJUJDJTUFMMFOEBUIFU[PFLFOOBBSSFMBUJFG
TJNQFMFAUFDIOJDBMmYFTOJFUTEPFUBBOEFPOEFSMJHHFOEFPPS[BLFOWBOIFUNJMJFVQSPCMFFN
FOEVTPPLHFFOWPMIPVECBSFPQMPTTJOH[BMCJFEFO4UFSLFSOPH PPLEF[FOJFVXFUFDIOPMPHJF
IFFGUPOWFSXBDIUFFOPOCFEPFMEFOFWFOFĊFDUFO FOLBOPQOJFVXUPUQSPCMFNFOMFJEFO
)BSQFS<>IFFGUJOFFOPOEFS[PFLCJOOFOIFU$FOUFSGPS"MUFSOBUJWF5FDIOPMPHZ
$"5 JO8BMFTWFSTDIJMMFOEFTDFOBSJPTWBOUFDIOPMPHJFHFCSVJL POEFS[PDIUJOSFMBUJFUPU
IFUCFSFJLFOWBOEFGBDUPSPWFSFFOQFSJPEFWBOKBBS/BBTUFOLFMFWBSJBOUFOWBO
IVJEJHQPMJUJFLCFMFJE USFOETDFOBSJPT   JTHFLFLFOOBBSUXFF[PHFOBBNEFDPOUSBTU
TDFOBSJPTFOIFUFĊFDUWBOFFOWPMMFEJHFAQBSBEJHNTIJGU
Figuur 5.3
C.A.T. Scenarios toekomstige ontwikkeling
in relatie tot milieubelasting

Milieubelasting

huidig beleid (1)

‘natural technologies’(3)
‘deep green’ / ’radical green’ (2)
50

Tijd (jaren)

*OIFUFFSTUFDPOUSBTUTDFOBSJPXPSEFOEFQSJODJQFTWBOA%FFQ(SFFOFOA3BEJDBM(SFFO
HSPFQFSJOHFOHFWPMHE  )FUUXFFEFDPOUSBTUTDFOBSJPHBBUVJUWBOEFJO[FUWBO[PHFOBBN
EFABMUFSOBUJFWFAHSPFOFUFDIOPMPHJF A/BUVSBM5FDIOPMPHJFT    'JHVVS 
Figuur 5.4
Cultuur karakterisering
C.A.T. Scenarios

Milieubelasting

cultuur van het ‘meer’

cultuur van het ‘beter’
cultuur van het ‘genoeg’
Tijd (jaren)
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%F[FOBUVVSMJKLFUFDIOPMPHJFņXPSEUBMTNFFTULBOTSJKLBBOHFNFSLUWPPSMBOHEVSJHFFO
CFUBBMCBSF[FMGWPPS[JFOJOHŇ<)BOGPSE&XFSU >)BSQFSTUFMUJO[JKOMF[JOHWPPSEF
4DIVNBDIFS4PDJFUZňEBUEFIVJEJHFWBSJBOUFOWBOQPMJUJFLCFMFJEHFLFOTDIFUTULVOOFO
XPSEFOBMTAEFDVMUVVSWBONFFS FOEFA3BEJDBMHSFFONPWFNFOUFOEFA%FFQHSFFO
NPWFNFOUBMTAEFDVMUVVSWBOIFUHFOPFH%FJO[FUWBOBMUFSOBUJFWFUFDIOPMPHJFEJFPQ
OBUVVSMJKLFQSPDFTTFOJTHFCBTFFSELFOTDIFUTUIJKBMTAEFDVMUVVSWBOCFUFS 'JHVVS 
)BSQFSUSBDIUBBOUFUPOFOEBU[PXFMCJKIFUIVJEJHFCFMFJEBMTCJKSBEJDBMFJOUFSQSFUBUJFT
WBOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHFFOAQBSBEJHNBWFSTDIVJWJOHOPPE[BLFMJKLJT [JKIFUPQWFS
TDIJMMFOEUJKETUJQ%FBBOWBOHWBOJO[FUWBOAOBUVVSMJKLFUFDIOPMPHJFPQLPSUFUFSNJKOFO
PQHSPUFSFTDIBBM EBUXJM[FHHFOJOFFOHSPUFSBBOUBMTJUVBUJFT LBOEF[FOPPE[BBLWBOFFO
AQBSBEJHNBWFSTDIVJWJOH NFUCJKLPNFOEFLBQJUBBMWFSOJFUJHJOH WPPSLPNFO7PPSXBBSEF
JTIFUWFSTOFMMFOWBOFFOBOEFSHFCSVJLWBOUFDIOPMPHJFJOEFWPSNHFWJOHWBOQSPDFTTFO 
OBBTUFFOWFSEFSHBBOEFJOUFSBDUJFNFUAEFFQFDPMPHZ6JUIFUPOEFS[PFLCMJKLUPPLEBUFFO
TUFFETHSPUFSFHSPFQNFOTFOHFOPFHLSJKHUWBOEFIVJEJHFANFFSDVMUVVS BMJTEJUWFFMBMFFO
CPWFOMBBHWBOEFCFWPMLJOH<)BSQFS >%JUEVJEUXFMMJDIUPQIFUPOUTUBBOWBOFFO
WPFEJOHTCPEFNWPPSWFSEFSFPOUXJLLFMJOHWBOFYQFSJNFOUFONFUFFOWFSBOEFSEHFCSVJL
WBOUFDIOPMPHJFŉ

5.3
Ontwikkeling van (milieu gerelateerde)
technische infrastructuur
5.3.1
begripsbepaling
%FPOUXJLLFMJOHWBOEFIVJEJHFPQMPTTJOHFOWPPSEFFOFSHJF XBUFSFOBGWBMNBUFSJBBM
TUSPNFOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOHFOEFEBBSBBOHFLPQQFMEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJTUF
[JFOBMTFFODPNCJOBUJFWBOIFURVBTJFWPMVUJPOBJSFNPEFMFOIFUNPEFMWBOEFUFDIOPMPHJF
OFUXFSLFONFUFFOEPNJOBOUFBDUPS

natuurwetenschappen en nadrukkelijke niet uit een zich in de loop van
de tijd wijzigend maatschappelijk
probleemgebied dat om 'nieuwe'
technische oplossingen vraagt voor
'nieuwe' maatschappelijke vraagstukken. In de exogene visie wordt de
grondoorzaak voor het verschijnsel
van technische innovatie juist niet
gezocht in de (autonoom veronderstelde) vooruitgang van de natuurwetenschappen, maar in het proces
van maatschappelijke verandering
[Drukker, 1993].
ņ Binnen de evolutie van het ruimtelijk beleid van het Nederlandse
Ministerie van VROM wordt dit ook
wel als de vijf-dimensionele ruimte
gezien, waarbij de mens “wordt
opgevat als ‘co-creator’ van de natuur, en wordt de natuur niet alleen
begrensd, maar ook ontwikkeld”.

een Amerikaanse tak. Schumacher is
de schrijver van 'Small is beautiful',
'A guide for the Perplexed' en andere werken. Hij wordt net als J.K.
Galbraith (‘The age of uncertainty’)
nog wel eens afgeschilderd als prediker en dromer. De Schumacher
Society promoot 'goede' economische praktijken, ecologische en
spirituele waarden en ontwikkelingen op menselijke schaal: “human
integration with the natural world, a
demonstration of the folly prediction, and examination of life lived
at a human scale, among others”.
De stichting is gevestigd in Londen
en Bristol en is bekend vanwege
haar educatieve werk en de jaarlijkse
'Schumacher lectures', -briefings,
ň Schumacher Society is een
-book service en Resurgence magaEngelse stichting (1976) vernoemd
zine. Tezamen met de 'Intermediate
naar E.F.Schumacher, inmiddels met
Technology', 'Soil Association', 'New

Vanuit deze vijfde dimensie moet
vervolgens de vierde- (het nabootsen van de natuur en het richten op
economisch nut, gebruiksruimte,
gevoelswaarde & belevingswaarde
van de ruimte) en derde dimensie
(ecopolis principes, wat neerkomt op
het creeëren van ‘kleine kringlopen’,
door lokaal hergebruik en optimale
cascadering naar kwaliteit, in de
bestaande omgeving(en)) worden
vormgegeven [NIROV, 1996].
Ň Tegelijkertijd is het de optie met
(nog) de grootste onbekendheden
voor wat betreft de kosten voor
beheer en de ondersteuning, zoals
water, electriciteit (t.b.v. licht) en
dergelijke.
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7PPSBMCJKEF BGWBM XBUFSTUSPPNJTTQSBLFWBOFOLFMFEPNJOBOUFBDUPSFOŊEJF[JDIPWFSIFU
BMHFNFFOXFJOJHnFYJCFMPQTUFMMFOUFOBBO[JFOWBOUFDIOPMPHJFEJFBGXJKLUWBOEFHFMEFOEF
USBEJUJPOFMFQBSBEJHNBT*ONJOEFSFNBUFHBBUEJUPPLPQWPPSEFBGWBMFOFOFSHJFTUSPNFO
FOEBBSBBOHFLPQQFMEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSŋ
%FPOUXJLLFMJOHFOXPSEFOHFLFONFSLUEPPSDFOUSBMJTBUJF;PBMTCFTDISFWFOJOIPPGETUVL
JTEJUBBOUFEVJEFOBMTFFOQBSBEJHNB0OUXJLLFMJOHFOWPMHFOFFOCFQBBMEQBSBEJHNB 
WFFMBMHF[JFOBMTPOUXJLLFMJOHNFUFFOWBTUFJOEQVOU¤Ņ FFOAOFDQMVTVMUSB%F[FLVOOFOPQ
WPPSIBOEMFJEFOUPUFFOSFNPQQPHJOHFOPNFFOCFUFSBMUFSOBUJFGUFLSJKHFO¤,VIOTUFMU
JO[JKOA4DJFOUJmD3FWPMVUJPOT<>EBUFFOAWFSCMJOEFOEJO[JDIU PGJO[JKOXPPSEFO
AEFHBOHCBSFXFUFOTDIBQQFMJKLFQSBLUJKL CFHJOUCJKIFUWFSPOBDIU[BNFOWBODPOUFYUVFMF
TJHOBMFOEJFJODPOTJTUFOUNFUIFUHFMEFOEFJO[JDIU[JKO"MTEFIPFWFFMIFJECFXJKTPWFS
XFMEJHFOEXPSEU NPFUFO UIFPSFUJTDI XBBSEFOFOIFUIBOEFMFOBBOHFQBTUXPSEFOBBOEF
DPOUFYU¤¤&FO[PHFOBBNEAQSJTPOFSTEJMFNNB¤©NPFUWPPSLPNFOXPSEFO&FOUFFFO[JKEJHF
POUXJLLFMJOHJOIFUHFWBMWBOAFFOSFNNFOEFWPPSTQSPOHLBOPQFFOHFHFWFONPNFOU
BBO[JFOMJKLFBDIUFSTUBOE WFSBOEFSJOHTLPTUFOFOEJFOUFOHFWPMHFNBBUTDIBQQFMJKLFPOSVTU
JOIPVEFO
Figuur 5.5

Afvoer van Afvalwater:Vroeger en Nu

7PPSEFCFTDIPVXEFTUSPNFOFOEBBSBBOWFSCPOEFOUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSHFMEUEBUEF
IJTUPSJTDIF POUXJLLFMJOHFOEFTDIBBMWFSHSPUJOHWBOEFPQMPTTJOHFOQMBBUTWJOEFOWPMHFOT
FFORVBTJFWPMVUJPOBJSLBSBLUFSNFUIJFSFOEBBSTQSPOHFOEJFJOHFHFWFOXPSEFOEPPS
NBBUTDIBQQFMJKLFQSPCMFNFO¤ņ
)FUBBOUSFLLFMJKLFWBOIFURVBTJFWPMVUJPOBJSFLBSBLUFSWBOEFUFDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOHJT
PWFSIFUBMHFNFFOEBUIFUFFOSFMBUJFGFFOWPVEJHQSPDFTJT [PEBUPPLHFNBLLFMJKLCFMFJET
BBOCFWFMJOHFOUFHFWFO[JKO<4DIPU  >)FUPOUTUBBOWBOEPNJOBOUFBDUPSFO
EJFOJFUNFFSHFSFMBUFFSE[JKOBBOEF DPOUSPMFSFOEF PWFSIFJELBOIFUCJKTUVSFOWBOEF
POUXJLLFMJOHCFNPFJMJKLFO6JUHBBOEFWBOEFWFSPOEFSTUFMEFPPSTQSPOLFMJKLFUFDIOPMPHJF
POUXJLLFMJOHWPMHFOTIFURVBTJFWPMVUJPOBJSFNPEFMWBO%PTJFO/FMTPO8JOUFSJTIFU
WBOCFMBOHIFUPOUTUBBOWBOEFCFMBOHSJKLTUFTZTUFNFOFOCJKCFIPSFOEF JOGSB TUSVDUVSFO
UFSVHUFWPFSFOJOUJKE
(F[JFOEFHSPPUUFFOEFDPNQMFYJUFJUWBOEF[FJOGSBTUSVDUVSFO PGOFUXFSLFO TQSFFLUIFU
XFMIBBTUWPPS[JDIEBUEF[FOJFUEPPSÏÏOPGFOLFMFPOUXFSQFSTBMT[PEBOJHPOUXPSQFO[JKO 
NBBSEBUEFTUSVDUVVSFFOPQUFMTPNDRFSGFOJTJTWBOEVJ[FOEFOAIJTUPSJTDIFUPFWBMMJH
IFEFO UPFWPFHJOHFOPNUFHFNPFUUFLPNFOBBOHSPFJFOEFQPQVMBUJFT HSPFJFOEHFCSVJL 
QSPCMFNFO XFOTFO FJTFO FOEBBSVJUWPPSUHFLPNFOEFFMPQMPTTJOHFO¤Ň
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%FIJTUPSJFWBOEFUXFFCFMBOHSJKLTUF GZTJFL BBOXF[JHFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFO UFXFUFO
EFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVSFOEFTBOJUBUJFJOGSBTUSVDUVVS EJSFDUHFLPQQFMEBBOEFPQMPTTJOHT
SJDIUJOHFOWPPSCFJEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJTJO#JKMBHF*FO#JKMBHF**CFTQSPLFO%FVJULPN
TUFOWBOEF[FBOBMZTFWPSNFOEFCBTJTWPPSEFWPMHFOEFQBSBHSBBG

5.3.2
historische ontwikkeling technische infrastructuren
#JOOFOIFURVBTJFWPMVUJPOBJSFNPEFMXPSEUNFUCFUSFLLJOHUPUEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOFO
EFCJKCFIPSFOEFTZTUFNFOFO JOGSB TUSVDUVSFOEF TDIJKOCBBS MPHJTDIFTFRVFOUJFWBO
POUXJLLFMJOHTTUBQQFO NJTTUBQQFOFOOJFUHFOPNFO[JKPGWFSWPMHTUBQQFOHFBOBMZTFFSEJO
SFMBUJFUPUEFIVJEJHF JOIPPGETUVLHFDPOTUBUFFSEFQSPCMFNBUJFL¤ň7BOEPPSTMBHHFWFOE
CFMBOHCJKEFPOUXJLLFMJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFJOGSBTUSVDUVSFO [PXFMWPPSEFBGWBMXBUFS 
ESJOLXBUFS BMTEFFOFSHJFTUSPPN JTEFPOEFSLFOOJOHWBOFFOQVCMJFLCFMBOHEPPS
APWFSIFEFOFOIFUCFTDIFSNFOPGAWFSEFEJHFOFSWBO¤ŉ

Economics Foudation', 'Schumacher
College' en 'Green Books' vormt
het de Schumacher Circle. De society is de basis voor verschillende
organisaties over de gehele wereld,
zoals de Intermediate Technology
Development Group (Warwickshire,
UK), Ocean Arks Inetnational
(USA), Rocky Mountain Institute,
Land Institute, International Society
for Ecology and Culture, Earth
Island Institute, Wuppertal Institute,
The Other Economic Summit en de
Worldwatch Institute.
ŉ Deze conclusie wordt ondersteund door Stikker [Spaandonk,
1977] die stelt dat het een door
de natuur gegeven proces is van
voortgaande ontwikkeling van
eenvormige, en kleine naar grotere
en ingewikkelder organismen. Hij
stelt dat het niet mogelijk is die groei
ongestraft af te remmen, en dat het
zaak is om groei bij te sturen, en
rekening te houden met alle bijkomende- en meetellende factoren.
Ŋ De waterschappen / zuiveringsschappen en in mindere mate
gemeentes en drinkwaterleidingbedrijven.
ŋ Sinds de liberalisering van de
markt is dit in eerste instantie
minder het geval waar het de energiestroom betreft. In de loop van
de tijd ontstaan door overnames
en samenvoegingen steeds vaker
dominante actoren. Het voornaamste verschil is dat dit volledig van

de overheid(sinstanties) losstaande
bedrijven zijn. Het wordt daarmee
moeilijker voor de overheid om kwaliteiten rechtstreeks te garanderen.
¤Ņ Een voorbeeld is het denken
rond de eeuwwisseling van de 19e
en 20e eeuw toen m.b.t. de inzet van
nieuwe vervoerssystemen bijna niemand verder keek dan het nieuwste
op dat moment: de spoorweg. “Dat
was zo iets verrassends en nieuw,
dat het volgens velen de enige optie
was voor transport in de toekomst,
zodat mondiale vervoersplannen
(vlak voor het uitbreken van de 1e
wereldoorlog), uitsluitend projecten
voor spoorwegaanleg betroffen
[Hakkesteegt, 1996].
¤ Op een gegeven moment zal dit
leiden tot een op voorhand wegdrukken van op zich interessante
alternatieven.
¤¤ In de historie zijn veel samenlevingen ten onder gegaan aan het
feit dat ze (te) lang vast hielden aan
hun ‘verblindende inzichten’, hoewel
belangrijk bewijs van hun ontoereikendheid duidelijk voor handen was
[Kuhn, 1970; Röling, 2000].
¤© Een (ondermeer) uit de vervoerstechnologie geleende term
die aangeeft dat de keuze voor een
bepaalde oplossing gemaakt wordt
volgens argumenten die berusten op
aspecten die juist het gevolg zijn van
de gekozen oplossing (een vicieuze
cirkel). Bijvoorbeeld het gebruik
van auto’s om kinderen van en naar

school te halen/brengen “omdat
het zo gevaarlijk druk wordt door
al die andere chaufferende ouders”
[Hakkesteegt, 1996].

¤ņ Voorbeelden voor de 'energie-

stroom' zijn de eerste energiecrisis
(ca. 1750) en de tweede energiecrisis
(1973).
¤Ň Als bijvoorbeeld naar het grootste, meest volgroeide en complexe
electriciteitsnet van dit moment
gekeken wordt, die van de Verenigde
Staten, lijkt de structuur van dit ‘power grid’ op een uitgestrekte wirwar
van op het oog volledig ongeordende lijnen. Het veranderingsproces
lijkt ondanks de geringe mate van
coördinatie toch volgens bepaalde
ordening plaats gevonden te hebben.
Het groeiprincipe is vergelijkbaar
met D.L.A. (Diffusion-limited aggregation), gebaseerd op de wiskundige
‘powerlaw’ [Buchanan, 2002].
¤ň Een samenvatting van de
uitgebreide optekening van het
ontwikkelingsproces van de energieinfrastructuur en de sanitatie infrastructuur is te vinden in bijlage I en
bijlage II, integraal geplaatst voor de
bijlages.
¤ŉ Voorbeelden zijn de
(afval)watersystemen in het sterk georganiseerde Romeinse Rijk die hun
tijd ver vooruit waren, en in sommige gevallen nog de basis vormen van
huidige systemen, of nog –nagenoeg
intact- functioneren.
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%PPSEFFFVXFOIFFO FOWPPSBMJOEFFFFVXWFSBOEFSFOEFTDIBBMFOEFEJNFOTJFTWBO
WFSTUFEFMJKLJOHTUFSL FOMJKLFOEBBSNFFEFNBOJFSWBOPQCPVXWBOEFWFSTDIJMMFOEFATVC
TUSVDUVSFO TPDJBBM UFDIOJTDI FUD UFTUVSFO*O/FEFSMBOECFHJOUEFPOEFSLFOOJOHWBOIFU
POUXFSQWBOEFTUBEBMTQVCMJFLF[BBLFJOE[FTUJFOEF CFHJO[FWFOUJFOEFFFVX<.FZFS >
%FTUFEFOCPVXLVOEJHFQSBLUJKLMFHUJOFFSTUFJOTUBOUJFWFFMOBESVLPQIFUPOUXFSQFOFO
EFDPOTUSVDUJFWBOEFPQFOCBSFXFSLFO%FOFVUSBMJUFJU WBOEFTUSVDUVVS EFTDIPPOIFJE
JOEFWPSNWBOJEFBBMQMBOOFO FOJOEJSFDUPPLEF[JDIUCBBSIFJE [PXFMCJKIFUXBUFSOFUXFSL
LSFLFO QMBTTFO HSBDIUFOFE BMTIFUMBOEOFUXFSL WBOTUSBUFO XFHFOFOEJKLFO [JKO
EBBSCJKMFJESBBE
%PPSEBUEF[FPQFOCBSFOFUXFSLFOOPHWPMMFEJHAJOIFU[JDIUXPSEFOPOUXPSQFOWSBBHUEJU
PNFFONBYJNBMFJOUFHSBUJFFOWFSXFWJOHNFUEFHFCPVXEFFOOBUVVSMJKLFPNHFWJOH XBU
XFFSMFJEUUPUFFOOBVXFPOEFSMJOHFWFSWMFDIUJOH+VJTUIFUGFJUEBUEFOFUXFSLFOFMLBBSOJFU
JOEFXFH[JUUFO[PSHUFSWPPSEBU[F[FMGTFFOHSPUFNBUFWBOnFYJCJMJUFJUJOSVJNUFHFCSVJL
NFU[JDINFFCSFOHFOFO[PTUFEFMJKLFFOOBUVVSMJKLFQSPHSBNNBTWPMIPVECBBSPOEFSTUFVOFO
8PSEFOEFTUFEFOJOEF.JEEFMFFVXFOOPHHFNBBLUWBOVJUAEFTUBETGBCSJFLFO¤Ŋ<5BWFSOF 
> BBOIFUFJOEWBOEFFFFVXXPSEFOEJFAHFSFPSHBOJTFFSEUPUHFNFFOUFMJKLF
EJFOTUFOEJF BGIBOLFMJKLWBOEFQMBBUT A1VCMJFLF8FSLFO A(FNFFOUFXFSLFOPG
0QFOCBSF8FSLFOXPSEFOHFOPFNE¤ŋ
)FUWPSNUCJOOFOEFPOUXJLLFMJOHWBOIFUPOUXFSQFOEFBBOMFHWBOEFTUBE FOEFJOGSB
TUSVDUVVS IFUCFHJOWBOEFTDIFJEJOHUVTTFOIFUGVODUJPOFMF FTUIFUJTDIF CPWFOHSPOETF 
TUBETPOUXFSQFOEFVJUXFSLJOHWBOEFGVODUJPOFMF UFDIOJTDIFTUSVDUVSFOEJFEFTUBE
AWPFEFOFOAPOUMBTUFO©Ņ EFPOEFSHSPOETFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS 7BOBGEJUNPNFOU 
CFHJOFFFVX XPSEUEFPOUXJLLFMJOHWBOEFTUBEEBOPPLOBHFOPFHMPTHFLPQQFMEWBO
EFLFONFSLFOWBOIFUPOEFSMJHHFOEFHSPOEHFCJFE WBOEFAHFOJVTMPDJ©
Figuur 5.6
Bovengrondse Hoogspanning Elektriciteitsnet

;PWFSEXJKOFOMBOH[BBNBBOPOEFSEFMFOWBOEFXBUFSLSJOHMPQFO EJFJOWPPSMJHHFOEF
FFVXFOOPHEVJEFMJKLJOMBOETDIBQ UVJOFO QBSLFOFOHFCPVXEFPNHFWJOHBBOXF[JHXBSFO
.PPSF<>POEFSTDIFJEUUXFFPPS[BLFO%FFFSTUFJTIFUWFSEXJKOFOWBOGVODUJPOFMF
XBUFSTZTUFNFO[PBMTJSSJHBUJFFOBGWPFSLBOBMFO%F[FXFSEFOEPPSEFUFDIOJTDIFNPHFMJKL
IFEFOPWFSCPEJHPGOJFUNFFS[JDIUCBBSHFNBBLU5FOUXFFEFTUFMUIJKEBUXBUFSPN
FTUIFUJTDIFSFEFOFOVJUEFCFMFFGCBSFLSJOHMPPQJTHFIBBME©¤&SPOUTUBBUBMTOFMFFOTDIFJEJOH
UVTTFOEFWFSTDIJMMFOEF UFDIOJTDIF OFUXFSLFOWBOEFTUBE [PXFMRVBTPPSUBMTRVBTDIBBM
WBOUPFQBTTJOH©©
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Figuur 5.7
Rioleringsoverstort op oppervlaktewater

*OWFSTDIJMMFOEFNFFSPGNJOEFSSFDFOUFJOGSBTUSVDUVSFOFODBQBDJUFJUFOJTEFIJTUPSJTDIF
PQCPVXOPHXFMPQWFSTDIJMMFOEFNBOJFSFOIFSLFOCBBS;PJTCJKIFUFMFLUSJDJUFJUTTZTUFFN
XBBSOFFNCBBS©ņEBUEFPPSTQSPOLFMJKLMPTWBOFMLBBSTUBBOEFMPLBMFTZTUFNFOMBUFS[JKO
HFLPQQFMEUPUSFHJPOBMF OBUJPOBMFFOOVVJUFJOEFMJKLUPUTVQSBOBUJPOBMFTZTUFNFO
#JKEFBGWBMXBUFSJOGSBTUSVDUVVSJTWPPSBMCJKWSJKWFSWBMTZTUFNFOOPHIFSLFOCBBSIPFPQ
WFSTDIJMMFOEFQMBBUTFOEFPPSTQSPOLFMJKLFTUSVDUVSFODRXBUFSMPQFO[JKOHFUSBOTGPSNFFSE
UPUPOEFSHSPOETFBGWPFSTZTUFNFO

¤Ŋ Deze stadsfabrieken worden

bemand door metselaars, timmerlieden en andere ambachtslieden die
tezamen als een soort collectieve opdrachtnemer functioneren voor de
mensen die een kavel (en/of een gebouw) bezitten, en die daarmee ook
verantwoordelijk zijn voor de aanleg
en het onderhoud van het deel van
de openbare straat dat direct aan de
kavel grenst [Taverne, 1978].
¤ŋ De naamgeving benadrukt dat
bepaalde elementen van de stad als
publieke zaak worden beschouwd
[Meyer, 2003].
©Ņ Doordat in dezelfde periode (ca.
1910-1920) een verzelfstandiging
plaats heeft van de stedenbouwkundige discipline tot een aparte
gemeentelijke dienst, naast ‘openbare werken’, en tot een aparte
beroepsorganisatie vormt dit feitelijk
ook het begin van een volledige
scheiding tussen stedenbouwkunde
en civiele techniek, waarmee de
verdergaande segmentisering van de
stedenbouw wordt ingeluid [Meyer,

2003].
© In de eerste helft van de 20e
eeuw ontstaan in tal van gemeenten
grondbedrijven. Het is niet mogelijk
om de actieve rol van de gemeente
in de lokatie-ontwikkeling (het actieve grondbeleid) te verantwoorden
binnen een reguliere begrotingssystematiek [Korthals Altes, 1998].

diepere betekenis [Betsky, 1995;
Grabar, 2001].
©© De maatschappij stond in de
jaren zeventig op een tweesprong bij
het kiezen van andere schalen van
toepassing van allerlei processen.
Gesteld werd dat als zou gelden dat
met de ingezette schaalvergroting
een verkeerde richting was gekozen
dit volgens de kenmerken van een
©¤ Moore [1994] stelt dat een watervlak niet meer een rustpunt is in paradigma zou inhouden: “dat de
de waterstroom, maar een rustpunt weg terug naar een goede richting
op zichzelf. Ieder element van water steeds langer en moeilijker wordt.
heeft een eigen symboliek of vertelt Bovendien kan het niet (meer) de
zijn eigen ideaal dat los staat van de weg zijn van hier en daar een schaal(eigenlijke) kringloop [Moore, 1994). verkleining, noch van een sociaalWater is in zijn toepassingen terug- maatschappelijke polarisatie, maar
van een geïntegreerde aanpak gebagebracht tot een louter functioneel
seerd op een sociaal-economische en
en esthetisch middel dat “bedwongen, nagebootst en uitgebuit” wordt. kritische benadering” [Stikker, 1977].
De werkelijke verbinding tussen de ©ņ Koppelingen (regionale en naoorspronkelijke, de fysieke en de
tionale knopen) zijn plekken waar
esthetische verschijningsvormen
‘congestie’ plaats vindt, en waarin de
van water, zoals bijv. in de Spaanse
komende jaren geïnvesteerd wordt
Alhambra, vindt niet plaats. Water
t.b.v. capaciteitsuitbreiding [AER,
wordt in de architectuur gebruikt
2003d].
ter (esthetische) verrijking, zonder
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Ontwikkeling technologisch raamwerk
%FOFUXFSLFOIFCCFOJOEFMPPQWBOEFKBSFOFFOHFTUBHFPOUXJLLFMJOHEPPSHFNBBLU
WBOLMFJOTDIBMJHFHFEFDFOUSBMJTFFSEFOBBSHSPPUTDIBMJHFDFOUSBBMBBOHFTUVVSEFTZTUFNFO
5FHFOXPPSEJHWJOEUNFFSEBOWJKGUJHQSPDFOUWBOBMMFWFSWPFSQMBBUTWJBPOEFSHSPOETF
QJKQ MFJEJOHFO©Ň%FVJUCSFJEJOHFOWBOOFUXFSLFOLPNFOUPUTUBOEEPPSFFOHFÕOUFHSFFSEF
QMBOOJOH%FUFWFSXBDIUFOWSBBHCFQBBMUEFHFXFOTUFVJUCSFJEJOHWBOIFUQSPEVDUJF
WFSNPHFOFOOFUXFSLBBOQBTTJOHFO5PUBBOIFUFJOEFWBOEFF CFHJOFFFVXTUBBUCJK
EFPOUXJLLFMJOHWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOWPPSBMEFUFDIOJTDIFPQUJNBMJTBUJFPQEF
WPPSHSPOE FOMJKLUOBHFOPFHFOEPHFFOWBOPOUXJLLFMJOH/JFVXFPOUXJLLFMJOHFOJOIFU
WFSMFOHEFWBOEFHFCSVJLUFUFDIOJFLFOXPSEFOXBBSNPHFMJKLEJSFDUEPPSHFWPFSE<,àOOFLF
FUBM >%FPOUXJLLFMJOHWBOEFFOFSHJFTZTUFNFOMJKLUEBBSNFFJOFFSTUFJOTUBOUJF
WPPSBMEFFYPHFOFWJTJFWBOUFDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOHUFWPMHFO7PPSUFDIOPMPHJFCFUFLFOU
EJUIFUSFBHFSFOPQQSPDFTTFOWBONBBUTDIBQQFMJKLFWFSBOEFSJOH [PBMTEFJOEVTUSJBMJTBUJF 
EFFFSTUFFOFSHJFDSJTJT EFWSBBHOBBSHSPPUTDIBMJHFSPQXFLLFOFOEFDFOUSBMFCFTDIJLCBBSIFJE
FOHSPUFSFCFIPFGUFBBODFOUSBMFCFTDIJLCBBSIFJEWBOLSBDIUFOFMFLUSJDJUFJU(FMFJEFMJKL
LPNFOTUFFETNFFSUVTTFOTUBQQFOHFCBTFFSEPQFOEPHFOFPOUXJLLFMJOH PGWFSCFUFSJOHFOFO
WFSOJFVXJOHFOJOEFUPFHFQBTUFUFDIOPMPHJF%JUMFJEUUPUFFOTJUVBUJFXBBSWFSBOEFSJOHFO
WPPSOBNFMJKLWPPSULPNFOWBOVJUEFUFDIOPMPHJF[FMG
#JKEF BGWBM XBUFSTZTUFNFOMJKLUEFWPPSUHBOHBMWFFMFFSEFSJOHFHFWFOUFXPSEFOEPPSEF
POUXJLLFMJOH WPMHFOT EF FOEPHFOF WJTJF EBO CJK EF FOFSHJFTZTUFNFO /JFU BMMFFO LPNU EJU
EPPS IFU WPPSBMTOPH HSPUF CFMBOH WBO IZHJÑOF TDIPPO ESJOLXBUFS FO FFO HPFEF FO TOFMMF
BGWPFSWBOBGWBMXBUFS NBBSWPPSBMEPPSEFHSPUFSFWFSXFWJOHNFUEFSVJNUFMJKLFTUSVDUVSFO 
FOEJFOUFOHFWPMHFSFMBUJFGHSPUFSFDPNQMFYJUFJU#JKEF BGWBM XBUFSTZTUFNFOJOMBOEFONFU
WPDIUJHFLMJNBUFOXBTCFTDIJLCBBSIFJEWBOXBUFSWPPSEFWPPSIFFOSFMBUJFGLMFJOFCFWPMLJOH 
UF[BNFONFUEFFFOWPVEJHFCFTDIJLCBBSIFJEWBOGPTTJFMFFOHPFELPQFFOFSHJFFOOVUSJÑOUFO
EFCFMBOHSJKLTUFSFEFOEBUBMUFSOBUJFWFOWPPSDPOWFOUJPOFMFTZTUFNFOXFJOJHLBOTWBOTMBHFO
LSFHFO<-BOHF0UUFSQPIM  )BSSFNPÑT >
/BBTUEFHFXFOTUFFċDJÑOUJFWFSCFUFSJOHFOWBOVJUUFDIOJTDIFOFDPOPNJTDIQFSTQFDUJFG JT
EFPWFSIFJETHFTUVVSEFSFHFMHFWJOHEFWPPSOBBNTUFBBOTQPSJOHWPPSEFPOUXJLLFMJOHWBOEF
TZTUFNFOHFEVSFOEFEFMBBUTUFEFDFOOJB(FEVSFOEFEF[FUJKE[JKOEFFTTFOUJÑMFWPPS[JFOJOHFO
FOJOGSBTUSVDUVSFOEPPSEFNJOPGNFFSSFDIUTUSFFLTFPWFSIFJETCFNPFJFOJTPNHFWPSNEUPU
OBVXLFVSJHHFSFHVMFFSEFCFIFFSTTUSVDUVSFO
*OEFWBOPPSTQSPOHOJFUHFMJCFSBMJTFFSEFNBSLUWFSUBBMU[JDIEFQSJNBJSUFDIOJTDIFPSJÑOUBUJF
JO FFO JOUFHSBMF QMBOOJOH WBO QSPEVDUJF  OFUXFSL FO BG[FU *OWFTUFSJOHFO NFU FFO MBOHF
MFWFOTEVVSFOUFSVHWFSEJFOUJKE[JKOSFMBUJFGSJTJDPMPPTUFEPFO FOIFUJOPWFSXFHJOHOFNFO
WBO BMUFSOBUJFWFO PN BBO EF[FMGEF XFOTFO EPPS BOEFSTPPSUJHF WPPS[JFOJOHFO UF WPMEPFO
XPSEFO OJFU OPPE[BLFMJKL HFBDIU %F SFDFOU HFÕOJUJFFSEF MJCFSBMJTBUJF JO EF WBTUF BGWBM FO
FOFSHJFTFDUPSIFFGUIJFSJOCFMBOHSJKLFWFSBOEFSJOHFOHFCSBDIU
&S[JKOEBOPPLUXFFUSFOETXBBSOFFNCBBSCJKIFUCFIFFSWBOEFJOGSBTUSVDUVVSEJFOPEJHJT
WPPSEFWFSTDIJMMFOEFOVUTWPPS[JFOJOHFOFOEFWPPSXBBSEFOWPPSIFUHFCSVJLFOIFUJO
TUBOEIPVEFO"MMFSFFSTUEFWFSTDIVJWJOHWBOQVCMJFLOBBSQSJWBBUCF[JU%BBSOBBTU
EFPOUXJLLFMJOHEBUEFLPTUFOWBOJOGSBTUSVDUVVSTUFFETNFFSHFLPQQFMEXPSEFOBBO
EBBEXFSLFMJKLHFCSVJL5FHFMJKLFSUJKEXPSEUWBOEFPWFSIFJEWFSXBDIUEBU[FEFWFSTDIJMMFOEF
UFSSFJOFOWBOIFUQVCMJFLFDRBMHFNFOFCFMBOHCFTDIFSNU
.FUFFOWPPSBMTOPHEPPS[FUUFOEFNBDIUTBGCSPLLFMJOHWBOEFPWFSIFJELVOOFOFOHBBOBM
EBOOJFUHFQSJWBUJTFFSEFPWFSIFJETCFESJKWFOTUFFETNFFSPOBGIBOLFMJKLPQFSFSFOCJKCFQBBMEF
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CFESJKGTCFTMJTTJOHFO)FUFDPOPNJTDILSBDIUFOWFMEWFSBOEFSUXFSFMEXJKE
&SPOUTUBBO[PHFOBBNEFAPQFOFDPOPNJTDIFTUSVDUVSFO<4BTTFO >NFUPOEFSOFNJOHFO
EJFIJTUPSJTDIFCBOEFONFUOBUJPOBMFFOPGSFHJPOBMFPWFSIFEFOWFSCSFLFO4UFFETWBLFS
[JKOIFUPOEFSOFNJOHFOEJFEF JOGSB TUSVDUVSFOPOUXFSQFOFO MPHJTUJFLF LFUFOTCFTUVSFO©ň
&FOCFMBOHSJKLHFWPMHJTEBUEFWFSTDIJMMFOEFQSPDFTTFO EJFWSPFHFSEPPSSFTUSJDUJFWF
SFHVMFSJOHCJOOFOEFWFSTDIJMMFOEFMBOETHSFO[FOPGSFHJPTNPFTUFOCMJKWFO OVLVOOFOHBBO
AMPQFOOBBSEJFMBOEFOPGSFHJPTXBBS[FCFESJKGFDPOPNJTDIIFUCFTULVOOFOXPSEFO
VJUHFWPFSE%FQSPDFTTFOXPSEFOEBBSNFFAGPPUMPPTFFOPWFSIFEFOIFCCFONJOEFSPGHFFO
HSJQNFFS©ŉ%JU[PSHUFS UF[BNFONFUEFAFDPOPNJFTPGTDBMFFODFOUSBMJTBUJFWBOQSPDFTTFO
WPPSEBUIFUNPFJMJKLFSXPSEUPNQSPDFTTFOCJKUFTUVSFO [FLFSPQIFUTDIBBMOJWFBVWBOEF
JOEJWJEVFMFHFCSVJLFS)FUSFTVMUFFSUJOFFOHSPFJFOEFESVLPQBTQFDUFOWBOABMHFNFFO PG
QVCMJFL CFMBOHFOFFOTUFSLFBMHFNFOFWFSIPHJOHWBOEFUSBOTQPSUESVLFOEBBSNFFWBO
EFJOGSBTUSVDUVSFOFONJMJFVCFMBTUJOH0WFSJHFOTHFMEUEBU[PXFMJOPOEFS[PFL CFMFJEBMT
CFIFFSTPSHBOJTBUJFTEFCFSFJEIFJEPNJO OJFVXCPVX MPDBUJFTEVVS[BNFBMUFSOBUJFWFOWPPS
XBUFSFOFOFSHJFHFCSVJLUPFUFQBTTFOHSPUFSJTHFXPSEFO<-FFVXFO.FJKFS >

5.4
Verkenning toekomstige ontwikkelingen
technische infrastructuren
5.4.1
begripsbepaling
5SBEJUJPOFFMLFFLEFTBNFOMFWJOHFFSEFSOBBSIFUWFSMFEFOEBOOBBSEFUPFLPNTU5VTTFO
EFUSBEJUJPOFMFTBNFOMFWJOHFOEFNPEFSOFUJKEUFLFOU[JDIFDIUFSFFOCSFVLBG7BOBGEF
[FTUJFOEFFO[FWFOUJFOEFFFVXMJHUEFPSJÑOUBUJFFWFO[FFSJOEFUPFLPNTUBMTJOIFUWFSMFEFO
<"DIUFSIVJT&M[FO >
%FWFSLFOOJOHWBOUPFLPNTUJHFPOUXJLLFMJOHFOWBOEFTBOJUBUJFFOFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVS
CJOOFOEJUPOEFS[PFLJTHFCBTFFSEPQFFOVJUHFCSFJEFMJUFSBUVVSTUVEJF FOWBOEJWFSTF
TDFOBSJPBOBMZTFT©Ŋ*OWFSCBOENFUEFJOIPPGETUVLHFDPOTUBUFFSEFUPFOFNFOEF
FMFLUSJmDBUJFFOEBBSEPPSEFBGIBOLFMJKLIFJEWBOFOFSHJFJTEFPQMPTTJOHWBOEFFOFSHJF
WPPS[JFOJOHTUVSFOEWPPSEFBMHFIFMFQSPCMFFNTUFMMJOH5FHFMJKLFSUJKEHFMEUXFMEBU[POEFS
FOFSHJFWPPS[JFOJOHMBOHFSUFPWFSMFWFOWBMUEBO[POEFS TDIPPO XBUFSWPPS[JFOJOH)FU
XBUFSJTEBBSNFFBMTFTTFOUJÑMFSUFCFTDIPVXFO©ŋ

©Ň Nu zijn dat nog vooral gassen

en vloeistoffen, maar er bestaan
plannen om ook stukgoederen via
pijpleidingen ondergronds te gaan
vervoeren, om zo het wegennet en
het milieu te ontlasten [Kuijpers,
2004].
©ň Op hun beurt worden ze geleid
door ‘de vraag van de consument’.
De ondernemingen bepalen welke
activiteiten waar worden uitgevoerd
en welke markten worden bediend.
Impliciet bepalen ze daarmee ook
hoe de welvaart geografisch wordt

verdeeld [Ruis, 1996].

Op nationale schaal het door
het Ministerie van Economische
Bekend zijn verschillende incidenten, Zaken geformuleerde scenario van
de projectgroep Lange Termijn
zoals met de zeeschepen ‘Zanobia’
en de ‘Karin B.’, die volgeladen met Visie Energievoorziening (LTVE)
[Ministerie EZ, 2001] en de COOL
sterk giftig afval van land naar land
scenario’s (Climate OptiOns for the
werden gestuurd, zonder dat een
Long term) van het RIVM (NOP-MLK)
land zich verantwoordelijk voelde
[Faaij et al., 2001; Anderson et al.,
voor de verwerking van het afval.
2001; Berk et al., 2001].
©Ŋ Op wereldschaal betreft het de
©ŋ Schoon water wordt “als drager
door het IPCC (Intergovernmental
van leven” [Kristinsson et al., 1996],
Panel on Climate Change) [IPCC,
of ‘het goud van de toekomst’
2000] en door Shell opgestelde
genoemd.
(energie)scenario’s [Shell, 2001].

©ŉ Dit aspect speelt ook bij afval.
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7PPSCFJEFTUSPNFOHFMEUEBUEFSFTUFSFOEFCFTDIJLCBBSIFJEFONPHFMJKLFUJKETEVVSWBO
XJOOJOHWBOEFIVJEJHFCSPOOFOEFNPHFMJKLIFEFOFOLBOTFOWBOBMUFSOBUJFWFOCFQBBMU
%FSFTUFSFOEFEVVSWBOEFBBOXF[JHFGPTTJFMF CSBOE TUPĊFOLFOUNFFSEFSFTDFOBSJPT
0QXFSFMETDIBBMJTWPPSEFFFSTUWPMHFOEFEFDFOOJBOPHWPMEPFOEFQSJNBJSFFOFSHJF
CFTDIJLCBBSņŅ%FXFSFMEHFNFFOTDIBQLBOCJKHFMJKLCMJKWFOEFOFSHJFWFSCSVJLOPHSVJN
KBBSWPPSVJUNFUEFWPPSSBEFOLPMFO PMJFFO BBSE HBT<+POH >
'PTTJFMFCSBOETUPĊFOCFTMBBOEBBSPNJOOPHEFIFMGUWBOIFUXFSFMEFOFSHJFWFSCSVJLņ
<.PMT >0OEFSCFMJDIUJTOPHIFUCFUSFLLFOWBOEF LPTUFOWBO FOFSHJFEJFWPPSEF
XJOOJOHOPEJHJTEF[PHFOBBNEFFOFSHFUJTDIFXJOCBBSIFJEņ¤ OBBTUEJFWBOEFFDPOPNJTDIF
XJOCBBSIFJE <,PVĊFME 3ÚMJOH >0GTDIPPOWFSXBDIUXPSEUEBUEFFOFSHJF
QSJK[FOPQLPSUFUFSNJKOSFMBUJFGHF[JFOOJFUWFFM[VMMFOTUJKHFO CMJKGUIFUHFWBBSCFTUBBOWPPS
HSPUFQSJKTTDIPLLFOUFOHFWPMHFWBOPOWPPS[JFOFDBMBNJUFJUFOņ©
%FOPPE[BLFMJKLHFBDIUF$0SFEVDUJFWBOUPU [JFIPPGETUVL WSBBHUTUFFET
NFFSBBOEBDIU%JUIFFGUDPOTFRVFOUJFTWPPSEFNBOJFSXBBSPQEFTBNFOMFWJOHFOFSHJF
HFCSVJLU FO[BMWPMHFOTTPNNJHFOMFJEFOUPULMFJOFSFFMFLUSJDJUFJUTDFOUSBMFT EJFCPWFOEJFO
HFTJUVFFSENPFUFOXPSEFOEJDIUCJKTUFEFOFOXPPODPNQMFYFO PN[PCFUFSHFCSVJLUF
LVOOFONBLFOWBOSFTUXBSNUFJOXBSNXBUFSTZTUFNFOPQXJKLOJWFBV<WFSHFMJKL3VEMJO
%PEE .PFU >4UFFETWBLFSJTTQSBLFWBOFFOWFSTDIVJWJOHWBOIFUJOTQFMFOPQ
FOCFOVUUFOWBOEFMPLBMFPNTUBOEJHIFEFOOBBSIFUOBBSFJHFOIBOE[FUUFOWBOEFGZTJFLF
DPOEJUJFT PGXFMAEFMPDBMJTFSJOH"OEFSFOTUFMMFOEBUEFOPPE[BLFMJKLF$0SFEVDUJFBMMFFO
WJBHFDPOUSPMFFSEFFOPQHFSJOHFFNJTTJFTBGHFTUFNEFDFOUSBMFWPPS[JFOJOHFOJTUFCFIBMFO 
NFUXFMMJDIUFFOOPPE[BLFMJKLFUFSVHLFFSOBBSOJFVXFFOHSPUFSFOVDMFBJSFFOFSHJFDFOUSBMFT
%F MPLBMF CFTDIJLCBBSIFJEWBOTDIPPOXBUFSJTFFOQSPCMFFNEBUPQLPSUFUFSNJKOHBBU
TQFMFO6JUSFDFOUPOEFS[PFLOBBSEFHSFO[FOWBOEFHSPFJWBOEFXFSFME CFWPMLJOH CMJKLU
EBUOJFU[P[FFS WSVDIUCBBS MBOE WPFETFMPGFOFSHJFEFMJNJUFSFOEFGBDUPSFO[JKO NBBS
WPPSBMEFCFTDIJLCBBSIFJEWBOTDIPPOXBUFS CPTQSPEVDUFOFOOJFUWFSOJFVXCBSFQSPEVDUFO
[PBMTNFTUTUPĊFO<#FSHI >
7BBLLBOIFUPOUCSFLFO PGEFCFQFSLJOHWBOÏÏOGBDUPSXPSEFOPQHFWBOHFONFUWFSWBOHJOH
EPPSTVCTUJUVUFO*OHFWBMWBOXBUFSMJHUEJUBOEFST
)FU[BMTUFFETNPFJMJKLFSXPSEFO FOTUFFETNFFSHBBOLPTUFO PNTDIPPOESJOLXBUFSUF
WFSLSJKHFO<-FUUJOHB >ņņDRMPLBBMCFTDIJLCBBSUFIPVEFO
%PPSEBUXBUFSOVWFFMBMXPSEUHFCSVJLUFONJTCSVJLUBMTAVUJMJUZ FOPQEJWFSTFQMFLLFO
JOEFXBUFSLFUFOWFSNFOHJOHNFUWFSTDIJMMFOEFWPSNFOWBOBGWBMQMBBUTWJOEU MFJEUEJUUPU
QSPCMFNFOJOEFXBUFSWPPS[JFOJOH
#JKEFUPFLPNTUJHFPNHBOHNFUEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOFOCJKCFIPSFOEFUFDIOJTDIFJOGSB
TUSVDUVSFOJTEFNBSLUXFSLJOH [JF BMTHFWPMHWBOEFMJCFSBMJTBUJFWBOEFFMNBSLUFOņŇ
FTTFOUJFFM.BSLUQBSUJKFOWSBHFOEFMBBUTUFKBSFOWPPSBMnFYJCJMJUFJUņň MBHFLPTUFOFO
EJFOTUWFSMFOJOHPQNBBU7PPSBMJOEFFOFSHJFFOBGWBMTFDUPSXPSEFOJOWFTUFSJOHFOPQ
IVOFDPOPNJTDIFXBBSEFCFPPSEFFME%JUIFFGUUPUHFWPMHEBUFFOHSPUFSFCFIPFGUFBBO
EJĊFSFOUJÑSJOHWBOQSPEVDUFOFOEJFOTUFOPOUTUBBU
%FQMBOOJOHWBOOFUXFSLFOEJFEJFOTUFOGBDJMJUFSFO[BMEBOPPLNFFSEPPSnFYJCJMJUFJU
BTQFDUFOJOHFHFWFONPFUFOXPSEFO%FOPPE[BBLWPPSVJUCSFJEJOHPGWFSBOEFSJOHWBO
OFUXFSLFOXPSEUNJOEFSWPPSTQFMCBBSFOCSFOHUIPHFSFSJTJDPTNFU[JDINFF(SPUF
JOWFTUFSJOHFOFOPGTUSVDUVSFMFWFSBOEFSJOHFOWJOEFOEBBSEPPSNJOEFSTOFMQMBBUT
'MFYJCJMJUFJUTDIFQUOBBTUWSJKIFEFOPPLPO[FLFSIFJE%FPOUXJLLFMJOHFOJOEFFOFSHJFNBSLU
HBBOWBBLTOFMMFSEBOEFJOGSBTUSVDUVVSBBOHFQBTULBOXPSEFO
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/FUXFSLFO[JKOTUFSLAQBEBGIBOLFMJKLCFTMJTTJOHFOVJUIFUWFSMFEFOCFQBMFOJOIPHF
NBUFEFUPFLPNTUJHFHFCSVJLTNPHFMJKLIFEFO%PPSEFDPNCJOBUJFWBOFFOSFMBUJFG
MBOHFMFWFOTEVVSFOFFOHSPUFPOEFSMJOHFBGIBOLFMJKLIFJEFODPNQMFNFOUBSJUFJU[VMMFO
WFSBOEFSJOHFOCJOOFOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHQFSEFmOJUJFFFOMBOHFSFUJKETQFSJPEFWFSHFO

5.4.2
energiesystemen
7PPSEFFOFSHJFWPPS[JFOJOH[JKOJOEFOBCJKFUPFLPNTUEFWPMHFOEFEJMFNNBTUFWFSXBDIUFO
WPPS[JFOJOHT[FLFSIFJE CJKWPPSUTDISJKEFOEFJOUFSOBUJPOBMJTFSJOH OBUVVSFONJMJFVWFSTVT
XJOOJOHWBOEFMBBUTUFFJOEJHFTUPĊFO UFDIOPMPHJFLFV[FTFOEFOBUJPOBMFWFSTVTEFTVQSB
OBUJPOBMF MFFT&VSPQFTF EJNFOTJFņŉ8FSEWPPSEFMJCFSBMJTFSJOHEFLFV[FWPPSFFO
CFQBBMEFCSBOETUPĊFONJYUFOCFIPFWFWBOEFFOFSHJFQSPEVDUJFOPHEPPSEFPWFSIFJE
HFNBBLU OVXPSEUEF[FHFNBBLUEPPSEFFOFSHJFCFESJKWFO7PPSBMNBSLUPWFSXFHJOHFO[JKO
WBOCFMBOHCJKEFHBOHCBSFAQPSUGPMJPCFOBEFSJOHCJKIFUNBLFOWBOLFV[FT7PPSEF
JOWFTUFSJOHTCFTMJTTJOHFO[JKOWBOJOWMPFEEFWSBBHOBBSTUSPPN QMBOOFOWBOEFDPODVSSFOUFO 
EFQSJKTWFSXBDIUJOHFOWPPSWFSTDIJMMFOEFCSBOETUPĊFO JOWFTUFSJOHTLPTUFOFOXFUUFMJKLF
SFHFMJOHFOFOLBEFST/BBTUIFUWSBBHTUVLIPFEFPQXFLLJOHQMBBUTWJOEUTQFFMUEFWSBBH
XBBSEF[FPQXFLLJOHHFSFBMJTFFSENPFUXPSEFO%FLFV[FIBOHUPOEFSNFFSBGWBO
UFDIOJTDIFBTQFDUFOBMTOFUXFSLDBQBDJUFJUFOCFTDIJLCBBSIFJEWBOLPFMXBUFS WFSTDIJMMFOJO
XFUFOSFHFMHFWJOHUVTTFOMBOEFOFOSFHJPT WFSHVOOJOHTQSPDFEVSFTFOQVCMJFLFBDDFQUBUJF
0QLPSUFUFSNJKO[BMEFMJCFSBMJTFSJOHWBOEFFOFSHJFTFDUPS UPU&VSPQFFTTDIBBMOJWFBV 
MFJEFOUPUFFOTUSVDUVSFMFJNQPSUWBOFMFLUSJDJUFJUVJUOVDMFBJSFFOLPMFOHFTUPPLUFDFOUSBMFT
WBOPNMJHHFOEFMBOEFOņŊ%JUJTIFUHFWPMHWBOIFUTUVSFOEFLBSBLUFSWBOFDPOPNJFFO
SFOEFNFOU

ņŅ Op lagere schaalniveaus ligt dit

anders. Zo geld voor Nederland
dat de bekende- en winbare reserves aardgas anno 2005 nog 25 jaar
in de behoefte kunnen voorzien
[Gasunie, 2005], terwijl bij gelijkblijvend verbruik er nog voldoende
Noordzee-olie is voor ongeveer 8
jaar [Rozendaal, 2005].
ņ Al is de bijdrage van niet-fossiele
bronnen aanzienlijk gestegen, mondiaal gezien is het nog geen 1000
MW van de jaarlijkse 100.000 MW
verbruikte energie.
ņ¤ Hooijkaas, voormalig Shell directeur, stelde het als volgt: “de voorraden zijn onuitputtelijk, maar dan
letterlijk genomen: je krijgt ze niet
de put uit” [Kouffeld, 1999].
ņ© Het creëren van een fijnmazig systeem kan mogelijk dit soort calamiteiten helpen verkleinen. Binnen dit
onderzoek wordt dit hypothetisch
benaderd.

ņņ Eerst is men geneigd nog een

beroep te doen op de (gangbare)
technische middelen en verder in
te ingrijpen in de waterkringloop.
Het zoeken door de overheid naar
probleemgerichte oplossingen volgens het ‘end-of-the-pipe’ principe
blijkt steeds vaker neer te komen
op het achter de feiten aanlopen.
De oplossingen leiden alleen maar
tot het verplaatsen van (nog meer)
milieuproblemen, op nog grotere
schaal, met nadelige effecten voor
toekomstige generaties.
ņŇ In Nederland betreft dit vooralsnog alleen de energie- en afvalmarkt.
ņň Flexibiliteit wordt door de
Adviesraad voor het Wetenschapsen Technologiebeleid omschreven
als “de ruimte die wet- en regelgeving bieden om op verschillende manieren aan gestelde eisen
te voldoen alsmede de mogelijkheid
die de wet- en regelgeving biedt om
snel en adequaat op veranderende

omstandigheden in te spelen” [AWT,
1997].
ņŉ Volgens oud EU commissaris
Van Miert [AER, 2002] “bestaat er
(nog steeds) quasi monopolie, en die
blijft bestaan omdat nationale overheden hun eigen markten afschermen”. Het debat over de ontwikkelingen van het schaalniveau van de
energiemarkten en van de borging
van de publieke belangen lijkt zich
te beperken tot de reprociteit tussen
de nationale schaal versus die van
de E.U. Bij de onderwerpen voorzieningszekerheid en klimaatbeleid
reikt de schaal tot aan het mondiale
niveau.
ņŊ Het relatief schone Nederlandse
productiepark zal onderbenut
blijven, maar mogelijk een –zij het
dure- reservecapaciteit vormen. De
grootverbruikertarieven(industrie
e.d.) komen, door achterblijvende
investeringen in bijvoorbeeld w.k.k.,
onder druk te staan [AER, 2003d].
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%FUPUBMFWSBBHOBBSFOFSHJF[BMJOOBBSWFSXBDIUJOHUVTTFOEFFOIPHFS[JKO
EBOOV EFWSBBHOBBSFMFLUSJDJUFJUTUJKHUNFUË EFWSBBHOBBSUSBOTQPSUFOFSHJFNFU
FOEFWSBBHOBBSIPHFFOMBHFUFNQFSBUVVSXBSNUFNFUUPU<+FFOJOHBFUBM 
>
"MTHFWPMHWBOMJCFSBMJTFSJOHWBOEFFMFLUSJDJUFJUTNBSLU[BM EPPSFFOATUSBUFHJFWBOMFWFOT
EVVSWFSMFOHJOHWBOIFUCFTUBBOEF SFMBUJFGAWVJMFQSPEVDUJFWFSNPHFOFOCJKCFIPSFOEF
JOGSBTUSVDUVVS EF OPH BBOXF[JHFPWFSDBQBDJUFJUTOFMWFSEXJKOFOFO[BMEFWSBBHOBBS
BEEJUJPOFMFDBQBDJUFJUHSPFJFO*OFFSTUFJOTUBOUJF[BMEFHSPFJWBOFOFSHJFVJUIFSOJFVXCBSF
CSPOOFOIJFSJO HFTVCTJEJFFSE WPPS[JFOņŋ%PPSEFCFQFSLUFJOQBTTJOHFOEFOPPE[BLFMJKLF
UJKETEVVSPNEJUNPHFMJKLUFNBLFO[BMFDIUFSPPLOJFVXF[PHFOBBNEFDPOWFOUJPOFMF
DBQBDJUFJUOPEJH[JKO<"&3 E>
%PPSEFMJCFSBMJTFSJOH[VMMFO[JDIIFGUJHFSCFXFHJOHFOWPPSEPFOJOEFQSJK[FOWBOHBTFO
FMFLUSJDJUFJUŇŅ%FMJCFSBMJTFSJOHWBOFOFSHJFNBSLUFOXPSEUEBBSNFFDPNQMFYFSEBO
BBOWBOLFMJKLJOHFTDIBUŇ/FEFSMBOENPFUWPPSMBOHFUJKESFLFOJOHIPVEFONFUIFUJO
BDIUOFNFOWBOTUSBUFHJTDIFQPTJUJFTEPPSBOEFSFO<"&3 >#PWFOEJFOPOUTUBBUJOEF
LPNFOEFKBSFOFFOUPFOFNFOEFHFPQPMJUJFLFBGIBOLFMJKLIFJE EPPSFFOWFSXBDIUTUSVDUVSFFM
BBSEHBTUFLPSUCJOOFOEF&VSPQFTFNBSLU [JFIPPGETUVL FOOPPE[BLFMJKLFBBOWVMMJOH
VJUAWFSSFHFCJFEFO NFUOBNF3VTMBOE7PPS/FEFSMBOEJTIFUEBBSPNOPPE[BLFMJKLFFO
UFSVHWBMQPTJUJFUFPOUXJLLFMFOJOHFWBMWBOJNQFSGFDUJFT0QFFOWPVEJHFFOTOFMMFXJK[FJT
IJFSPQJOUFTQFMFOWJBEF TUSBUFHJTDIF JO[FUWBOEFDFOUSBMFUFDIOPMPHJF
Figuur 5.8

Exa Joule

Energiescenario Shell, ‘Spirit of the coming age’ (2001)
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JOWMPFEFOEPNJOBOUJFWBOEF XFJOJHF NBSLUQBSUJKFOWFSHSPPU%JUIFFGUDPOTFRVFOUJFT
WPPSEFESJFWFSPOEFSTUFMEFBMHFNFOFCFMBOHFO CFUBBMCBBSIFJE CFUSPVXCBBSIFJE FO
ATDIPPO[JKO 0QLPSUFUFSNJKOMFJEFOEFPOUXJLLFMJOHFOOPHUPUPWFSXFHFOEQPTJUJFWF
FĊFDUFO0QMBOHFSFUFSNJKOJTEJUWFFMNJOEFSIFUHFWBM%FHFHSPFJEFEPNJOBOUJFWBOEFPQ
UFSNJKOOPHWFSXBDIUFËNBSLUQBSUJKFOJO&VSPQB IVOTUFFETNFFSTQFDJmFLFLFOOJTFO
FSWBSJOH EFEPPSIFOCFIFFSEFJOGSBTUSVDUVVSFOEFSFFETCFTUBBOEFDFOUSBMFT MFJEFOWBOVJU
CFESJKGTCFMBOHUPUHSPUFSFWPPSEFMFOFOFFOOPHTUFSLFSBBOEFFMJOEFTUVSJOHWBOEFJOWVMMJOH
%F&OFSHJFSBBETJHOBMFFSUOVBM UF XFJOJHJOJUJBUJFWFOUPU FĊFDUJFWF JOOPWBUJF
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POUXJLLFMJOHFOFOWFSBOEFSFOEHFESBHWBOEFHSPUFNBSLUTQFMFST<"&3 E>
%FHSPPUTUFWFSBOEFSJOHFOJOEFFOFSHJFMFWFSJOHXPSEFOWFSXBDIUJOEFWFSIPVEJOHFO
UVTTFOWFSTDIJMMFOEFFOFSHJFESBHFSTFOEFPSHBOJTBUJFEBBSWBO%JUTMVJUBBOPQIFUWFFM
BBOHFIBBMEFFOBMTPQUJNJTUJTDIUFCFTUFNQFMFOFOFSHJFTDFOBSJPWBO4IFMM<>Ň¤ 
XBBSJOEFWFSXBDIUJOHJTVJUHFTQSPLFOEBUJOEFFOFSHJFWPPS[JFONPFUFOXPSEFOEPPS
NJEEFMWBOFFOXJTTFMDRTBNFOXFSLJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFIFSOJFVXCBSFCSPOOFOŇ©
'JHVVS 
#JOOFOBOEFSFTDFOBSJPTFOBDUVFMFCFMFJETOPUJUJFTXPSEFOWPPSBMEFWPMHFOEFFOFSHJFPQUJFT
HFOPFNEXJOE [POFMFLUSJTDI QWDFMMFO [POUIFSNJTDI BBSEXBSNUF LPVEFXBSNUF
PQTMBH XBSNUFQPNQFO BGWBMFOCJPNBTTB XBUFSLSBDIUŇņ%FHSPPUUFWBOEFFOFSHJFJOIPVE
WBOEFGPTTJFMFCSBOETUPĊFO FOEFNPFJMJKLIFJEPNEF[FUFWFSWBOHFOEPPSFOFSHJFVJU
IFSOJFVXCBSFCSPOOFO PQTUSVDUVSFMFCBTJTDRTDIBBM LPNFOVJUEF[FTDFOBSJPTOBBS
WPSFO*OEFUPFLPNTUNPFUEBBSPNSFLFOJOHHFIPVEFOXPSEFONFUFFOHSPUFSBBOEFFM
OJFUTUVVSCBSFCSPOOFO[PBMTXJOE FOEFDFOUSBMFQSPEVDUJFEPPSCJKWPPSCFFMEXBSNUF
LSBDIUŇŇ%BBSOBBTU[BMTQSBLF[JKOWBONFFSEJWFSTJUFJUWBOIFUHBTBBOCPE FOLPNUFSFFO
TUJKHFOEFHBTWSBBH EPPSPOEFSNFFSFFOUPFOFNFOECFMBOHWBOHBTJOEFFMFLUSJDJUFJUT
PQXFLLJOH<,àOOFLFFUBM >
"MTNFFTUWFFMCFMPWFOEFFOLPTUFOFĊFDUJFWFNBOJFSPNWPMIPVECBBSFOFSHJFWFSCSVJLUF
HBSBOEFSFOLBOFOFSHJFCFTQBSJOHBBOHFNFSLUXPSEFO)FUQPUFOUJFFMWBOFOFSHJFCFTQBSJOH
MJHU[PSPOEEFQFSKBBS<3P[FOEBBM >

ņŋ Het Europese Milieu Agentschap

berekend dat de landen in de
Europese Unie per jaar 23,9 miljard
euro subsidie aan fossiele en nucleaire technologieën geven en daartegenover slechts 5,3 miljard euro aan
energie uit hernieuwbare bronnen.
Begin 2006 komt in Europa nog
maar 6% van de energie uit hernieuwbare bronnen [Blanken, 2006].
ŇŅ In veel mindere mate voor de
prijs van warmte omdat het aandeel
van de brandstofkosten bij warmtenetten relatief klein is [Künneke et
al., 2001].
Ň Dit komt door de verwachting
dat (ook) de betrouwbaarheid van
levering van elektriciteit onder druk
komt te staan. Nederland had tot
de liberalisering een ruime reservecapaciteit (veroorzaakt door een
grote groei van de productie via
gasgestookte WKK), die flink is
teruggelopen en naar verwachting
verder zal dalen (de markt neigt naar
krapte)[AER, 2003d]. Distributie en
de levering van gas kent dezelfde
ontwikkeling. De productie van gas

verschilt met die van elektriciteit.

bieden de besproken scenario’s te
weinig gedetailleerde informatie om
algemeen als te positief aangemerkt algemene conclusies over ontwikkelingsrichtingen c.q. –paden te
vanwege de stelling dat in het midden van de 21e eeuw een aandeel in kunnen formuleren. Achtergrond
het wereldenergieverbruik van 50% is de uiteenlopende doelstelling van
wordt voorzien door hernieuwbare de scenariostudies. Verschil bestaat
tussen scenario’s gericht op de
bronnen.
(mogelijke of gewenste
Ň© Binnen het oorspronkelijke Shell aanbodkant
samenstelling van het pakket aan
scenario [1996] en de vervolg publienergiedragers en conversietechnokatie ‘exploring the future; Energy
logieën) en die naar de vraagkant
Needs, Choices and Possibilities;
kijken. De uitwerking van de vraagScenario to 2050’ [Shell, 2001] wordt
stelling berust naast de specifieke
uitgegaan van een gemiddelde toevoeding door de technologische
name van het energiegebruik van
vooruitgang en de stand van zaken
2,2% per jaar, wat neerkomt op een
omtrent brandstofvoorraden en
verdrievoudiging over ca. 50 jaar.
energieprijzen een breder kader:
In Nederland is in de laatste jaren
veronderstellingen rond het toekomhet totale energieverbruik vrijwel
stig verloop van de economische
constant gebleven. Het elektriciteitsgroei, ontwikkelingen van wereldpogebruik stijgt nog steeds, als gevolg
litieke en sociaalinstitutionele aard
van de verdere elektrificatie van de
[Bruggink, 2004].
maatschappij. Er zijn wel tekenen
ŇŇ Het is technisch gezien mogelijk
dat de opwaartse trend van enerde nadelen van aanbodvolgend vergieverbruik afvlakt, en in sommige
industrietakken mogelijk gaat dalen mogen als gevolg van niet stuurbare
energie-opwekking te compenseren.
[Vries, 2002].
is om economische redenen vaak
Ňņ Wat betreft de technologiekeuze Dit
niet rendabel [Künneke et al., 2001].

Ň¤ Dit scenario wordt over het
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*O/FEFSMBOEHFFGUEFOPUBA%VVS[BNF&OFSHJFJOPQNBST<NJOJTUFSJFWBO&DPOPNJTDIF
;BLFO >WPPSIFUFFSTUDPODSFUFEPFMTUFMMJOHFOŇň%PFMTUFMMJOHFOŇŉ EJFSFMBUJFGHF[JFO 
POWPMEPFOEF[JKOWPPSIFUPQUFSNJKOCFSFJLFOWBOEFCFOPEJHEFGBDUPSNJMJFVSFEVDUJFŇŊ
5BCFM 
Tabel 5.1

Energiescenario Nederland

Bron (bijdragen in PJ)
Wind

Nederlands Beleid
2000

2007

2020

16

33

45

Zon - PV

1

2

10

Sun - Thermisc

2

5

10

Aardwarmte

-

-

2

Koude / Warmte opslag

2

8

15

Warmtepompen

7

50

65

Afval en Biomassa

54

85

120

1

3

3

Waterkracht
Import Waterkracht
Totaal

-

18

18

83

204

288

0QMBOEFMJKLFTDIBBMPOUTUBBUIFUQSPCMFFNWBOEFJOEJSFDUFLPTUQSJKTWBOHSPFOFTUSPPN WJB
EFCFMBTUJOHFOŇŋ%FSFMBUJFGHFSJOHFJOWFTUFSJOHFOJO/FEFSMBOEJOFOFSHJFVJUIFSOJFVXCBSF
CSPOOFO [JFIPPGETUVL SJDIUFO[JDINPNFOUFFMWPPSBMPQXJOEFOFSHJFFOFOFSHJFVJU
CJPNBTTB
%FXFSFMENBSLUJOXJOEFOFSHJFLFOUJOIFUMBBUTUFEFDFOOJVNWBOEFWPSJHFFFVXHSPFJ
QFSDFOUBHFTWBOSPOEEFQFSKBBS<,VJL >5PDIIFFGU/FEFSMBOEIJFSJONBBS
FFOCFTDIFJEFOBBOEFFM0QMBOETUBBUJO/FEFSMBOECFHJOWPPSPOHFWFFS.8
WFSNPHFOHFÕOTUBMMFFSEňŅ PGXFMUXFFNBBMIFUWFSNPHFOWBOEFLFSODFOUSBMFJO#PSTTFMF
0WFSIFUBMHFNFFOJTEFWFSXBDIUJOHWBOFFOTUSVDUVSFMFCJKESBHFWBOXJOEFOFSHJFňLMFJO
<,SFVHFS )BMLFNB >
7PPSFOFSHJFVJUCJPNBTTBHFMEUEBUUVTTFOEFWFSCFUFSJOHWBOCJPNBTTBUFDIOPMPHJFFO
EFPOUXJLLFMJOHFOPQIFUHFCJFEWBOGPTTJFMFFOFSHJFDPOWFSTJF NFUOBNFWBOTUFFOLPPM
WFSHBTTJOH OPHTZOFSHJFLBOPQUSFEFOň¤<7FSLPPJKFO >
7PPSBMEPPSEFHSPUFSFUPFLPNTUXBBSEF<(PNNBOTFUBM >[BMNFFSQPUFOUJFFM
XFHHFMFHE[JKOWPPS[POOFFOFSHJF<+POH > BMJTIFUNPNFOUFFMOPHFFOSFMBUJFGEVSF
FOFSHJFCSPO;PXBTFOFSHJFVJUQWDFMMFOFJOEHFNJEEFMEHFOPNFOOPHWJKGUJFO
LFFS[PEVVSBMTEFHPFELPPQTUF CFTDIJLCBSF FOFSHJFWBOEBUNPNFOU LFSOFOFSHJF 
UFSXJKMHSPFOFTUSPPNVJUXJOEFOFSHJFHFNJEEFMEHFOPNFOUXFFUPUESJFLFFS[PEVVSXBTň©
<1SPKFDUCVSFBV%VVS[BNF&OFSHJF >
&FOQSBLUJKLHFSFMBUFFSEFTUVEJFOBBSEFIBBMCBBSIFJEWBOWFSTDIJMMFOEFEFDFOUSBMF
PQXFLLJOHTNFUIPEFOWBOFOFSHJFVJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFOPOEFSTUSFFQUEJU<(PNNBOT
FUBM >%FVJULPNTUFOXBSFOTUFSLMPDBUJFHFCPOEFOňņ8FM[JKOFSBBO[JFOMJKLF
WFSCFUFSJOHFOCJKWFSTDIJMMFOEFCFTUBBOEFNPHFMJKLIFEFOňŇ;PIFCCFOMJCFSBMJTFSJOHWBOEF
FOFSHJFNBSLUFOFOWPPS[JDIUJHFTUBQQFOWBOEF&VSPQFTF6OJFOBBSFFOFOFSHJFUBY HFMFJE
UPUTUJKHFOEFJOWFTUFSJOHFOJOFċDJÑOUFWPSNFOWBOEFDFOUSBMFFO[PHFOBBNEFNJDSP
PQXFLLJOH<6SCFE >7PPSBMEPPSSFDFOUFHBTSV[JFTňň FOFSHJFBGIBOLFMJKLIFJEDR
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NBDIU IFUWFSEFSEFOLFOCJOOFOCFTUBBOEFQBSBEJHNBT TDIBBMWFSHSPUJOH IFU,ZPUP
QSPUPDPM PGXFMEFLMJNBBUWFSBOEFSJOH ňŉFOEFSFMBUJFGMBHFQSJKTňŊXPSEULFSOFOFSHJFPPL
XFFS TUFFETWBLFSHF[JFOBMTPQUJF
Ňň Met de energiedistributie-bedrijven is de vrijwillige (en niet gehaalde) doelstelling overeengekomen
van 3,2% energie uit hernieuwbare
bronnen in het jaar 2000. Het ministerie wil naar 10% energie uit hernieuwbare bronnen in 2010. In 1999
is maar 350 MW aan windenergie
opgewekt, terwijl de overheid 20 jaar
terug voor het jaar 2000 het doel op
1000 MW stelde.
Ňŉ De Europese Commissie [1997]
heeft doelstellingen geformuleerd op
een kleinere tijdschaal. In het ‘White
Paper for a Community Strategy
and Action Plan’ wordt voor 2010
gesteld dat 12% van de energieconsumptie opgewekt moet worden uit
hernieuwbare bronnen, wat een verdubbeling inhoudt van het aandeel
ten tijde van de publicatie ervan.
ŇŊ Zo is de bijdrage aan de elektriciteitsvoorziening in Nederland van
energie uit hernieuwbare bronnen
minder dan de groei in elektriciteitsgebruik per jaar [Kouffeld, 1999;
Rozendaal, 2005]. Ook de doelstelling ten aanzien van zonne-energie
beweegt zich binnen deze marges:
in 2010 is een besparing van ca. 80
miljoen m3 aardgas door kleinverbruikers te verwachten als gevolg
van de (als doel gestelde) 400.000
zonneboilers voor warm tapwater,
wat slechts 0,5% van het totale aardgasverbruik door kleinverbruikers is
[Kouffeld, 1999].
Ňŋ In 2003 betrof dit 270 miljoen
Euro, maar deze kunnen oplopen tot
4 miljard Euro per jaar [AER, 2004]
hetgeen naar verwachting moeilijk
op te brengen valt uit de algemene
middelen.
ňŅ Volgens de
Bestuursovereenkomst Landelijke
Ontwikkeling Windenergie (BLOW)
moet dat 50% meer zijn in 2010,
met daarnaast nog tenminste 6000
megawatt op zee.
ň Belangrijke argumenten zijn de
geringe efficiëntie en hoge investeringskosten. Beneden windkracht
4 levert een windmolen geen
noemenswaardige hoeveelheid

elektriciteit en, afhankelijk van het
type, worden tussen de windkracht
8 en 10 de molens stilgezet. De
bestaande windmolens in Nederland
draaiden de afgelopen jaren maar
1500 vollast-uren, ofwel 17% van
de tijd, elektriciteit [CBS, 2005]. Als
windzwakke-, en windstille dagen
samenvallen met de winterpiek (aan
vraag), dragen de windparken geen
vermogen bij. Het zorgt amper
voor minder-investeringen in conventionele energievoorziening: de
Nederlandse centrales moeten dan
op nagenoeg vol vermogen draaien.
In geval van plotselinge piekbelasting als gevolg van veel wind moet
het vermogen van dezelfde centrales
per direct worden ‘afgekoppeld’,
om overbelasting te voorkomen (in
het eerste kwartaal van 2005 is dit
in Nederland al 2 keer voorgekomen [TenneT, 2005]. Eén en ander
impliceert dat in geval geen complementair alternatief gerealiseerd is
voor het opvangen van deze pieken
en dalen, naar schattting 75% van
de bestaande centrales [Kivi werkgroep, 2002; in: Rozendaal, 2005]
in stand gehouden, dan wel bijgebouwd moeten worden in verband
met de groeiende electriciteitsvraag
[Kreuger, 2003].
ň¤ De vraagtekens rond het gedeelte
biomassa dat ‘groen’ wordt door
middel van ‘meestook’ (nog het
grootste deel) zijn verduidelijkt in de
probleemanalyse, hoofdstuk 3.2.2.
ň© De aanmerking van kernenergie
als ‘goedkoopste vorm van energie’
is niet onomstreden. De verwachting
is dat de prijs van ‘gewone’ stroom
zal stijgen en tegelijkertijd de technologie van energie uit hernieuwbare
bronnen, met name bij zonne-energie, zal verbeteren. Bij windenergie
gaat dit minder op: wel is de verwachting dat een betere (slimmere)
plaatsing, betere materialen en
hogere turbines kunnen leiden tot
meer opbrengst en meer vollast-uren
ECN, 2005].

passingen een oplossing is voor het
verhelpen van het probleem van
seizoensgevoelige pieken en dalen
van de afzonderlijke opties.

ňŇ Een voorbeeld is de renaissance

van de Stirling motoren De ontwikkeling van Stirling motoren focust
zich momenteel op twee markten,
de 10 tot 20 KW Warmte Kracht
Koppeling (WKK) en de thermische
zonne-energie markt en op de 2 tot
3 KW micro WKK markt.
ňň Begin 2006 betrof het vooral
gasruzies tussen Rusland en landen
als Oekraïne,en Bulgarije. Gevolg is
dat het streven naar risicospreiding
actueel is geworden.
ňŉ Aanleiding van de hernieuwde
discussie in Nederland was het
Optiedocument van ECN en het
Milieu- en Natuur Planbureau, waarin voor 170 opties de kosten voor
hun bijdrage aan emissiereductie
van broeikasgassen in 2020 worden
berekend. [Staman & Vos, 2006].
ňŊ Bij het prijsvoordeel van kerncentrales boven andere energieopwekking, zoals in gascentrales, moeten
vraagtekens worden geplaatst:
overheden staan vaak garant voor
verzekeringspolissen die anders niet
kunnen worden afgesloten en moeten opdraaien voor schade (algemene middelen) mocht zich een ramp
voordoen. Deze kosten worden
veelal niet meegerekend. De kosten
voor opslag van kernafval worden
ook niet volledig doorberekend
[Uffelen, 2006]. De hoge aanloopinvesteringen en de reserveringen voor
ontmanteling en afvalberging houden daarbij een zeker risico in voor
het afwentelen van hoge kosten op
de belastingbetaler (bijvoorbeeld bij
faillissement). Tenslotte wordt ook
de financiering van onderzoek niet
meegerekend, terwijl dit naar verhouding aanzienlijk meer bedraagt in
vergelijking met andere alternatieve
ontwikkelingsrichtingen. De energiebedrijven benadrukken vooral dat
de prijs van CO2 moet meewegen
ňņ Uit de studie blijkt dat een afge- bij het vaststellen van de kostprijs
wogen combinatie van lokale- en/of van energie.
decentrale zon- en windenergietoe155
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-PTWBOEFFFVXJHFWSBBHUFLFOTSPOELFSOFOFSHJFFOIFUBMEBOOJFUEVVS[BNFLBSBLUFS
FSWBOJT WPPSBMEFCFQFSLUFXJOCBBSIFJEWBOVSBOJVNňŋFOIFUQSPCMFFNWBOMBOHEVSJH
SBEJPBDUJFGCMJKWFOEBGWBM SFEFOEF[FFOFSHJFWPPS[JFOJOHCJOOFOEF[FTUVEJFOJFUBMT
WPMIPVECBBSUFCFOPFNFOŉŅ#PWFOEJFOWFSHUIFUPOUXJLLFMFOWBOEF[FPQUJFDPOTJTUFOUJF
FOMBOHKBSJHFTUFVOWBOEFPWFSIFJE JOWFSCBOENFUEFIPHFBBOMPPQJOWFTUFSJOHFO%F
PWFSIFJELBOEJF[FLFSIFJEQFSEFmOJUJFOJFUMFWFSFO
/BBTUEFLFV[FWBOFFOCFQBBMEFUFDIOPMPHJFJTPPLEFNBOJFSXBBSPQEF[FUFDIOPMPHJF
XPSEUHFÕNQMFNFOUFFSEFOHFEJNFOTJPOFFSEWBOHSPUFXBBSEFWPPSIFUCFSFJLUFFĊFDU*O
EJUTUBEJVNJTEBBSPNOJFUÏÏOPQUJFBBOUFXJK[FOBMTEFCFTUF
"MTHFWPMHWBOWPPSBMIFU,ZPUPQSPUPDPMFOIFUFJOEFWBOEFGPTTJFMFFOFSHJFESBHFST EBUJO
[JDIULPNU XPSEUEF[PFLUPDIUOBBSBMUFSOBUJFWFOXFMBMTBDUVFFMFOVSHFOUCFTDIPVXE
&ÏOWBOEFPQUJFT NFUNBBUTDIBQQJKCSFEFJO[FU XBBSWBOWFFMXPSEUWFSXBDIU JTEFJO[FU
WBOXBUFSTUPGŉ<3JGLJO >
*+TMBOE 4)&--)ZESPHFOFOEFBVUPNPCJFMJOEVTUSJFLVOOFOBBOHFNFSLUXPSEFOBMT
WPPSUSFLLFSTWBOEFXBUFSTUPGUFDIOPMPHJFŉ¤"MTFċDJÑOUFPQTMBHCSPODRFOFSHJFESBHFS
LBOXBUFSTUPGEFQSPCMFNFOWBOFFOMBHFFOFSHJFEJDIUIFJEFOXJTTFMFOEFPQCSFOHTUFO EJF
CJKIFUNFSFOEFFMWBOEFIFSOJFVXCBSFCSPOOFOTQFFMU IFMQFOPQMPTTFO
%FUXFFCFMBOHSJKLTUFNBOJFSFOPNBBOXBUFSTUPGUFLPNFO[JKOATUFBNSFGPSNJOHFO
FMFLUSPMZTFWBOXBUFSŉ©#FJEFNFUIPEFOWFSCSVJLFOFOFSHJF
%FJO[FUWBONFFSEVVS[BNF WBSJBCFMF CSPOOFOEBBSWPPS FOXBUFSTUPGBMTTDIPPOPQTMBH
FOUSBOTQPSUNJEEFM [BM[PSHFOWPPSFFOBBO[JFOMJKLFWFSBOEFSJOHJOEFFOFSHJFWPPS[JFOJOH
FOEFEBBSBBOHFMJFFSEFTUSVDUVSFOFODVMUVSFO
4UFFETWBLFSXPSEUHFTQSPLFOWBOFFOUSBOTGPSNBUJFŉņWBOEFXFSFMEFDPOPNJFJOFFO
AXBUFSTUPGFDPOPNJFŉŇ<3JGLJO >0QEFMBOHFUFSNJKOJTFFOCFMBOHSJKLFSPM
UPFCFEBDIUBBOXBUFSTUPGPNCJOOFOFFOCSBOETUPGDFMBMTPOEFSEFFMWBOFFOXBSNUFLSBDIU
JOTUBMMBUJFQJFLFOFOEBMFOWBOFOFSHJFPQXFLLJOHVJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFOFOWBSJBCFMF
WSBBHUFLPQQFMFOŉň7PPSBMTOPH[JKOFSWPPSHSPPUTDIBMJHFUPFQBTTJOHCFMBOHSJKLFPCTUBLFMT
)FUCFMBOHSJKLTUFJTEFXBUFSTUPGWPMIPVECBBSUFWFSLSJKHFO
)FUHPFELPQFS SPCVVTUFSFOCFUFSJNQMFNFOUFFSCBBSNBLFOWBOEFCSBOETUPGDFM[BMOBBS
WFSXBDIUJOHOPHFOLFMFEFDFOOJBEVSFO<.PMT >%FWPPSEFMJHTUFNBOJFSPNPQ
EJUNPNFOUXBUFSTUPGUFXJOOFOJTWJBQSPEVDUJFVJUBBSEHBTŉŉA7PPSEFFMEBBSCJKJTEBU
HFFOBBOQBTTJOHFOJOEFIVJEJHFJOGSBTUSVDUVVSOPEJH[JKOXBUFSTUPGXPSEUJOEJUTDFOBSJP
HFQSPEVDFFSEVJUBBSEHBTPQEJFQMBBUTFOXBBSIFUHFCSVJLUXPSEU UBOLTUBUJPOT XBSNUF
LSBDIUJOTUBMMBUJFT %JUHFFGUFOJHSFTQJKUPQEFWSBBHPGNPFUXPSEFOCFHPOOFONFUIFU
BBOQBTTFOWBOEFJOGSBTUSVDUVVS JOWFSCBOENFUEFWFSXBDIUFWSBBHUVTTFOFOŉŊ
%FCFTQSPLFONPHFMJKLFGBTFWBOUPFQBTTJOHWBOXBUFSTUPGUFDIOPMPHJF[POEFSXBUFSTUPG
JOGSBTUSVDUVVS LBOBMTPWFSHBOHTGBTFEJFOFOŉŋ FOEPPSHFMFJEFMJKLFUSBOTJUJFBOUJDJQFSFOPQ
NBBUTDIBQQFMJKLFBDDFQUBUJF
'FJUFMJKLJTTQSBLFWBOFFOTFNJEFDFOUSBMF JOGSB TUSVDUVVSFFODPNCJOBUJFWBOEFDFOUSBMF
PQXFLLJOHFODFOUSBMFWPFEJOHEPPSEFCFTUBBOEFBBSEHBTJOGSBTUSVDUVVSŊŅ4UBQTHFXJKTJT[F
UFWFSWBOHFOEPPSEFDFOUSBMFIFSOJFVXCBSFCSPOOFOUFSQMBBUTF PGoJOEJFOWFJMJHUSBOTQPSU
WBOXBUFSTUPGJO[JDIULPNUWJBDFOUSBMFIFSOJFVXCBSFCSPOOFOPQBGTUBOE
0QTMBHWBOXBUFSTUPGWSBBHUWFFMBBOEBDIU;FNPFUWFJMJH FċDJÑOUFOHPFELPPQ[JKO
0QTMBHJOFFONFUBBMIZESJEF [PBMTJK[FSUJUBBO MJKLUEFNFFTUWFJMJHFWPSN NBBSLFOU
WPPSBMTOPHQSPCMFNFOŊ
7PPSEFUPFLPNTU OB [JKOGFJUFMJKLUXFFNPHFMJKLFTDFOBSJPT PPLXFMAGVUVSFQBUIT
HFOPFNE JOCFFMEWPPSEFPOUXJLLFMJOHWBOEFJOGSBTUSVDUVVSBMTHFIFFM FOEFFOFSHJF
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JOGSBTUSVDUVVSJOIFUCJK[POEFS;F[JKOTBNFOUFWBUUFOBMTAFDPOPNJFTPGTDBMF PGXFM
DFOUSBMJTFSJOHPG[FMGTHMPCBMJTFSJOH FOEFATDBMFFDPOPNZ EFWPPSEFMFOWBONPEVMBSJTFSJOH
FONBTTBQSPEVDUJF

ňŋ De grondstof

uranium raakt over
ca. zeventig jaar op, en komt vooral
van buiten Europa [Persson, 2006;
Uffelen, 2006].
ŉŅ Het aandeel van kernenergie
neemt door de toename naar energie
snel af (van 18% nu naar 12% in
2030 wereldwijd en van 37% naar
18% in de Europese Unie [Persson,
2006]. Ondanks hernieuwde investeringen en plannen in vele landen
zijn in de geliberaliseerde markt
vooral de hoge kapitaallasten en
lange terugverdientijden een belangrijke barrière voor de bouw van
kerncentrales.
ŉ Waterstof komt niet vrij in de
natuur voor. Waterstof is het meest
voorkomende chemische element,
maar komt voornamelijk voor in
verbinding met andere elementen.
ŉ¤ In IJsland worden de aanwezige
natuurlijke energiebronnen (geisers) gebruikt om het hele land van
elektriciteit te voorzien. Voor het
transport bleef men aangewezen
op fossiele brandstoffen. In samenwerking met Shell Hydrogen is in
2003 het eerste waterstofstation
ontwikkeld en in gebruik genomen.
Er rijden nu drie waterstofbussen
in Reykjavik. Op termijn worden
alle 70 bussen door waterstofbussen vervangen. Het streven is om
rond 2020 het grootste deel van het
IJslandse wagenpark op waterstof
te laten rijden. Men denkt vijftig
jaar nodig te hebben om de gehele
IJslandse economie om te vormen
in een waterstof economie [Mols,
2003]. De automobielindustrie is
breed bezig met de inzet van waterstof en brandstofcellen als aandrijfbron. General Motors denkt in
2010 met massaproductie te beginnen en Toyota heeft anno 2004 het
eerste hybride voertuig op de markt
gebracht (zij het nog zonder waterstof). Ook op ander gebied wordt
de ontwikkeling opgepakt. Vaillant
heeft een verwarmingsketel met
brandsofcel ontwikkeld en Toshiba
heeft recent een laptop geïntrodu-

ceerd waarbij de accu is vervangen
door een brandstofcel [Veenstra
&Schoonman, 2004].

ŉ© Bij ‘steam reforming’ wordt een

mengsel van aardgas en stoom tot
1000 graden verhit. Er komt dan
kooldioxide en waterstof vrij. Bij
elektrolyse wordt water gesplitst
in zuurstof en waterstof. In een
brandstofcel (fuelcel) vindt op een
later tijdstip het omgekeerde plaats.
Waterstof en zuurstof worden bij
elkaar gebracht en vormen opnieuw
zuiver water, een volkomen schoon
proces. De vrijkomende energie kan
worden gebruikt voor het aandrijven
van motoren of gebouwen voorzien
van warmte en elektrische energie,
zonder dat uitstoot van schadelijke
stoffen plaats vindt. Een derde, in
de toekomst mogelijk interessante
methode, is foto-elektrolyse [Mols,
2003].
ŉņ Bij transitie naar andere energiedragers moet rekening gehouden
worden met de noodzakelijke energie die nodig is voor het bouwen van
deze de energie conversiesystemen
op basis van hernieuwbare bronnen,
zoals P.V.-systemen.
ŉŇ De verwachting is dat het nog
minimaal veertig jaar zal duren voor
werkelijk gesproken kan worden van
een ‘waterstof-economie’ [Veenstra
& Schoonman, 2004]. Het is nog
relatief duur. In de overgangsperiode zal onvoldoende sprake zijn van
energie-opwekking uit hernieuwbare
bronnen en moet noodgedwongen
fossiele brandstoffen worden ingezet bij de productie van waterstof.
Ook de veiligheidsaspecten en de
techniek voor de fabricage van
brandstofcellen moet vervolmaakt
worden.
ŉň Er is een groeiend aantal demonstratieprojecten en bedrijven die met
de inzet van waterstof en/of de
brandstofcel in de gebouwde omgeving bezig zijn. Vaak zijn het gespecialiseerde bedrijven, zoals HyGens
in de V.S. en Welgas (Zweden) en
het Fraunhofer Institute en de

Neunburg Vorm Wald Solar production facility (beide in Duitsland).
ŉŉ Om een hoger rendement, in
vergelijking tot waterstofproducten
via zonne- of windenergie, te krijgen, is een ontwikkeling van energiecentrales te verwachten waarbij, als
onderdeel van de gewone energieproductie, uit fossiele brandstoffen
zogenaamd kortlevend waterstof
wordt geproduceerd.
ŉŊ Er is momenteel veel onderzoek
naar de vraag of het aardgasnet met
meer of mindere aanpassingen ook
geschikt te maken is voor het transporteren van andere energiedragers,
zoals biogas (methaangas), stortgas
en syngas (biomassa) en waterstof
[AER, 2003a]. Bij omzetting naar
waterstof vergt dit toch enige aanpassing aan het net gezien de lagere
energiedichtheid van waterstof t.o.v.
aardgas. De (technische) kwaliteit
van gas in termen van calorische
waarde wordt steeds meer van
belang. Wanneer bij andere gassoorten bijmenging in het bestaande
aardgasnet onvoldoende leidt tot
eenvoudige inpassing (kwaliteitsgaranties), of te veel nadelen heeft, kan
het ook zijn dat deze energiedragers
een eigen, nieuwe infrastructuur
moeten hebben. Per definitie houdt
dat niet in dat het een gelijkwaardig ‘fijnmazig’ net moet zijn: door
het nieuwe karakter is het wellicht
mogelijk afnemers te concentreren. Een geheel andere optie is het
gebruik van gasleidingen als medium
voor de aanleg van glasfiberkabels
[Beeldman, 1997].
ŉŋ Momenteel wordt onderzoek
gedaan naar het meemengen van waterstof in de gewone aardgasleiding.
ŊŅ Het is niet ondenkbaar dat vanuit
deze vorm van niche een blijvend
decentrale infrastructuur evolueert.
Ŋ De materialen zijn tamelijk
zwaar. Daarbij komt dat het relatief
eenvoudig is om waterstof uit metaalhydriden te halen (door enige
verwarming), maar het erin krijgen
kost nog veel moeite.
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)FUAGVUVSFQBUIWBOEFATDBMFFDPOPNZLFOUJOEJWJEVBMJTFSJOHFONBTTBQSPEVDUJFWBO
TMJNNFLMFJOFJOTUBMMBUJFT NPHFMJKLHFDPNCJOFFSENFUHFCSVJLWBOXBUFSTUPGBMTFOFSHJF
ESBHFSFOPGPQTMBHNFEJVN)FUHFWPMHJTFFOWPMMFEJHFEFDFOUSBMJTBUJFWBOEFFOFSHJF
PQXFLLJOH5SBOTQPSUWBOFMFLUSJDJUFJUWJOEUEBOOPHNBBSPQCFQFSLUFTDIBBMQMBBUT*FEFS
CFESJKGFOJFEFSIVJTIPVEFOPGHSPFQKFIVJTIPVEFOTWPPS[JFU BMTFFOBVUPOPNFDFM JOEF
FJHFOFOFSHJFCFIPFGUF&OFSHJFCFIFFSFOPQTMBHTQFMFOFFOHSPUFSPM
"GIBOLFMJKLWBOEFHFCSVJLUFTZTUFNFOJTIFUNPHFMJKLPNEF DPOWFOUJPOFMF HBTJOGSB
TUSVDUVVSPQUFIFĊFOBBOHF[JFOEFTUSJLUFUPFQBTTJOHWBOEF5SJBTFOFSHFUJDBŊ¤ UF[BNFO
NFUFMFLUSJTDIBBOHFESFWFOXBSNUFQPNQFOFOPGCSBOETUPGDFMMFOJOEFXBSNUFWSBBH
LBOWPPS[JFO%FJOEVTUSJFQBTUDPOTFRVFOUXBSNUFLSBDIULPQQFMJOHUPF OJFUBMMFFOBBO
EFPOEFSLBOUNBBSKVJTUPPLBBOEFCPWFOLBOUWBOIFUUFNQFSBUVVSUSBKFDU0PLEFSPM
WBONJDSPXBSNUFLSBDIULPQQFMJOHHFLPQQFMEBBOJOEJWJEVFMFDWJOTUBMMBUJFT FOEVTFFO
HFIBOEIBBGEHBTOFU XPSEUNPNFOUFFMJOEFQSBLUJKLHFNPOJUPSEŊ©
Figuur 5.9
Technologische vooruitgang als 3e as naast
sociale prioriteiten en globaliseringsgraad
economische efficiëntie en marktwerking
winst voor hier en nu
private verantwoordelijkheden voorop

COOL National
vision A

Shell scenario:
spirit of the coming age
technologische doorbraken
hoog innovatietempo
nationale soevereiniteit
lokale netwerken
regionalisering

wereldwijde samenwerking
mondiale instituties
globalisering

technologische stagnatie
laag innovatietempo

Shell scenario:
dynamics as usual

COOL National
vision B
sociale rechtvaardigheid en milieukwaliteit
winst voor de wereld en later
publieke verantwoordelijkheden voorop

%FWFSXBDIUJOHJTEBUFSHPFEFLBOTFO[JKOWPPSWBSJBOUFOWBOMPLBMFFOFSHJFWPPS[JFOJOHŊņ
<4NJU > EBUEFPOUXJLLFMJOHWFSEFSHBBUFOIFUBBOEFFMEFDFOUSBMFPQXFLLJOHHFTUBBH
UPFOFFNUŊŇ
#JKEFAGVUVSFQBUIPOUXJLLFMJOHWPMHFOTEFAFDPOPNJFTPGTDBMF[JKOUXFFFDPOPNJTDIF
SFEFOFOUFPOEFSTDIFJEFO"MMFSFFSTUEFAUFDIOJTDIFWPPSEFMFO HFCBTFFSEPQFDPOPNJTDI
WPPSEFFM EBUWPPSUWMPFJUVJUIFUWFSHSPUFOWBOEFCFESJKGTFFOIFJEQFSQSPEVDUJFFFOIFJE
%BBSOBBTUEF[PHFOBBNEFAPSHBOJTBUPSJTDIFWPPSEFMFO HFCBTFFSEPQFDPOPNJTDIWPPSEFFM 
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EBUWPPSUWMPFJUVJUIFUHSPUFSXPSEFOWBOEFPSHBOJTBUJF7PPSEFFMFLUSJDJUFJUTWPPS[JFOJOH
HBBUEJUQSJODJQFWBOEFAFDPOPNJFTPGTDBMF BMTVJUFJOEFMJKLEPFM VJUWBOFFOXFSFME
PNWBUUFOETZTUFFNWPPSFMFLUSJDJUFJUTUSBOTQPSU HFCBTFFSEPQHFMJKLTQBOOJOHTWFSCJOEJOHFO
CJKIPHFTQBOOJOH ęħĕĔ FONBBLUHFCSVJLWBOEFWPPSEFMFOWBO WFSEFSHBBOEF TDIBBM
WFSHSPUJOHŊň)FUęħĕĔOFUWFSCJOEUQMBBUTFONFUHSPPUTDIBMJHFDPOWFSTJFFOEFDPOTVNQUJF
DFOUSB%PPSEF[FLPQQFMJOH[JKOPQHSPUFTDIBBMWPPSBMIFSOJFVXCBSFCSPOOFOUFHFCSVJLFO
JOBGHFMFHFOFOFWUPOIFSCFSH[BNFTUSFLFOFO[JKOCFQBBMEFPQXFLLJOHTNFUIPEFOCJKJEFBMF
PNTUBOEJHIFEFO XJOE CPEFN [PO XBUFS HFPUIFSNJF PQUJNBBMUFCFOVUUFO
"MTHSPPUTUFWPPSEFFMWBOEF[FWBSJBOUXPSEUHFDMBJNEEBUIFUOFUJOTUBBU[BM[JKOIFU
OBDIUEBMPWFSIFUIFMFQSPEVDUJFQBSL  OBHFOPFH NPOEJBBM UFWFSEFMFOFOEBUPPLEF
nVDUVBUJFTWBOEFCFTDIJLCBSFFOFSHJFVJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFOCFUFS[JKOPQUFWBOHFOŊŉ
'FJUFMJKLWPMHUEF[FPOUXJLLFMJOHIFUUSBEJUJPOFMFDFOUSBMFQBSBEJHNB3FDIUTUSFFLTPQTMBBO
WBOFOFSHJFVJU[POMJDIUPGXJOE PGFMFLUSJDJUFJUVJUXFMLFCSPOEBOPPL JTPQHSPUFTDIBBM
SFMBUJFGNPFJMJKL)FUXPSEUFFOWPVEJHFSBMTIFUJOTDIBBMFOFOFSHJFLXBMJUFJUJTBBOHFQBTU
BBOEF NFFTUF TPPSUFOFJOEHFCSVJL FYFSHJF FOQJFLFOFOEBMFOFMLBBSLVOOFOBBOWVMMFO
&FOWPMMFEJHFBBOTMVJUJOHUVTTFOWSBBHFOBBOCPE[BM [FMGTNPOEJBBM OPPJU EVSFOE 
NPHFMJKL[JKO.PHFMJKLXFMCJOOFOCFQBBMEFNBSHFT&FOEFSHFMJKLXFSFMEPNTQBOOFOE
OFUXFSLCMJKGUVJUFSTUDPNQMFYFOHFWPFMJHWPPSBMEBOOJFUHFGPSDFFSEFBBOUBTUJOH

Ŋ¤ De Trias Energetica komt neer

op een voorkeursvolgorde van aanpak bij het ontwerpen cq realiseren
van een energie-concept: (1) goed
isoleren (met Lage Temperatuur
Verwarming, en maatregelen tegen
oververhitting); (2) gebruik van
warmte uit hernieuwbare bronnen,
en (3) efficiënt gebruik van fossiele
bronnen.
Ŋ© De Gasunie heeft het eerste
micro-WK-systeem geïntroduceerd
(1 kW elektrisch en 8 kW thermisch,
geschikt voor een woning met een
boiler met een verbruik van ca.
1000 tot 1200 m3; gemaakt door
Whispertech, Nieuw Zeeland).
Het systeem is in circa honderd
huishoudens toegepast. De microWK-systemen zijn momenteel nog
niet vrij van problemen: ze zijn
duur (anno 2004: 7000 euro p.st.) en
onvoldoende stabiel om stroom aan
moderne elektrische apparaten te leveren. Bovendien wordt in de zomer
gas verstookt om elektriciteit op te
wekken, terwijl de warmte die naar
de c.v. zou gaan als verlieswarmte
wordt afgevoerd. Extra nadeel is dat
in de zomer, als nagenoeg niemand
stookt, en ook niet elektriciteit
aanbiedt nog steeds evenveel conventionele elektriciteitscentrales
nodig zijn om het ‘stroomgat’ dat

ontstaat te vullen. Een oplossingsrichting is de zgn. ‘virtual utility’,
het via internet koppelen van de
‘individuele energie-fabriekjes’ per
regio, zodat bij een tekort in de ene
regio, huishoudens met extra energieproductie voor de andere regio
kunnen bijspringen en omgekeerd.
Voordeel ten opzichte van de conventionele centrale opwekking is de
flexibile energiehuishouding, waarbij
de afhankelijkheid van één centrale
verdwijnt. Nadeel is de afhankelijkheid van (de coördinatie van) het
netwerk.
Ŋņ Daarnaast wordt vergroting van
de gasgestookte opwekking verwacht, door de beschikbaarheid van
grote hoeveelheden, relatief goedkoop gas en door de ontwikkeling
van de gasturbine technologie [Smit,
1997]. Interessant is dat dit laatste
geldt voor zowel de grotere (325
MW), als voor de kleinere machines
(50MW) ten behoeve van kleinere,
decentrale, met industrie geïntegreerde toepassingen, en micro-vormen van warmte-kracht-koppeling.
ŊŇ Deze ontwikkeling staat momenteel onder druk door de ingezette
liberalisering van de elektriciteitsmarkt en de stijgende import van
goedkope elektriciteit uit de ons
omringende landen [AER, 2003b].

Ŋň Met uitzondering van de verbin-

ding tussen Frankrijk en Corsica
en tussen de Italiaanse eilanden
en het vaste land, zit vrijwel heel
Europa nog op wisselspanning
(AC). Transport van elektriciteit op
lange afstand, bijv. op de zeebodem
kan efficiënter met gelijkstroomkabels (DC). Naast eenvoudiger
transport van elektriciteit tussen
landen en continenten kan dit een
besparing tot 10% van het totale
energieverlies opleveren. Daarbij
garanderen DC-kabels een langere
levensduur, omdat problemen als
‘kinken in de kabels’ t.g.v. plaatselijke
ophoping van elektrische ladingen,
zoals we die bij AC kennen, worden
voorkomen. Momenteel wordt
onderzocht of gelijkspanning kan
worden toegepast bij de zeekabels
naar Scandinavië (voor transport van
het energieoverschot daar) en bij de
ringverbinding rond de Middellandse
Zee die Noord Afrika (en mogelijke grootschalige zonneparken in
de Sahara) met Europa verbindt
[Zeilmaker, 2004].
Ŋŉ Lovins noemt dit reeds in 1977
een foutieve ontwikkeling. Hij
stelt dat de opslag van energie uit
hernieuwbare bronnen kunstmatig
in het leven wordt geroepen door
te proberen van nature gespreide
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5.4.3
sanitatiesystemen
&SJTUIFPSFUJTDIHF[JFOFFOLSJNQNBSLU[PXFMIFUXBUFSHFCSVJL EFEBBSNFF
TBNFOIBOHFOEFBGWBMXBUFSQSPEVDUJF BMTIFUBBOCPEWBOUFTUPSUFOPGUFWFSCSBOEFOBGWBM
[JKOBGHFOPNFOUFOPQ[JDIUFWBOEFHSPFJWBOQSPEVDUJFFODPOTVNQUJFJO/FEFSMBOE
<1PUNBO >5PDIWFSEVCCFMEXFSFMEXJKEIFUXBUFSHFCSVJLFMLFKBBSŊŊ
%FCFUSPVXCBBSIFJEWBOEFDJKGFSTPWFSBGWBMTUBBUWPPSUEVSFOEPOEFSESVLEPPSIFU
AXFHMFLLFOWBOWBTUFBGWBMTUSPNFOŊŋ)FUIVJTIPVEFMJKLFXBUFSHFCSVJLWFSUPPOUFFOMJDIU
EBMFOEFUFOEFOTMJUFSQQEBHJOUFHFOMJUFSQQEBHJO5PDI[JKO
EFIVJTIPVEFOTJOEF[FQFSJPEFEFHSPPUTUFXBUFSWFSCSVJLFSTHFXPSEFOŋŅ WPPSIFFOEF
JOEVTUSJFFOEFMBOEFOUVJOCPVX %FWFSXBDIUJOHJTEBUEF[FUFOEFOT[JDIHFMFJEFMJKL[BM
EPPS[FUUFO

Water gerelateerde toekomstige ontwikkelingen
7PPSEFBBOEFXBUFSLFUFOWFSCPOEFOQSPCMFNFOHFMEUEBUBMMFFOTUSVDUVSFMFWFSBOEFSJOHFO
EJFEFPPS[BBLWBOEFQSPCMFNFOXFHOFNFOEBBEXFSLFMJKLFFOFJOENBLFOBBOEF
VJUFJOEFMJKLNPOEJBMF NJMJFVQSPCMFNFOŋ
Figuur 5.11

Voorbeeld veranderde omgang met water in de stad
Living Water Garden Project in Chengdu, China

#JKXBUFSMJHUEFOBESVLWBOWFSBOEFSJOHFOWPPSBMPQIFUWFSCFUFSFOWBOSFDZDMJOHUFDIOP
MPHJFŋ¤ 'JHVVS IFU[PSHWVMEJHPNHBBONFUEFIVMQCSPOXBUFSFOEFJOUSPEVDUJFWBO
HFBWBODFFSEFNFUIPEFOWBOTDIPPOXBUFSQSPEVDUJF OBBTUEFCFTDIFSNJOHFOPQTMBHWBO
BBOXF[JHFWPPSSBEFOŋ©
*OIPOEFSEKBBS FOEBBSWBOWPPSBMEFMBBUTUFKBBS JT NJMJFV UFDIOJTDIFOSVJNUFMJKL
HF[JFOPQIFUHFCJFEWBOSJPMFSJOHTTZTUFNFOFOJOGSBTUSVDUVSFOWFFMWFSBOEFSE
0SHBOJTBUPSJTDIOJFUIFUSJPMFSJOHTCFIFFSJT FWFOBMTIPOEFSEKBBSHFMFEFO OPHJOIBOEFO
WBOEFHFNFFOUF FOCJKEFESJOLXBUFSWPPS[JFOJOHFOEFBGWBMXBUFS[VJWFSJOH PPSTQSPOLFMJKL
PPLHFNFFOUFMJKLFUBLFO IFFGUFFOTDIBBMWFSHSPUJOHQMBBUTHFWPOEFO0NEBUXBUFS
FDPMPHJTDIŋņ FOFDPOPNJTDIHF[JFOJOUFSFTTBOUJTHFXPSEFO XPSEUJOIFUPOUXFSQ
OBESVLLFMJKLFSEBOWPPSIFFOFFOSFMBUJFHFMFHENFUBOEFSFHSPFOHFCJFEFOJOFFO XPPO 
XJKLŋŇFOJTFFOWFSTDIVJWJOHXBBSOFFNCBBSWBOAFOEPGQJQFEFOLFOOBBSCSPOHFSJDIU
EFOLFOFOIFUCFLJKLFOWBOIFUHFIFMFXBUFSTZTUFFNŋň8BUFSXPSEUTUFFETWBLFSEFESBHFS
WPPSIFUTUFEFOCPVXLVOEJHFQMBO*OMBOEFMJKLFHFCJFEFOXBT[POXBUFSTZTUFFNCFOBEFSJOH
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BMFOJHFUJKEJOHFCSVJL*OTUFEFMJKLHFCJFEXPSEUIFUQSJODJQFPPLNFFSUPFHFQBTUŋŉ%F
OPPE[BBLWBOCFIPVEFOJOSJDIUJOHDRBGTUFNNJOHWBOFFOFWFOXJDIUJHFOEVVS[BBN
MBOEFMJKLFOTUFEFMJKLMFFGNJMJFVXPSEUUIBOTPOEFSLFOE"BOEBDIUHFCJFEFO LBOTFO [JKO
<ĨĚĞĖĜ >
r HSPFOFMFFGSVJNUFWPPSNFOTFOEJFS
r PQUJNBBMNBBUTDIBQQFMJKLHFCSVJLWBOCPEFNFOXBUFS
r IBSNPOJFUVTTFOMBOEFMJKLFFOTUFEFMJKLFHFCJFEFO
r UFSVHXJOOJOHFOIFSHFCSVJLOBCJKEFCSPOWBOSFTJEVFO BGWBMFOBGWBMXBUFS BGLPNTUJH
VJUEFTBNFOMFWJOH 
r POUXJLLFMJOHWBOBGWBM BGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHTFOIFSHFCSVJLTZTUFNFOiPQNBBUw 
XBBSNFFIFUUSBOTQPSUWBOBGWBMXBUFSFOBGWBMFOEVTEFLPTUFOXPSEFOCFQFSLUUPUFFO
NJOJNVN
%FFFSTUFESJFBTQFDUFOWBMMFOTMFDIUT[JKEFMJOHTCJOOFOIFUBBOEBDIUTHFCJFEWBOEF[FTUVEJF 
WBOEBBSEBUIFUPOEFS[PFL[JDIWFSEFSDPODFOUSFFSUPQFOFS[JKETEFUFSVHXJOOJOHWBOFO
IFUIFSHFCSVJLOBCJKEFCSPOWBOSFTJEVFO FOBOEFS[JKETEFNPHFMJKLIFJEWBOTZTUFNFO
APQNBBU%FBDUVFMFPOUXJLLFMJOHFONFUCFUSFLLJOHUPUEFBGWBMXBUFSJOGSBTUSVDUVVS[JKO
PQUFTQMJUTFOJO
 BOEFSFTPPSUFOSBOEWPPS[JFOJOHFOSJPPMTUFMTFMT
 POUXJLLFMJOHFOCJOOOFOSJPPMFOUSBOTQPSUTUFMTFMTFO
 JOUFHSBMFPQMPTTJOHFO
.FUCFUSFLLJOHUPUEFSBOEWPPS[JFOJHOFO JTFSNPNFOUFFMWFFMBBOEBDIUWPPSPOHFXFOTUF
MP[JOHFOPQPQQFSWMBLUFXBUFS CJKWPPSCFFMEBMTHFWPMHWBOPWFSTUPSUFO [JFPPL'JHVVS 
&FOPOUXJLLFMJOHEJFBBOEBDIUWFSEJFOUCFUSFĊFOIFUQBSBMMFMCF[JOLSJPPMFOIFUCFSHCBTTJO
JOQMBBUTWBOIFUCFSHCF[JOLCBTTJOŋŊ
natuur die gekenmerkt wordt door
cyclische processen. Het recyclen
is op te delen naar het proces en de
gerealiseerde-, vormgegeven structuur (en –cultuur), de gebruiksfase.
Recyclen omvat ‘actief hergebruik’,
in de zin van het hergebruiken van
materie, en ‘preventief hergebruik’,
het zodanig ontwerpen van voorzieningen (en infrastructuur) dat ze
eenvoudig aan te passen zijn. Actief
hergebruik heeft vooral betrekking
op het proces. Preventief hergebruik
begint bij het ontwerp of initiatief.
Bij het actief- of direct recyclen zijn
drie aspecten van belang: de (mogeŋŅ Dit komt mede door het verplaat- lijk te benutten) kwaliteit, de factor
sen van (energie- en waterconsutijd en de schaal van toepassing. Bij
merende) industrie naar de 2e en 3e
de factor tijd gaat het om: de ouderwereldlanden.
dom, gekoppeld aan kwaliteitsverlies
ŋ Oplossingen om bijvoorbeeld
en de omlooptijd ofwel recycleertijd.
vervuild (inlaat)water via rietvelden Bij de schaal van toepassing is zowel
te zuiveren geven wel enig soulaas,
de kwaliteit, als de kwantiteit van de
maar blijven slechts hulpmiddel:
te sluiten kringloop (hoeveel, hoe
de kringloop van water wordt niet
groot) van belang.
gesloten.
ŋ© Centraal staat dat problemen zo
ŋ¤ Dit vormt de basis van het ‘recy- weinig mogelijk worden doorgeschocling’-denken, als stap terug naar de ven in tijd en ruimte.
energiestromen te centraliseren, te
verbeteren en weer te distribueren.
Vaak is dit een probleem van op
energie-ontvangsten gebaseerde
technologie [Lovins, 1977].
ŊŊ Dit is ruim twee keer de snelheid
van de bevolkingsgroei.
Ŋŋ Afval wordt niet daar en in die
mate aangeboden zoals verwacht.
Bovendien gaat afval door het beleid
van ‘capaciteitsplanning en winkelnering’ zwerven door Nederland, op
bepaalde plekken ontstaan tekorten
terwijl op andere plekken een afvaloverschot is [Potman, 1998].

ŋņ Water herbergt een unieke combinatie van fysische en chemische
eigenschappen in zich.
ŋŇ Veel wijken kennen tegenwoordig
ecologische verbindingszones.
ŋň Men wordt zich steeds meer
bewust van de intrinsieke waarde
van het water.
ŋŉ Water biedt aanknopingspunten
om binnen een wijk beter onderbouwd tot ordening te komen, en de
meerwaarde van een grotere natuurwaarde en lagere ontwikkelingskosten [Geldof, 1995].
ŋŊ Nadelen van bergbezinkstations
zijn de locatie achter het riooloverstort en het grote ruimtegebruik
als gevolg van de ‘ondiepte’ ten
behoeve van de bezinkfunctie. De
keuze voor het bergbassin houdt in
dat de inhoud van het bassin groter
kan zijn en dat, door een diep bassin, en dus een klein grondbeslag,
een grotere vrijheid in locatiekeuze
is [Vries, 2002a]. Het blijft echter
een relatief grote ingreep, in ruimte,
uitvoering en investering.
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#JOOFOEFBGWBMXBUFSJOGSBTUSVDUVVS[FMG BE [JFOXFEFCFÑJOEJHJOHWBOEPPSWPFSWBO
EXBFOQPDŋŋWBOLFSOFOWJBFFOBOEFSSJPPMTUFMTFMOBBSEFģĨīĚ FOFFOHFÕOUFHSFFSETUFMTFM
XBBSCJKFFOEFFMWBOIFUTUFEFMJKLFSFHFOXBUFSEFCPEFNJOmMUSFFSU%BBSOBBTUEF
PQUJNBMJTBUJFWBOEFCFTUBBOEFSJPMFSJOHTJOGSBTUSVDUVVSEPPSNJEEFMWBOEFJOUSPEVDUJFWBO
3FBM5JNF$POUSPM ģĥĔ ŅŅ<)BSUNBO >%FJOUSPEVDUJFWBOģĥĔMFWFSUOJFUBMMFFO
WPPSEFMFOJOEF[JOWBOFFOFċDJÑOUEBHFMJKLTCFIFFS TOFMMFSFSFBDUJF FONPHFMJKLMBHFSF
WFSWBOHJOHTDRVJUCSFJEJOHTJOWFTUFSJOHFO NBBSHFFGUPPLNFFSFOOBVXLFVSJHFS
NFFUHFHFWFOT XBBSEPPSEFNPHFMJKLIFJEWPPSIFUNPOJUPSFOFOIFUJOUFSOFOFYUFSO
SBQQPSUFSFOWBOIFUXFSLFMJKLFTZTUFFNHFESBHWFSCFUFSUŅ
5PUTMPUEFPQMPTTJOHFOEJFTBNFOIBOHFONFUEFWFSUJLBMF PGIPSJ[POUBMFJOUFHSBUJFCJOOFO
EFBGWBMXBUFSLFUFO [PBMTWFSBOEFSJOHFOEJFLPTUFOCFTQBSFOE[JKO&FOWPPSCFFMEJTEF
POUXJLLFMJOHWBO BGWBM XBUFSLFUFOCFESJKWFO EJFIFUPQFSBUJPOFMFCFIFFSWBOEFSJPMFSJOH
WBOHFNFFOUFOPWFSOFNFO%FJOTUFFLJTNFFSWPVEJH&FOHF[BNFOMJKLFEPFMBGXFHJOHLBO
QSPDFEVSFMFFOLPTUFOWPPSEFMFOPQMFWFSFO0PLJTCFTQBSJOHNPHFMJKLEPPSEBUEFDPOUFYU
HSPUFS PGBOEFSTXPSEUŅ¤
%FUPFLPNTUWFSXBDIUJOHWPPS BGWBM XBUFSTZTUFNFOLFOUNPOEJBBMHF[JFOUXFFBTQFDUFO
"MMFSFFSTUJTEBUIFUTBOJUBUJFOJWFBVWPMHFOTIFUAFRVJUZQSJODJQFWBOAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH
WPPSFFOHSPUFSFHSPFQNFOTFOPQBBSEFUPFHBOLFMJKLXPSEU%BBSOBBTUIFUQSPDFTWBOEF
WFSWBOHJOH DRIFSTUSVDUVSFSJOHWBOFFOHSPPUEFFMWBOEFCFTUBBOEF UFDIOJTDIHF[JFO
WFSPVEFSEFTZTUFNFOXBBSPOEFSEFJOGSBTUSVDUVVS"MHFNFFOXPSEUPOEFSTDISFWFOEBUEF
DPOWFOUJPOFMF CVTJOFTTBTVTVBM TZTUFNFOOJFUWPMEPFOBBOJOUSPEVDUJFPQQMBBUTFOXBBS 
WPPSOBNFMJKLEPPSFDPOPNJTDIFBDIUFSTUBOE HFFOWPPS[JFOJOHFOBBOXF[JH[JKOŅ©
"GWBMXBUFS[VJWFSJOHTQSPDFTTFONFUDPOTVNQUJFWBOTMJCEPPSIPHFSFPSHBOJTNFO PGNFU
UFDIOJTDIFWFSXFSLJOHTUFDIOJFLFOBMTWFSHMB[FO ESPHFO OBUUFPYJEBUJFFOWFSCSBOEFO 
XPSEFOBMTPQMPTTJOHHF[JFOWPPSIFUCFQFSLFOWBOEFTMJCQSPEVDUJF%FHFCSVJLUF
UFDIOJFLFO[JKOFċDJÑOUNBBSLFOOFOOPHBMXBUOBEFMFO [PBMTIPHFBBOMFHFOCFIFFST
LPTUFO WFMFEVJ[FOEFOLJMPNFUFSTMFJEJOHFO WFSTQJMMJOHWBOHSPUFIPFWFFMIFEFOTDIPPO
XBUFSBMTUSBOTQPSUNFEJVN WFSNFOHJOHNFUNFTUTUPĊFO HSPPUWFSCSVJLWBOFOFSHJFFO
QSPEVDUJFWBOWFSWVJMETMJC%JUCFMFJEWPMHUEFA&OEPG1JQFTUSBUFHJF)FUFFSEFSTDIFJEFO
WBOEFTUSPNFOFOEFCJKLPNFOEFEFMFO OVUSJÑOUFO FOIFUEFDFOUSBBMWFSXFSLFO JT
NPHFMJKLEFPQMPTTJOHWBO POEFSNFFS IFUTMJCQSPCMFFNCJKEFCSPO

(Vast) Afval gerelateerd
#JOOFOEF WBTUF BGWBMTFDUPS[JFOXFFFOHFMFJEFMJKLFBGOBNFWBO FJOE WFSXFSLUBGWBM FO
FFOTUFSLFPQLPNTUWBOIFSHFCSVJLWBOBGWBMTUPĊFO*OEFQSBLUJKLTQFFMUIFUQSPCMFFNWBO
FFOEVCCFMFPSJÑOUFSJOH FOEFDPNQMFYFTJUVBUJF EJFMFJEUUPUTUSBUFHJTDIHFESBH 
XBOUSPVXFOFOPOCFHSJQUVTTFOBDUPSFO)FUHFWPMHJTEBUCJOOFOEFBGWBMNBSLUFFO
FWFOXJDIUJHQSPDFTWBOEPFMWFSWMFDIUJOHJTVJUHFCMFWFO JFUTEBUCJKWPPSCFFMEJOEFFOFSHJF
NBSLUNFFSIFFGUQMBBUTHFWPOEFO)FU[FFSDPNQMFYFLBSBLUFSWBOEFBGWBMTFDUPSJTIJFS
EFCFUBBO<#BBT >&ÏOWBOEFEPFMFOOVJTIFUTUSVDUVSFFMWFSFFOWPVEJHFOŅņWBOEF
TJUVBUJF%FJOTUFFLJTHFSJDIUPQIFUCFUFSGBDJMJUFSFOWBOWFSBOEFSJOHFO<#BBT > EPPS
r IFUWFSTNBMMFOWBOIFUCFMFJETQSPDFT 
r IFUCFQFSLFOWBOIFUBBOUBMBDUPSFO 
r IFUWFSHSPUFOWBOJO[JDIU IFUPQTQMJUTFOWBOCFMFJETQSPDFTTFO FO
r IFUBBOTMVJUFOCJKBMUFSOBUJFWFCFTUVVSTWPSNFOŅŇ
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(FMFJEFMJKLXPSEUBGHFTUBQUWBOEFmYBUJFPQ[FMGWPPS[JFOFOEFSFHJPT%JUWJOEUQMBBUTEPPS
EFCFESJKGTNBUJHFEJNFOTJFWSJKUFHFWFO NBSLUXFSLJOH EPPSEFGFJUFMJKLHFHSPFJEFTDIBBM
HSPPUUFWBOWFS[PSHJOHTHFCJFEFOFOWSJKFDPODVSSFOUJFUFWPMHFO CJKWPPSCFFMEUVTTFOBWJTFO
TUPSUQMBBUTFOPOEFSMJOHŅň
0QNBDSPFDPOPNJTDIWMBLHFMEUEBUQFSFFOHFMJKLTQFFMWFME PGXFMAMFWFMQMBZJOH
mFME CJOOFOEF&VSPQFTF6OJFHFSFBMJTFFSE OBHFTUSFFGE XPSEUBBOCJFEFSTFOBGWBM
WFSXFSLFSTLVOOFOEBOFMEFSTCJOOFOEF&VSPQFTF6OJFBDUJFGXPSEFO EFMBOETHSFO[FO
WPPSCSBOECBBSOJFUHFWBBSMJKLBGWBMHBBOPQFO 
Figuur 5.12
Grens overschrijdende afval regio’s

7FFMBGWBMCFESJKWFOCFSBEFO[JDINPNFOUFFMPWFSIVOTUSBUFHJTDIFPQUJFTTDIBBMWFSHSPUJOH 
LFUFOJOUFHSBUJFFOPGUFDIOPMPHJTDIFWFSOJFVXJOH%FOBESVLMJHUPQLFUFOJOUFHSBUJFFO
JOUFSOFBGTUFNNJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFPSHBOJTBUJFPOEFSEFMFO DVMUVVS TZTUFNFO FUD 
0PLJTTQSBLFWBOFFOQSPDFTWBOEJWFSTJmDBUJF
ŋŋ Dwa is droogweerafvoer en poc

is pompovercapaciteit.
ŅŅ Real Time Control staat voor
een centrale sturing (via een telemetriesysteem) van de infrastructuur
op basis van de actuele situatie (van
één of meerdere onderdelen) om
daarbij het gewenste systeemgedrag
te benaderen. Optimale benutting
van de bestaande infrastructuur is
het uitgangspunt. Zo komt het vaak
voor dat in sommige delen van een
rioolstelsel relatief meer berging
beschikbaar is dan in andere delen,
waardoor op één plaats overstort
plaatsvindt terwijl in andere districten nog capaciteit beschikbaar is
[Hartman, 2002].

Ņ Het is overigens de vraag of
dit per definitie als noodzakelijk en
gunstig moet worden aangemerkt.
Meer is niet altijd beter, het brengt

ook kosten en bureaucratie met zich
mee.
Ņ¤ Groter houdt in dat keten ondersteunende middelen gezamenlijk
kunnen worden ingezet, terwijl
‘anders’ inhoudt dat bijvoorbeeld het
behandelen van een specifieke (industriële) afvalwaterstroom, los van het
conventionele netwerk eenvoudiger
opgelost kan worden.
Ņ© Alhoewel dit buiten dit onderzoek valt, is het van belang het
aspect op positieve- en negatieve
neveneffecten te toetsen. De noodzaak tot ontwikkelen van alternatieve-, beter betaalbare en eenvoudiger
implementeerbare systemen voor
nieuwe en bestaande verstedelijkte
omgevingen komen voort uit deze
context. Ze functioneren op basis
van transport zonder- of met minder (kostbaar) (drink)water.

Ņņ De risico’s van vereenvoudigen
zijn: de te beperkte probleemdefinitie, het informatietekort, de relatief
suboptimale oplossingen waar het
toe leidt, de mogelijke maatschappelijke weerstand en problemen en
het ontbreken van steun ‘in het veld’
[Baas, 1998].
ŅŇ De (overgenomen) voorstellen
van de commissie Epema (1996) zijn
een voorbeeld van het streven naar
‘vereenvoudiging’.
Ņň De aan ‘algemeen nut’ gerelateerde aspecten worden binnen een
dergelijk ‘geconditioneerd systeem’
van marktwerking afgedekt door de
bevoegdheid van een capaciteitstoetsing en om prijsmaatregelen te
nemen, bijvoorbeeld in geval van
monopolie of oligopolie (zoals bij
de geliberaliseerde energiemarkt
dreigt).
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%FLFUFOJOUFHSBUJFIFFGUUXFFJOWBMTIPFLFO<(SBGIPSTU >
r WPPSXBBSUTFLFUFOJOUFHSBUJFFJOEWFSXFSLFSTHBBO[JDIUPFMFHHFOPQBDUJWJUFJUFOEJFFFSEFS
JOEFLFUFOQMBBUTWJOEFO [PBMTJO[BNFMJOHFOSFDZDMJOH FO
r BDIUFSXBBSUTFLFUFOJOUFHSBUJFBGWBMJO[BNFMJOHCFESJKWFOHBBO[JDIUPFMFHHFOPQSFDZDMFO 
TUPSUFOFOPGWFSCSBOEFOWBOBGWBMTUSPNFO
5PDI[BMEF CMJKWFOEF PWFSIFJETCFUSPLLFOIFJECJKEFBGWBM WFSXJKEFSJOHT NBSLU[JDI
CMJKWFO SJDIUFOPQWFSBOLFSJOHWBOIFUAOVUTFMFNFOU EFCFTDIFSNJOHWBOHFCPOEFO
HFCSVJLFSTFOEFCFWPSEFSJOHWBOHFMJKLFLBOTFO&SCMJKGUFFOAHFDPOEJUJPOFFSEFWSJKF
NBSLU&OFS[JKET[VMMFOEFTDIBBMHSPPUUFTWPPSXBUCFUSFGUEFVJUWPFSJOHWFSEFSUPFOFNFO 
BOEFS[JKETHFMEUEBUEPPSIFUJO[FUUFOPQFFOAHFEFFMEFQVCMJFLFWFSBOUXPPSEFMJKLIFJE
NPHFMJKLNFFSEFDFOUSBMFTUVSJOHTNPEFMMFOUPFHFQBTULVOOFOXPSEFO

5.5
Conclusies & Aanleiding hoofdstuk 6
5.5.1
conclusies hoofdstuk 5
t 7PPSEFCFTDIPVXEFTUSPNFOFOEBBSBBOWFSCPOEFOUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSHFMEUEBU
EF IJTUPSJTDIF POUXJLLFMJOHFOEFTDIBBMWFSHSPUJOHWBOEFPQMPTTJOHFOQMBBUTWJOEFO
WPMHFOTFFORVBTJFWPMVUJPOBJSLBSBLUFSNFUIJFSFOEBBSTQSPOHFOEJFJOHFHFWFOXPSEFO
EPPSNBBUTDIBQQFMJKLFQSPCMFNFO
t 7PPSEFUPFLPNTUPQMBOHFSFUFSNJKO[JKOUXFFBBOOFNFMJKLFAGVUVSFQBUITUF
POEFSTDIFJEFOWPPSEFPOUXJLLFMJOHWBOEFTZTUFNFOFOCJKCFIPSFOEFJOGSBTUSVDUVSFO
%F[F[JKOTBNFOUFWBUUFOBMTAFDPOPNJFTPGTDBMF PGXFMDFOUSBMJTBUJF HMPCBMJTFSJOH
FOIFUFSPOPNJF FOEFATDBMFFDPOPNZ PGXFMEFDFOUSBMJTBUJF NPEVMBSJTFSJOH 
NBTTBQSPEVDUJFFOTUSFWFOOBBSMPLBMFBVUPOPNJF
t %PPSEFTDIFJEJOHWBO UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSWBOWFSCJOEJOHFOFOTUFEFMJKLF
DPOUFYUJTEFSVJNUFMJKLTUSVDUVSFSFOEFXFSLJOHWBOEFPPSTQSPOLFMJKLFUFDIOJTDIFJOGSB
TUSVDUVVSWBOTQFDJmFLFWFSCJOEJOHFO XBUFSXFHFOFOXFHJOGSBTUSVDUVVS [PBMTXFEF[F
WBOPVETIFSLFOOFO XFHHFWBMMFO
t 7FSTDIVJWJOHWBOAGSPOUJFSFDPOPNJDTOBBSA3FTPVSDFNBOBHFNFOUJTCJOOFOEF
CFTUBBOEFUFDIOJTDIFTUSVDUVSFOHPFENPHFMJKL%FMBOHFUFSNJKOTUBQOBBS
A&DPEFWFMPQNFOUWSBBHUPNWFSBOEFSJOHWBOEFTUSVDUVVSWBONFUOBNFEF
UFDIOJTDIFJOGSBTZTUFNFO
t (F[JFOEFNBBUTDIBQQFMJKLFSJTJDPTFOEFOPPE[BBLPNUFWPPSLPNFOEBUEFIVJEJHF
POUXJLLFMJOHWFSXPSEUUPUFFOASFHSFTTJPBEJOmOJUVN JTIFSCF[JOOJOHPQEFJOGSB
TUSVDUVVS PGEFTUSVDUVVSWBOEFJOGSBDRABMIFUPOEFSHSPOETF FFOOPPE[BLFMJKLF
WPPSXBBSEFWPPSAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH
t .FFSBBOEBDIUWPPSEJĊFSFOUJBUJF WFSTDIVJWJOHWBOQSPEVDUFOOBBSEJFOTUFOFOIFU
WFSHSPUFOWBOEFnFYJCJMJUFJUCJOOFOEFCFTUBBOEFUFDIOJTDIF JOGSB TUSVDUVSFO[JKO
CFMBOHSJKLFWFSCFUFSUIFNBT
t %PPSIFUBDDFOUWBOEFIVJEJHFPOUXFSQQSJODJQFTUFWFSTDIVJWFOWBOEFOVHBOHCBSF
FYUSJOTJFLFXBBSEFO [PBMTTOFMTUFBGWPFS NJOJNBMFJOUFHSBUJF NBYJNBBMWFSNPHFO OBBS
JOUSJOTJFLFXBBSEFO [PBMTLXBMJUFJUWBOEJFOTUFODPNGPSU JTFFOCFUFSFBGTUFNNJOHPQ
QMBBUTTQFDJmFLFFDPMPHJTDIFDPOEJUJFTUFWFSLSJKHFO
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5.5.2
aanleiding hoofdstuk 6
)FUBOBMZTFSFOWBOEFIJTUPSJTDIFPOUXJLLFMJOHFOWPPSBMWBOEFWFSTDIJMMFOEFBMUFSOBUJFWF
TZTUFFNPQUJFTFOBMUFSOBUJFWFCSPOOFOWPPSEFOBCJKFFOWFSEFSFUPFLPNTUIFFGUHFMFJE
UPUFFOTFSJFWBOQPUFOUJÑMFPQMPTTJOHTSJDIUJOHFOUFOCFIPFWFWBOIFU1SPHSBNNBWBO
.PHFMJKLIFEFO 1W.IPPGETUVL PNEFEPFMTUFMMJOHWBOIFUPOEFS[PFL FONFU
OBNFIFUUXFFEF POUXFSQHFSJDIUFEFFMBBOPQUFIBOHFO
&S[JKOUXFFAGVUVSFQBUITPOEFSTDIFJEFO XFFSHFHFWFOBMTAFDPOPNJFTPGTDBMFFOATDBMF
FDPOPNZ"MIPFXFMEF[FQSJODJQFTTUSFWFOOBBSBVUPOPNJFWBOIFUTZTUFFN[JKOCFJEF
POUXJLLFMJOHTSJDIUJOHFOIFUCFTUUFPOEFSTDIFJEFOJOIFUTUSFWFOOBBSWPPSEFFMEPPS
WFSEFSHBBOEFJOUFSDPOOFDUJFFOIFUFSPOPNJFCJKIFUQSJODJQFWBOAFDPOPNJFTPGTDBMF FO
IFUTUSFWFOOBBSWPPSEFFMEPPSNPEVMBSJTFSJOH NBTTBQSPEVDUJFFOMPLBMF[FMGWPPS[JFOJOH
CJKEFPQMPTTJOHFOEJFVJUHBBOWBOIFUQSJODJQFWBOATDBMFFDPOPNZ
#JOOFOEFEJBHOPTFTUFMMJOHBBOHBBOEFEF PO NPHFMJKLIFEFOWPPSIFUTMVJUFOWBOLSJOHMPQFO 
PGXFMIFUCFOBEFSFOEBOXFMCFSFJLFOWBO[FMGWPPS[JFOJOHDRBVUPOPNJF JTIFUWBOCFMBOH
CFJEFPOUXJLLFMJOHTSJDIUJOHFOLPSUUFCFTDIPVXFOPQWPPSFOOBEFMFO;PBMTHFCMFLFOJO
EJUIPPGETUVLLBOOJFUWFSHFUFOXPSEFOEBUCFJEFPOUXJLLFMJOHTSJDIUJOHFOFFOXFEFSLFSJHF
SFMBUJFMJKLFOUFIFCCFO[F[JKOHFCBBUCJKFMLBBSTCFTUBBO%JUBTQFDUXPSEUJOWFSEFSF
IPPGETUVLLFOVJUHFXFSLU*OIFUWPMHFOEFIPPGETUVLXPSEFOEFWPPSEFMFOFOOBEFMFOWBO
WFSCPOEFOFOPGDFOUSBMFTZTUFNFOCFLFLFO

LEESWIJZER MODEL A: 6

MODEL B :

-

MODEL C :

-

MODEL D :
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Hoofdstuk 6

Centrale Systemen: Heteronomie

6.1
Inleiding
#JOOFOEFPOEFSLFOEFUPFLPNTUQBEFONFUCFUSFLLJOHUPUEFPOUXJLLFMJOHWBOUPFLPNTUJHF
TZTUFNFOFOJOGSBTUSVDUVSFOWPPSEFFOFSHJFFOTBOJUBUJFWPPS[JFOJOHXPSEUJOEJUIPPGETUVL
JOHFHBBOPQEFHFWPMHFOWBOTDIBBMWFSHSPUJOH WFSEFSHBBOEFDFOUSBMJTBUJFFOWFSCPOEFO
TZTUFNFO4QFDJBBMXPSEUHFLFLFOOBBSEFDPOTFRVFOUJFTWBOEF OPPE[BLFMJKLF IFUFSPOPNJF
EJFEF[FQSJODJQFTLFONFSLU
)FUIPPGETUVLQSPCFFSUCJKUFESBHFOBBOEFCFBOUXPPSEJOHWBOEFJOIPPGETUVL
XFFSHFHFWFOUXFFEFBDIUFSHSPOEWSBBH WBOEFWJKGBDIUFSHSPOEWSBHFO EJF[JDISJDIUPQEF
TDIBBMWBOUPFQBTTJOHFOEFNPHFMJKLFJNQMJDBUJFTEBBSWBOWPPSQSPDFTTFOWBOAEVVS[BNF
POUXJLLFMJOHPQEFBOEFSFTDIBBMOJWFBVT
"DIUFSHSPOEWSBBH**


Kan het centraal dan wel decentraal oplossen van de essentiële stromen verdere
processen van verduurzaming genereren op een hoger schaalniveau? 1

7PPSEFBGCBLFOJOHUVTTFODFOUSBBMFOEFDFOUSBBMXPSEFOEFTZTUFFNHSFO[FOFOEFmOJUJFT
BBOHFIPVEFO[PBMTPNTDISFWFOJOIPPGETUVL VJUHBBOEFWBOEFJOIPPGETUVLCFTDISFWFO
IVJEJHFLFONFSLFOFOUFDIOPMPHJTDIFUSBKFDUFOWBOEFWFSTDIJMMFOEFJOGSBTUSVDUVSFO
)FUJTNPFJMJKLUFMLFOTWBOWPPSEFFMEBOXFMOBEFFMUFTQSFLFO SFEFOXBBSPNEF[FUIFNBT
TQFDJmFL EPPSFMLBBSIFFOXPSEFOCFTQSPLFO7BOXFHFEFMJCFSBMJTBUJFWBOEFFOFSHJF
NBSLUFOEFUPFOFNFOEFDPOWFSHFOUJFXPSEFOEFFOFSHJFTZTUFNFOHF[BNFOMJKLCFIBOEFME 
FOPNEBUCJOOFOEFTBOJUBUJFWPPS[JFOJOHEVJEFMJKLWFSTDIJMCFTUBBUUVTTFOEFACFTDIFSNEF
BGWBMXBUFSLFUFOFOEFWBTUFBGWBMNBSLU EJFJOFFOWPPS[JDIUJHQSPDFTWBOMJCFSBMJTBUJF[JU 
WJOEUIJFSXFMFFOHFTDIFJEFOCFIBOEFMJOHQMBBUT

6.2
Schaalvergroting en de rol van de infrastructuur
6.2.1
begripsbepaling
7PPSXBBSEFWPPSIFUPQUJNBBMDPNCJOFSFOWBOEFFMUFDIOJFLFOFOEFFMTZTUFNFOUFOCFIPFWF
WBOEFWFSEVVS[BNJOHWBOEFESJFFTTFOUJÑMFTUSPNFOFOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSDR
USBOTQPSUTZTUFNFOJTIFUCFQBMFOWBOEFNPHFMJKLFTDIBMFOWBOUPFQBTTJOHFOWBOEF
TQFDJmFLFPQUJNVNTDIBBMWBOUPFQBTTJOH

 Toelichting bij achtergrondvraag

II (ten dele overgenomen uit hoofdstuk 1.3.2): ‘Het is van belang te bepalen of de optelsom van meerdere
kleine duurzame ‘cellen’ automatisch
leidt tot een duurzaam systeem, en
waaraan moet worden voldaan. Leidt
schaalverkleining inderdaad tot een

groter ‘elastisch vermogen van het
ontwerp’ en dus een grotere flexibiliteit van de onderdelen en van het
geheel, qua realisatie- en gebruiksmogelijkheden?’
¤ Goudsblom wijst op de condities
voor deze groei: technologie, organisatie en civilisatie, als steeds be-

langrijker wordende ‘naven’ binnen
de steeds groter wordende antroposfeer, waarbij extensieve en intensieve
groei steeds meer met elkaar verbonden zijn [Vries, 2002].
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&S[JKOESJFWPSNFOWBOTDIBBMWFSHSPUJOH¤
r GZTJFLFTDIBBMWFSHSPUJOH
r TUSVDUVSFMFTDIBBMWFSHSPUJOH
r NFOUBMFTDIBBMWFSHSPUJOH
%FGZTJFLFTDIBBMWFSHSPUJOHIFFGUCFUSFLLJOHPQTFDEFPNWBOHWBOTPDJBMFPGSVJNUF
MJKLFFFOIFEFO%FTUSVDUVSFMFTDIBBMWFSHSPUJOHLPNUOFFSPQIFUQSPDFTXBBSEPPS[PXFM
EFJOEJWJEVBMTTPDJBMFTZTUFNFOXPSEFOPQHFOPNFOJONFFSPNWBUUFOEFJOUFSBDUJFFO
DPNNVOJDBUJFQBUSPOFO%FNFOUBMFTDIBBMWFSHSPUJOHIFFGUUFNBLFONFUAPOUIFDIUJOH
FOCFUSFGUWFSBOEFSJOHFOJOIFUDVMUVVSQBUSPPOWBOFFOIJTUPSJTDIHFPHSBmTDIFHSPFQ
EPSQ TUSFFL CVVSU TUBE MBOE ©7PPSEFJOEFQSPCMFFNBOBMZTF IPPGETUVL FO 
HFDPOTUBUFFSEFGZTJFLFTDIBBMWFSHSPUJOHCJKEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOJTIFUWBOCFMBOH
EFDBVTBMJUFJUUVTTFOEF[PHFOPFNEFNBBUTDIBQQFMJKLFEPFMTUFMMJOHFO EFGVOEBNFOUFMF
CFIPFGUFOņFOEFCFOPEJHEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSUFCF[JFO.FEFPQHSPOEWBOEF
UXFFBOEFSFWPSNFOWBOTDIBBMWFSHSPUJOHLBOFFOCFUFSFBGXFHJOHQMBBUTWJOEFO

6.2.2
schaalvergroting in relatie tot fundamentele
behoeften en maatschappelijke doelstellingen
A%VVS[BNFPOUXJLLFMJOHLBOOFUBMTXFM[JKOHF[JFOXPSEFOBMTNBBUTDIBQQFMJKLF
EPFMTUFMMJOH%FWFSTDIJMMFOEFNBBUTDIBQQFMJKLFEPFMTUFMMJOHFO  CJKCFIPSFOEF GVOEBNFOUFMF
CFIPFGUFOFOEFBDUJWJUFJUFOPNJOCFJEFUFWPPS[JFOXPSEFOHF[BNFOMJKLXFMATVQSBTUSVDUVVS
HFOPFNE<3VJT >8BBSIFUCJKEFTVQSBTUSVDUVVSHBBUPNCFQBBMEFCBTJTCFIPFGUFO
FOCBTJTWPPS[JFOJOHFOŇ [PBMTIVJTWFTUJOHFOCFTDIFSNJOHUFHFOIFULMJNBBU PGXBBSIFU
JOTQFFMUPQNPFJMJKLCFÕOWMPFECBSFPOUXJLLFMJOHFO HFMEUEBUEFCFPPHEFLXBOUJUFJUFO
LXBMJUFJUWBOEFCFIPFGUFCFWSFEJHJOHLBOEVJEFOPQWFSTDIJMJO QPMJUJFL JO[JDIU
%JUWFSTDIJMJOJO[JDIUCFQBBMUEVTTVCKFDUJFGEFPQUJNVNTDIBBMWBOUPFQBTTJOHWBOEF
CFOPEJHEHFBDIUFTZTUFNFOFO JOGSB TUSVDUVSFOPNBBOEJFCBTJTCFIPFGUFOUFWPMEPFOň
0WFSBBOXF[JHIFJEFOCFMBOHWBOEFCBTJTWPPS[JFOJOHFOCFTUBBUPWFSIFUBMHFNFFODPOTFOTVT
POEFSHFCSVJLFSTDRCFXPOFST0NEBUEFBGXF[JHIFJEWBOFFOCBTJTWPPS[JFOJOHMFJEUUPU
FFOOFHBUJFWFXBBSEFSJOHWPPSIFUIFMFXPPONJMJFV IFFGUIFUHFFO[JOPQEVVS[BBNIFJE
HFSJDIUFNBBUSFHFMFOUPFUFQBTTFOEJFMFJEFOUPUBBOUBTUJOHWBOEFCBTJTWPPS[JFOJOHFO
%PPSIFUA%FWFMPQNFOU"MUFSOBUJWFT$FOUSF ĔĖġĒĦģ JO$IJMJ JTJOTBNFOXFSLJOHNFU
EFA%BH)BNNBSTLKÚME'PVOEBUJPOJO;XFEFO HFUSBDIUPNEFTVQSBTUSVDUVVSWBOFFO
TBNFOMFWJOHUFGPSNVMFSFO<.BY/FFG >%FPOUXJLLFMEFUIFPSJFHBBUVJUWBOUXFF
WFSPOEFSTUFMMJOHFO
 GVOEBNFOUFMFNFOTFMJKLFCFIPFGUFO[JKOOJFUPOCFHSFOTE NBBSCFQFSLUJOBBOUBMFO
 CPWFOEJFOUFDMBTTJmDFSFO[JKO
 GVOEBNFOUFMFNFOTFMJKLFCFIPFGUFO[JKOJOEFWFSTDIJMMFOEFDVMUVSFOFOIJTUPSJTDIF
 QFSJPEFOIFU[FMGEF[JKOŉ
&SXPSEFOOFHFOGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFOPOEFSTDIFJEFO0OEFSIPVE PPLXFMHFOPFNE
QSJNBJSFMFWFOTCFIPFGUFO #FTDIFSNJOH "ĊFDUJF #FHSJQ 1BSUJDJQBUJF 0OUTQBOOJOH 
4DIFQQFO *EFOUJUFJUFO7SJKIFJE<.BY/FFG >
&SJTIJFSCJKHFFOTQSBLFWBOFFOIJÑSBSDIJF0OEFSIPVE PGXFMhIFUJOMFWFOCMJKWFOh JTXFM
WBOFFONFFSOPPE[BLFMJKLF NFFSFTTFOUJÑMFPSEFEBOEFBOEFSFCFIPFGUFO FOJTOJFUBBO
MFFGTUJKMPGDVMUVVSHFCPOEFO0OEFSTDIFJEXPSEUHFNBBLUUVTTFOEF[FCFIPFGUFOFOFS[JKET
FOEFNBOJFSFOFONJEEFMFOPNEF[FUFCFWSFEJHFO EFhTBUJTmFSTh CFWSFEJHFST BOEFS[JKETŊ
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Figuur 6.1
Suprastructuur en infrastructuur
suprastructuur

welzijn

maatschappelijke
doelstellingen:

· duurzame samenleving
·
·
·
·
·

fundamentele
behoeften:

activiteiten
(satisfiers):

onderhoud
bescherming
affectie
begrip
participatie

·
·
·
·

ontspanning
expressie
identiteit
vrijheid

·
·
·
·
·
·
·

verplaatsing van (stof)stromen
Aanvoer van water en (opwekking) van energie
Aanvoer en overdracht van informatie
Verwijderen en verwerken vn afval
Huisvesting van huishoudens en bedrijven
Verbouwen van natuurlijke producten
Beschermen tegen geluid, water, warmte /koude en
milieuvervuiling
· Bescherming en ontwikkeling van natuur

infrastructuur

materiële neerslag
van de satisfiers:

© Schaalvergroting heeft effect

op sociale verandering. Deze veranderingen zorgen ervoor dat de
emotionele verbondenheid van de
individuen binnen de groep, met
de groep als geheel afneemt en een
toenadering in normen, verwachtingen en waarden plaats heeft ten
opzichte van groepen van ‘hogere’
orde [Doorn, 1960].
ņ De maatschappij wordt door sommige auteurs gepresenteerd als een
levend systeem, zij het een beheerst
systeem. Stabiliteit van levende
systemen is afhankelijk van de kringloop van stoffen. Waar te nemen valt
dat in de natuur systemen complexer
worden, alhoewel er t.a.v. de betrek-

·
·
·
·
·
·
·

transportinfrastructuur
nutsvoorzieningen
waterinfrastructuur
communicatie en informatiebeheer
stedelijke inrichting
landinrichting
milieuvoorzieningen en natuurgebieden

kingen tussen organismen sprake is
van ‘tegenkoppeling’: het effect van
de ene soort doet dat van de andere
teniet (voorbeelden zijn de effecten
van extreme algengroei).
Ň Basisvoorzieningen zijn aspecten
van het leefmilieu die door de bewoners gezien worden als noodzakelijke
voorwaarden voor hun bestaan.
Afwezigheid van een basisvoorziening kan niet (en zeker niet op lange
duur) gecompenseerd worden door
een ruime aanwezigheid van andere
voorzieningen [Driessen, 1983].
Heeft men een bepaald aspect in het
leefmilieu gerealiseerd, dan wordt dit
verder vanzelfsprekend gevonden en
is het aspect uit de aandacht ver-

dwenen. Men richt zich dan op het
volgende aspect in de hiërarchie etc.
(Maslow’s behoeftentheorie).
ň De inschatting van het toekomstige waterverbruik en de energie- en
woningbehoefte en daarmee de te
volgen oplossingsrichtingen zijn politiek gekleurd en dus onvoldoende
objectief [Ruis, 1996].
ŉ Wat zowel in tijd als tussen culturen onderling verschilt is de manier
waarop- of de middelen waarmee de
behoeften worden bevredigd.
Ŋ Satisfiers hebben verschillende
vormen: organisatievormen, politieke structuren, sociale praktijken,
normen en waarden, ruimtes, contexten, gedragingen en gewoontes.
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DEEL II

"BOXF[JHIFJEWBO TDIPPO ESJOLXBUFSFOCFIFFSFOHFCSVJLWBOFOFSHJF[JKOFTTFOUJÑMF
CBTJTWPPS[JFOJOHFOPNUFWPPS[JFOJOWFSTDIJMMFOEFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFO
%FBGIBOLFMJKLIFJEWBOFFOCFUSPVXCBSFFOCFUBBMCBSFFOFSHJFWPPS[JFOJOHXPSEUHSPUFS
PNEBUTUFFETNFFSNFOTFOOJFULVOOFOWPPS[JFOJOIVOGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFO[POEFS
FOFSHJFWPPS[JFOJOH
%JUQSPDFTWBOBGIBOLFMJKLIFJEXPSEUWFSTUFSLUEPPSFOFS[JKETEFWFSEFSHBBOEFFMFLUSJmDBUJF
WBOEFTBNFOMFWJOH HFLPQQFMENFUTDIBBMWFSHSPUJOH FOBOEFS[JKETEPPSEFUFDIOPMPHJTDIF
WPPSVJUHBOHFODPNQMFYJUFJUWBOEFTZTUFNFO[FMG<ĒĖģ D>#JOOFOFOFSHJFOFUXFSLFO
JTFFOAMBHFONPEFMUFPOEFSTDIFJEFO EJFVJUWJFSMBHFOCFTUBBU<"SOCBL >#JOOFO
FFOEFSHFMJKLFJOEFMJOHJTIFUNPHFMJKLPNCJKWUBWFOFSHJFEFWFSTDIJMMFOEFUFDIOJTDIF
FOFDPOPNJTDIFQSPDFTTFOJOSFMBUJFUPUIFUFOFSHJFOFUXFSLUFQMBBUTFOŋ%FPOEFSTUFMBBH
JTEF GZTJFLF JOGSBTUSVDUVVS  %BBSCPWFOCFWJOEFO[JDIESJFMBHFOEJFPOEFSEFOPFNFS
ABDUJWJUFJUFOWBOĔĖġĒĦģUFQMBBUTFO[JKO  5FDIOJTDIF1SPDFTTFOEFCFOPEJHEFBBOTUVSJOH
SFHFMJOH OPPE[BLFMJKLPNEFFOFSHJFTUSPNFOUFDIOJTDICFWSFEJHFOEUFMBUFOWFSMPQFO 
 1SPEVDUFO FOFSHJF HBT XBSNUF FO  4FSWJDFBBOEFLMBOUEBUHFOFXBUEFBGOFNFS
NFUIFUWJBEFJOGSBTUSVDUVVSHFMFWFSEFQSPEVDULBOEPFO [PBMTWFSMJDIUFO BBOESJKWFO FUD
'JHVVS 
6JUPOEFS[PFLOBBSJOWMPFEWBOIFUTDIBBMOJWFBVPWFSEFNBUFWBONJMJFVWSJFOEFMJKLIFJE
WBOIVJTIPVEFOTCMJKLUEBUOJFU[P[FFSEF[FTDIBBMWSBBHPGEFHFCSVJLUFUFDIOJFLFOEFNFFTUF
JOWMPFEIFCCFOPQFFOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH NBBSKVJTUEFBBOTMVJUJOHWBOCJKWPPSCFFME
EFFOFSHJFWPPS[JFOJOH JOTDIBBMFOUFDIOJFLFO PQEFDVMUVSFMFFOMBOETDIBQQFMJKL
LFONFSLFOWBOEFPNHFWJOH [PXFMJOGZTJFLFBMTFTUIFUJTDIF[JO<#PFS >%PPSNJEEFM
WBOFFOHPFEFBBOTMVJUJOHWBOXPOJOHPOUXFSQFOFOFSHJFWPPS[JFOJOHPQMFWFOTTUJKMŅFO
EJSFDUFPNHFWJOHLBONJMJFVCFXVTUHFCSVJLHFTUJNVMFFSEXPSEFO
Figuur 6.2
Lagenmodel van energienetwerken
flexibel netwerk

service aan de klant

technische processen

robuust netwerk

infrastructuur

3

2

1

gericht netwerk

producten: e, g, w

4

%FWFSTDIJMMFOFOPWFSFFOLPNTUFOUVTTFOEFHFCSVJLFSTUPOFO[JDIJOMFWFOTUJKMFONBOJFS
WBOTBNFOMFWFOWBOEFHFCSVJLFSTXBBSWPPSPOUXPSQFOXPSEU%JUIFFGUFFOEJSFDUFSFMBUJF
NFUIFUBBOUBMIVJTIPVEFOTEBUFFOHFNFFOTDIBQWPSNUFOIPFEF[FJTTBNFOHFTUFME
EJDIUIFJEFOUZQPMPHJF ¤)FUTVDDFTFSWBOTUBBUPGWBMUNFUIFUGFJUFMJKLPQUSFEFOWBO
NJMJFVCFXVTUHFESBHPQIFUMBBHTUFTDIBBMOJWFBV XJKL TUSBBU XPOJOH 
&FOCFMBOHSJKLFWPPSXBBSEFWPPSIFUPOUXJLLFMFOWBOFFOEFDFOUSBBMEVVS[BNFFOFSHJF
XBUFSPGBGWBMWFSXFSLJOHTTZTUFFNCMJKGUEFBGTUFNNJOHPQEFDVMUVVSFONBOJFSWBOMFWFO
WBOEFCFXPOFST©%JUXPSEUPPLXFMEFXPPOTUJKMHFOPFNEņ7BOCFMBOHWPPSUPFQBTTJOH
PQSVJNFTDIBBMJTPGWPPSEFAEVVS[BNFMFFGNJMJFVTWPMEPFOEFWSBBHCFTUBBUFOJOIPFWFSSF
CFXPOFSTWBOAEVVS[BNFMFFGNJMJFVT[VMMFOWPMIBSEFOJONJMJFVCFXVTUHFESBH<%SJFTTFO 
>%JUXPSEUPOEFSTUSFFQUEPPSEFCFWJOEJOHFOWBOFFOMFWFOTFOXPPOTUJKMHFSJDIUF
TUVEJFWBOEFĦĞĚĤĥ4DIPPMPG.BOBHFNFOUJO.BODIFTUFSŇ7PPSNJMJFVCFXVTUHFESBHJT
WPPSBMPPLEFQFSDFQUJFWBOEFGBDUPSUJKEWBOCFMBOHň
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6.2.3
schaalvergroting in relatie tot de essentiële
technische infrastructuren
;PBMTCFTDISFWFOJOIPPGETUVLXPSEUJO/FEFSMBOE WPPSOBHFOPFHBMMFXPOJOHFO IFU
NFSFOEFFMWBOEFQVCMJFLFŉEJFOTUFOJOFOCJKIFUIVJTDFOUSBBMHFSFHFME%JUCFUSFGUEBO
FMFLUSJDJUFJU  BBSE HBT QSPEVDUJFWBOESJOLXBUFS WFS[BNFMJOHFOCFIBOEFMJOHWBOBGWBM 
BBOTMVJUJOHPQEJWFSTFDPNNVOJDBUJFTZTUFNFO SBEJP UFMFWJTJF JOUFSOFU FUD FOTUFFET
WBLFSPPLIFUXBSNFXBUFSWPPSWFSXBSNJOHFOUBQXBUFS
%FHFDSFÑFSEFBGTUBOEUVTTFO NJMJFV QSPCMFFNFOPQMPTTJOH FOCFIFFS JNQMJDFFSUEBU
TUFFETWBLFSFFO[FLFSFDPNQMFYJUFJUHFTUFMEPGWFSPOEFSTUFMEXPSEU7PPSBMIFUQSPDFT
WBOWFSBOEFSJOHWBOEFWFSXFWFOQVCMJFLFEJFOTUFO TZTUFNFOFOJOGSBTUSVDUVSFOJTJOEF
QSBLUJKLEFMBBUTUFKBSFOWFFMJOHFXJLLFMEFSFOTMFDIUFSWPPSTQFMCBBSHFCMFLFOEBO QPMJUJFL 
WPPS[JFO<ĒĖģ C>

Goederen vormen (slechts) de
materiële neerslag van deze 'satisfiers'. Voedsel en huisvesting worden
gezien als satisfiers voor de behoefte
aan onderhoud. Onderzoek en onderwijs als satisfiers voor begrip.
ŋ De onderste twee lagen betreffen
voornamelijk technische aspecten
m.b.t. het aanbod van energie, terwijl
de twee bovenliggende lagen meer
aan economische processen gerelateerd zijn [Künneke, 2001].
Ņ Onder leefstijl of levensstijl
moet hier worden verstaan: “ de
persoon of groep kenmerkende
ideeën, gedragingen (gewoonten) en
materiële zaken (bezit) [Smeulers,
1987]. Kortweg ook wel ‘clusters van
gedragingen’ genoemd [Driessen,
1994]. Bourdieu [1979] ziet leefstijlen als de consequentie van de twee
belangrijkste hulpbronnen in de
maatschappij, namelijk geld, inkomen en bezit enerzijds en kennis en
opleiding anderzijds. Hij onderkent
naast de inkomenshiërarchie een
culturele hiërarchie in de samenleving. Culturele status wordt (evenals
inkomensstatus overigens) tot uitdrukking gebracht door gedragspatronen. Leefstijlen kunnen behalve
op status-overwegingen, ook gebaseerd zijn op globale waardenoriëntaties, zoals een post-materialistische
instelling [Inglehart, 1977].
 Deze aansluiting in schaal en
techniek lijkt op eenzelfde manier
van toepassing te zijn voor de
(vaste)afval- en de (afval)watervoo

rziening.

¤ De plaats waar iemand woont,

is tegenwoordig meer een zaak van
individuele keuze dan van traditie.
Mensen ontlenen hun culturele
identiteit niet meer aan de kwaliteit
(grootte, ouderdom, afwerking)
van de woning, maar zien de keuze
van een woonplaats vooral ook als
onderdeel van hun manier van leven,
ofwel levensstijl.
© Decentrale opwekkings- of
verwerkingssystemen op wijk of
buurtniveau zijn mogelijk beter toepasbaar in ‘buurten’ of ‘wijken’ waar
veelal nog sprake is van ‘civitas’, van
een actief gemeenschapsleven, zoals
in een wijk met veel gezinnen met
jonge kinderen. Bij alleenstaanden,
jongeren, of ouderen is de introductie van systemen die een gemeenschappelijke inspanning vereisen
moeilijker te bewerkstelligen en zijn
individuele systemen meer gewenst.
Een ‘nieuwe’ wijk of buurt is vaak
nog geen levensgemeenschap [Boer,
2000].
ņ “Een complex van houdingen,
opvattingen en gedragingen met betrekking tot de woning en de directe
woonomgeving, behoort bij een
bewonerscategorie die gekenmerkt
wordt door bepaalde persoonlijke
kenmerken, persoonlijkheidskenmerken en een referentiekader met
betrekking tot wonen [D’Ancona,
1980, p.37].

Ň In de studie zijn op basis van

energie- besparingstechnologie drie

verschillende ‘lifestyle-scenarios’
beschreven: (1) ‘Green Comfort
Management System’ is gebaseerd
op energie gebruiksvoorzieningen en
apparatuur aangeboden als diensten;
(2) ‘Natural living’ is passieve systemen en een leefwijze nauw verbonden met de verschillen in seizoenen
en dag/nacht variaties; en (3) ‘Active
House’ is een (inter)actieve-, IT
gecontroleerde leefomgeving met
energie quota. Aansluitend werden
ze voorgelegd aan bewoners in
workshops om ze te beoordelen op
grond van aantrekkelijkheid voor
huishoudens. Het ‘Natural Living’
scenario kwam als meest populair
naar voren, maar aanvulling met
aspecten van de overige twee scenario’s bleek gewenst [Sushouse, 2001].
ň Als de tweedeling cultuur/economie van Bourdieu [1979] wordt
gevolgd geldt met betrekking tot
milieubewust gedrag dat de culturele
elite zich kenmerkt door uitgestelde
behoeftebevrediging. Dit is de basisinstelling achter milieubewust
gedrag: het verschuiven van de
behoeftebevrediging op dit moment
naar iets (een schoon milieu), dat pas
op lange termijn gerealiseerd kan
worden. Tijdsbesparing speelt voor
de economische elite een grotere rol
dan voor de culturele elite.
ŉ Publiek duidt op een samenleving waarin een samenhang bestaat:
de res publica, de publieke zaak is
volgens Meyer [2003] “datgene wat
een samenleving herkent en erkent
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DEEL II

%FPOWPPSTQFMCBBSIFJELPNUWPPSUVJUIFULBSBLUFSWBOEF[FWFSBOEFSJOHTQSPDFTTFO
)FUHBBUPNQSPDFTTFOEJF[JDIVJUTUSFLLFOPWFSMBOHFSFQFSJPEFTXBBSCJKOJFUBMMFFOEF
PNTUBOEJHIFEFO OBUJPOBBMFOJOUFSOBUJPOBBM WPPSUEVSFOEWFSBOEFSFO NBBSPPLEFFJTFO
FOXFOTFOWBOEFTBNFOMFWJOH0NEFDPNQMFYJUFJUUFCFHSJKQFOFOUFCFIFFSTFOJTFFO
JOUFHSBBM TBNFOIBOHFOE BOBMZTFLBEFSFOQMBOWPSNJOHTQSPDFTOPPE[BLFMJKL*OEFSFDFOUF
IJTUPSJFJTHFCMFLFOEBUEF[FWBBLOFJHUUPUIFUUFHFOPWFSHFTUFMEF FFOTFHNFOUBSJTFSJOHŊJO
EFPOEFSMJOHFSFMBUJF T ŋ)FUQSPDFTWBOMJCFSBMJTFSJOHWBO EFFM NBSLUFOLBOEJUIFMQFO
EPPSCSFLFO
&S[JKOESJFFDPOPNJTDIFBTQFDUFOUFPOEFSLFOOFOEJFEFJOGSBTUSVDUVVSJO/FEFSMBOE
LFONFSLFO*OEFFFSTUFQMBBUTXPSEUWFFMJOGSBTUSVDUVVSVJUEFBMHFNFOFNJEEFMFOWBOEF
PWFSIFJECFLPTUJHEWJBCJKWPPSCFFMETVCTJEJFT%BBSCJKJTBNQFSTQSBLFWBOFFOQSJLLFMPN
EFEBBEXFSLFMJKLHFNBBLUFLPTUFOUFSVHUFWFSEJFOFO5FOUXFFEFJTNFFTUBMTQSBLFWBO
[PHFOBBNEFAFYUFSOFLPTUFOEJFWFFMBMOJFUCFSFLFOE MBBUTUBBOWFSSFLFOEXPSEFO¤Ņ
5PUTMPUXPSEFOLPTUFOWBBLOJFUBGIBOLFMJKLHFNBBLUWBOEFNBUFXBBSJOWBOEFJOGSB
TUSVDUVVSHFCSVJLXPSEUHFNBBLU EF[PHFOBBNEFhWBSJBCJMJTBUJFhWBOEFLPTUFO [PBMTCJKEF
BGWBMWFSXFSLJOHPQMPLBBMOJWFBVHFÑYQFSJNFOUFFSEXPSEU¤)FUBTQFDUWBOWBSJBCJMJTBUJF
WBOEFLPTUFOJTCJOOFOEFHFDFOUSBMJTFFSEFJOGSBTUSVDUVVSOJFUBMUJKENPHFMJKL WBOXFHFIFU
LBSBLUFSWBOFFODPMMFDUJFGHPFE¤¤
*OEFQSPCMFFNBOBMZTF IPPGETUVL FO JTHFCMFLFOEBUEFPOUXJLLFMJOHWBOEF
QVCMJFLFEJFOTUFO JOFOOBCJKFFOIVJTIPVEJOH BBOUFEVJEFO[JKOBMTFFOUSBEJUJPOFFMFO
DFOUSBBMQBSBEJHNBWPMHFOE%FBMHFNFOFHSPOETMBHWPPSEJUQBSBEJHNBJTFFO[FLFS
TQFDJBMJTNFHFPSJÑOUFFSEQSBHNBUJTNF¤©)FUAQVCMJFLFCFMBOHXPSEUWFSUBBMEOBBSFFO
NBYJNBMFSVJNUFMJKLFTBNFOIBOH GZTJFLPO[JDIUCBBSWBOWPSN HFSFLFOEPWFSFFOMBOHFSF
QFSJPEFJOUJKE EJF[JDIUFXFJOJHLFONFSLUEPPSIFUDSFÑSFOWBODPOEJUJFTWPPS
WFSTDIFJEFOIFJEFOWFSBOEFSMJKLIFJEWBOEFNBBUTDIBQQJK
%FWPPSOBBNTUF QSBLUJTDIF SFEFOFOEJFWPPSEFWFSEFSHBBOEFDFOUSBMJTBUJFWBOTZTUFNFO
XPSEFOHFHFWFOLPNFOOFFSPQIPHFSFFċDJÑOUJFFOTZOFSHJFBMTLPTUFOCFIFFSTJOH 
PQUJNBMJTBUJFWBOEFCFESJKGTWPFSJOH FFOWPVEJHFSCFIFFSFOUPF[JDIU HFCSVJLTHFNBL 
OPPE[BBLPQ[FLFSIFEFOFOHBSBOUJFTWPPSBG CFUFSFWFJMJHIFJEFOIZHJÑOFJOSFMBUJFUPU
HF[POEIFJETBTQFDUFOFOBMHFNFFONFFSFċDJÑOUJFEPPSTDIBBMHSPPUUFFOMBHFSFLPTUFO IFU
AFDPOPNJFTPGTDBMFQSJODJQF <;PFUIPVU "&3 B"&3 E>
*OFFONBBUTDIBQQJKXBBSIFUUIFNBQSJWBUJTFSJOHWPPSTUFFETNFFS OVUT WPPS[JFOJOHFO
BBOEFPSEFXPSEUHFTUFMEJTIFUWBOCFMBOHWPPSBMIFUCFIFFSTBTQFDUFOJOTPNNJHF
HFWBMMFOIFUFSBBOHFLPQQFMEFUBSJFWFOTUFMTFMUFCFLJKLFO)FUESBBJUPNEFFJHFOEPNT
WSBBHWBOJOGSBTUSVDUVVS FOPNEFFWFOUVFMFWPPSXBBSEFOEJFBBOIFUHFCSVJLFSWBO
LVOOFOPGNPHFOXPSEFOHFTUFME&SJTNFFSEVJEFMJKLIFJEHFXFOTUPWFSEFQSBLUJTDIF
FOQSJODJQJÑMFSFEFOFOPNUFLJF[FOWPPSQSJWBBUEBOXFMQVCMJFLCFIFFS.FUCFUSFLLJOH
UPUEFBBOWFSCSVJLFOCFIFFSHFSFMBUFFSEFLPTUFOHFMEU EBUEF[FNPFJMJKLJO[JDIUFMJKL[JKO
WPPSHFCSVJLFST NFUBMTHFWPMHEBUCJKEFHFCSVJLFSTEFJOESVLPOUTUBBUEBUEFLPTUFOJO
/FEFSMBOESFMBUJFGMBHFS[JKOEBOGFJUFMJKLIFUHFWBMJT¤ņ
(FOFSBBMHFOPNFOCFQBBMEFAJOEJSFDUEPPSCFSFLFOEFLPTUFO[JKOOJFUPQHFOPNFOJOEF
UPUBMFLPTUFO<%PCCFMTUFFOFUBM >*O/FEFSMBOEXPSEFOJOEJSFDUWJBTQFDJmFLF
CFMBTUJOHFO [PBMTCJKWPPSCFFMEXBUFSTDIBQTCFMBTUJOHFOSJPPMCFMBTUJOH WFFMLPTUFOWPPS
UFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSBBOHFCSVJLFSTEPPSCFSFLFOE#JKWFSHFMJKLJOHNFUBMUFSOBUJFWF
TZTUFNFO [PBMTHFMJKLTPPSUJHFEFDFOUSBMFTZTUFNFONPFUFOEF[FNFFHFOPNFOXPSEFO
0OHFBDIUIFUHFCSVJLWBOCJKWPPSCFFMEIFU PQFOCBBS SJPPMNPFUUIBOTJFEFSFFOSJPPM
CFMBTUJOHCFUBMFO EVTPPLBMTNFOIFUFJHFOBGWBMXBUFSWPPSPQFJHFOUFSSFJO[VJWFSU 
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SFDZDMFFSUFOPGMPPTU)FUWFSLSJKHFOWBOÏÏOJOUFHSBMFXBUFSQSJKTFOÏÏOJOUFHSBMFXBUFS
BGSFLFOJOH[PVVJUFJOEFMJKLOBBTUFFOHSPUFSFJO[JDIUFMJKLIFJEWPPSEFHFCSVJLFSTFOXFMMJDIU
FFO[PSHWVMEJHFSIBOEFMFOLVOOFOMFJEFOUPUFFOFċDJÑOUFSF WFS XFSLNFUIPEF
<.FJKFS C>
0PLEFBBOTMVJUCJKESBHFNPFUPOHFBDIUIFUBMEBOOJFUHFCSVJLNBLFOWBOEF
WPPS[JFOJOH FO CFUBBMEXPSEFO%FUBSJFWFO[JKOBGTUBOETPOBGIBOLFMJKL;PLFOUEF
FMFLUSJDJUFJUTTFDUPSIFU[PHFOBBNEFAQPTU[FHFMUBSJFG ¤Ň#JKWBTUTUFMMJOHWBOUSBOTQPSUUBSJFWFO
WPPSEFFMFLUSJDJUFJUTJOGSBTUSVDUVVSXPSEUJO/FEFSMBOEIFUADBTDBEFTZTUFFNHFCSVJLU%JU
TZTUFFNHBBUFSWBOVJUEBUHFCSVJLFSTPQMBHFSFTQBOOJOHTOJWFBVTFWFOSFEJHHFCSVJLNBLFO
WBOEFUSBOTQPSUGBDJMJUFJUFOPQIPHFSFTQBOOJOHTOJWFBVTUFOPQ[JDIUFWBO JOEVTUSJÑMF 
HFCSVJLFSTPQIPHFSFTQBOOJOHTOJWFBVT XBUOBEFMJHJTWPPS LMFJOF BGOFNFSTPGPQXFLLFST
PQEFMBHFSFTQBOOJOHTOJWFBVT;JKTVCTJEJÑSFOBMTHFWPMHWBOEJUTZTUFFNHSPPUTDIBMJHF
PQXFLLFST¤ň&FOTPPSUHFMJKLF POSFDIUWBBSEJHFLPTUFOWFSEFMJOHWJOEUQMBBUTCJKIFUHBTOFU
XBBSEF(BTVOJFCPWFOBOEFSFBBOCJFEFST PQCBTJTWBOIFU[PHFOBBNEFA$PNNPEJUZ
%JFOTUFO4ZTUFFN CFWPPSEFFMEXPSEU¤ŉ<,àOOFLFFUBM >%F[FXJK[FWBOUBSJGFSJOH
FOHFLPQQFMEFmOBODJFSJOH WBOJOGSBTUSVDUVVSCFOBEFFMUIFUSFBMJTFSFOWBOBMUFSOBUJFWF BM
EBOOJFUEFDFOUSBMFTZTUFFNDPODFQUFO¤Ŋ
als gemeenschappelijke basis, dat die
samenleving bindt en wat, ondanks
alle mogelijke sociale, culturele of
economische verschillen, door alle
leden van die samenleving wordt
gerespecteerd”.
Ŋ De ‘aspectmatigheid’: Bouwers,
beheerders en gebruikers zijn, historisch gezien, uit elkaar gegroeid.
Sociologisch uitgedrukt is er een
sociale afstand tussen hen gekomen,
ze zitten in verschillende sociale
posities (gedefinieerd als het geheel
van verwachtingen en normen met
betrekking tot het gedrag van een
persoon in een bepaalde positie
[Ruddock, 1971]). Bij sociale relaties
houdt segmentarisering en centralisatie in dat in een relatie slechts
één facet van de zaak, waar men bij
betrokken is, ter sprake kan worden
gebracht .
ŋ De te herkennen lijn binnen het
KIVI symposium ‘Betekenis van
schaalgrootte voor samenleving,
organisatie en individu’ [1977] is dat
te gemakkelijk over schaalvergroting
wordt gepraat zonder dat men weet
waarover men het heeft, en dat men
er vervolgens vanuit gaat dat groot
altijd slecht is. De moeilijkheden
liggen bij organisaties(tructuren)
niet zozeer in de grootte maar in
de ingewikkeldheid (complexiteit).
Van mogelijk grote betekenis is dat
op dit symposium door meerdere
participanten tegengesproken wordt

dat de ontwikkeling van de techniek
onverbiddelijk schaalvergroting met
zich meebrengt.
¤Ņ Zoals kosten die ontstaan door
milieuschade en door aantasting van
de gezondheid.
¤ Bij afvalverwerking hanteren
meerdere gemeenten in Nederland
het zgn. Diftar systeem voor afvalinzameling. De afvalveroorzakers betalen naar hoeveelheid aangeboden
afval, naar gewicht, aantal legingen
en soms samenstelling.
¤¤ De infrastructuur kan ten dienste staan van een algemeen belang
(kustverdediging), maar ook kan de
infrastructuur gezien worden als
een zogenaamd ‘merit-good’, een
goed waarbij het wenselijk is dat er
gebruik van wordt gemaakt (sturing).
Soms wil de overheid de infrastructuur op een bepaald niveau houden
opdat het aantal gebruikers niet
teveel daalt, zoals (nog) bij de spoorwegen het geval is.

¤ņ De waterrekening wordt in

Nederland nu nog opgemaakt via
honderden organisaties en instellingen, te weten: 496 gemeenten,
53 waterschappen, 18 waterleidingbedrijven en 12 provincies [Meijer,
2002b].
¤Ň Dit tarief geldt voor transport
door heel Europa. Alleen bij grensovergangen, waar (nog) sprake is van
congestie moet worden bijbetaald.
In Nederland gebeurt dit d.m.v. een
veiling van de beschikbare capaciteit
[AER, 2003d].
¤ň Bijvoorbeeld bij warmtekrachteenheden die in de praktijk alleen
maar gebruik maken van lagere
spanningsniveaus, en dus meebetalen aan de grootschalige opwekkers
die minder energie-efficiënt en meer
milieuvervuilend zijn [Künneke et
al., 2001].
¤ŉ Minister Brinkhorst geeft in een
ingezonden stuk [Volkskrant Forum,
29 augustus 2003] aan dat dit zal
veranderen.
¤© De pragmatische insteek blijkt
uit de gehanteerde argumenten,
¤Ŋ Woonwijken van 2000 woningen
waarbij vernieuwende theorieën over (en meer) komen in aanmerking
het algemeen tamelijk snel ter zijde voor een MER procedure.
geschoven worden. Een theorie is
volgens het pragmatisme niet een
samenvattende beschrijving, en geen
algemene generalisering betreffende
waarnemingen, maar is “slechts regel
voor het maken van kaarten die ons
in de wereld de één of andere koers
laat bepalen” [Sierksma, 1988, p.66].
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Figuur 6.3
Transformator station Meeden (NL)
Gesloten typologie

&FOCJK[POEFSBTQFDUBBOEFFTTFOUJÑMFJOGSBTUSVDUVSFODROFUXFSLFO [PBMTEFFOFSHJF
JOGSBTUSVDUVVS JTEFNPHFMJKLIFJEPNFS GFJUFMJKLPOFJHFOMJKL KVSJEJTDIFSFDIUFOBBOUF
POUMFOFO;PNPHFOEFDFOUSBMFFOFSHJFOFUUFOWPMHFOTEFXFUHFCSVJLNBLFOWBOPQFOCBBS
FOQBSUJDVMJFSUFSSFJOPNIVOWPPS[JFOJOHBBOEFFJOEWFSCSVJLFSUFMFWFSFO¤ŋ%F[FSFDIUFO
IFCCFOFYQMPJUBOUFOWBOBOEFSFFOOJFVXF BMUFSOBUJFWF OFUXFSLFOOJFU[POEFSNFFS©Ņ
&FOOBEFFMCJKDFOUSBMFTZTUFNFOJTEBUCJKEFJOUSPEVDUJFWBONBSLUXFSLJOH MJCFSBMJTFSJOH 
EPPSFFONPHFMJKLHFCSFLBBODPÚSEJOBUJFOFUXFSLFOPQ NJEEFM MBOHFUFSNJKONBSLU
POUXJLLFMJOHFOOJFU NFFS LVOOFOWPMHFOFOEBUOFUXFSLFOPQPOFWFOSFEJHFXJK[FNFU
LPTUFOFOSJTJDPTWBOJOWFTUFSJOHFOXPSEFOPQHF[BEFME%F[FLPNFOWJBEFIVJEJHFLPTUFO
CFSFLFOJOHFYUSB[XBBSCJKEFLMFJOWFSCSVJLFSTUFSFDIU
Figuur 6.4
Open lucht distributie substation Zwolle

)FUJOUFSOJTFSFOWBONJMJFVLPTUFOFOWPPS[JFOJOHT[FLFSIFJEJOEFQSJKTLBOIFUDPODVSSFSFOE
WFSNPHFOUVTTFODFOUSBMFFOEFDFOUSBMFTZTUFNFOJOHSJKQFOEWFSBOEFSFO#JKEFFOFSHJF
OFUXFSLFOWPSNUEFWBOVJUEFHFMJCFSBMJTFFSEFNBSLUWPPSULPNFOEFXFOTUPUWFS EFS 
HBBOEFLPTUFOUPFSFLFOJOHWBOJOEJWJEVFMFHFCSVJLFSTPGUSBOTBDUJFTFFOGVOEBNFOUFFM
QSPCMFFN©)FUOBEFFMJTOJFUBMMFFOIFUFDPOPNJTDIFBTQFDUWBOEFWSBBHXJFCFUBBMUWPPS
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CFIFFS USBOTQPSU POEFSIPVEFOFWFOUVFMFOFUWFS[XBSJOHFO NBBSWPPSBMIPFBBONBSLU
QBSUJKFO[PBMTQSPEVDFOUFOFOHSPUFBGOFNFSTQSJKTQSJLLFMTLVOOFOXPSEFOBGHFHFWFOEBU
NFOCMJKGUJOWFTUFSFOJOEFOFUXFSLFODRFċDJÑOUHFCSVJL#JKHSPUF DFOUSBMFTZTUFNFOJT
JOTUFSLF SF NBUFTQSBLFWBOIFU[PHFOBBNEFAmSTUNPWFSQSPCMFFNXBOOFFSCJKWPPSCFFME
FFOEFFMWBOIFUOFUXFSLWFS[XBBSEJTUFOCFIPFWFWBOWFSBOEFSEWFSCSVJLPGOJFVXF
BBOTMVJUJOHFO WBOQSPEVDUJFPGWFSCSVJL LVOOFOEBBSOBBOEFSFBBOTMVJUJOHFOPQIFU[FMGEF
USBKFDUQMBBUTWJOEFO[POEFSBMUFWFFMFYUSBJOWFTUFSJOHFO
)FUHFWBBSWBOTQFDJBMJTBUJFCJOOFOEFWFSTDIJMMFOEF EFFM TUSPNFOABOTJDIJT EBUIFU[JDIU
PQEFUPUBMJUFJUWFSMPSFOHBBU UFSXJKMIFUFFOWPPSXBBSEFJTPNEFWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEUF
LVOOFOBDDFQUFSFOWPPSEFFJHFOJOCSFOH©¤7PPSEFFMWBOEFTDIBBMWFSHSPUJOHFOIFU
POUTUBBOWBOÏÏOPGFOLFMFCFIFFSTQBSUJKFOJTEBU[FFSOPPE[BLFMJKLHFBDIUFQSPDFTTFO [PBMT
EFSFHJTUSBUJFWBOPOEFSHSPOETFLBCFMTFOMFJEJOHFO NJOEFSUJKEWSBHFO©©#PWFOEJFOLBO
IFUEFPQTUBQWPSNFOOBBSFFONFFSJOUFHSBMFOFUXFSLPOUXJLLFMJOH CJKWPPSCFFMEEPPS
CVOEFMJOHWBOOJFVXFFOUFWFSMFHHFOMFJEJOHFONFUCFTUBBOEFMFJEJOHFO FOEPPSEJU
CJOOFOUSBDÏT PG[FMGTTQFDJBBMEBBSWPPSPOUXJLLFMEFTDIBDIUFOUFEPFO©ņ 'JHVVS 
</VPO >
Figuur 6.5

Amsterdam Zuid-As. Integrale leidingstunnel

¤ŋ Dit recht op het gebruik van

het tracé van energienetwerken is
feitelijk een schaarste voorziening
en is daarmee in een geliberaliseerde
markt uit te buiten [Künneke et al.,
2001].
©Ņ Indien bijvoorbeeld een groep
van huishoudens, niet zijnde een
direct aaneengeschakelde bouwkundige cluster (dus met ertussen liggende terreinen die niet in eigendom
van één van de participanten zijn),
gezamenlijk een (micro)net willen
aanleggen geldt dit privilege niet.
© Het gebruikersspecifieke kostentoerekenen van investeringen
en onderhoud is van belang voor
grotere vermogens (zowel van
productie als verbruik). De vraag
is wat op de verbruikers afgewen-

teld moet worden, ofwel wat is
marktconforme kostentoerekening.
Bijvoorbeeld in hoeverre moeten de
kosten van algehele netverzwaringen
toegerekend worden aan specifieke
aansluitingen: de ‘shallow costs’ (de
huidige Nederlandse situatie: de kosten gerelateerd aan bepaalde spanningsniveaus worden aan de grotere
vermogens doorberekend, terwijl de
overige kosten worden omgeslagen
over het gehele systeem en door alle
gebruikers worden betaald) of ook
de ‘deep costs’ (rekening houdend
met alle investeringen, dus ook
die in bijv. het hoogspanningsnet)
[Künneke, 2001].
©¤ “Iedere groep, ieder individu
wordt door de specialisering van
de eigen functies meer functioneel

afhankelijk van anderen. De interdependentiekettingen vertakken zich
en worden langer, en daarmee voor
ieder individu en iedere groep afzonderlijk ondoorzichtiger en minder
controleerbaar” [Elias, 1971].
©© Registratie is van belang vanwege
de steeds groter wordende veiligheidssrisico’s. De gewenste registratie komt neer op ruimtelijke informatie –zoals ligging van kabels en
leidingen-, risico informatie –zoals
te transporteren producten en veiligheidsafstanden-, administratieve
informatie, zoals eigendom, gebruik
en relevante vergunningen. Voor
de registratie van ondergrondse
buizen- en leidingen infrastructuur
geldt dat als het aan de markt wordt
overgelaten, de gewenste eindsituatie
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6.3
Voor- en nadelen centrale energiesystemen
6.3.1
verduurzaming en toename heteronomie
)FULPQQFMFOWBOXPOJOHFOBBOEFDFOUSBMFFOFSHJFOFUUFO FMFLUSJDJUFJUFOBBSEHBT JT
UFHFOXPPSEJHWBO[FMGTQSFLFOE [JFIPPGETUVL %FTDIBBMWFSHSPUJOHPGDFOUSBMJTBUJFWBO
EFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVSLFOUBMTCFMBOHSJKLTUFWPPSEFMFOFFOHSPUFSFCFESJKGT[FLFSIFJE 
DPOUJOVÕUFJUFOCFIFFSTCBBSIFJE
0PLXPOJOHFOVJUHFSVTUNFUFJHFOIFSOJFVXCBSFFOFSHJFCSPOOFO[PBMTGPUPWPMUBÕTDIFDFMMFO
XJOEUVSCJOFTPG.JDSPĨĜĜ©ŇXPSEFOWSJKXFMBMUJKEPQIFUFMFLUSJDJUFJUTOFUBBOHFTMPUFO NFU
VJU[POEFSJOHWBOWFSWBOIFUOFUHFMFHFOHFCJFEFO JFUTEBUJOEF/FEFSMBOETFTJUVBUJF
OBVXFMJKLTWPPSLPNU©ň%FUSBOTNJTTJFWFSMJF[FOWFSPPS[BBLUEPPSUSBOTQPSUPWFSMBOHF
BGTUBOEFOXPSEFOHFDPNQFOTFFSEEPPSWPPSEFMFOPQHFCJFEWBOOJWFMMFSJOH WBOQJFLWSBBH
FOPGBBOCPE FOCFIFFS#FTUBBOEFDFOUSBMFTZTUFNFOLVOOFOJOEFUPFLPNTUDFOUSBBM
HFQSPEVDFFSEF FOHFDPOWFSUFFSEF BMUFSOBUJFWFFOFSHJFFFOWPVEJHWFSXFSLFO NPDIUEJU
CFUFSSFOEFSFO;PBMTJOIPPGETUVLJTHFDPODMVEFFSEMJHUIFUJOEFMJKOWBOEFWFSXBDIUJOH
EBU[FMGTBMTEFNFFTUWFSTUSFLLFOEFEPFMTUFMMJOHFOWBOEFPWFSIFJEXPSEFOHFIBBMEIFUOPH
NBBSHBBUPNFFOVJUFSTULMFJOQFSDFOUBHFWBOEFUPUBMFO/JFUWFSHFUFONPFUXPSEFOEBUEF
HFNJEEFMEFTUJKHJOHJOWFSCSVJL WBOLMFJOWFSCSVJLFST DBQFSKBBSJT%FNPHFMJKLIFJE
PNCJKPWFSDBQBDJUFJU[FMGFOFSHJFUFMFWFSFOBBOIFUOFUHFFGUWBBLEFEPPSTMBHWPPSFFO
DPNNFSDJÑMFJOWFTUFSJOH©ŉ
Figuur 6.6
Schematische weergave elektriciteitsnetwerk
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)FUĜĖĞĒIFFGU[JDIJO/FEFSMBOEHFCPHFOPWFSEFBBOXF[JHFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVSFOEF
NPHFMJKLIFEFOPNEF[FUFhFDPMPHJTFSFOh©Ŋ0OEFSFDPMPHJTFSFOWFSTUBBUNFOhIFUPQFFO
FDPMPHJTDINFFSWFSBOUXPPSEFNBOJFSJOSJDIUFOWBOEFNBBUTDIBQQJK<ĜĖĞĒ >)FUJT
UFWFSHFMJKLFONFUEFJOEJUPOEFS[PFLHFIBOUFFSEFEFmOJÑSJOHWBOWFSEVVS[BNJOH
%FSFMBUJFGHFSJOHFNPHFMJKLIFEFOEBBSUPFHFMEFOBMTOBEFFMWBOEFDFOUSBMFFOFSHJFJOGSB
TUSVDUVVS#JKWFSEFSWFSEVVS[BNFOWBOEFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVSJTIFUOPEJHFFSTUFFO
HPFEFWFSHFMJKLJOHUFNBLFOUVTTFOIFUSFOEFNFOUWBOCFTQBSJOHTJOWFTUFSJOHFOJOSFMBUJF
UPUVJUCSFJEJOHTJOWFTUFSJOHFO&FOJMMVTUSBUJFJTIFUDPODFQUWBOA/FHBXBUUT<-PWJOT 
)BXLFOFUBM >-PWJOTMBBU[JFOEBUIFUFDPOPNJTDIHF[JFOWPPSEFMJHFS FOLXBMJUBUJFG
CFUFSJTUFJOWFTUFSFOJOFOFSHJFCFTQBSJOH EBOJOIFUVJUCSFJEFOWBOEFFOFSHJFDBQBDJUFJU
0PLEJUDPODFQUJTUFWFSUBMFOOBBSBOEFSFWPSNFOWBOJOGSBTUSVDUVVS©ŋ%VJEFMJKLJTEBU
EPPSPWFSTUBQQFOPQFFOBOEFSFOFSHJFTZTUFFNFFOBBO[JFOMJKLFSFEVDUJFJO$0FNJTTJFNFU
FFOTUFSLWFSIPPHEFFOFSHJFQSPEVDUJWJUFJUUFCFIBMFOJT
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&SXPSEUNPNFOUFFMFFOHSPFJFOEBBOUBMIFSOJFVXCBSFCSPOOFOBBOEFXPPOPNHFWJOH
UPFHFWPFHEPNFMFLUSJDJUFJUFOPGXBSNUFEFDFOUSBBMPQUFXFLLFO%FPQXFLLJOHT
UFDIOJFLFO BMEBOOJFUBBOIFUDFOUSBMFOFUHFLPQQFME IFCCFOBMTWPPSOBBNTUFLFONFSL
FFOPOSFHFMNBUJHFPVUQVUFOFFOMBHFFOFSHJFEJDIUIFJE%JUNBBLUPQTMBHWBOFMFLUSJDJUFJU
FOPGXBSNUFOPPE[BLFMJKL0QTMBHWBOFMFLUSJDJUFJUFOXBSNUFJTNPFJMJKL EFSIBMWFEVVS 
FOHBBUCPWFOEJFOHFQBBSENFUFOFSHJFWFSMJF[FO"MTJOEFFOFSHJF XBSNUFFOFMFLUSJDJUFJU 
FOPQTMBHCFIPFGUFWJBFFODFOUSBBMOFUXPSEUWPPS[JFO [PSHFOHFCSVJLFSTTBNFO EPPS
WFSTDIJMMFOJOHFCSVJL WPPSFFOOJWFMMFSJOHWBOQJFLFOXBBSEPPSNJOEFSBBOCPEDBQBDJUFJU
FOPQTMBHDBQBDJUFJUOPEJHJTņŅ#JKIFUNFSFOEFFMWBOEF[PHFOBBNEFAOVMFOFSHJFXPOJOHFO
FOAFOFSHJFOFVUSBMFXJKLFOGVOHFFSUIFUDFOUSBMFFMFLUSJDJUFJUTOFU CFLFLFOWBOVJUEFXPOJOH
PGEFXJKL BMTPQTMBHWPPSUFWFFMHFQSPEVDFFSEFFMFLUSJDJUFJUņ
7BOVJUIFUPPHQVOUWBOIFUOFUXFSL NFU[JKOBMEBOOJFUDFOUSBMFFOIFSOJFVXCBSFCSPOOFO
CF[JFO JTEJUOJFUDPSSFDUņ¤5PDILBOIFUOFUUPUPQ[FLFSFIPPHUFBMTFFOPQTMBHTZTUFFN
NFUFFOCFQBBMESFOEFNFOUXPSEFOCFTDIPVXE
%JUIPVEUJOIFUFSPOPNJFņ©FOFS[JKET FOOPPE[BLFMJKLFADPOUJOVFCFTDIJLCBBSIFJEWBO
FMFLUSJDJUFJUPGXFMLPQQFMJOHNFUIFUDFOUSBMFOFUBOEFS[JKET
%F[FTZTUFFNLFV[FWBOOFULPQQFMJOHIPVEUGFJUFMJKLJOEBUCJKVJUWBMPGXFHWBMMFOWBOIFU
DFOUSBMFOFUEFHFOPFNEFATFNJBVUPOPNFTZTUFNFOPOWPMEPFOEFņņPGJOIFUHFIFFMOJFU
[VMMFOGVODUJPOFSFO
pas na 10 tot 15 jaar wordt bereikt.
Deze realisatieperiode kan door het
verminderen van partijen vereenvoudigd en versneld worden. Als de
overheid het initiatief neemt, inclusief wet- en regelgeving en financiering, kan het in slechts 3 jaar.

©ņ Ook wel Integrale Leidingen

Tunnel (ILT) genoemd. In Zürich is
op kleine schaal geëxperimenteerd.
Eén van de eerste (niet private)
Nederlandse projecten waar dit
wordt toegepast is de Amsterdamse
Zuidas. Omdat niet alle typen leidingen en buizen uit veiligheidsoogpunt
bij elkaar in de buurt mogen liggen
(gas en elektra, of stadsverwarming
en drinkwaterleiding, etc.), wordt bij
het Zuidas project in het midden van
de ILT een muur gebouwd waardoor
twee aparte tunnelbuizen ontstaan.
De kosten bedragen 8 miljoen euro
voor 500 meter tunnel, wat betekent
dat alleen bij grootschalige projecten
met hoge dichtheid ILT’s economisch
gezien rendabel zijn.
©Ň Micro WKK: warmte-kracht koppeling op woningschaal.
©ň Zelfs in geval van volledige
afkoppeling van het net worden deze
gebruikers vaak toch nog geconfronteerd met de indirecte kosten
van de energie-infrastructuur (zie
hoofdstuk 3 en 5). Mogelijke voor-

delen van volledige afkoppeling zijn
een autonome voorziening (vrijheid,
of zogenaamde ‘zelf-bepaling’) en in
sommige gevallen een besparing op
verbindingsleidingen en kabels op de
schaalniveaus boven de woning, wat
transmissieverliezen in dat deel van
de infrastructuur voorkomt. Toch
biedt het aansluiten op het elektriciteitsnet volgens de energieleveranciers mogelijk grotere voordelen (zie
vervolg van de beschouwing).
©ŉ Vooral voor afgelegen gebieden
met een lage woningdichtheid valt
te overwegen om een woning niet
op het elektricteitsnet aan te sluiten
omdat de kosten van een aansluiting
te hoog kunnen zijn. Alle aan het
centrale net verbonden huishoudens
hebben hiervan financieel voordeel.
©Ŋ Dit onderzoek van het KEMA
(Van Megawatt naar Ecowatt) maakt
de infrastructuur (onveranderd)
sturend voor het veranderen van de
ecologische duurzaamheid van de
suprastructuur (zie hoofdstuk 3.3).
©ŋ Lovins onderscheidt ook ‘negainformation’, ofwel het op technische wijze beperken van overbodige
en ongewenste informatiestroom
en ‘negatrips’ dat is gericht op het
reduceren van de verplaats(ings)be
hoefte.

ņŅ Een decentrale opwekking en

opslag, niet verbonden met een
centraal net, zorgt ervoor dat beide
gedimensioneerd moeten worden
op de maximale energievraag, ofwel
piekvraag. De positieve effecten van
nivellering worden minder benut,
waardoor dit door middel van het
creeëren van overcapaciteit opgelost
moet worden.
ņ Volgens de energiebedrijven is
het ontkoppelen van een woning
van het elektriciteitsnet, zoals wel
gepropageerd bij voorstanders van
nul-energie woningen in Nederland,
over het algemeen geen praktische
oplossing [Koornneef, 2002].
ņ¤ De elektriciteit wordt niet opgeslagen maar (vrijwel) direct op een
andere plek gebruikt.
ņ© Dat het individu zich door een
instantie buiten hem de maatstaven
voor zijn handelen en (be)oordelen
ziet opgelegd .
ņņ Indien bepaalde voorzieningen
worden toegevoegd in het systeem
kan het gekoppelde systeem ten
tijde van uitval in een ‘werkelijk’
autonoom systeem veranderen. Bij
het overgrote deel van bijvoorbeeld
de pv-systemen is dit niet gebeurd;
deze systemen zullen bij uitval van
het centrale net niet kunnen functioneren.
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#JKEFHFCSVJLFSTEJF[FMGFMFLUSJDJUFJUPQXFLLFO XBBSCJKIFUUFWFFMHFQSPEVDFFSEFXPSEU
UFSVHHFMFWFSEBBOIFUDFOUSBMFOFU[PVFFOHVOTUJHUBSJFGLVOOFOTUJNVMFSFOPNUFLPNFO
UPUFFOWFSEFSWFSEVVS[BNFOWBOFMFLUSJDJUFJUTPQXFLLJOHņŇWJBFFOEFSHFMJKLFCPUUPNVQ
BBOQBL%FCFMBOHSJKLTUFSFEFOXBBSPNEJUPOWPMEPFOEFHFCFVSU FOFSJT[FMGTFFO
SFNNFOEFXFSLJOHPQEFEPPSHBWFBBOIFUOFUWBO [FMGPQHFXFLUF FOFSHJFWBOIFSOJFVX
CBSFCSPOOFO JTEFCFQFSLUFNPHFMJKLIFJEWBOUPFWPFHJOHBBOIFUCFTUBBOEFDFOUSBMFOFU
WBOFOFSHJFVJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFO4JUVBUJFFOBBOCJFEFSBGIBOLFMJKLXPSEFONBYJNVN
WFSWBOHJOHTQFSDFOUBHFTHFOPFNEWBO /VPO UPU &OFDP WBOEFFOFSHJFTUSPPN
EPPS[FMGPQHFXFLUFEVVS[BNFFOFSHJFņň<#SPTPXTLJ ,PPSOOFFG >

6.3.2
efficiëntie, flexibiliteit en beheer
#JKEFFOFSHJFTZTUFNFOJTTQSBLFWBOFFOPSJÑOUBUJFPQFDPOPNJTDIFFOCJKCFIPSFOEF
UFDIOJTDIFFċDJÑOUJF*OEFQSPCMFFNBOBMZTF IPPGETUVL FO JTHFDPOTUBUFFSEEBUEJU
IFFGUHFMFJEUPUWFSEFSHBBOEFDFOUSBMJTFSJOHFOTUFFETHSPUFSFUSBOTQPSUBGTUBOEFO/BEFMJH
CJKFOFSHJFTZTUFNFOPQHSPUFTDIBBMNFUMBOHFUSBOTQPSUBGTUBOEFO[JKOEFEJTUSJCVUJF
WFSMJF[FO%JUHFMEUWPPSBMWPPSHFDFOUSBMJTFFSEFFOFSHJFTZTUFNFONFUFOFSHJFWBOIPHF
LXBMJUFJU%FWFSMJF[FO[JKODVNVMBUJFGņŉ
Figuur 6.7
Verdeling leveringsgebied energiebedrijven

Essent
Nuon
Eneco
Delta

%FUSBOTQPSUUBSJFWFOPQEFSBOHFAMFJEJOHOFUXFSLPOEFSIPVE JOTUBOEIPVEJOHFO
WFSWBOHJOH VJUCSFJEJOHFOJOOPWBUJFXPSEFOWPMHFOTEFTZTUFNBUJFLCFQBBMEEPPSLPTUFO
FċDJÑOUJF [JFPPLIPPGETUVL -JCFSBMJTFSJOHWBOEFFOFSHJFNBSLU[POEFSEBUATDIPOF
FOFSHJF UFHFMJKLFSUJKE JOWPMEPFOEFNBUFJOEFQSJKTXPSEUPQHFXFLUWFSXFSLUJTOBEFMJH
%FNPHFMJKLIFJEWBOTUVSJOHEPPSEFOBUJPOBMFPWFSIFJEPNAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHUF
SFBMJTFSFO[JKOIJFSNFFWFSLMFJOEFOXPSEFOPOWPMEPFOEFPQHFWBOHFOEPPSEF&VSPQFTF
PWFSIFJE*OEFHFMJCFSBMJTFFSEFTJUVBUJFMJHHFOEFCFTMJTTJOHFOOJFUNFFSJOÏÏOIBOE
QSPEVDUJFFOOFUCFIFFS[JKOPOULPQQFME-PTEBBSWBOHFMEUEBUFFOAPWFSLPFQFMFOEF
WFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWPPSEFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVS [PXFMWPPSFMFLUSJDJUFJUBMTHBT OJFU
JTHFSFHFME
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7FSBOEFSJOHFOJOEFmOBODJFSJOHWBOIFUTUSPPNOFUCFIFFSIFCCFOFSUPFHFMFJEEBUEF
TUSPPNCFESJKWFO[PXFJOJHNPHFMJKLJOIFUTUSPPNOFUJOWFTUFSFOņŊ<.FFVXT B>
0QEFMBOHFUFSNJKOIFFGUEJUNPHFMJKL[FFSOFHBUJFWFHFWPMHFO%FmOBODJFSJOHWBOIFU
TUSPPNOFUCFIFFSJTEPPSEFHFMJCFSBMJTFFSEFNBSLUHFEFSFHVMFFSE%PPSPWFSDBQBDJUFJU BOOP
 LBOEJUMFJEFOUPUOJFUDSFÑSFOWBOSFTFSWFDBQBDJUFJU EJFCFOPEJHEJTWPPSEF
CFUSPVXCBBSIFJEWBOEFTUSPPNWPPS[JFOJOHJOQFSJPEFTWBOUFLPSUFO%PPSEBUTUSPPN
QSPEVDFOUFO[PHFOBBNEFhWSBBHNBDIUhLFOOFO IFCCFO[FCFMBOHCJKFFOUFLPSU
7FSHFMJKLJOHJTNPHFMJKLNFU$BMJGPSOJÑXBBSEFSFHVMFSJOHWBOEFTUSPPNWPPS[JFOJOHBBO
IFUFJOEFWBOEFFFFVXMFJEEFUPUFFOEJFQFFOFSHJFDSJTJTBMTHFWPMHWBOBDIUFSTUBMMJH
POEFSIPVEņŋ/FEFSMBOEJTJO&VSPQB TBNFONFU*UBMJÑ EFHSPPUTUFJNQPSUFVSWBOTUSPPN
%FNFFTUFBOEFSFMBOEFO[JKOOPHhTFMGTVQQPSUJOHhUFOBBO[JFOWBOTUSPPNQSPEVDUJFFO
WFSCSVJL/FEFSMBOEJTEBUCJOOFOBG[JFOCBSFUJKEOJFUNFFS)FUHFIFFMWBOWPPSTDISJGUFOJT
TBNFOUFWBUUFOBMTAIPFNJOEFSPOEFSIPVE IPFIPHFSEFXJOTU [PEBUFSNJOEFSQSFWFOUJFG
OFUCFIFFSXPSEUHFQMFFHE<.FFVXT D>
&FOBOEFSNFFSBMHFNFFOOBEFFMWPPS[PXFMEFOBUJPOBMFBMTEF&VSPQFTFTDIBBMJTEBU
WFSCFUFSJOHWBOTUSBUFHJTDIFJOGPSNBUJF [PBMTEFFUJLFUUFSJOHWBOFMFLUSJDJUFJUNPFJMJKLFS
JTCJKFFODFOUSBMFTDIBBMWBOPQXFLLJOHFOEJTUSJCVUJF%PPSEFHFMFJEFMJKLFWFSTDIVJWJOH
OBBSMFWFSJOHWBOEJFOTUFOJOQMBBUTWBO BMMFFO QSPEVDUFOJTKVJTUEJUBTQFDUEFMBBUTUFKBSFO
JOCFMBOHUPFHFOPNFO%FNPHFMJKLIFJEUPU WFSEFSHBBOEF nFYJCJMJUFJUFOEJĊFSFOUJBUJF
XPSEUWBOHSPUFSCFMBOH'MFYJCJMJUFJUIFFGUOJFUTMFDIUTCFUSFLLJOHPQIFUTZTUFFN FOIBBS
DPNQPOFOUFO[FMG0PLEFnFYJCJMJUFJUPNUFLVOOFOLJF[FOWPPSFFOBOEFSFJOWVMMJOHWBO
DPNQPOFOUFOCJOOFOEFLFUFOJTWBOCFMBOH#JKDFOUSBMFFOFSHJFTZTUFNFOPQCBTJTWBO
XBSNUFMFWFSJOHCJKWPPSCFFMEJT EPPSEFHSPPUUFWBOEFJOWFTUFSJOHFOEFFSBBOHFLPQQFMEF
OPPE[BBLWBOMFWFSJOHPWFSMBOHFSFUJKE TQSBLFWBOHFSJOHFnFYJCJMJUFJU%FLMBOUFO[JKO
DPOUSBDUVFFMWPPSMBOHFUJKEHFCPOEFOBBOIFUTZTUFFNWBOXBSNUFMFWFSJOH FOPQXFLLJOH 
0PLCMJKLUEJĊFSFOUJBUJFBMTHFWPMHWBOTQFDJmFLFFJTFOBBOQMBBUTFMJKLFOFUXFSLDBQBDJUFJUCJK
EFDFOUSBMFOFUXFSLFOFFOPWFSXFHFOEDPNQMJDFSFOEFGBDUPS)JFSEPPS[JKOOFUXFSLFO BM
EBOOJFUUJKEFMJKL NJOEFSEVVS[BBN<,àOOFLF >1SJKTWFSTDIJMMFOUVTTFOSFHJPTTUJNV
MFSFOEFFOFSHJFIBOEFMFOLVOOFO[P UJKEFMJKL FFOPOFWFOSFEJHTUFSLFESVLPQEFMFOWBO
IFUOFUXFSLMFHHFO EJFTPNTMFJEUUPUDPOHFTUJFŇŅ
ņŇ De schaalvraag voor het optimaal

betrekken van gebruikers is aan de
orde. Een relatief gunstig tarief is
mogelijk verdedigbaar als het zou
leiden tot een betere afstemming van
de individuele vraag en het zelfopgewekte aanbod.
ņň Oorzaak van deze limiet is dat de,
buiten het net, opgewekte hernieuwbare energie een grote diversiteit
vertoont. Er is een groter verschil
qua pieken en dalen in aanbod. De
opbrengst qua tijd bezien is onregelmatig, en daardoor moeilijk af te
stemmen op de vraag.
ņŉ Ter voorkoming van onbetrouwbaarheid is behoefte aan onmiddelijk ‘draaiende’ reservecapaciteit.
Door de grootschaligheid (grote
eenheden) is op relatief grote schaal

(hoogspanningsniveau) een zogenaamde draaiende reservecapaciteit
nodig, ter vervanging van plotseling
uitvallen van grote centrales [Lovins,
1977; AER, 2003].
ņŊ Niet te onderbouwen berichten
van medewerkers van elektriciteitsbedrijven geven aan dat door de
complexiteit van in te vullen formulieren minder storingen officieel
opgetekend worden en de werkelijke
gemiddelde uitval (in Nederland) dus
hoger ligt [Meeuws, 2003a].
ņŋ Gedurende driekwart jaar leidde
dit tot prijspieken en dientengevolge
tot regelmatige kortdurende ‘afschakeling’ van 2% van de aansluitingen
en aanzienlijke maatschappelijke
kosten (ca. 3,5% van het GDP
vanCalifornië in 2001; AER, 2003d].

Toch is de verwachting dat het nieuwe tarievensysteem van de Dte in
Nederland per 2004 (hogere tarieven
voor de energiebedrijven naarmate
een bedrijf minder storingen kent)
zorgt voor een verbetering van het
netbeheer [Meeuws, 2003b].
ŇŅ Momenteel kennen de Nederland
omringende landen (vooral
Duitsland) sterk lagere energieprijzen. Dit leidt tot een (tijdelijke)
sterke import van relatief goedkope
Duitse stroom naar Nederland en
zo tot congestie. Ook op een lager
schaalniveau kan dit probleem zich
voordoen. Een voorbeeld was de
onverwacht grote vraag naar elektriciteit als gevolg van de ‘internet
hype’, eind jaren negentig, en het
samenvallen van verschillende plan-
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/BBTUFċDJÑOUJFPWFSXFHJOHFOWBO CFESJKGT FDPOPNJTDIFFOUFDIOJTDIFBBSETQFMFOBMMFSMFJ
OFWFOBTQFDUFOEJFTBNFOIBOHFONFUNBBUTDIBQQFMJKLFWFSBOEFSJOHFO FOEFHFWPMHFO
EBBSWBOWPPSEFHFCPVXEFPNHFWJOH FOOFWFOBTQFDUFOJOSFMBUJFUPUEFJOEFWPSJHF
QBSBHSBBGBBOHFHFWFOOPPE[BBLUPUWFSEVVS[BNJOH
&FOWPPSCFFMEWBOIFUFFSTUFJTEBUEPPSPWFSTDIBUUFUPFLPNTUWFSXBDIUJOHFOEFMBBUTUFUJFO
KBBSFFOPOHFCSFJEFMEFIPFWFFMIFJEOJFVXFJOGSBTUSVDUVSFMFOFUXFSLFO WPPSBMHMBTWF[FMLBCFMT 
JOEFHSPOEJTHFMFHE&S[JKOTJUVBUJFTXBBSUJFOUPUNFFSEBOIPOEFSELFFSEFCFOPEJHEF
DBQBDJUFJUJTBBOHFCSBDIUŇ
%F[FLBCFMTMJHHFONJOEFSEJFQEBOEFAUSBEJUJPOFMFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS[PBMTSJPMFSJOH 
HBTFOXBUFSMFJEJOHFOFOIFULPNUTUFFETWBLFSWPPSEBUPQDFOUSBMFQMFLLFONFUWFFM
WFSCJOEJOHTTUVLLFO[JDIBMMFSMFJ WFJMJHIFJET QSPCMFNFOWPPSEPFO [PBMTIFUWFS[BLLFOWBO
EFFSPOEFSHFMFHFOAUSBEJUJPOFMF CVJT JOGSBTUSVDUVVSŇ¤ 'JHVVS 4PNTMFJEUEJUUPU
LMFJOF SBNQFO [PBMTHBTFYQMPTJFT FOPPLUPUSFDIUT[BLFO CJKWUFHFOEFĜġğ NFU
CFUSFLLJOHUPUNBOUFMCVJ[FO EPPSEF(FNFFOUF)BBSMFNNFSNFFS 
Figuur 6.8
‘Moderne’ en ‘Conventionele’ infrastructuur,
Haarlem Raaks / Zijlvest.

;PBMTFFSEFSHFDPOTUBUFFSEXPSEUPO[FBGIBOLFMJKLIFJEWBOEF[F NFFS FTTFOUJÑMF
POEFSHSPOETFJOGSBTUSVDUVVSTUFFETHSPUFS%BBSCJKLPNUEBU POEFSIPVET UFDIOJDJEF
POEFSMJHHFOEFUSBEJUJPOFMFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSBNQFSNFFSLVOOFOCFSFJLFOWPPS
SFQBSBUJFTPGDPOUSPMFXFSL[BBNIFEFOŇ©&FOWPPSCFFMENFUCFUSFLLJOHUPUEFWFSEVVS
[BNJOHJTEBUCJKTUFFETNFFSEFDFOUSBMFIFSOJFVXCBSFCSPOOFOŇņEFFMFLUSJDJUFJUBMT
HFMJKLTUSPPNXPSEUPQHFXFLU XBBSOBIFUFFODPOWFSTJFTUBQPOEFSHBBUPNFSXJTTFMTUSPPN
WBOUFNBLFO7FSWPMHFOTNPFUEFPQHFXFLUFXJTTFMTUSPPNCJKEFTUSPPNBGOFNFSTWPPS
CJKOBWBOEFFMFLUSJTDIFUPFQBTTJOHFOŇŇJOUFSOPNHF[FUXPSEFOJOHFMJKLTUSPPN
<'SJFEFNBO >)FULJF[FOWBOFFOBOEFSTPPSUFMFLUSJDJUFJUTJOGSBTUSVDUVVSJTJOEJUTPPSU
HFWBMMFOFOPPLCJKBVUPOPNF OJFUHFLPQQFMEF TZTUFNFOFFOCFMBOHSJKLFWBSJBCFMFPNIFU
HFIFMFTZTUFFNWFSEFSUFPQUJNBMJTFSFO*OEJUHFWBM[PVWBOFFODFOUSBBMFMFLUSJDJUFJUTOFUXFSL
PWFSHFTUBQUNPFUFOXPSEFOOBBSNFFSEFDFOUSBMFTZTUFNFONFUNFFSEFSFPQXFLFO
WFSEFFMQVOUFO<ĜĖĞĒ >&FOPQUJFJTPNIFUUSBOTQPSUPQLMFJOFTDIBBMWJBHFMJKLTUSPPN
EJTUSJCVUJFŇňQMBBUTUFMBUFOWJOEFOJOQMBBUTWBOWJBIFUIVJEJHFXJTTFMTUSPPNTZTUFFNŇŉ
5PUTMPU[JKOFSTVCKFDUJFWFXBBSEFOEJFWFFMBMHFLPQQFME[JKOBBOEFHFCSVJLFSTDREF
BGOFNFSTWBOEJFOTUFO&FODFOUSBMFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVSTUBBUWPPSTPNNJHFBTQFDUFO
WFSEFSBGWBOEFHFCSVJLFST%FSFMBUJFGTOFMMFPOUXJLLFMJOHJOEFFOFSHJFNBSLU NFUOBNF
EFDPOWFSHFOUJFWBOJOGSBTUSVDUVSFO MFJEUUPUFFOHSPUFSFHFWPFMTNBUJHFDPNQMFYJUFJUCJK
HFCSVJLFST(FCSVJLFSTIFCCFONFUTUFFETNFFSHFCSVJLTBTQFDUFONPFJUF%JUWBSJFFSUWBO
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POHFOPFHFOPWFSHFCSFLBBOnFYJCJMJUFJUWBOEFBBOTMVJUQVOUFO UPFOFNFOESVJNUFHFCSVJL
POEFSNFFSWBOUSBOTGPSNBUPSFO ŇŊ UPUPOWPMEPFOEFWFSHPFEJOHCJKUFSVHMFWFSJOHWBO
VJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFOPQHFXFLUFFOFSHJF%FAPOUBTUCBSF AUBDJU LFOOJTŇŋWBOEF
HFCSVJLFSTCMJKLUTUFFETGSFRVFOUFSPOWPMEPFOEFPNEFAIJHIUFDIUFDIOPMPHJFUFCFHSJKQFO
<,MFJOLOFDIU >0PLEFHSPUFSFDPNQMFYJUFJUFOEFIPHFSFTDIBBMWBOPQMPTTJOHESBHFO
IJFSBBOCJK0OUXJLLFMJOHFOFONPHFMJKLIFEFOPNEF[FUFLVOOFOCFÕOWMPFEFOSBLFOTUFFET
NFFSPQBGTUBOEFOMFJEFOUPUHSPUFSFBGIBOLFMJKLIFJEWBOEFFJOEHFCSVJLFSňŅ

6.4
Voor- en nadelen centrale sanitatiesystemen
6.4.1
hygiëne en heteronomie
)FUTBOJUBUJFTZTUFFN XBBSPOEFSEFWFSXFSLJOHWBOWBTUBGWBM JTDFOUSBBMHFPSHBOJTFFSE
7PPSEF[FNBOJFSWBOWFSXFSLFOXPSEFOEFWPMHFOEFWPPSEFMFOBBOHFHFWFO
r IFUHFCSVJLTHFNBL
r FFOHPFEFIZHJÑOFň
r FċDJÑOUJFEPPSEFTDIBBMHSPPUUF
zelfs duizenden meters van elkaar.
Hierdoor is nooit honderd procent
betrouwbare registratie te verkrijgen.
Verder is de informatie over kabels
en leidingen bij beheerders/eigenaren verspreid aanwezig [COB, 2003].
Ňņ Bijvoorbeeld bij photovoltaïsche
systemen en bij bepaalde types
windmolens.
ŇŇ Dit percentage is afhankelijk van
de keuze van de ondergrens voor
wat betreft de zogenaamde penetratiegraad van de elektrische toepassingen (apparaten) bij (Nederlandse)
huishoudens.
Ňň Gelijkstroom geeft bij hoge voltages minder verlies bij transport over
Ň¤ Door verschillende actoren die
grotere afstanden dan wisselstroom
gelieerd zijn aan de ‘traditionele’
en heeft een hogere energiedichtheid
infrastructuren wordt een vorm
[Verkooijen, 1996].
van rechtsongelijkheid ervaren bij
Ňŉ
Achtergrond is dat gelijkstroom,
de rechten en plichten die gelden
onder bepaalde voorwaarden, minvoor de telecomsector tegenover ‘de
der transportverliezen geeft en zorgt
rest’. In de telecomwet van 1998 is
voor beter gebruik van het netwerk
de telecomsector een aantal rechten
door de hogere energiedichtheid.
en plichten toebedeeld die anHet aansluiten van hernieuwbare
dere sectoren niet hebben, zoals de
bronnen wordt daarbij eenvoudiger.
gedoogplicht zonder vergunningen.
Een gelijkstroomnet kan alleen op
Dit wordt buiten de telecomsector
decentrale schaal (woning of kleiner)
als oneerlijk ervaren [COB, 2003].
functioneel- en efficiënt toegepast
Ň© Bestaande leidingen zijn binnen worden.
de huidige vorm van registreren
ŇŊ Dit nevenaspect van de elektrici(Klic-melding) vaak puntsgewijs
teitsinfrastructuur in directe relatie
ingemeten met een interval van
met de beleving van gebruikers heeft
tientallen, soms honderden of

nen voor het realiseren van zogenaamde ‘datahotels’ in AmsterdamZuid. De energiebehoefte oversteeg
de beschikbare capaciteit aanzienlijk
waardoor verscheidene aanvragen
‘in de wacht’ gezet moesten worden. Enkele jaren later, zorgde de
terugval van de sector voor een
tegenovergesteld effect [Künneke et
al., 2001].
Ň Een deel van deze leidingen is
leeg en een aantal kabels wordt
niet gebruikt. Al vanaf de aanleg
zonder functie, maar door fusies en
overnames door nieuwe eigenaren
of introductie van andere technologieën inmiddels ‘vergeten’.

te maken met het feit dat steeds
meer (huishoudelijke) elektrische
apparaten op de markt komen die
op kleine vermogens werken, en niet
direkt kunnen worden aangesloten
op het (wisselstroom)net. Deze
apparaten hebben transformatoren
nodig die veelal groter zijn dan het
apparaat zelf [KEMA 1997].
Ňŋ Tacit-kennis is kennis die wel
wordt omschreven als niet tastbare,
‘impliciete’, ‘niet-gecodificeerde’,
persoonsgebonden kennis die als
het ware in de vingertoppen en
achterhoofden van mensen zit, en
wordt opgedaan door praktische
ervaring met nieuwe technologie
[Kleinknecht, 1998].
ňŅ Voor het verder ontwikkelen
en implementeren van alternatieve
afvalwaterbehandelingssystemen aan
de bron is volgens Otterpohl [2000]
geen reden om te wachten op publieke of politieke druk, aangezien
het publiek grotendeels steunt op de
huidige (dominante) experts.
ň Hygiëne is één van de drijfveren
om centrale systemen te hanteren.
Vanaf 1965 wordt ook aandacht
besteed aan het beschermen van het
milieu, waarvoor allerlei technieken
zijn ontwikkeld, gericht op het
verwijderen van milieubelastende
stoffen uit afval.
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&FOOBEFFMWBO WPMMFEJH DFOUSBMFTZTUFNFOJTEFHFSJOHFnFYJCJMJUFJU UFSXJKMBBOIFUCFHSJQ
AnFYJCFMFFOEVJEFMJKLTDIBBMPQUJNVNJTUFLPQQFMFO'MFYJCJMJUFJUJTHFFOTUBUJTDICFHSJQ
8FMHFMEUEBUSFHFMTnFYJCJMJUFJUJOEFXFH LVOOFO [JUUFOň©&FOWFSFFOWPVEJHJOHWBOFFO
OFUXFSLPGTZTUFFNLBONJOEFSSFHFMTJOIPVEFO XBUEFnFYJCJMJUFJUQPTJUJFGCFÕOWMPFEU
#PWFOEJFOCJFEUnFYJCJMJUFJUFFO[JOWPMMFJOWBMTIPFLWPPSJOOPWBUJF
%FIVJEJHFNFFSDFOUSBMFPQMPTTJOHFOMJKLFOEJUCFHSJQWBOnFYJCJMJUFJUWPPSBMTOPHUF
WFSUBMFOEPPSIFUDSFÑSFOWBOPWFSDBQBDJUFJUWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSFOWBOEF
CFIBOEFMJOHTTZTUFNFOňņWBOVJUFFO[FLFSUFDIOPmYEFOLFOFOFFOFFO[JKEJHFCFOBEFSJOH
Figuur 6.9
Plattegrond R.W.Z.I. in Amstelveen (voor 97.500 i.e.)

1 10
0 5
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%FIVJEJHFATFMFDUJFPNHFWJOHňŇ[PFLUOBBSOJFVXFPQMPTTJOHFOCJOOFOIFUCFTUBBOEF
UFDIOJFLTZTUFFN1PQQFSOPFNUEJUiSFJOGPSDFEEPHNBUJTNwňň*OHFWBMWBOIFUDFOUSBMF 
UFDIOJFLHFSFMBUFFSEFQBSBEJHNBWJOEUUFDIOPMPHJTDIFPOUXJLLFMJOHQMBBUTPQCBTJTWBO
FNQJSJTDIFUPFUTJOH FOJTEVTOJFUFFO[JKEJHUIFPSFUJTDIUFOPFNFO1SPCMFFNJTEFCFQFSLUF
TFMFDUJFPNHFWJOH%FJOWMPFEEJFCJKESBBHUBBOFFOCFQBBMEFLFV[F EFTFMFDUJFPNHFWJOH 
XPSEUOJFUBMMFFOHFWPSNEEPPSEFIVJEJHFUFDIOJFLFO NBBSPPLEPPSEFFJHFOMJKLF
UFDIOJFLFO[FMG%PPSEF[FJOUFSBDUJF[JKOTFMFDUJFPNHFWJOHFOEFGZTJFLFUFDIOJFLFOBBO
FMLBBSHFCPOEFOňŉ7BOVJUEFXFUFOTDIBQFOWSJKFNBSLUXPSEFOTUFFETWBLFSPQMPTTJOHFO
BBOHFESBHFOEJFFFOEVJEFMJKLLMFJOFSFTDIBBMWBOJNQMFNFOUBUJFLFOOFOňŊ<-FUUJOHB >
7PPSEJUTPPSULMFJOFSFTZTUFNFO[JKOnFYJCJMJUFJUFO WFFMBMPQOBUVVSHFCBTFFSEFUFDIOPMPHJF
FFOWPVEJHFSUFJOUSPEVDFSFOňŋ
/FUBMTCJKEFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVSJTTQSBLFWBOFFOTUFSLFIFUFSPOPNJFWBOEFTBOJUBUJF
JOGSBTUSVDUVVSFOEFCFIFSFOEFBDUPSFO%JUHFMEUWPPSBMWPPSEFBGWBMXBUFSTUSPPNŉŅFO
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JTTDIBBMPOBGIBOLFMJKL[PXFMWPPSEFDFOUSBMFBMTEFEFDFOUSBMFTZTUFNFO%FSJTJDPT
FOHFWPMHFOWBOEJTGVODUJPOFSFOEPPSWFSNFOHJOHWBOWFSTDIJMMFOEFBGWPFSTUSPNFOCJK
DFOUSBMFTZTUFNFO[JKOHSPPU%FWPPS[JFOJOHJTJOQSJODJQFFTTFOUJÑMFSEBOCJKWPPSCFFMEEF
FOFSHJFWPPS[JFOJOH [JFIPPGETUVL #JKDFOUSBMFTZTUFNFOJTIFUNJOEFSFFOWPVEJHPN
JOHFWBMWBODBMBNJUFJUFOPOEFSEFMFOBGUFLPQQFMFO IFUQSPCMFFNUFJTPMFSFO PN[PIFU
WFSTQSFJEJOHTHFCJFE WBOIFUQSPCMFFN UFWFSLMFJOFO
Figuur 6.10
Doorsnede R.W.Z.I. in Amstelveen

0

50
10

ň© Een vereenvoudiging van een netwerk, netwerk geometrie of systeem
kan minder regels inhouden, wat de
flexibiliteit positief beïnvloedt.
ňņ Het paradigma om het centraal te
regelen richt zich op het verbeteren
van de bestaande trajecten, zoals
bijvoorbeeld de behandelingscapaciteit van een zuiveringsinstallatie
te vergroten of het optimaliseren
van de compostering van organisch
afval.
ňŇ Zie hoofdstuk 2.2 en hoofdstuk
2.4.3 .
ňň Popper doet deze uitspraak naar
aanleiding van zijn analyse van de
sociale en psychologie wetenschappen, die zich in een slechts ten dele
vergelijkbare situatie bevonden in de
periode sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw, toen theorieën die slechts

minimaal empirisch getoetst waren
overheersten [Sierksma, 1988].

de oplossing voor milieuproblemen
(de feitelijke botsing tussen cultuur
en natuur) de band tussen cultuur
ňŉ Bij het centraal inzamelen van
en natuur niet meer te scheiden is.
afvalwater kunnen verschillende
aspecten aangeduid worden: burgers Oplossingen moeten dus op beide
systemen gestoeld zijn: De insteek
moeten betalen voor het zuiveren
vanuit ‘duurzame ontwikkeling’
van afvalwater, voor het verwerken
moet zich meer richten op een
van organisch afval, en men is verplicht om aangesloten te zijn op het volhoudbare instandhouding van
natuurlijke- en culturele bronnen en
centrale rioolstelsel, et cetera
de gebruiksmogelijkheden voor
ňŊ De optelsom van meerdere kleine op
de mensen [NAWO, 2001].
systemen leidt niet per definitie tot
ŉŅ Voor de behandeling van vaste
minder technische infrastructuur,
mogelijk wel tot een sterkere struc- afvalstoffen geldt het ook, zij het dat
tuur. Wel kunnen de systemen beter daar door eenvoudiger afscheiding
tussen afval en omgeving relatief
afgestemd worden op de vraag, en
meer tijd beschikbaar is om het
zijn mogelijk flexibeler in gebruik.
probleem op te lossen. Op termijn
ňŋ Achtergrond is de constatering
zijn de problemen echter van gelijke
dat het merendeel van de natuur
aard.
in meer of mindere mate gecultiveerde natuur betreft, en dat voor
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6.4.2
(afval)water gerelateerde voor- en nadelen
;PBMTCMJKLUVJUEFQSPCMFFNBOBMZTFJT[PXFMCJKEFUPFWPFS ESJOL XBUFSTUSPPNBMTEFBGUF
WPFSFOBGWBMXBUFSTUSPPNTQSBLFWBOFFOTZTUFFNEBUDFOUSBBMHFPSJÑOUFFSEJT7FSEFSHBBOEF
DFOUSBMJTBUJF FOJOEVTUSJBMJTBUJF WFSTUFEFMJKLJOHFOIPHFSFCFCPVXJOHTEJDIUIFJE UPPOUIPF
PNHFHBBOJTFOXPSEUNFUEFOBUVVSMJKLF [HOAHSPUFXBUFSLSJOHMPPQ;JDIUCBSFPOEFSEFMFO
IJFSWBO[JKOVJUEFCFCPVXEFMFFGPNHFWJOHWFSEXFOFOFOEBBSWFSWBOHFOEPPSEVJ[FOEFO
LJMPNFUFSTCVJ[FOFOQJKQMFJEJOHFOEJFPOEFSEFHSPOEMJHHFO EFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS
0PLEFLMFJOFIZESPMPHJTDIFXBUFSLSJOHMPPQJTVJUIFU[JDIUWFSEXFOFOFONBBSXFJOJH
NFOTFOWPFMFO[JDIFSCJKCFUSPLLFOŉ#PWFOEJFOIFFGUOBBTUEF[FUPFOFNFOEFPOBDIU[BBN
IFJE WFSTQJMMJOH EFCFWPMLJOHTHSPFJFSUPFHFMFJEEBUIFUXBUFSHFCSVJLJOEFBGHFMPQFO
KBSFOGPSTJTUPFHFOPNFO EFPNMPPQTOFMIFJEJOEFXBUFSDZDMVTJTHFTUFHFOFOEFNJMJFV
QSPCMFNFOHSPUFSXFSEFO
7PPSEFHFDPOTUBUFFSEFTDIBBMWFSHSPUJOHPGDFOUSBMJTBUJFWBOEFBGWBMXBUFSTZTUFNFOXPSEFO
BMTWPPSEFMFOHFOPFNEEFHSPUFSFCFESJKGT[FLFSIFJE DPOUJOVÕUFJUFOCFIFFSTCBBSIFJEŉ¤
)FUDFOUSBMFBGWBMXBUFSTZTUFFNLFOUPPLOBEFMFO7BOEFJOIPPGETUVLPOEFSTDIFJEFO
BMHFNFOFQSPCMFNFO[JKOEFWPMHFOEFTQFDJmFLWPPSDFOUSBMFTZTUFNFO
r EJTQSPQPSUJPOFMFXJOOJOHDRMP[JOHWBOFČVFOU 
r POOPEJHFWFSNFOHJOHWBOEFBGWBMTUSPPNLXBMJUFJUFO FOEPGQJQFUFDIOPMPHJF
r HSPUFSFWFSMJF[FOFOWFSCSVJLFOUJKEFOTEFUSBOTQPSUFO
)FUHSPPUTUFCF[XBBSJTEBUSFMBUJFGHF[JFOFFODPNQMFYFBGWBMXBUFSTUSPPNPOUTUBBUEPPSEBU
EFWFSTDIJMMFOEFXBUFSTUSPNFO NFUWFSTDIJMMFOEFWFSWVJMJOHTHSBEFOBMTHFIFFMWFSNFOHE
NFU LPTUCBBS ESJOLXBUFS JOIFUSJPPMUFSFDIULPNFO%F[VJWFSJOHWBOEF[FSFMBUJFG
DPNQMFYFBGWBMXBUFSTUSPPNJTNPFJMJKL%FWPPSEFWPMLTHF[POEIFJESJTJDPWPMMFPSHBOJTNFO
FOTUPĊFO EJFBBOWBOLFMJKLJOFFOLMFJOBGWBMWPMVNF GFDFT HFDPODFOUSFFSE[JKO XPSEFO
JOFFOHSPPU BGWBM XBUFSWPMVNFPWFSWBBLMBOHFUSBOTQPSUBGTUBOEFOJO[FFSWFSEVOEFWPSN
BGHFWPFSEFOPWFSIFUNJMJFVWFSTQSFJE&FOHSPPUWPMVNFWBOSFMBUJFGNJOEFSWFSPOUSFJOJHE
BGWBMXBUFSPOEFSHBBUOPEFMPPTMBOHFFODPNQMFYF[VJWFSJOHTTUBQQFO
%FDPOWFOUJPOFMFNFDIBOJTDICJPMPHJTDIFDFOUSBMFCFIBOEFMJOHTTZTUFNFOCFSVTUFOPQ
TFEJNFOUBUJFUFOCFIPFWFWBOIFUTDIFJEFOWBOCJPNBTTBWBOIFUCFIBOEFMEFBGWBMXBUFS
)FUQSPDFTWBOTFEJNFOUBUJFLBOOJFUMFJEFOUPUWPMMFEJHWBTUIPVEFOWBONJDSPPSHBOJTNFO
FOPOUUSFLLFOWBTUFTUPĊFOŉ©#PWFOEJFOJTTQSBLFWBOJODPNQMFUFWFSXJKEFSJOHWBOEF
BBOXF[JHFCJPNBTTBEPPSHSBWJUBUJFPGTFEJNFOUBUJFŉņ
&FOOBEFFMWBOEFBBOXF[JHFDFOUSBMFBGWBMXBUFSJOGSBTUSVDUVVSJTEBU JOOBUUFQFSJPEFO IFU
PQSFHFOQJFLFOHFEJNFOTJPOFFSEFSJPPMTUFMTFMUJKEFOTQJFLCVJFOEFIPFWFFMIFEFOBGWBMXBUFS 
NFFSTUSPPNBGXBBSUT XBBSEFWFMFBGUBLLJOHFOTBNFOLPNFO OJFUPGPOWPMEPFOEFLBO
WFSXFSLFO/JFUBBOHFQBTUFHFNFOHEFSJPPMTUFMTFMTŉŇMP[FOCJKIFWJHFOFFSTMBHWJBPWFSTUPS
UFOWFSWVJMESFHFOXBUFSSFDIUTUSFFLTPQIFUPQQFSWMBLUFXBUFSŉň(FTDIFJEFOSJPPMTUFMTFMT
EPFOEJUCJKWSJKXFMFMLFOFFSTMBH*OCFJEFTJUVBUJFTMFJEUEJUUPUFVUSPmÑSJOHFOWFSWVJMJOH
WBOIFUPQQFSWMBLUFXBUFS<ğĨģĨ >
)FUDFOUSBMFLBSBLUFSWBOEFģĨīĚTFOIFUOPPE[BLFMJKLFUSBOTQPSUPWFSMBOHFBGTUBOEFO
JNQMJDFFSUFFOWFSCSVJLWBOSFMBUJFGWFFMHSPOETUPĊFO FOFSHJF<8FSOFSFUBM 
-FFVXFO.FJKFS > FODIFNJDBMJÑOFOIFFGUFFOIPHFSFCPVXTUPmOUFOTJUFJU [JF
IPPGETUVL <ĨĚĞĖĜ >0PLXPSEUHFCSVJLHFNBBLUWBOFFOHSPUFIPFWFFMIFJE
IPPHXBBSEJHMFJEJOHXBUFSBMTUSBOTQPSUNFEJVN)FUXBUFSCFIFFSJTVJUCBMBOTŉŉ
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Figuur 6.11
Funderingswijze nieuwe riolering
in Amsterdam (Museumplein)

/PHUFXFJOJHLPNUUFSTQSBLFEBUIFUBGWBMXBUFS FDPOPNJTDIFOFDPMPHJTDI XBBSEFWPMMF
OVUSJÑOUFO [PBMTLBMJVN , TUJLTUPG / FOGPTGPS 1 CFWBU%F[FOVUUJHFEFMFOXPSEFO
EPPSIFUXBUFSHFUSBOTQPSUFFSEFO[JKOOJFUFFOWPVEJHUFSVHUFXJOOFO7FSNFOHJOHMFJEU
UPUPOCSVJLCBSFBGWBMTUPG [VJWFSJOHTMJC <-FUUJOHB >)FUSFTUFSFOEF[VJWFSJOHTTMJCJTUF
WFSPOUSFJOJHEWPPSIFSHFCSVJL#JKTUPSUFOFOWFSCSBOEJOHWBOEJUTMJCTDIVJWFOEFQSPCMFNFO
EPPS%FPWFSIFUBMHFNFFOHPFEUFHFCSVJLFOOVUSJÑOUFOŉŊXPSEFOJOIFUTBOJUBUJFTZTUFFN
OJFUIFSHFCSVJLU [PEBUXFOJFULVOOFOTQSFLFOWBOJOUFHSBBMLFUFOCFIFFSŉŋ

ŉ Naarmate men alleen nog maar

de kraan hoeft open te draaien, om
schoon water te verkrijgen en vuil
water eenvoudig en direct uit het
zicht verdwijnt (het zgn. ‘flush and
forget’), zijn mensen minder zorgvuldig in gebruik.
ŉ¤ Door een enkeling worden ook
discutabele voordelen van schaalvergroting genoemd, bijvoorbeel
omdat dit kan leiden tot ‘grotere
creativiteit, aangezien twee mensen
op een afdeling meer weten dan één’
[Voorhoeve, 2002].
ŉ© Een ander (groeiend) probleem
met bijkomende gezondheidsrisico’s
komt voort uit het feit dat faeces en
andere afscheidingen dragers zijn
van hormonen en micro-organismen
die resistent zijn voor anti-biotica, en
van niet opgenomen anti-biotica bij
medische behandeling en vleesproductie. Deze medische residuen en
hormonen met een goede polariteit
accumuleren in de afvalbehandelingsinstallaties in de gesedimenteerde
biomassa, onder hoge dichtheid
en gunstige omstandigheden, voor
zowel het multipliceren van de
resistentie voor anti-biotica en zelfs
voor de ontwikkeling van meervoudige resistenties [Daughton &
Ternes, 1999; Dorau & Schönfeld,
2000].

ŉņ Om het proces van volledige

degradatie van de bacteriën mogelijk
te maken is daarom de inzet van biomembraan technologie noodzakelijk
[Dorau, 2000].
ŉŇ Op dit moment worden op
verscheidene plaatsen (ingegraven en
relatief kostbare) bergings-bassins
gekoppeld aan overstorten om te
voorkomen dat verontreinigd afvalwater geloosd wordt op (relatief)
schoon oppervlaktewater. Gezien de
hiermee gepaard gaande investeringen geldt dit voornamelijk voor (in
absolute aantallen, minder aanwezige) overstorten binnen de bebouwde
kom (i.v.m. de meer directe en
grotere gezondheidsrisico's).
ŉň Wel aangepaste (gescheiden)
rioolstelsels functioneren niet veel
beter, vaak zelfs slechter als gevolg
van het grote aantal verkeerde
verbindingen [Otterpohl, 2000].
Bovendien komt het voor dat een
gemaal langere tijd in storing staat
en een permanente stroom afvalwater via de nooduitlaat op het afvalwater geloosd wordt [Voorhoeve,
2002].
ŉŉ Een hoog verbruik van leidingwater en snelle afvoer van regenwater
en effluenten naar oppervlaktewater
heeft negatieve invloed op de waterbalans. Het is bovendien lastig

de emissies van milieubelastende
stoffen in water en bodem (zuurstofbindende stoffen bij piekbelasting,
zware metalen, organische microverontreinigingen, vermestende
stoffen) tegen te gaan [Siemensma,
2000].
ŉŊ De drie genoemde nutriënten
zitten ook in het zuiveringsslib.
Dit slib is daardoor toepasbaar als
bodemverbeteraar, als compost of
meststof, tenzij er zeer vervuilende
stoffen zoals zware metalen en huishoudelijke chemicaliën in zitten.
ŉŋ Dit laatste impliceert een verdere
noodzaak tot vroegtijdig scheiden
van afvalstromen, om vervuiling buiten de (hoofd)behandelings stroom
te kunnen houden, en daarmee
‘zuiver’ afvalslib te garanderen dat
geschikt is voor gebruik als bodemverbeteraar, compost of meststof.
Bij de huidige RWZI’s is het slib niet
meer te benutten. Van hergebruik
(re-use) is in de huishoudelijk afvalwaterbehandeling, in tegenstelling
tot de industriële afwalwaterbehandeling, nog amper sprake. De discussie hierover is nog maar enkele jaren
geleden gestart [Henze et al., 1997].
Zelfs in de Agenda 21 opgesteld in
1992 zijn nog geen paragrafen over
het belang van ecologische sanitatie
concepten opgenomen.
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&FOCJKLPNFOEOBEFFMWBOEFCFTUBBOEFDFOUSBMFJOGSBTUSVDUVVSWPPSIFUBGWBMXBUFSJTEBUEF
LPTUFOWPPSEFBBOMFHWBOFFOVJUHFCSFJE DFOUSBBM SJPMFSJOHTOFUXFSLSFMBUJFGIPPH[JKOŊŅ
7PPSBMEFTUFSLFBGIBOLFMJKLIFJEWBOEFCFCPVXJOHPGJOXPOFSTEJDIUIFJEFOEFMPDBUJF
TQFDJmFLFLFONFSLFO [JFPPLIPPGETUVL [JKOCFQBMFOEFGBDUPSFO
%FHFHFWFOTPNUSFOUEFLPTUFOWBSJÑSFO*O/FEFSMBOECFESBHFOEFUPUBMFLPTUFOWPPS
DFOUSBMFXBUFS[VJWFSJOHSPOEEFǎQFSXPOJOH<8JHHFST >FOǎQFSJOXPOFST
FRVJWBMFOUQFSKBBS<7FSTUSBFUF >%F[PHFOBBNEFWFSWBOHJOHTXBBSEFWBOIFUIVJEJHF
/FEFSMBOETFSJPPMTUFMTFMMJHUUVTTFOEFFONJMKBSEFVSP
%FJOWFTUFSJOHFOJOEFJOGSBTUSVDUVVSCFESBHFOǎJF KBBS PGXFMWBOEFUPUBMF
LPTUFOŊ<7FSTUSBFUF >
&FOFWFOUVFMFJNQMFNFOUBUJFWBONPHFMJKLFBMUFSOBUJFWFOPNEFFDPMPHJTDIFEVVS[BBNIFJE
UFWFSCFUFSFO [PBMTIFUOPHCFEJTDVTTJFFSEFEVCCFMFXBUFSOFUPQDFOUSBBMTDIBBMOJWFBV JT
WSJKXFMPONPHFMJKLWBOXFHFEFIZHJÑOFBTQFDUFOFOEFIPHFLPTUFO<8JMEFSFS >
-PTWBOEJUBMMFTTQFFMUEBUIFU NJOPGNFFSWFSQMJDIUF BBOTMVJUFOWBOEF MBBUTUF LMFJOF
XPPOLFSOFOFOCPFSEFSJKFOJOEFhCVJUFOHFCJFEFOhPQEFSJPMFSJOHDBNJMKBSEFVSPLPTU
,PTUFOEJFHSPUFOEFFMTHFESBHFONPFUFOXPSEFOEPPSEF PWFSJHF BBOHFTMUFOIVJTIPVEFOT
/PHXFJOJHXPSEUJOEFCFSFLFOJOHIFUFOFSHJFWFSCSVJLWBOEF BGWBM XBUFSCFIBOEFMJOH
NFFHFOPNFO)PFXFMEFHFHFWFOTFONFOJOHFOWBSJÑSFOŊ¤ [BM[FMGTCJKFĊFDUJFGFOFċDJÑOU
PQFSFSFOWBOBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHTJOTUBMMBUJFT OPHTUFFETFFOBBO[JFOMJKLFIPFWFFMIFJE
FMFLUSJDJUFJUWFSCSVJLUXPSEFO
/BBTUEF[FANJMJFVCF[XBSFOJTBBOIFUHBOHCBSFDFOUSBMFDPODFQUPPLFFOBBOUBM
NBBUTDIBQQFMJKLFCF[XBSFOWFSCPOEFO;PJTPOEFSIPVEFOWFSWBOHJOHWBOSJPPMTUFMTFMT
CJOOFOIFUDFOUSBMFDPODFQUALXFUTCBBS PNEBUIFUJO[OHFIFFMBGIBOLFMJKLJTWBOIFU
HPFEGVODUJPOFSFOWBONJOEFSDFOUSBMFOVUTWPPS[JFOJOHFO<ĨĚĞĖĜ >
%FHFSJOHFCFUSPLLFOIFJEWBOCVSHFSTCJKEFBGWBM XBUFS QSPCMFNBUJFLFOFFOUPFOFNFOEF
BGIBOLFMJKLIFJEWBOTQFDJBMJTUJTDIFLFOOJTXFSLUCPWFOEJFOOJFUTUJNVMFSFOEWPPSEF
OPPE[BLFMJKLFWFSEVVS[BNJOH
)FUAFYQPSUFSFOWBOEFDPOWFOUJPOFMF JOEFAHFÕOEVTUSJBMJTFFSEFXFSFMEPOUXJLLFMEF 
TBOJUBUJFTZTUFNFOOBBSMBOEFONFUXBUFSTDIBBSTUFFOTDIBBSTUFWBOBOEFSFOBUVVSMJKLF
CSPOOFO TUVJUPQFFOEJMFNNB&OFS[JKETMJKLUIFU CJOOFOEFCFHJOTFMFOWBOAEVVS[BNF
POUXJLLFMJOH POFUIJTDIIFUWFSTUFSLUNPHFMJKLFFOTUBUJTDIF LPTUCBSF EPPSFOLFMFHSPUFSF
EPNJOBOUF BDUPSFOCFIFFSTUF POUXJLLFMJOHTFOJOOPWBUJFNBSLU BOEFS[JKETWPMEPFUIFU
KVJTUBBOEFCFMBOHSJKLTUFWPPSXBBSEFCJOOFOAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH IFUFRVJUZQSJODJQF

6.4.3
vast afval gerelateerde voor- en nadelen
#JKEF WBTUF BGWBMJO[BNFMJOHJTEFPSHBOJTBUJFWBOEFBGWBMPQIBBMEJFOTUDFOUSBBMHFSFHFME
%FJO/FEFSMBOEJOHBOHHF[FUUFMJCFSBMJTFSJOHWFSTUFSLUEJUQSPDFT [JFPPL#JKMBHF7 
0QMPTTJOHFOWBOEFJOIPPGETUVLLFO FOCFTQSPLFOQSPCMFNFOFOPOUXJLLFMJOHFOEJF
QBTTFOCJOOFOEFCFTUBBOEFUFDIOJFLFO FOEVTCJOOFOIFUHFMEFOEFQBSBEJHNB XPSEFO
EPPSIFU[FMGEFTZTUFFNPOEFSTUFVOE0QMPTTJOHFOEJFOJFUCJOOFOEJUUFDIOJFLTZTUFFN
QBTTFOPOEFSWJOEFOFYUSBNPFJMJKLIFEFOXBOOFFS[FHFÕOUSPEVDFFSEXPSEFO4UFFETWBLFS
CMJKLUEBUEFJOUSPEVDUJFWBOEFDFOUSBMFPQXFSLJOHTFOWFSXFSLJOHTUFDIOJFLFOWFSIJOEFSE
XPSEUEPPSIFUCFTUBBOEFUFDIOJFLTZTUFFNŊ©<4JFNFOTNB ēħĠģ >
*O/FEFSMBOEXPSEUEFHSJK[FWBTUFBGWBMTUSPPNŊņOBBSBGWBMWFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFT ĒħĚ 
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Figuur 6.12
Gemiddelde inhoud ‘vuilniszak’ in Nederland (2001)
GFT 31.7%
papier 31.4%
plastics 11.2%
glas 3.3%
ijzer 3.4%
andere
metalen 0.9%
tapijt &
matten 0.9%

hout 2.1%
brood 2.1%
dierlijk afval 1.6%
textiel 2.9%
speciaal afval 0.4%
leer & rubber 0.9%
keramiek 7.1%
klein chemisch
afval 0.4%

HFCSBDIU EJFPQEFTDIBBMWBOÏÏOPGNFFSHFNFFOUFOGVODUJPOFSFO)JFSXPSEUEFTUSPPN
HFTDIFJEFOJOESJFEFFMTUSPNFOEJFFMLPQFFOBOEFSFXJK[FWFSXFSLUXPSEFOFFOIPPH
FOFSHFUJTDIF PGDBMPSJTDIF GSBDUJF FFOMBBHFOFSHFUJTDIFGSBDUJFFOFFOQBQJFSQMBTUJDTUBBM
BOEFSFNFUBMFOGSBDUJFŊŇ%FWVJMWFSCSBOEJOHHFCFVSUJO/FEFSMBOEPQFFODFOUSBMFTDIBBM
)FUXPSEUCFTDIPVXEBMTEFNFFTULPTUCBSFNFUIPEFWBOWBTUBGWBMCFIFFS0NNPHFMJKLF
MVDIUWFSPOUSFJOJHJOHUFWPPSLPNFO WSBBHUEFBGWBMWFSXFSLJOHFFOEVSFOBCFIBOEFMJOHŊň
<8IJUF >0PLBBOIFUTUPSUFOWBOBGWBMLMFWFOCF[XBSFO&SPOUTUBBUFFOUFLPSU
BBOSVJNUF FOIFUTUPSUFO[PSHUWPPSFFOPOHFDPOUSPMFFSEFFNJTTJFWBOCSPFJLBTHBTTFO 
NPHFMJKLFCPEFNWFSWVJMJOHFOIFUVJUMFLLFOWBOHFWBBSMJKLFTUPĊFOOBBSIFUHSPOEXBUFS
<'BSRVIBS3PWFST )KFMNBS >&FOSFDFOUFPOUXJLLFMJOHWFSCJFEUWBTUBGWBM
UFTUPSUFOXBBSJOEFPSHBOJTDIFGSBDUJFIPHFSJTEBO
&FOHSPPUEFFMWBOPOTBGWBMŊŉJTWBOPSHBOJTDIFBBSE [JF'JHVVS %JUPSHBOJTDIFBGWBM
LBOEPPSNJEEFMWBODPNQPTUFSJOHFOWFSHJTUJOHAEJDIUCJKEFCSPOXPSEFOPNHF[FUJO
CJPHBT NFUIBBO DPNQPTUPGTMJC HPFEFNFTUTUPĊFO 
ŊŅ Mondiaal gezien worden de

jaarlijkse investeringen in de huidige
sanitatie (waartoe minder dan de
helft van de wereldbevolking toegang heeft) zonder de beheers- en
onderhoudsuitgaven op $30 miljard
geschat. Voor 2025 is de prognose
$75 miljard per jaar [Cosgrove,
2000].
Ŋ De onderhouds- en bedrijfskosten bedragen 22,7 €/ i.e.* jaar
en wordt 10 €/ i.e.* jaar gereserveerd voor kapitaal investeringen.
Gemiddeld zijn de kosten van het
operationele beheer ca. 30% van de
totale kosten. De resterende kosten
zijn kapitaallasten, die op korte termijn niet structureel te verminderen
zijn. Bij een besparing van 10% op
de kosten van operationeel beheer
daalt het kostendekkende rioolrecht
slechts met 3% (een probleem van
nagenoeg alle collectieve systemen

[Voorhoeve, 2002].
Ŋ¤ In de Verenigde Staten gaat
ca. 3% van de totale elektrische
consumptie van het land naar de
afvalwaterbehandelings installaties
[Esrey, 2000].
Ŋ© De kosten van het inzamelen en
verwerken van gescheiden groen
afval, dat momenteel nog volop
aftrek vindt bij boeren, worden naar
verwachting zo hoog dat de vraag
naar 0 zal teruglopen. Dit komt
door de nieuwe meststoffenwet (per
2006 van kracht), en door de grotere
vraag naar (schoon) brandbaar afval
ten behoeve van de afvalverbrandingsinstallaties voor het verkrijgen
van ‘groene stroom’. Toch is het
samen verbranden van gft en ‘gewoon’ afval voor gemeenten (en
daarmee via de afvalstoffenheffing
ook voor de burgers) kostbaarder
[BVOR, 2005].

Ŋņ De (al dan niet na afvalscheiding

en compostering) overblijvende
zogenaamde restafvalstroom wordt
wel de ‘grijze vaste afvalstroom’
genoemd.
ŊŇ De hoog-energetische fractie
wordt naar de vuilverbranding
gestuurd, de laag-energetische fractie
naar een wasinstallatie, waarna de
metalen worden afgescheiden en
hergebruikt. De derde fractie tenslotte (de papier/plastic mix) wordt
verder verwerkt door de papier en
plastic industrie [Grontmij, 1997].
Ŋň Vuilverbranding leidt tot veelal
schadelijke bijproducten die gestort
moeten worden [Mc Bean, 1995].
Ŋŉ Tweederde van de inhoud van de
gemiddelde Nederlandse vuilniszak
of vuilnisbak is organisch afval
(BVOR, 2005).

ŊŊ ‘Biogas’ ontstaat ook op de
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7BOFOFSHJFXJOOFOWJBEFQSPEVDUJFWBOCJKWPPSCFFMECJPHBT FOEPPSEFUFUSBOTQPSUFSFO
BGWBMTUSPNFOUFSFEVDFSFO XPSEUHFFO PG UF XFJOJHHFCSVJLHFNBBLUŊŊ7FSEFSHBBOEF
JOWFTUFSJOHFOJOEFPQXFSLJOHWBOBGWBMUPUCSBOETUPGWJBWFSHJTUJOHJOCJPNBTTBGBCSJFLFO
MJKLFOIVOEPFMŊŋWPPSCJKUFTDIJFUFOŋŅ
&FOOJFVXFNFUIPEFJTEFDFOUSBMFPQXFSLJOHWBOQMBTUJDT QBQJFSSFTUFOFOBBOWFSXBOU
BGWBMNBUFSJBBMUPUCSBOETUPGWPPSFOFSHJFDFOUSBMFTFOEFDFNFOUJOEVTUSJFŋ&FOJOUFSFTTBOU
OFWFOFĊFDUWBOEF[FOJFVXF DFOUSBMF PQXFSLJOHTUFDIOJFLJTEBUIFUFFOHFTDIFJEFO 
EFDFOUSBMFŋ¤JO[BNFMJOHWPPSNFFSEFSF BOEFSF AHSPOETUPĊFOOBCJKEFCSPO EFWFSPPS[BLFS 
TUJNVMFFSU/VJTEJUBGWBMOPHPOHFTDIFJEFO%F[FFĊFDUFOPOEFSTUFVOFOEFWFSEFSF
POUXJLLFMJOHWBODFOUSBMFJO[BNFMJOHTQVOUFO PQEFTDIBBMWBOXJKLPGCVVSU WPPS
HFTDIFJEFOBGWBM;FGVODUJPOFSFOBMTBBOKBHFSWPPSTDIFJEJOHWBOOPHNFFSFOBOEFSF
EFFMTUSPNFO'MJOLFCFTQBSJOHFOPQWFSXFSLJOHWBOUSBEJUJPOFFMJOHF[BNFMEPOHFTDIFJEFO
BGWBM[JKOEBBSNFFUFCFSFJLFO
Figuur 6.13

Onderverdeling betaling afvalinzameling (Particulieren)
geen kosten inzameling doorberekend
vast tarief
grootte huishouden
volume container
volume container / grootte huishouden
volume / aantal legingen
aantal vuilniszakken
aantal vuilniszakken & grootte huishouden
gewicht
weight / aantal legingen
soort woning

6.5
Conclusies & Aanleiding Hoofdstuk 7
6.5.1
conclusies hoofdstuk 6
t %FIVJEJHFDFOUSBMFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJTTUVSFOEWPPSEFJOWVMMJOHWBOEF
NBBUTDIBQQFMJKLFEPFMTUFMMJOHFOFOGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFO%JUNPFUBOEFSTPN[JKO
t %FBMTHFXFOTUCFTDIPVXEFEJĊFSFOUJBUJFJTCJKEFIVJEJHFDFOUSBMFTBNFOTUFMMJOHWBO
OFUXFSLFOPWFSXFHFOEFFODPNQMJDFSFOEFGBDUPS EJFFDPMPHJTDIFEVVS[BBNIFJEJOEF
XFHTUBBU
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t "MTHFWPMHWBOEFMJCFSBMJTFSJOHWBOEFFOFSHJFFOWBTUFBGWBMNBSLU UF[BNFONFUEF
HMPCBMJTFSJOH JTOJFUTMFDIUTTQSBLFWBOGZTJFLFTDIBBMWFSHSPUJOH NBBSPPLWBOTUSVDUVSFMF
TDIBBMWFSHSPUJOH%FBGTUBOEUVTTFO NJMJFV QSPCMFFNFOPQMPTTJOHXPSEUHSPUFSFO
EBBSEPPSXPSEUEFPQMPTTJOHPOOPEJHJOHFXJLLFMEFONJOEFSWPPSTQFMCBBS
t %FWFSTDIJMMFOEFJOUFSQSFUBUJFTWBOEFPQUJNVNTDIBBMWBOUPFQBTTJOHWBOOFUXFSLFOFO
TZTUFNFOJTUFSVHUFWPFSFOOBBSIFUWFSTDIJMJO QPMJUJFL JO[JDIUJOEFCFPPHEFLXBMJUFJU
FOLXBOUJUFJUWBOIFUWPPS[JFOJOEFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFO&SCFTUBBOEVTNFFSEFSF
PQUJNBMFTDIBBMOJWFBVT
t )FUTDIBBMOJWFBVJTOJFUWBOEPPSTMBHHFWFOECFMBOHWPPSEFVJUFJOEFMJKLFFDPMPHJTDIF
EVVS[BBNIFJEWBOEFIVJTIPVEFOT NBBSEFXJK[FXBBSPQEFWPPS[JFOJOHBBOTMVJUPQEF
MFWFOTTUJKMFOEFEJSFDUFPNHFWJOH PGXFMEFTPDJBMFFOEFCPVXLVOEJHFJOQBTTJOH
t %FIVJEJHFDFOUSBMFJOGSBTUSVDUVVSCJFEUPOWPMEPFOEFNPHFMJKLIFEFOWPPSEFWPPS
WFSEVVS[BNJOHFTTFOUJÑMFBTQFDUFOWBOWBSJBCJMJTBUJFFOIFUJOUFSOJTFSFOWBOHFCSVJLT
LPTUFOFONJMJFVCFMBTUJOH
t )FUEPPSCSFLFOWBOEFJNQBTTFUBWIFUCFIFFSWBOEFFTTFOUJÑMFJOGSBTUSVDUVSFOJT
OPPE[BLFMJKLFFODFOUSBBMHFDPOUSPMFFSEFFOCFIFFSEF NJOJNBMFCBDLVQJOGSBTUSVDUVVS
UF[BNFONFUCFUFSFNPHFMJKLIFEFOPNQSJWBBUCFIFFSEFBVUPOPNFTVCOFUUFOUF
SFBMJTFSFOJTFFOCFUFSFPQMPTTJOHEBOEFIVJEJHF
t %FHFWPFMTNBUJHFBGIBOLFMJKLIFJEWPPSFJOEHFCSVJLFSTWBODPNQMFYFOFUXFSLFOFOEF
IFUFSPOPNJFWBOEF[FOFUXFSLFOFOCFIFSFOEFBDUPSFOJTHSPUFSHFXPSEFO%JULPNU
EVVS[BBNHFESBHOJFUUFOHPFEF

6.5.2
aanleiding hoofdstuk 7
%FJOEJUIPPGETUVLPOEFS[PDIUFPOUXJLLFMJOHTSJDIUJOHXPSEUHFLFONFSLUEPPS
WFSEFSHBBOEFTDIBBMWFSHSPUJOHFODFOUSBMJTBUJFPQCBTJTWBOIFUQSJODJQFWBOEFAFDPOPNJFT
PGTDBMF)JFSCJKLXBNNFFSEFSFLFSFOEFUXFFEFPOUXJLLFMJOHTSJDIUJOHOBBSWPSFO 
EJFPQEFDFOUSBMJTBUJFCFSVTUFOXBBSCJKHFTUSFFGEXPSEUOBBSLMFJOFSFBVUPOPNFTZTUFNFO
;FEJFOUBMTBBOWVMMJOHFOPGBMUFSOBUJFG
#JOOFOEFEJBHOPTFTUFMMJOHBBOHBBOEFEF PO NPHFMJKLIFEFOWPPSIFUCFOBEFSFOEBOXFM
CFSFJLFOWBO[FMGWPPS[JFOJOHDRBVUPOPNJFFOIFUWFSEFSCFBOUXPPSEFOWBOEFUXFFEF
BDIUFSHSPOEWSBBH NPFUFOEFTQFDJmFLFWPPSFOOBEFMFOWBOEF[FPOUXJLLFMJOHTSJDIUJOH
CFTQSPLFOXPSEFO

vuilstort, maar laat zich daar moeilijk
winnen. Gewoonlijk liggen geen
gasleidingen langs een vuilstort en
ontsnapt het biogas, wordt afgefakkeld of leidt het indirect tot een
toename van schadelijke emissies,
zonder dat een gebruiksdoel er aan
gekoppeld is.

Ŋŋ CO2 reductie en afvalverwerking.

ŋŅ Er is in een enkel geval sprake

van scheepsladingen (vers) gekapte
en verscheepte Canadese bomen die
als brandstof dienen voor de installaties [Veen, 2002].
ŋ Het gaat om specifiek hoogcalorisch afval dat (relatief) reukloos
is, vrij van metalen en aanzienlijk
minder uitstoot van kooldioxide

LEESWIJZER MODEL A: 7

MODEL B :

-

veroorzaakt dan de nu nog veelal
gangbare kolen [Veen, 2002].

ŋ¤ Vanuit de huidige afvalketen bezien een decentrale vorm van afvalinzameling. In feite is het een gecentraliseerde vorm van afvalscheiding
en –inzameling omdat deze gemeenschappelijk plaats vindt.

MODEL C :

-

MODEL D :
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Hoofdstuk 7

Decentrale Technische Systemen: Autonomie

7.1
Inleiding
*OEFEJBHOPTFTUFMMJOHBBOIFUFJOEFWBOIPPGETUVL[JKOUXFFPOUXJLLFMJOHTQBEFO
POEFSLFOENFUCFUSFLLJOHUPUEFPOUXJLLFMJOHWBOUPFLPNTUJHFTZTUFNFOFOJOGSBTUSVDUVSFO
WPPSEFFOFSHJFFOTBOJUBUJFWPPS[JFOJOH*OIFUWPPSHBBOEFIPPGETUVLJTEFCFMBOHSJKLTUF
WBOEFUXFFCFTQSPLFOFFOPOUXJLLFMJOHWPMHFOTEFLFONFSLFOWBOTDIBBMWFSHSPUJOHFO
DFOUSBMJTBUJF IFUJOIPPGETUVLBMT[PEBOJHBBOHFNFSLUFIVJEJHFDFOUSBMJTBUJFQBSBEJHNB 
0OEFSNFFSJTOBBSWPSFOHFLPNFOEBUEF[FPOUXJLLFMJOH WPMHFOTIFUQSJODJQFWBOEF
AFDPOPNJFTPGTDBMF OJFUJOTUBBUJTPNBMMFFOCFQBBMEFWFSBOEFSJOHFOJOEFNBBUTDIBQQJK
WBOVJUIFUNJMJFVCF[JFOPQUJNBBMUFWFSWVMMFO
%FOPPE[BBLUPUPQXFLLJOHFOWFSXFSLJOHWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO EBOXFMWBOEJSFDU
IFSHFCSVJLCJOOFOEFHFCPVXEFDRWFSTUFEFMJKLUFPNHFWJOH EFCFCPVXEFLPN OFFNU
JOCFMBOHUPF%F[FWPPS[JFOJOHFOLVOOFOOBBTUPGJOBBOWVMMJOHPQEF CFTUBBOEF DFOUSBMF
TZTUFNFOWFS[PSHEXPSEFO [JFIPPGETUVL *OFFOFOLFMHFWBM[FMGTJOQMBBUTWBO IFU
BBOTMVJUFOPQ DFOUSBMFTZTUFNFO¤%FDFOUSBMJTBUJFWBOEFWPPS[JFOJOHFOFOCJKCFIPSFOEF
JOGSBTUSVDUVVS IFUUXFFEFPOEFSLFOEFPOUXJLLFMJOHTQBE JTFFOPQMPTTJOHTSJDIUJOHEBBSCJK
EJFWBOUPFOFNFOECFMBOHMJKLU
*OEJUIPPGETUVLXPSEUUF[BNFONFUIPPGETUVLEFCFBOUXPPSEJOHWBOEFJOIPPGETUVL
XFFSHFHFWFOUXFFEFBDIUFSHSPOEWSBBH WBOEFWJKGBDIUFSHSPOEWSBHFO BGHFTMPUFO
%F[FBDIUFSHSPOEWSBBHSJDIU[JDIPQEFTDIBBMWBOUPFQBTTJOHFOEFNPHFMJKLFJNQMJDBUJFT
EBBSWBOWPPSWFSEVVS[BNJOHTQSPDFTTFOPQEFBOEFSFTDIBBMOJWFBVT
"DIUFSHSPOEWSBBH**
Kan het centraal dan wel decentraal oplossen van de essentiële stromen verdere
processen van verduurzaming genereren op een hoger schaalniveau? ©

;PBMTHFBOBMZTFFSEJOEFQSPCMFFNBOBMZTFMFJEFOEFIVJEJHFDPOWFOUJPOFMFPQMPTTJOHT
SJDIUJOHFOFOEFHBOHCBSFPOUXJLLFMJOH [PBMTCFIBOEFMEJOIFUWPPSHBBOEFIPPGETUVL 
POWPMEPFOEFUPU LBOTFOWPPS WFSEFSHBBOEFWFSEVVS[BNJOH(F[JFOIFUBDDFOUPQFFO
BMUFSOBUJFWFGVODUJFWFSWVMMJOH IPPGETUVL WPSNUEJU[FWFOEFIPPGETUVLEBOPPLFFO
PQTUBQWPPSEFBOBMZTFWBOCFTUBBOEFBMUFSOBUJFWFDPODFQUFOEJFEJUUXFFEFPOUXJLLFMJOHT
QBEJOEFQSBLUJKLCSFOHU

 Achtergrond van deze veranderingen is de verdergaande globalisering, interconnectie en (mondiale)
verstedelijking, met als bijkomend
kenmerk een verdere stijging van
dichtheden. Parallel daaraan speelt
de ontwikkeling van de urbanisatie
van delen van het platteland, tezamen met een schaalvergroting in
het landgebruik (de landbouw), dat
zorgt voor een leegloop van andere
delen van datzelfde platteland. Deze
ontwikkeling betreft een uiterst

complex proces met uitdagingen
vanuit maatschappelijk, technologisch, sociaal-economisch en organisatorisch gezichtspunt.
¤ Steeds vaker klinkt de roep om
flexibiliteit van gebouwen, delen van
gebouwen of al dan niet stedelijke
gebieden en hun infrastructuur.
© Toelichting bij achtergrondvraag
II (ten dele overgenomen uit hoofdstuk 1.3.2): ‘Het is van belang te bepalen of de optelsom van meerdere
kleine duurzame ‘cellen’ automatisch

leidt tot een duurzaam systeem, en
waaraan moet worden voldaan. Leidt
schaalverkleining inderdaad tot een
groter ‘elastisch vermogen van het
ontwerp’ en dus een grotere flexibiliteit van de onderdelen en van het
geheel, qua realisatie- en gebruiksmogelijkheden?’
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7.2
Afbakening en relevantie
decentraal georiënteerde systemen
7.2.1
begripsbepaling
#JKEFCFHSJQQFODFOUSBMJTBUJFFOEFDFOUSBMJTBUJFXPSEUPOEFSTDIFJEHFNBBLUUVTTFO
CFTUVVSMJKLFFOUFDIOJTDIF EF DFOUSBMJTBUJF*OGFJUF[JKOCFJEFHFFOLFONFSLFOWBOFFO
TUBUJTDITZTUFFN NBBSCFUSFGUIFUBMUJKEFFOWFSBOEFSJOHWBOFFOCFTUBBOEFTJUVBUJF
#JKCFTUVVSMJKLFEFDFOUSBMJTBUJFXPSEUPOEFSTDIFJEHFNBBLUOBBSEFBBSEWBOEFCFTUVVST
MJDIBNFO%JUMFJEUUPUPOEFSTDIFJEJOUFSSJUPSJBMFEFDFOUSBMJTBUJF UVTTFOEPPS3JKL 
QSPWJODJF HFNFFOUF FOGVODUJPOFMFEFDFOUSBMJTBUJF CJOOFOEFHFNFFOUF ņ<+POH C>

5FDIOJTDIF EF DFOUSBMJTBUJFIFFGUCFUSFLLJOHPQ WFSBOEFSJOHWBOJO TZTUFNFO
%FDFOUSBMJTBUJFLBOEBBSCJKHFEFmOJFFSEXPSEFOBMTIFUSFBMJTFSFOWBOTZTUFNFOPQTDIBBM
OJWFBVTEJDIUFSCJKEFWPPS[JFOJOH
#JKUFDIOJTDIFEFDFOUSBMJTBUJFJTCJKEFWFSTDIJMMFOEFTUSPNFOTQSBLFWBOFFOWFSTDIJMJO
EFmOJÑSJOHWBO EFTDIBBMWBO EFFMDMVTUFST FOWBOAEFDFOUSBMFEFFMOFUUFOFOTZTUFNFO
#JOOFOEFTUSPNFOABOTJDICFTUBBUWBBLPOEVJEFMJKLIFJE CJKWPPSCFFMEPWFSXBUXPSEU
WFSTUBBOPOEFSEFDFOUSBMFFOFSHJFPQXFLLJOHUFDIOJFLFO
)FUTDIBBMOJWFBVXPSEUBMTEFDFOUSBBMHF[JFO NBBSJTWBBLSFMBUJFGCFQBBME)FUIBOHUBGWBO
EFUFDIOJFLŇ[FMG EFDPOUFYUFOEFQMBBUTWBOEFCFTDIPVXFS
,FONFSLFOXBBSBBOFFOEFDFOUSBBMTZTUFFNNPFUWPMEPFO [JKO
r EFQSPEVDUJFFOCFIBOEFMJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFTUSPNFOWJOEUEJDIUFSCJKEF
HFCSVJLFS T QMBBUTEBOHBOHCBBSJTFOEFPQHFXFLUFEBOXFMCFIBOEFMEFTUSPNFO
XPSEFOEJSFDU UFSVH HFCSBDIUOBBSEFHFCSVJLFS T ň
r FOLFMFPGBMMFWFSBOUXPPSEFMJKLIFEFOFOCFWPFHEIFEFOMJHHFOPQFFOMBHFS EBO
HFNJEEFME CFIFFSTOJWFBV EJDIUFSCJKEFVJUWPFSJOHŉ
*OIFULBEFSWBOCFTUVVSMJKLFEFDFOUSBMJTBUJFLBOWPPSIFUWFSHBBOEPOEFSTUFVOFOWBO
IFUWFSEVVS[BNFOFONPHFMJKLWFS[FMGTUBOEJHFOWBOEFWFSTDIJMMFOEF JOGSB TUSVDUVSFO
CJOOFOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH AEFTBOEXJDITUSBUFHJFFFOHPFEFJOTUFFLCJFEFO%F
A4BOEXJDITUSBUFHJFWBO&740 &DPMPHJTDI7FSBOUXPPSEF4UFEFMJKLF0OUXJLLFMJOH 
<5KBMMJOHJJ >CPVXUWPPSUPQEFESJFTUBQQFOTUSBUFHJFCJOOFOIFUNJMJFVCFMFJEWBOEF
/FEFSMBOETFPWFSIFJEŊ [JFIPPGETUVL'JHVVS 
%FOBESVLMJHUPQIFUEFDFOUSBBMJOJUJÑSFOWBOPQMPTTJOHFOFONJMJFVWSJFOEFMJKLHFESBH
%F[FEFDFOUSBMFJOJUJBUJFWFOXPSEFOHFGBDJMJUFFSEWBOVJUEFDFOUSBMFPWFSIFJEEJFUPQEPXO
WJBFFOEPFMHFSJDIUFTZTUFFNEZOBNJFLWPPSXBBSEFOTDIFQUŋ 'JHVVS 
*OJUJBUJFWFOPQEFDFOUSBBMFODFOUSBBMOJWFBVWJOEFOIVOCFTMBHJOHF[BNFOMJKLF TUFEFMJKLF
QSPKFDUFOŅ PQIFUOJWFBVUVTTFOCVSHFSFOEFDFOUSBMFPWFSIFJEJO
%PPSNJEEFMWBOFFOEPFMHSPFQFOCFMFJEXPSEUHF[PDIUOBBSTUJNVMBOTFOFOWPPSXBBSEFO
EJFQBTTFOCJKEFWFSTDIJMMFOEFHFCSVJLFST
&FOWFFMWPPSLPNFOENJTWFSTUBOEJTEBULMFJOTDIBMJHIFJETJEFPMPHJFFFOUFOEFOTUPU
DPMMFDUJWJTNF[PVJOIPVEFO&OLFMFLBSBLUFSJTUJFLFWFSTDIJMMFOUVTTFOHSPPUTDIBMJHIFJEFO
LMFJOTDIBMJHIFJEEVJEFOPQIFUPNHFLFFSEF 'JHVVS
;PXFMEFUFDIOJTDIFBMTTPDJBMFWPPSEFMFONPFUFOXPSEFOCFOVU"MTBMMFFOIFUUFDIOJTDIF
BTQFDUXPSEUNFFHFOPNFOUFSXJKMEFCFXPOFSTOJFUXFUFOXFMLFCJKESBHF[JKMFWFSFOBBO
196

Hoofdstuk 7

Decentrale Technische Systemen: Autonomie

Figuur 7.1
Sandwichstrategie i.r.t. Suprastructuur en Ruimtelijke
Planning
sandwich strategie
INTERNATIONAAL

•
•
•
•

centraal
NATIONAAL

technologie
beleid

energie / grondstofproductie
effect gericht
schoonmaak technologie
infrastructuur

• voorwaarden scheppen voor preventie
• stimulerend beleid / handhaving
• doelgroepen benadering

REGIO

stedelijke projecten
STAD

voorbeelden:

• warmte- kracht koppeling
• regenwater retentie
• retourshops, recyclingcentra, etc.

WIJK

decentraal
techniek
gedrag
GEBOUW

• voorwaarden scheppen voor preventie
• vernieuwbare grondstoffen
• schone techniek
• ‘pollution prevention pays’
• actieve rol van bewoners / bedrijven afgestemd
op leefstijl / bedrijfstype

FFOWPPS[JFOJOH JTIFUESBBHWMBLWPPSEFSHFMJKLFJOWFTUFSJOHFOTOFMWFSEXFOFO UFSXJKMNFO
POUFSFDIUNPHFMJKLIFEFOUPUFFOEBBEXFSLFMJKLNJMJFVCFXVTUFFOWPMIPVECBSFWPPS[JFOJOH
MBBUMJHHFOBMTBMMFFOEFTPDJBMFBTQFDUFOXPSEFONFFHFOPNFO#JKFFOHPFEPOUXFSQMFJEUEF
JOUFHSBUJFWBOCFJEFBTQFDUFOUPUFFOXFEFS[JKETWPPSEFFM
ņ Er wordt onderscheid gemaakt

tussen autonomie (als ‘bevoegdheid
tot regeling en bestuur naar eigen
inzicht van de eigen aangelegenheden door de organen van het
betrokken openbaar lichaam liggen’)
en medebewind (als ‘de regeling en
bestuur op vordering van een orgaan
van hoger gezag liggen’) [Jong et al.,
1993b].
Ň Een gasgestookte WKK.- opwekkings centrale voor een wijk van
2000 woningen wordt vaak decentraal genoemd, omdat er veel grotere
opwekkingcentrales zijn, terwijl
deze schaal van toepassing voor een
PV project als grootschalig wordt
gezien.
ň Vaak wordt hiervan geen gebruik
gemaakt. Bij de elektriciteitsvoor-

ziening is sprake van netkoppeling,
waardoor deze technieken eigenlijk
als kleinschalige centrale technieken
kunnen worden beschouwd.

ren voor de verdere inpassing van
de toegepaste innovaties op andere
plekken en andere schalen. Door
middel van een actief doelgroepenbeleid kan bovendien worden
ŉ Bijvoorbeeld van de zelf opgegezocht naar stimulansen en voorwekte energie of hergebruik van
waarden die passen bij verschillende
gezuiverd (eigen) afvalwater.
leefstijlen en gebruikers.
Ŋ Zie ook hoofdstuk 2.2.2 .
Er zijn ook nadelen. Een voorŋ Het doelgericht- en door de scha- 
beeld is het milieubeheer als geheel
len heen scheppen van technische,
in Nederland, waarvoor de centrale
economische en organisatorische
overheid wel een parapluwet heeft
voorwaarden. Overheids interventies
opgesteld, maar waarvan de invulling
kunnen plaats vinden in de vorm
voor een groot deel op provinciaal
van economische instrumenten zoniveau plaatsvindt. Het gevolg, afals: heffingen en belastingen; subsizonderlijke wetten en regelingen per
dies, scheppen van nieuwe markten;
provincie, wordt vanuit (met name)
uitvoeringsprikkels (bijv. boetes,
de bouw- en infrastructuurpraktijk
compenstie) [Young, 1999].
niet wenselijk geacht [COB, 2003].
Ņ Deze initiatieven kunnen vervolgens als kwartiermakers functione197
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Figuur 7.2
Karakterisiteken van groot- en kleinschaligheid
grootschalig

kleinschalig

functionele, gedifferentieerde
organisatievorm
anonieme markt
economie van subsystemen
specialisme

procesgerichte geïntegreerde
organisatievorm
persoonlijke markt
economie van totale systemen
generalisme

collectivisme

individualisme

centralisme

decentralisme

7.2.2
decentrale en lokale energievoorziening
.FUEFDFOUSBMFFOFSHJFPQXFLLJOHXPSEFONFFTUBMTZTUFNFOCFEPFMEWBOFFOCFQFSLU
WFSNPHFO UPUL8 WFSTQSFJEPWFSFFOFMFLUSJDJUFJUT XBSNUF¤PGHBTEJTUSJCVUJF
OFUXFSL/BHFOPFHBMMFFOFSHJFPQXFLLJOHTTZTUFNFO[JKOBMTEFDFOUSBMFWBSJBOUCFTDIJLCBBS©
%FNFFTUHBOHCBSFFOFSHJFVJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFOEJFEFDFOUSBBMXPSEFOUPFHFQBTU[JKO
[PO XJOE PNHFWJOHTXBSNUF XBSNUFQPNQFO XLLTZTUFNFO FOCJPNBTTB XBBSPOEFS
CJPHBT -PLBMFPGBVUPOPNFFOFSHJFPQXFLLJOHLBOXPSEFOPQHFWBUBMTFFOPOEFSEFFMWBO
EFDFOUSBMFFOFSHJFPQXFLLJOH.FUMPLBMFPGBVUPOPNFFOFSHJFPQXFLLJOHXPSEUCFEPFMEEF
PQXFLLJOHWBOLMFJOFWFSNPHFOTUPU[POL8EPPSWPPSJOEJWJEVFMFIVJTIPVEFOT 
DMVTUFSTPGLMFJOFCFESJKWFOņ<8JMMFT >%FJOTUBMMBUJFT[JKOHFTJUVFFSECJKEFHFCSVJLFS
[FMG+VSJEJTDIHF[JFOCFTUBBUFFO CFTDIFJEFO HSFOTWBOXBBSFFOTZTUFFNBMTMPLBBMXPSEU
HFEFmOJFFSE#JKTDIBBMHSPPUUFWBONBYJNBBMXPOJOHFOCMJKWFOQSPKFDUFOCVJUFOEF
FOFSHJFSFDIUFMJKLFSFHJNFT<8PSUNBOOFUBM >7PPS[PXFMAEFDFOUSBMFBMTPPLAMPLBMF
FOFSHJFTZTUFNFOTQFFMUEFWSBBHPGLPQQFMJOHBBOIFUDFOUSBMFFMFLUSJDJUFJUTOFUHFSFBMJTFFSE
NPFUXPSEFO [JFPPLIPPGETUVL %FLPQQFMJOHBBOIFUFMFLUSJDJUFJUTOFULBOVJUHBOHT
QVOU[JKOWPPSFFONPHFMJKLFPQTMBHTZTUFFNWBSJBOU4USJLUHFOPNFOJTIJFSWBOHFFOTQSBLF
#JKIFUWPMMFEJHBVUPOPPNNBLFOWBOIFUFOFSHJFTZTUFFN FOEVTEFBGXF[JHIFJEWBOFFO
EFSHFMJKLFWFSCJOEJOHNFUDFOUSBMFJOGSBTUSVDUVVS XPSEUEFMPLBMFPQTMBHWPPS[JFOJOHWBO
FMFLUSJDJUFJUŇEBOXFMXBSNUFňFFOFTTFOUJÑMFTZTUFFNFOEJNFOTJPOFSJOHTDPNQPOFOU

7.2.3
decentrale en lokale sanitatievoorziening
.FUEFDFOUSBMFXBUFSCFIBOEFMJOHXPSEFOTZTUFNFOCFEPFMEXBBSCJKEFCFIBOEFMJOHWBOIFU
XBUFSQMBBUTWJOEUJOPGOBCJKEFHFCPVXEFPNHFWJOHXBBSIFUXBUFSHFCSVJLUJT<8JMEFSFS 
>8BOOFFSHFTQSPLFOXPSEUPWFSLMFJOTDIBMJHFBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHLBOHFEBDIU
XPSEFOBBOEFMPLBMFPG[FFSLMFJOFTDIBBM [PBMTPOEFSEFMFOWBOXPOJOHFO BG[POEFSMJKLF
XPOJOHFOPGDPNCJOBUJFTWBOFFOCFQFSLUBBOUBMXPOJOHFO FOBBOHSPUFSFWPSNFOWBO
LMFJOFTDIBBM [PBMTEF[PHFOBBNEFADPNNVOJUZPOTJUFFOHFDPNCJOFFSEF NBBSHFEFDFOUSB
MJTFFSEF BGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHWPPSDMVTUFSTWBOXPOJOHFO JOEJWJEVFMFnBUT XPPOXJKLFO 
EPSQFO IPUFMT DBNQJOHT FUDFUFSB(FMJKLEFJOEFMJOHWBOEFLMFJOFSFTDIBMFOWBOEF
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FOFSHJFTUSPNFO[BMEFFFSTUFHSPFQXPSEFOBBOHFEVJEBMTMPLBBMTZTUFFN-PLBMFFO
EFDFOUSBMFBGWBMXBUFSTZTUFNFOWBMMFOJOFFSTUFJOTUBOUJFPOEFSEFWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWBO
HFNFFOUFO7PMHFOTEF8FU.JMJFVCFIFFSNPFUFOHFNFFOUFOSJPMFSFO A[PSHQMJDIU FO
NPFUFOMP[FSTXPSEFOBBOHFTMPUFOPQIFUSJPPMŉ7BOBGNBHIVJTIPVEFMJKLBGWBMXBUFS
OJFUNFFSPOHF[VJWFSEHFMPPTEXPSEFOPQIFUPQQFSWMBLUFXBUFSŊ"MTSJPPMBBOMFHOJFU
AEPFMNBUJHJT LBOEFHFNFFOUFCJKEFQSPWJODJFPOUIFċOHWSBHFO CJKWPPSCFFMEUFOCFIPFWF
WBOIFUDSFÑSFOWBOFFOMPLBBMPGEFDFOUSBBMBGWBMXBUFSTZTUFFN1FSQSPWJODJFWFSTDIJMUIFU
POUIFċOHTCFMFJEŋ
3FHFMNBUJHXPSEUEFWFSXBDIUJOHVJUHFTQSPLFOEBUCJKEFDFOUSBMFFOMPLBMFBGWBM XBUFS 
CFIBOEFMJOHTTZTUFNFOFOAPQFOCFIBOEFMJOHWBO[XBSUXBUFSJOOJFVXFXPPOHFCJFEFO BM
EBOOJFUUPFHFQBTUNFUDPNQPTUUPJMFUUFOFOPGHFTDIFJEFOJO[BNFMJOH EFSJTJDPTWPPSFFO
WFSTMFDIUFSEFIZHJÑOFnJOLUPFOFNFO¤Ņ</JFND[ZOPXJD[ >%F[FWFSPOEFSTUFMMJOH
WJOEU[JKOPPSTQSPOHJOEFWBOPVETIFSUSBEJUJPOFMFWPSNFOWBOEFDFOUSBMFBGWBMXBUFS
CFIBOEFMJOH FOIVOSFMBUJFGNJOEFSHPFEGVODUJPOFSFO UFOPQ[JDIUFWBOEFIFEFOUFOEBHF
HBOHCBSFNPEFSOF HSPPUTDIBMJHFXBUFS[VJWFSJOHUFDIOJFLFO %FDFOUSBMFFOMPLBMFBGWBM
XBUFSCFIBOEFMJOHTZTUFNFOCFTUBBOBMHFSVJNFUJKE XFSFMEXJKEJOMBOEFMJKLFHFCJFEFO%F
AUSBEJUJPOFMFWPSNFOWBOEFDFOUSBBM[VJWFSFOWPMEPFOJOEFNFFTUFHFWBMMFOOJFUBBOEFOV
HFIBOUFFSEF*11TUBOEBBSE¤¤¤

¤ Warmtenetten zijn per definitie al ň In gebouwmassa, grond, water of

snel decentraal te noemen.
© Er bestaat zelfs een decentrale vorm van kernenergie die
als kansrijk wordt aangemerkt: de
zogenaamde Hoge Temperatuur
Gasgekoelde Reactoren. Binnen
de definitie van decentraal, die in
deze studie wordt gehanteerd wordt
deze techniek echter, gezien het
vermogen van 25 MW, als centraal
aangemerkt (25 MW wordt binnen
de kernenergie wereld wel als een
laag vermogen gezien).
ņ Hoewel door Willes een grens
van 250 kW vermogen wordt genoemd is deze schaalgrootte voor
discussie vatbaar. Het hangt af van
meerdere factoren, zoals de locatie,
de toepassing (woningen, industrie),
de toegepaste systemen, en de vraag
of het wenselijk is om meerdere
energiebronnen of afnemers te
koppelen. Deze aan de schaalvraag
gerelateerde variabelen (b)lijken dus
(nog) belangrijker naarmate een kleiner schaalniveau beschouwd wordt.
Ň In de vorm herlaadbare batterijen, vliegwiel, S.M.E.S.
(Superconducting Magnetic Energy
Storage), zogenaamd ‘Pumped hydro
storage’, of waterstof.

lucht, faseveranderende materialen,
of chemische opslagmedia (een
reactie van een vaste stof -zoals
bijv. zeoliet of Siliciumoxide- met
warmte).
ŉ De burger moet zorg dragen, dan
wel betalen voor de huisaansluiting,
tegen een centraal vastgesteld richtbedrag. Een ander aspect dat ook
onder de zorgplicht valt, maar nog
relatief weinig aandacht krijgt is de
(gemeentelijke) verantwoordelijkheid
voor de voorbereiding op de bestrijding van (milieu)incidenten in relatie
tot de riolering. Het gaat bijv. om
gevaarlijke lozingen met gevaar voor
het functioneren van de RWZI of
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, (dreiging van) explosie en
gevaar door breuk in bijvoorbeeld
een persleiding [Scholtens, 2002].
Ŋ Alle ‘nieuwe lozingen’ sinds 1997
waren reeds vergunningsplichtig.
ŋ Zie bijlage XIII.
¤Ņ Volgens Niemczynowicz [2001]
is hiernaar nog geen gedegen onderzoek gedaan. Bij metingen onder
de bewoners van een ecovillage in
Zweden genaamd ‘Toarp’, bij bewoners van een internationaal studentenhuis in Lund (tevens Zweden)

en leraren en scholieren van de
‘Östra Torn school’ in Lund is geen
indicatie voor hogere frequenties
van besmettelijke ziekten gevonden
in vergelijking met de rest van de
populatie. Volgens Niemczynowicz
[2001] kan als voorzichtige, wellicht
verleidelijke conclusie voor deze
toepassingen getrokken worden dat
“de algehele hygiëne van mensen
belangrijker is voor hun gezondheid
dan voor het soort afvalbehandelingssysteem dat ze gebruiken”.
¤ Integrated Product Policy: lage
grondstofgebruik, lange termijn
technologie, vergevorderde behandelingsvoorzieningen. De IPP- standaard is in 1999 geformuleerd in
Weimar door de E.U. ministers van
milieu en komt neer op het geleidelijk verbeteren van producten en
processen waarbij het beoordelen
de gehele levenscyclus (van ‘wieg tot
graf ’) centraal staat. Doel is af te
stappen van de ‘end-of-pipe’ technologie en deze te vervangen door een
integraal grondstoffen management.
¤¤ Bovendien leiden de (veelal
individuele) systemen, zoals latrines
en bezinkputten door een continu
proces van verstedelijken van de omgeving, tot stijgende verontreiniging
van grondwater [Werner, 2000].
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7.2.4
uitgangspositie en relevantie
decentraal georiënteerde systemen
4JOETFJOEKBSFO[FTUJH CFHJOKBSFO[FWFOUJHJTFSNFFSBBOEBDIUWPPSEFPOUXJLLFMJOHWBO
EFDFOUSBMFTZTUFNFO4DIVNBDIFS<>TUFMUJO[OBOBMZTFWBOEFiHJHBUPNBOJFw
CJKWPPSCFFMEEBUÏÏOWBOEFHFWPMHFOWBOEFNPEFSOFUFDIOPMPHJF WPPSBMWPPSIFU
USBOTQPSU¤©FODPNNVOJDBUJFTZTUFFNJT EBUIFUEFNBUFSJBMFOFONFOTFOiPOUXPSUFMUw¤ņ
%PPSCFMBOHIFCCFOEFQBSUJKFOXPSEUWFFMBMFFOPOHFMJKLFVJUHBOHTQPTJUJFWBOEFDFOUSBBM
HFPSJÑOUFFSEFTZTUFNFOFOoUFDIOJFLFOUFOPQ[JDIUFWBOEFDFOUSBMFWFSPOEFSTUFME
/BBTUEFJOEFQSPCMFFNBOBMZTFCFTQSPLFOEPNJOBOUJFWBOEFIVJEJHFBDUPSFOFOEFQBE
BGIBOLFMJKLIFJEWBOOJFVXFPOUXJLLFMJOHFO XPSEFOBMTBSHVNFOUFOBBOHFWPFSEEBUEF
WFSQMJDIUFBBOTMVJUWPPSXBBSEFOPQEFIVJEJHFQVCMJFLFOFUXFSLFOFOEFVOJGPSNJUFJUWBO
EFBBOTMVJUUBSJFWFO LPSUXFHEFIFUFSPOPNJF POHFBDIUEFXFSLFMJKLFLPTUFO BMUFSOBUJF
WFOCVJUFOTQFM[FU0NEJUUFHFOUFHBBOWBMUUFPWFSXFHFOPNPOEFSWPPSXBBSEFO¤ŇEF
BBOTMVJUWFSQMJDIUJOH FO WPPSCFQBBMEFHSPFQFOBGOFNFSTFOPGQSPEVDFOUFOBGUFTDIBĊFO
)FUJTWBOCFMBOHPNWSPFHUJKEJHEFSBOEWPPSXBBSEFOWPPSIFUVJUFJOEFMJKLHFLP[FOTZTUFFN
DPODFQUUFGPSNVMFSFO%FPOUXJLLFMJOHWBOEFJOGSBTUSVDUVVS[FMG EFUBSJFGSFHVMFSJOHJO
WFSIPVEJOHUPUUSBOTQPSUBGTUBOEFOEFUPFHBOHUPUEFWFSTDIJMMFOEFOFUUFOLBOEBOUJKEJH
XPSEFOBGHFTUFNEPQIFUHFLP[FOTZTUFFNDPODFQU [PEBUHFOPFNEFATDIFWFFDPOPNJTDIF
VJUHBOHTQPTJUJFTWPPSLPNFOXPSEFO
&FOWPPSEFFMWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFOJTEBU[F NJUTHPFEVJUHFXFSLU BMTFEVDBUJFQSJODJQF
LVOOFOCJKESBHFOBBO CFHSJQWPPS WFSBOEFSJOHTQSPDFTTFO4ZTUFNFOEJFWBMMFOCJOOFO
EFDFOUSBMFQMBOOJOHTDPODFQUFOLVOOFOMFJEFOUPUTUFSLFSHFEFDFOUSBMJTFFSEFOFUXFSL
TUSVDUVSFO XBBSCJKPOEFSEFMFOWBOEFOFUUFOSFMBUJFGBVUPOPPNLVOOFOGVODUJPOFSFO
%JULBOnFYJCFMFQMBOOJOHTDPODFQUFOPOEFSTUFVOFO
)FUQSJODJQFJTOJFUTQFDJmFLFFOFJHFOTDIBQWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFO NBBSJTHPFE
SFBMJTFFSCBBSCJOOFOEFDFOUSBMFWPPS[JFOJOHFOOBCJKFJOEHFCSVJLFST&SMJHHFOWPPSBMHPFEF
LBOTFOCJKIFSTUSVDUVSFSJOHTPQHBWFO¤ň<.FJKFS B>
/BBTUCFTUBBOEFFDPOPNJTDIFOJEFPMPHJTDIHFPSJÑOUFFSEFPWFSXFHJOHFO MPDBUJFTQFDJmFLF
LFONFSLFOFOWFSFJTUFO LVOOFOPPLCFTUBBOEFPGOJFVXFOJDIFT¤ŉEFBBOMFJEJOH[JKOWPPS
OJFVXF EFDFOUSBMF UFDIOPMPHJF.BSLUFOEJFBBOIFUCFHJOWBOIVOPOUXJLLFMJOHTUBBO
LVOOFOOJDIFTDSFÑSFO¤Ŋ7PMHFOT,FNQ<>[PSHFOOJDIFTWFFMBMWPPSFFOJOTUSVNFO
UBSJVNWPPSEFPQ[FUWBOFFOOJFVXQBSBEJHNBPGUFDIOJFLTZTUFFN%FEPFMTUFMMJOHWBO
OJDIFTJT
r EFNPOTUSBUJFWBOEFMFWFOTWBUCBBSIFJEWBOOJFVXF BGXJKLFOEFUFDIOJFLFO¤ŋ
r GPOETFOXFSWFOWPPSmOBODJÑMFPOEFSTUFVOJOHWBOWFSEFSFPOUXJLLFMJOH
r IFUPQCPVXFOWBONBBUTDIBQQFMJKLFTUFVOWPPSEFUFDIOPMPHJF
r IFUJOCFXFHJOH[FUUFOWBOJOUFSBDUJFWFMFFSQSPDFTTFO FO
r IFUNBLFOWBOFFOCFHJOBBOEFCFOPEJHEFJOTUJUVUJPOFMFWFSBOEFSJOHFO
.FFSTQFDJmFL
r IFUUPFHBOLFMJKLNBLFOWBOWFSBOEFSJOHFODROJFVXFPOUXJLLFMJOHFOJOEFUFDIOPMPHJF
FOIFUCJKHFIPSFOEFJOTUJUVUJPOFMFLBEFS 
r JO[JDIULSJKHFOJOEFUFDIOJTDIFFOFDPOPNJTDIFUPFQBTCBBSIFJEFOEFNJMJFVWPPSEFMFOFO
TPDJBMFXFOTFMJKLIFJEWBO WBOEFHBOHCBSFTZTUFNFO BGXJKLFOEFUFDIOPMPHJTDIFPQUJFT 
r EPPSIFUJO[JDIUFMJKLNBLFOWBOOJFVXFUFDIOJFLFO EFPOUXJLLFMJOHWBOBBOTMVJUFOEF
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UFDIOJFLFOCFWPSEFSFOFOWFSBOEFSJOHFOJOEFTPDJBMFPSHBOJTBUJFTUJNVMFSFO 
r IFUDSFÑSFOWBONBBUTDIBQQFMJKLFTUFVOWPPSFFOQSPEVDU WBOCFESJKWFO POEFS[PFLFST 
QVCMJFLFBVUPSJUFJUFO XBBSWBOIBMGCFXVTUFBDUJFTPOPOUCFFSMJKL[JKOPNFFOTVCTUBOUJÑMF
WFSTDIVJWJOHUFCFXFSLTUFMMJHFOJOEFPOEFSMJOHWFSCPOEFOUFDIOJFLFOFOUPFQBTTJOHFO
0PLEFDPOWFSHFOUJFWBOJOGSBTUSVDUVSFOLBOMFJEFOUPUOJFVXFNPHFMJKLIFEFOFOTZOFSHJF
FĊFDUFO XBBSEPPSOFUUFOWBOFFOLMFJOFSFTDIBBM BMEBOOJFUWFSCPOEFONFUEFDFOUSBMF
OFUXFSLFO [PSHFOWPPSWFSCFUFSJOHWBOEFBMHFIFMFEVVS[BBNIFJEFOXJOTUHFWFOE[JKOUF
FYQMPJUFSFO
)FUJTNPHFMJKLCFXVTUFOPQ[FUUFMJKLFFOOJDIFUFDSFÑSFO<,FNQ >%JUXPSEU
hTUSBUFHJTDIOJDIFNBOBHFNFOUhHFOPFNE XBUEFHFQMBOEFPOUXJLLFMJOHWBOFFOUJKEFMJKL
CFTDIFSNFOEFSVJNUFJOIPVEUPNEFUFDIOPMPHJFUPFUFQBTTFO©Ņ©
¤© Binnen de ‘ver’-thema’s komt dit

voor materialen neer op ‘verspreiding’, voor mensen ‘vervreemding’.
In 1992 werd 75% van de gedolven
en geoogste natuurlijke bronnen op
de wereld getransporteerd naar 2,5%
van het aardoppervlak, waarbij 80%
van de natuurlijke bronnen eindigde
als afval [Smit, 2000].
¤ņ Nieuwe transport en infrastructuursystemen leiden volgens
Schumacher [1973] tezamen met de
ontwikkeling van de communicatiesystemen tot een nieuwe dimensie
van vrijheid, maar ook tot “een
tendens om de vrijheid te vernietigen, door alles uitermate kwetsbaar
en onveilig te maken”. Den Uyl
stelde in een Ikon-programma onder
de titel ‘Kan het echt niet minder?’
dat sprake is van een paradox die te
weinig door Schumacher onderkent
wordt: “gigantische projecten zijn
vaak nodig om ergens anders de opbloei van kleinschaligheid mogelijk
te maken” [De kleine Aarde, 1975].
¤Ň Aan (kleine) producenten of
grote (industriële) verbruikers kan
een sterke mate van eigen verantwoordelijkheid voor de eigen
energie- of (afval)waterhuishouding
gegeven worden. Voorbeeld is de
huidige gang van zaken bij het ophalen en verwerken van overig vast
afval. Partijen worden geprikkeld
tot innovatieve ideeën [Künneke et
al., 2001].
¤ň Het principe zou omschreven
kunnen worden als het decentraal
‘injecteren’ van een ‘achterstandswijk’ of regio via implementatie
van water- of milieutechnische
decentrale concepten. Het principe
van decentraal injecteren om op

een hoger schaalniveau of groter
deelgebied effecten te genereren
is al wel bekend op andere gebieden, zoals bij het introduceren van
cultuur(dragers), transportknooppunten of natuur. Voorbeelden
zijn het Centre Pompidu project
in Parijs, het Caré d’Art in Nîmes
(Fr.), de ‘Living Water Garden’ in
Chengdu (Sichuan, China) en diverse
‘transferia’ in Frankrijk en Engeland
[Timmeren, 1999a; Meijer, 2002a].
¤ŉ Niches zijn (in eerste instantie)
onbelangrijke aspecten van toepassing. De stoommachine, oorspronkelijk alleen ontwikkeld voor het
wegpompen van water uit mijnen
is hiervan een voorbeeld [Cooper,
2000]. Een ander voorbeeld is de
anaërobe waterzuivering: De eerste
anaërobe systemen werden ontwikkeld om menselijk afval te behandelen (septic tank). Door de succesvolle introductie van aërobe systemen
werd echter weinig ondernomen
om de anaërobe systemen verder
te ontwikkelen Uiteindelijk werden
door de industrie niches gecreëerd
die de ontwikkeling van de anaërobe
systemen bevorderden. In sommige
industriëen werden namelijk geconcentreerde afvalwaterstromen geproduceerd. ‘Conventionele’ systemen
zijn ongeschikt om deze stromen
te behandelen, zodat anaërobe
systemen verder werden ontwikkeld.
[Lettinga, 1997].
¤Ŋ Voorbeelden zijn niches voortkomend uit noodzaak, bijvoorbeeld
een lage dichtheid, zoals bij het
‘Wilde Wonen’, Lichte- en Informele
Stedenbouw concepten, Wonen op
water, en dergelijke. Maar ook uit
idealisme, zoals bij Eco-villages, en
autonomie- zoekende concepten,

et cetera.
¤ŋ Een voorbeeld is de UV-peroxidetechnologie die toevoeging van
chloor tijdens de drinkwaterbereiding kan voorkomen. Deze technologie is afkomstig uit Canada, waar
het op kleine schaal in decentrale
projecten is toegepast. De techniek
was daarbij in eerste instantie te
duur voor grootschalig gebruik. Na
zes jaar optimaliseren is de techniek
in Nederland uiteindelijk wel geschikt gemaakt voor grootschalige
drinkwaterzuiveringsinstallaties.
Per 2004 krijgen zo’n 200.000
klanten van de 700.000 klanten
van PWN Waterleidingbedrijven
Noord Holland drinkwater dat op
een dergelijke wijze is behandeld.
Daarnaast bereiden meerdere andere
grootschalige drinkwaterbedrijven
implementatie voor (o.a. Rotterdam).
De methode is milieutechnisch gezien beter, is veiliger, maar ook een
meer effectieve zuiveringsmethode.
De combinatie licht en peroxide
desinfecteert niet alleen het water
goed maar breekt ook alle organische micro-organismen af [Eggink,
2004].
©Ņ Schot [1994] definieert strategisch
niche management als volgt: "the
creation, development and controlled phase-out of protected spaces
for the development and use of
promising technologies by means
of experimentation, with the aim of
(1) learning about the desirability of
the new technology and (2) enhancing the further development and
the rate of application of the new
technology”.

© Het verschil met 'pilot projecten'

is dat bij strategisch niche management een bescherming rondom de
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/JDIFNBOBHFNFOULBO[PXFMEPPSPWFSIFEFOBMTCFESJKWFOPGBOEFSFBDUPSFOXPSEFO
UPFHFQBTU"MTFFOQSPKFDUFOJHFUJKEESBBJUJOIFUCFTDIFSNFOEFNJMJFV LBOIFUQSPKFDUOBBS
FFOBOEFS IPHFS OJWFBVHFCSBDIUXPSEFO*OEJUTUBEJVNJTOPHTUFFETFOJHFCFTDIFSNJOH
OPPE[BLFMJKL6JUFJOEFMJKLJTIFUEFCFEPFMJOHPNIFU[POEFSCFTDIFSNJOHUFTUFMMFO©¤
)FUWJOEFOWBOTUSBUFHJFFONFUIPEFPNFFOTVDDFTWPMMFNBSLUJOUSPEVDUJFWBOJOOPWBUJFT
NPHFMJKLUFNBLFOJTFTTFOUJFFM [FMGTJOIFUHFWBMWBOTUSBUFHJTDIOJDIFNBOBHFNFOU&FO
NPHFMJKLFPOEFSTUFVOJOHMJHUJOIFUWFSOJFVXFOWBOEFWJTJFPQEF FDPOPNJTDIF XBBSEF
WBOQSPEVDUFOFOEJFOTUFO©©

7.3
Voor- en nadelen decentrale energiesystemen
7.3.1
algemeen
%FQSPCMFNBUJFLWBOWBSJBCJMJTBUJF PGXFMFFONFFSQSFDJF[FUPFSFLFOJOHWBO OFUXFSL 
LPTUFOBBOCFQBBMEFBGOFNFSTPGUSBOTBDUJFTLBOEPPSJOUSPEVDUJFWBOEFDFOUSBMF
EFFM TZTUFNFOXPSEFOPQHFMPTU;PBMTHFCMFLFOJOIPPGETUVL XPSEUEJUCJK WFSEFSHBBOEF 
MJCFSBMJTFSJOHTUFFETCFMBOHSJKLFS©ņ WPPSBMWPPSXFSLFMJKLNJMJFVCFXVTUHFESBH
0PLLVOOFO CJOOFOCFQBBMEFDPOmHVSBUJFT POEFSEFMFOWBOOFUXFSLFONJOEFSBGIBOLFMJKL
WBOFMLBBSXPSEFOHFNBBLU%FDFOUSBMFTZTUFNFOIFCCFOEBOFFOIPHFSFEZOBNJTDIF
FċDJÑOUJF%PPSnFYJCJMJTFSJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFOFUUFOPGOFUXFSLDPNQPOFOUFOLBO
CJOOFOLPSUFSFUJKETQFSJPEFTHFBOUJDJQFFSEXPSEFOPQWFSBOEFSFOEFNBSLUPNTUBOEJHIFEFO
FOOFNFOJOWFTUFSJOHTSJTJDPTBG;PLBOCJKWPPSCFFMECJKEFFMFLUSJDJUFJUTOFUXFSLFOCJOOFO
TUFFETWBLFSPQUSFEFOEFDIBPUJTDIFNBSLUPNTUBOEJHIFEFOFFOWPVEJHFSXPSEFOWPPS[JFOJO
UJKEFMJKLFCFIPFGUFO©Ň
&FOBTQFDUCJOOFOEFUFOEFOTWBOWFSEFSHBBOEFAFDPOPNJTFSJOHJT EBUEFDFOUSBMFOFUXFSLFO
NPHFMJKLIFEFOCJFEFOPNUFDPODVSSFSFOCJK PGUVTTFO OFUXFSLFO©ň*OIFUWPPSHBBOEF
IPPGETUVLJTEFWSBBHOBBSWPSFOHFLPNFOJOIPFWFSSFEFOVHFIBOUFFSEFTUSJLUFTDIFJEJOH
UVTTFOOFUXFSLCFIFFSEFSFOQSPEVDFOU BBOCJFEFS EJUUFHFOXFSLUFOPGEF[FNPFUXPSEFO
HFIBOEIBBGE©ŉ
0OEBOLTIFUHFOPFNEFCFMBOHWBOEFDFOUSBMFEFFMOFUUFOFOTZTUFNFOWPPSWPMIPVECBBS
GVODUJPOFSFOWBOEFTBNFOHFTUFMEFDPNQMFYFOFUXFSLFOPQIPHFSFTDIBBMOJWFBVT HFMEU
WBBLIFUFFSEFSJOEJUIPPGETUVLHFOPFNEF FDPOPNJTDIF OBEFFMWBOFFOPOHFMJKLFVJUHBOHT
QPTJUJFUFOPQ[JDIUFWBODPOWFOUJPOFMFVJUCSFJEJOHWBOEF[FDFOUSBMFTZTUFNFO"MTJOUVTTFO
JOGSBTUSVDUVVSJTHFSFBMJTFFSE[BMEJUDPODVSSFOUJFWPPSEFFMWBOATVOLDPTUT FMEFSTBGHFTDISFWFO
LPTUFO IFCCFOUFOPQ[JDIUFWBOLMFJOTDIBMJHF EFDFOUSBMFPQXFLLJOH©Ŋ;FJTJNNFST
BGHFTUFNEPQHSPPUTDIBMJHFQSPEVDUJFPGWFSXFSLJOHTDFOUSBMFT XBBSCJKIFUQBSBEJHNBWPPS
EFFHBMJUBJSFJOWVMMJOHWBOEFCFUSFĊFOEFOFUXFSLFOHFMEU
%BBSCJKLPNUEBUUPUWPPSFOLFMFKBSFOFOFSHJFCFESJKWFO JO/FEFSMBOE OPH TFNJ 
PWFSIFJETCFESJKWFOXBSFOFOEBBSNFFFFONPOPQPMJFQPTJUJFIBEEFOJOFFOCFQBBMEHFCJFE
;JKCFQBBMEFOXFMLFJOWFTUFSJOHFOXFMFOOJFUHFEBBOXFSEFO&FOCFMBOHSJKLFTUBQJO
/FEFSMBOEJOOBBSFFOPQFOFOFSHJFNBSLUJTIFUTDIFJEFOWBOFMFLUSJDJUFJUTPQXFLLJOH
FOEJTUSJCVUJF FOIFUWFSQMJDIUTUFMMFOWBOFFOTUBOEBBSEWFSHPFEJOHWPPS[FMGPQXFLLFST©ŋ
<7FSCPOHFUBM >7PPSEFCPVXXFSFMEXBTIFUHSPPUTUFWPPSEFFM EBUEVJEFMJKLXFSE
XJFIFUBBOTQSFFLQVOUXBTJOEBUHFCJFEFOCJKBMMFTXBUBGXFFLWBOTUBOEBBSEEFFOFSHJF
CFESJKWFOBMMFUJKEPNIBEEFO HSBUJT BEWJFTUFHFWFO<"SFUT >5FHFMJKLFSUJKEXBTFSEF
POUXJLLFMJOHWBOSFMBUJFGWFFMFOHSPUF WJOFY XJKLFOņŅ*OFFOWSPFHTUBEJVN BMTOPHWFFM
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POCFLFOEJT NPFUCFTMPUFOXPSEFOXFMLFTZTUFNFOXPSEFOBBOHFMFHEEJFWBOVJUEVVS[BNF
POUXJLLFMJOHCF[JFOPQUJNBBM[PVEFO[JKO7JOFYXJKLFOIFCCFOIFUWPPSEFFMEBU[FEF
WFSFJTUFHSPPUUFIFCCFOPNCFQBBMEF HFXFOTUF UFDIOJFLFOBBOUFMFHHFOņ.FEFIJFSPN
XBSFOCJKWPPSCFFMEFOFSHJFCFESJKWFOHFÕOUFSFTTFFSEJOHSPUFMPDBUJFT FOVJUEFQSBLUJKLCMJKLU
EBUNFOXFJOJHNPFJUFEPFUWPPSQSPKFDUFOPOEFSFFOCFQBBMEFHSPPUUF [FHXPOJOHF
RVJWBMFOUFO NCWPLBOUPPSSVJNUF <"SFUT >%FUJKEJTFDIUFSWFSBOEFSE
&S[JKOTUFFETNJOEFSHSPUFQSPKFDUFOFOEFXFJOJHFEJFFS[JKOXPSEFOJOEFMFOPQHFMFWFSE 
XBBSCJKIFUWBBLPPLOPHPOEVJEFMJKLJTIPFMBUFSFEFMFONPFUFOXPSEFOPOUXJLLFMEņ¤
nieuwe technologie wordt gebouwd,
waardoor de technologie zich kan
ontwikkelen van prototype naar een
reëel toepasbare technologie.

©¤ Een voorbeeld binnen

het Europese perspectief is
in Nederland de inzet van
WarmteKracht-koppeling, waarvan
de Energieraad stelt dat deze niet
weggeconcurreerd moet worden
door imperfecties van de in opbouw
zijnde markt” [AER, 2001].
©© Dit wordt ook wel omschreven
als de ‘Eco-efficient Services’ -strategie [Meijkamp, 2000]. Binnen de
huidige ‘service economie’ zouden
producten en diensten slechts als
instrumenten beschouwd moeten
worden om datgene te produceren
waaraan mensen behoefte hebben.
Eén van de potentiële voordelen
is dat er een sterkere nadruk komt
te liggen op systeemgerichte optimalisaties, in plaats van louter product- of procesgerichte maatregelen
[Meijkamp, 2000].
©ņ Hoe kleiner het netwerk, hoe
eerder het mogelijk is om kosten en
baten direct aan gedragingen van
marktpartijen te relateren [Künneke
et al., 2001].
©Ň Künneke [et al., 2001] geeft
twee voorbeelden: de Californische
energiecrisis en de (mogelijk) tijdelijke vraag in enkele (bedrijfs)
ontwikkelingsgebieden die zich sterk
specialiseren op een deelmarkt die
op lange termijn nog niet zeker is.
Als voorbeeld noemt Künneke de
vestiging van vele IT bedrijven in
Amsterdam Z.O. ten tijde van de
IT-hausse, met als gevolg dat enorme
investeringen in de netwerken nodig waren. Enkele jaren later bleek
slechts een deel van de bedrijven de
neergang van de IT mondiaal overleefd te hebben, zodat nu sprake is
van overcapaciteit ter plekke.

©ň Het geldt vooral voor de ener-

gienetwerken. Een vergelijking met
de telecom sector gaat op. Binnen
bepaalde regio’s zou (op termijn) de
concurrentie kunnen plaats vinden
tussen energienetwerken (bijv. gas,
warmte en elektriciteit), tussen
gelijksoortige netwerken (bijv. elektriciteitsnetten) en tussen netten en
zelfvoorziening. Men beschouwd
bestaande netwerken meestal als
natuurlijke monopolies, waarbij
concurrentie tussen verschillende
gelijksoortige netten onwenselijk is.
[Künneke et al., 2001].
©ŉ In 2004/2005 is besloten dat
de Nederlandse energiebedrijven
opgesplitst moeten worden in een
stroomproducent en een netwerkbeheerder. De energiebedrijven
bestrijden de genomen maatregel.
Voornaamste argumenten zijn dat
dit ten koste gaat van de prijsvoordelen voor de consument en dat het
niet scheiden voorkomt dat (alleen)
netwerkbedrijven met investeringsrisico’s worden geconfronteerd en dat
langdurige regulering van netwerken
door behoudende keuzes, gebaseerd
op beperkte risico-analyses, tot
structurele marktverstoringen leidt
[Künneke et al., 2001]. Er is bij de
energienetwerken een discrepantie
tussen de termijn waarop de markt
werkt en de levenscyclus van netwerkinvesteringen [Plug et al., 2002].
©Ŋ De exploitatie van kleinschalige
netten die geheel of gedeeltelijk
onafhankelijk van de publieke netten
kunnen functioneren, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de betrouwbaarheid en voorzieningszekerheid
is reeds ontwikkeld, maar heeft
onder de bestaande voorwaarden te
weinig mogelijkheden om zich als
alternatief of als concurrent van de
publieke netten te ontwikkelen.

©ŋ In Europa is het beleidsklimaat

dat de overheid verdere privatisering
nastreeft om uiteindelijk een vrije
Europese markt voor energie te
creëren. Per 1 juli 2001 is de markt
voor ‘groene’ energie vrijgegeven en
sinds 2004 kan elke consument uit
verschillende energiemaatschappijen
kiezen.
ņŅ In de aanleg van bijvoorbeeld
een energienet voor 1000 tot
10.000 woningen kon relatief veel
tijd (advies, meedenken/praten) in
gestoken worden. Gevolg was dat
(energie)bedrijven zich (tot voor
kort) minder graag bezig houden
met kleinschalige projecten (10
tot 50 woningen), waar decentrale
technieken relatief grotere kansen
hebben [Arets, 2004].
ņ De grotere projecten leenden zich
beter voor veel van de (duurzame)
technologie, die dan ook bij voorkeur gerealiseerd werd. Zo is het
alleen op grotere schaal financieel
interessant om een warmtenet aan te
leggen met restwarmte uit vuilverbranding of stoom/tapwarmte uit
elektriciteitscentrales. Ook het realiseren van een warmtekrachtcentrale
en het grotere warmtepompsysteem
vereist relatief grote investeringen
in het net. In de vinex is gekozen
voor een ‘bundelingsbeleid’ [Jong et
al., 1993b]. Vinex wijken hebben de
vereiste grootte om rendabel te kunnen investeren, en er is duidelijkheid
over de uiteindelijke energievraag
[Arets, 2004; Kerssemakers, 2003].
ņ¤ Een voorbeeld is een project in
Amsterdam [Arets, 2004]: het eerste
deel van een grote wijk is ontwikkeld met warmtelevering van AVI
Amsterdam. Om de bouwkosten van
het net (en daarmee de investeringskosten) zo laag mogelijk te houden
moet worden besloten of een kleinere wijk ook warmtelevering krijgt,
en zo ja wat de te verwachte warm203
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%FFOFSHJFCFESJKWFO[JKOJONJEEFMTHFQSJWBUJTFFSE%JUMFJEUUPUFFOWFSBOEFSEFIPVEJOHņ©
&OFSHJFCFESJKWFO[JKOHFFOWPPSTUBOEFSWPPSIFUSFBMJTFSFOWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFO PNEBU
[JKEFWFSQMJDIUJOHLSJKHFO[PSHUFESBHFOWPPSWPMEPFOEFCBDLVQWFSNPHFOBMTFSJFUTNJT
HBBU FOEFLPTUFOWPPSIFSTUFM[FMGNPFUFOESBHFOņņ
%FQPTJUJFWFFĊFDUFOWBOMJCFSBMJTBUJFWPPSEFDFOUSBMFTZTUFNFO[JKOPOEFSNFFSHFCMFLFOJO
IFU7FSFOJHE,POJOLSJKL XBBSBMMBOHFSTQSBLFJTWBOFFOHFMJCFSBMJTFFSEFFOFSHJFNBSLU
%FWBOBGIFUCFHJOBBOXF[JHFNPOPQPMJFQPTJUJFWBOEFFOFSHJFTFDUPSIBEWSJKXFMBMUJKEUPU
HFWPMHEBUJOWFTUFSJOHFOXFSEFOHFEBBOJOHSPUF DFOUSBMF FOFSHJFDFOUSBMFT%PPSEF
DPOTUBOUFHSPFJWBOEFFOFSHJFWSBBHFOEF[FLFSIFJEWBOFFOBG[FUNBSLUXFSEFOEFSJTJDPT
WBOHSPUFJOWFTUFSJOHFOCFQFSLU<$BTTFEZ ĦģēĖĕ >)FUPQFOFOWBOEF
FOFSHJFNBSLUIFFGUHFWPMHFOWPPSEFHSPPUUFWBOJOWFTUFSJOHFOEJFHFEBBOXPSEFOEPPS
FOFSHJFMFWFSBODJFST%FPO[FLFSIFJEWBOFFOBG[FUNBSLUEPPSDPODVSSFOUJFFOWFSEFSHBBOEF
UFDIOJTDIFPOUXJLLFMJOHNBLFOLMFJOFSFJOWFTUFSJOHFOQPQVMBJSņŇņň*OFFOWSJKFNBSLU
HFMEUWPPSDFOUSBMFTZTUFNFOIFUSJTJDPEBUEPPSNFFSDPODVSSFOUJF HSPUFJOIFUWFSMFEFO
HFEBOFJOWFTUFSJOHFOWFSMPSFOLVOOFOHBBOEPPSPWFSDBQBDJUFJUFOMBHFSFQSJK[FO&FOQVOU
WBOBBOEBDIUCMJKGUPGFFO[FLFSFFOFSHJFWPPS[JFOJOHLBOXPSEFOHFHBSBOEFFSEņŉ
Figuur 7.3
Vergelijking investeringen in centrale infrastructuur
en in energieopwekking / modulaire PV systemen
vraag overschrijdende
capaciteit
capacitetit
vraag
investering in modulaire
PV systemen
investering in centraal netwerk en
nieuwe elektriciteitscentrale

&FOWSJKFFOFSHJFNBSLUHFFGUDPOTVNFOUFOEFLFV[FVJUNFFSEFSFEJTUSJCVUJFCFESJKWFO
%FDPOTVNFOULBONFUFFOEJTUSJCVUJFCFESJKGFFODPOUSBDUTMVJUFOņŊ#JKFFOWSJKFNBSLU
JTLMBOUFOCJOEJOH[FFSCFMBOHSJKL*OWFTUFSJOHFOJOEFDFOUSBMFFOFSHJFPQXFLLJOHVJU
IFSOJFVXCBSFCSPOOFOCJKEFHFCSVJLFSTQFMFOFFOCFMBOHSJKLFSPM 'JHVVS <&EJOHFS
,BVM >$POTVNFOUFOLVOOFO[FMGPPLFOFSHJFQSPEVDFOUXPSEFOņŋ0GTDIPPOFS
WPPSEFMFO[JKOJOFFOWSJKFNBSLUWPPSLMFJOFNPEVMBJSFIFSOJFVXCBSFFOFSHJFUFDIOJFLFO 
XFSLUEFWSJKFNBSLUWPPSBMTOPHSFNNFOEPQEFJOUSPEVDUJFFSWBO%JULPNUWPPSBMEPPS
EFSFMBUJFGIPHFBBOTDIBGLPTUFOFOEBBSNFFEFMBOHFUFSVHWFSEJFOUJKEWBOEFNFFTUF
EFDFOUSBMFUFDIOJFLFOFOTZTUFNFO

7.3.2
specifieke voor- en nadelen
)FUQSJODJQFWBOEFAFDPOPNJFTPGTDBMFTQFFMUFFOCFMBOHSJKLFSPMCJKEFWFSTDIJMMFOEF
FOFSHJFTZTUFNFOŇŅ3FEFOEBBSWPPSJTEBUHSPUFTZTUFNFOHPFELPQFSFOFċDJÑOUFS[JKOEBO
LMFJOFTZTUFNFO#JKUIFSNJTDIFFOFSHJFTZTUFNFOJTCJKWPPSCFFME EPPSEFHSPUFSFBGNFUJOHFO 
EFUIFSNJTDIFFċDJÑOUJFWBOFFOJOTUBMMBUJFHSPUFSŇ)FUFĊFDUWBOTDIBBMWFSHSPUJOHEPPS
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EJWFSTFUFDIOPMPHJTDIFPOUXJLLFMJOHFOJTEFMBBUTUFKBBSBGHFOPNFO%JULPNUPNEBU
WFSCFUFSJOHFOJOFOFSHJFPN[FUUJOHTUFDIOJFLFOSFMBUJFGNFFSJOWMPFEIFCCFOHFIBEPQLMFJO
TDIBMJHFFOFSHJFPQXFLLJOHEBOPQHSPPUTDIBMJHFTZTUFNFO7FSEFSIFCCFOBVUPNBUJTFSJOH
FODPNNVOJDBUJFUFDIOPMPHJFFSWPPSHF[PSHEEBUWFFMLMFJOFTZTUFNFONFUNJOEFSPGHFFO
NFOTFOLVOOFOGVODUJPOFSFO<8JMMJT4DPUU >
/BBTUEF[FWFSCFUFSEFPNTUBOEJHIFEFOCJOOFOEFGZTJFLFTDIBBMFDPOPNJFJTCJKLMFJOTDIBMJHF
TZTUFNFOTOFMMFSTQSBLFWBOQPTJUJFWFFĊFDUFOWBOVJUEFmOBODJÑMFTDIBBMFDPOPNJFEPPS
NFFSEFSFVOJUTWBOIFU[FMGEFUZQFUFNBLFOFOPGUFJOTUBMMFSFO [PSHUNBTTBQSPEVDUJFWPPS
LPTUFOWFSMBHJOH[PEBUJOWFTUFSJOHFOŇ¤HFEFFMELVOOFOXPSEFOPQHFWBOHFO
%FWPPSEFMFOWBOEFDFOUSBMFPQXFLLJOHIFCCFOWFSEFSCFUSFLLJOHPQEFNPHFMJKLIFJEUPU
CFTQBSJOHWBOFOFSHJFFOLPTUFOPQUSBOTQPSUFOEJTUSJCVUJF%FOBEFMFOIFCCFOWPPSBMUF
NBLFONFUNJOEFSWPPSEFFMBMTHFWPMHWBOWSBBHOJWFMMFSJOH5PDICMJKLUVJUPOEFS[PFLEBU
EFFĊFDUFOWBOWSBBHOJWFMMFSJOH PWFSFFOFUNBBMCF[JFO BMWBOBGDBUPUXPOJOHFO
BGEPFOEFQMBBUTWJOEU<,FSTTFNBLFST 8JMMJT4DPUU > 'JHVVS 
7PPSEFMFOWPPSIFUFOFSHJFCFESJKG JOWFSHFMJKLJOHNFUEFUSBEJUJPOFMFNBOJFSWBODBQBDJUFJUT
VJUCSFJEJOH[JKO IFUOJFU EJSFDU IPFWFOJOWFTUFSFOJOOJFVXFJOTUBMMBUJFTFOTVCTUBUJPOT IFU
OJFUIPFWFOVJUCSFJEFOWBOIFUCFTUBBOEFFMFLUSJDJUFJUTOFUFONPHFMJKLUFCFIBMFOSFEVDUJFT
WBOUSBOTNJTTJFWFSMJF[FO<&EJOHFS,BVM >)FUPQXFLLFOWBOEFFOFSHJFEJDIUCJKEF
HFCSVJLFSLFOUOJFUBMMFFOFOFSHFUJTDIWPPSEFMFO
)FSOJFVXCBSFFOFSHJFCSPOOFO[PBMT[POFOXJOEIFCCFOFFOSFMBUJFGMBHFFOFSHJFEJDIUIFJE
tevraag is. In overleg met gemeente,
ontwikkelaar en aannemer wordt
afgesproken dat in de toekomstige
woonwijk een bepaald formaat woningen wordt ontwikkeld. Inmiddels,
anderhalve jaar verder, besluit de gemeente samen met de ontwikkelaar
dat er grotere woningen komen met
een veel grotere warmtevraag. Het
net blijkt dan niet toereikend te zijn
voor het benodigde vermogentransport. Gevolg is dat forse wijzingen
noodzakelijk zijn. Dit leidt tot veel
getouwtrek: het energiebedrijf heeft
reeds grote investeringen gedaan
(een deel daarvan wordt met een
eenmalig bedrag per woning afgelost, de rest wordt over een periode
van 15 tot 30 jaar terugverdiend in
de exploitatie).
ņ© Hoewel men in de bouwwereld
de energiebedrijven nog steeds
ziet als gratis adviesgroep, is bij de
energiebedrijven intern steeds meer
druk gekomen (alle) uren vergoed te
krijgen. Argument is, naast de grotere nadruk op winstgevendheid bij
gelijktijdige verbeterde marktpositionering, dat andere adviseurs, zoals
installatie adviseurs ook betaald
worden [Arets, 2004].

ņņ Bij de andere essentiële netwer-

ken (drinkwater, afvalwater, afval)
speelt dit laatste in zekere mate ook.

Al is hier, op de (vaste)afvalmarkt
na, nog geen geliberaliseerde markt
. Er wordt al wel gespeculeerd over
(gedeeltelijke) privatisering van (met
name) de afvalwaterbehandeling.
ņŇ Een voordeel van kleinschalige opwekking is een geleidelijke
inbreng op de energiemarkt. Het
energieaanbod groeit (in geleidelijkheid) met de vraag mee. De korte
constructietijd van kleinschalige
energieopwekking zorgt ervoor dat
het energieaanbod beter stuurbaar
is en meer op de lokale vraag toegespitst.
ņň De modulaire opbouw van technieken zoals PV en windturbines sluit
hier goed op aan. Opwekking met
meerdere (kleinere) energieinstallaties kan bijdragen aan de betrouwbaarheid van het aanbod, aangezien
de kans dat een groot aantal installaties tegelijk uitvallen kleiner is
dan dat één grote installatie uitvalt.
[Edinger & Kaul, 2000].
ņŉ Bedrijven kunnen bijvoorbeeld
door mismanagement niet in staat
zijn te leveren. De gevolgen voor
een energieleverancier blijven vaak
beperkt tot een verminderde winst;
er is immers nog een vraag waar aan
voldaan had kunnen worden. Voor
de consument kunnen de gevolgen

veel groter zijn bij het uitvallen van
de energievoorziening als productieprocessen stil komen te liggen.
ņŊ Bijvoorbeeld een systeem waarbij
de leverancier de kosten betaalt voor
een bij de consument geplaatst PV
paneel.
ņŋ Een goede regeling voor het terugleveren van elektriciteit is vereist.
Een andere vereiste is een goede
monitoring (en regeling); met de
moderne elektronica en computers
goed te leveren. Als iedereen energie
zou leveren aan het elektriciteitsnet
is er zonder coördinatie kans op
overbelasting.
ŇŅ Het principe gaat op voor alle essentiële stromen (zie hoofdstuk 6).
Ň Dit geldt vooral voor thermische
centrales, waar het oppervlak in
verhouding geringer wordt t.o.v.
de inhoud naarmate de afmetingen
toenemen. Bij hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines of
PV cellen speelt deze fysische schaaleconomie minder dan bij boilertechnologie.
Ň¤ Bijvoorbeeld in het geval van de
energie stroom: isolatie en DC-AC
inverters, transformatoren die DC
(Direct Current, ofwel gelijkstroom)
omzetten naar AC (Alternating
Current, ofwel wisselstroom).
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XBBSEPPS[FFFOHSPPUHSPOEPQQFSWMBLOPEJHIFCCFOFOSFMBUJFGABBOXF[JH[JKO FTUIFUJTDIF
WFSWVJMJOH 0NUFWPPSLPNFOEBUEFHSPOELPTUFOWPPSEF[FWPSNWBOFOFSHJFPQXFLLJOH
VJUEFIBOEMPQFOJTEVCCFMHSPOEHFCSVJLBBOHFXF[FO%PPSEFSVJNUFPQXPOJOHFOUF
HFCSVJLFOWPPSFOFSHJFPQXFLLJOHLVOOFOGVODUJFTFOLPTUFOHFDPNCJOFFSEXPSEFOŇ©Ňņ
Figuur 7.4
Dagelijkse vraagcurves voor 2, 5, 20 en
100 huishoudens,Verenigde Staten
15 KW

5 huishoudens

verbruik / klant

2 huishoudens

verbruik / klant

22 KW

0

0

tijd van de dag

tijd van de dag

15 KW

15 KW

100 huishoudens

verbruik / klant

verbruik / klant

20 huishoudens

0

tijd van de dag

0

tijd van de dag

&FOBOEFSBTQFDUJTEFCFUSPVXCBBSIFJE)FUCFTUBBOEFFMFLUSJDJUFJUTOFUMFWFSUFFOIPFWFFM
IFJEFMFLUSJDJUFJUWPPSFFOCFQBBMEFQSJKTFOHBSBOUJFWBOMFWFSJOH CFUSPVXCBBSIFJE 7PPS
TPNNJHFUPFQBTTJOHFOJTEFCFUSPVXCBBSIFJEWBOIFUFMFLUSJDJUFJUTBBOCPEOJFU[PCFMBOHSJKL 
NBBSJTFFOMBHFQSJKTWBOWFFMNFFSXBBSEF [PBMTCJKWFSXBSNJOHTBQQBSBUVVSŇŇ7PPSBOEFSF
UPFQBTTJOHFOJTEFCFUSPVXCBBSIFJEXFFSFFOFFSTUFWFSFJTUFFOJTEFQSJKTPOEFSHFTDIJLUŇň
)FUCFTUBBOEF DFOUSBMF FMFLUSJDJUFJUTZTUFFNMBBUXFJOJHLFV[F PNEBUEFNPHFMJKLIFEFOUPU
FUJLFUUFSJOHCFQFSLU[JKO%FDFOUSBMFPQXFLLJOHTTZTUFNFOLVOOFOOBBSEFTQFDJmDBUJFTWBO
EFHFCSVJLFSHFPQUJNBMJTFFSEXPSEFO [PEBUEFDFOUSBMFPQXFLLJOHPQCFJEFBTQFDUFO MBHF
QSJKTFOFFONJOEFSFCFUSPVXCBBSIFJE PGIPHFQSJKTFOFFOCFUFSFCFUSPVXCBBSIFJE JOIFU
WPPSEFFMJTUFOPQ[JDIUFWBODFOUSBMFPQXFLLJOH<8JMMJT4DPUU >

7.4
Voor- en nadelen decentrale sanitatiesystemen
7.4.1
algemeen
/BBTUEFWPPSLFVSWPMHPSEFWPPSEFWFSXFSLJOHWBOEFHFIFMFŇŉBGWBMTUSPPNWPMHFOTEF
AMBEEFSWBO-BOTJOLFOEFAMBEEFSWBO%FMGU [JFIPPGETUVL'JHVVS JTIFU
CFIFFSWBOEFTBOJUBUJFTUSPNFO BMTPOEFSEFFM JOFFSTUFJOTUBOUJFHFLFONFSLUEPPSEFESJF
TUBQQFOBBOQBL PPLXFMEFBBOQBLWPMHFOTEFESJF3THFOPFNEA3FEVDF3FVTF3FDZDMF
<,VKBXB3PFMFWFME >
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)FUSFEVDFSFOWBOEF BGWBM TUSPPNJTCFIBOEFMEJOIFUWPPSHBBOEFIPPGETUVL TUVSJOH 
#JKEFBOEFSFUXFFBTQFDUFOJTFFOWSPFHUJKEJHFPQTQMJUTJOHOBBSLXBMJUFJUWBOEPPSTMBHHFWFOE
CFMBOH%JUNBBLUIFUOPPE[BLFMJKLPN WPPSIFULVOOFOPOEFSTDIFJEFOWBOEFJOBBO
NFSLJOHLPNFOEFTZTUFNFOFOUFDIOPMPHJF EFTBOJUBUJFTUSPPNPQUFEFMFOJOEFFMTUSPNFO
&WFOBMTEFEFmOJÑSJOHWBOTBOJUBUJFLPNUEJUJOFFSTUFJOTUBOUJFOFFSPQBGWBMXBUFSFOWBTU
PSHBOJTDI BGWBM XBBSOBEF[FXPSEFOPOEFSWFSEFFMEOBBSLXBMJUFJUŇŊ
7FSTDIJMMFOEFUFDIOJFLFOWPPSCFIBOEFMJOHWBOBGWBMXBUFSFOPSHBOJTDIWBTUBGWBMLPNFOJO
BBONFSLJOHWPPSUPFQBTTJOHJOLMFJOTDIBMJHFTBOJUBUJFDPODFQUFOŇŋ-BOHOJFUJFEFSFNFUIPEF
JTFWFOHFTDIJLUWPPSFFO[FMGEFUZQFBGWBMPGBGWBMXBUFS%FBBSEFOTBNFOTUFMMJOH EF
IPFWFFMIFEFOWBOEFBGWBMTUSPNFOPQFFOMPDBUJFFOEFNPHFMJKLIFEFOFOCFQFSLJOHFOWBO
EFCFIBOEFMJOHTNFUIPEFCFQBMFOEFTZTUFFNLFV[F
1SPCMFNFOCJKEF[FCFTUBBOEFWFFMBMQSJNJUJFWFFOPGAMPXUFDIEFDFOUSBMFBGWBMXBUFS
CFIBOEFMJOHTTZTUFNFO[JKOEFMBHFLXBMJUFJUWBOIFUFČVFOU EFTMFDIUFXFSLJOHWBOEF
TZTUFNFOBMTHFIFFMFOEFNPFJMJKLFTVQFSWJTJFFODPOUSPMFEPPSEFBVUPSJUFJUFO7SJKXFM
JFEFSFMPLBUJFJTEBBSCJKVOJFL FOWSBBHUFJHFO TQFDJmFLFPQMPTTJOHFO
&S[JKOJOIFUMBBUTUFEFDFOOJVNWBOEFFFFVXWFFMOJFVXFEFDFOUSBMFBGWBMXBUFS
CFIBOEFMJOHTTZTUFNFOPOUXJLLFME%F[FTZTUFNFOIFCCFOEFWPMHFOEF PWFSFFOLPNFOEF 
LFONFSLFO
 JOUFHSBUJFWBOXBUFS BGWBMXBUFSFOBGWBMNBOBHFNFOUTZTUFNFOňŅ<8JMEFSFS >
 HFTDIFJEFOJO[BNFMJOHFOCFIBOEFMJOHWBOWFSTDIJMMFOEFDBUFHPSJFÑOWBOBGWBMTUSPNFO
 WFS[BNFMEJOIFUCFIBOEFMJOHTHFCJFE IVJT HFCPVX OFEFS[FUUJOH GBCSJFL JOEVTUSJF
 UFSSFJO <8JMEFSFS >
 IFSXJOOJOHWBOOVUUJHFTVCTUBOUJFTWPPSWFSEFS NFFTUBMEJSFDUHFCSVJL DPNQPTU 
 CJPHBT NFTU FUDFUFSB HFCBTFFSEPQIFUDPODFQUAJOEVTUSJÑMFFDPMPHJF<+FMJOTLJ 
 3BIB >
%FWFSTDIJMMFOUVTTFOEFEJWFSTFIFEFOEBBHTFEFDFOUSBMF BGWBM XBUFSCFIBOEFMJOHTTZTUFNFO
IFCCFOWPPSBMCFUSFLLJOHPQ
 HFTDIFJEFOJO[BNFMJOHWBOEFCFMBOHSJKLTUFTPPSUFOIVJTIPVEXBUFS [JFCJKMBHF9 

Ň© Zonnepanelen zijn nuttig als (op-

timaal) gebruik wordt gemaakt van
de nu 'ongebruikte' daken. Andere
milieugerelateerde concepten, zoals
geïntegreerde afvalwaterzuivering op
het dak of in de gevel en toename
van daktuincultuur, kunnen hierdoor
gehinderd worden.
Ňņ Een nog niet aangetoond, mogelijk bijkomend voordeel is de positieve uitstraling die de integratie van
energieopwekking en gebouwen kan
hebben op een verhoging van het
milieubewustzijn van mensen door
de zichtbaarheid. Energieopwekking
wordt daarmee een beeldbepalend
onderdeel van het ontwerp.
ŇŇ Verwarmingsapparatuur verbruikt
relatief veel energie maar een storing

van enkele minuten is niet merkbaar. nisch- noch economisch aantrekkelijk is), bij snel groeiende buitenwijken in ontwikkelende landen, in
ziening van computers bij netwerk
providers. Een korte stroomstoring gebieden met waterschaarste, en in
gebieden waar nutriënten- en waterkan er voor zorgen dat een groot
recycling voor ‘duurzame ontwikgebied zonder internet komt te
zitten. Vanwege de hiermee gepaard keling’ lokaal opgelost wil worden
[Fröhlich, 2003].
gaande hoge kosten hebben veel
ňŅ Door de integratie van water en
internetproviders zelf een korte
afvalwater management systemen op
termijnopslagsysteem geïnstalleerd
een lokale schaal kan flink bespaard
om de elektriciteitsvoorziening te
worden op (drink)water toevoer,
waarborgen.
wat een positieve uitstraling heeft
Ňŉ Organisch en anorganisch.
naar de waterwinning (grondwater,
ŇŊ Zie Bijlage X.
oppervlaktewater reservoirs) en een
Ňŋ De nieuwe (decentrale) sanitatie hogere grondwaterstand mogelijk
concepten kunnen een relevante
maakt. Dit heeft weer een positieve
oplossing vormen voor afgelegen
uitwerking op de ongemoeide groei
gebieden (waar de verbinding met
van (aanwezige) groen.
een centraal netwerk noch tech-

Ňň Een voorbeeld is de stroomvoor-
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 BMEBOOJFUNFFOFNFOWBOPQEBLFOFOXFHFOWFS[BNFMESFHFOXBUFSň
 NBBUXFSLUFDIOPMPHJF BGHFTUFNEFUFDIOPMPHJF UPFHFQBTUUFSCFIBOEFMJOHWBOEF
 WFSTDIJMMFOEFBGWBMXBUFSTPPSUFO
 IFSJOUSPEVDUJFJOEFNBUFSJBBMLSJOHMPPQWBOEF HF[VJWFSEF SFTJEVFOOBCFIBOEFMJOH
 ASFVTF <8JMEFSFS >
 EFTDIBBMWBOUPFQBTTJOH WBSJÑSFOEWBOFFOHF[JOTIVJ[FOFOBQQBSUFNFOUFODPNQMFYFO
 UPUJOEVTUSJFUFSSFJOFOFOXPPOXJKLFO
0QEFDFOUSBBMOJWFBV[JKOWFMFXBUFS[VJWFSJOHTNFUIPEFOUFPOEFSTDIFJEFO%F[FXPS
EFOPOEFSEFOPFNFSĚēĒHFQMBBUTU%FBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHFO[JKOPQUFEFMFOWPMHFOT
NFFSEFSFTQFDJmDBUJFT;PXPSEFO[FJOHFEFFMEJOBVUPOPNFFOHFÕOUFHSFFSEFTZTUFNFO
4ZTUFNFOEJFBVUPOPPNXFSLFONBLFOHFFOPGNJOJNBBMHFCSVJLWBOEFFJHFOTDIBQQFO
WBOEFPNHFWJOHXBBSJOIFUTZTUFFNHFQMBBUTUJT0PLXPSEUXFMHFTQSPLFOWBOCJPMPHJTDIF
TZTUFNFO BMTAMPXUFDITZTUFNFOBBOHFEVJE WFSTVTDPNQBDUTZTUFNFO [PBMTEFCJPSPUPSň¤
<4DIBNJOFF >%FJOEFMJOHWPMHUEFBBOXF[JHIFJEWBOUFDIOPMPHJF EBOXFMOPPE[BBL
PGOJFU WBO FFOBBO[JFOMJKLEFFM CFXFHFOEFPGXBUFSHFMFJEFOEFWPPS[JFOJOHFOň©
)FU[VJWFSJOHTSFOEFNFOUJTWPPSCFJEFTZTUFFNHSPFQFOPOHFWFFSHFMJKL UFSXJKMIFUNJMJFV
SFOEFNFOUEPPSFFOMBHFSFFOFSHJFWSBBHCJKEFCJPMPHJTDIFTZTUFNFOHVOTUJHFSJTňņ%F[F
TZTUFNFO[JKOCJKIFUNBLFOWBOTZTUFFNLFV[FTUFQSFGFSFSFO8FMHFMEUEFWPPSXBBSEFWBO
IFUCFTDIJLCBBS[JKOWBOWPMEPFOEFSVJNUF
%FTDIBBMWBOUPFQBTTJOHJTBGIBOLFMJKLWBOEFCFQBBMEFPQUJNBMFHSPPUUFWBOIFUTZTUFFN
[FMGňŇ#JKEFHFÕOUFHSFFSEFTZTUFNFO[BMWPPSIFUPQUJNBBMGVODUJPOFSFOHFCSVJLHFNBBLU
XPSEFOWBOEFFJHFOTDIBQQFOWBOEF EJSFDUF PNHFWJOH FOIPFWFOEF[FOJFUNFFSFYQMJDJFU
BMTBQBSUTZTUFFNIFSLFOCBBSUF[JKOňň&FOWPMMFEJHFWFSWMFDIUJOHWBOGVODUJFTIPFGUQFS
EFmOJUJFOJFUWPPSEFMJHUF[JKO BBOHF[JFOEFMFWFOTEVVSWBOEFWFSTDIJMMFOEFPOEFSEFMFOPG
FMFNFOUFOLBOWFSTDIJMMFO#PWFOEJFOLBOJOUFHSBUJFEFOPPE[BLFMJKLFnFYJCJMJUFJUJOEFXFH
TUBBO

7.4.2
specifieke voor- en nadelen
decentrale afvalwaterbehandeling
%FSFMBUJFGLMFJOFSFTDIBBMWBOUPFQBTTJOHFOEVTHFNBLLFMJKLTDIFJEFOOBBSWFSTDIJMMFOEF
LXBMJUFJUEJDIUFSCJKEFCSPOHFMEUBMTUFDIOJTDIFWPPSEFFMWPPSEFDFOUSBMFTBOJUBUJFTZTUFNFOňŉ
)FUCJKLPNFOEFOBEFFMWBONFFSMFJEJOHFOCMJKGUUPUEFEJSFDUFTDIBBM PNHFWJOH CFQFSLU
)FSHFCSVJLWBO EFFM TUSPNFOXPSEUFFOWPVEJHFS FOEFTZTUFNFO[JKOSFMBUJFGFFOWPVEJHUF
JNQMFNFOUFSFO7PPSEFFMJTPPLEBUFFOVJUHFCSFJEF DFOUSBMF JOGSBTUSVDUVVS RVBMFOHUFFO
HSPPUUF WPPSLPNFOXPSEU8FMJTTQSBLFWBOTDIBBMBTQFDUFONFUCFUSFLLJOHUPUNBUFSJBBM
HFCSVJLFOEPPSTUSPPNFċDJÑOUJFňŊ)PMMÊOEFS<>TUFMUEBUDPOWFOUJPOFMF DFOUSBMF 
TZTUFNFOSFMBUJFGHFNBLLFMJKLFSWFSBOEFSFOEFFČVFOUFO RVBLXBMJUFJUFOLXBOUJUFJU 
LVOOFOWFSXFSLFOEBOBMEBOOJFUHFLPQQFMEFEFDFOUSBMFTBOJUBUJFTZTUFNFOňŋ
%FQSPCMFNFOEJFEFIVJEJHFEFDFOUSBMFCFIBOEFMJOHTUFDIOJFLFOOPHPOEFSWJOEFOIBOHFO
OBVXTBNFONFUEFJODPOTJTUFOUJFWBOEFTBNFOTUFMMJOHWBOEFTUSPNFOFOIFUWBSJÑSFO
WBOIFUWPMVNFFOEFWBTUFEFMFOWBOEFTUSPPNŉŅ&FOBDUVFFMQSPCMFFNJTIFUHFCSVJL
WBODIFNJDBMJÑOFOGBSNBDFVUJTDIFTUPĊFOEJFBDDVNVMFSFOJOIFUHFSFDZDMFFSEFXBUFSFO
NPHFMJKL WJBJSSJHBUJFUPFQBTTJOHFO JOEFWPFETFMLFUFOUFSFDIULPNFOŉ<8JMEFSFS 
8JHHFST >
208

Hoofdstuk 7

Decentrale Technische Systemen: Autonomie

4FDVOEBJSF HFCSVJLTBTQFDUFO[PBMTEFDPOUSPMFPQMFLLBHFT EJFOFOOJFUVJUIFUPPHWFSMPSFO
UFXPSEFO1FSJPEJFLFDPOUSPMFFOPOEFSIPVEFOFFOTUSJLUFTDIFJEJOHWBOHSJKTXBUFSFO
ESJOLXBUFSTZTUFNFOJTOPPE[BLFMJKLŉ¤%PPSEFSFMBUJFWFHFSJOHFQFOFUSBUJFHSBBEWBOEF
TZTUFNFOJTIFUOPHTUFFETOPPE[BLFMJKLEBUEFIVJEJHFEFDFOUSBMFUFDIOJFLFOPWFSFFO
MBOHFSFQFSJPEFHFNPOJUPSEXPSEFOFOEBUJO[FUJONFFSEJDIUCFWPMLUFHFCJFEFOBQBSU
CFPPSEFFMEXPSEUŉ©

ň Volgens Otterpohl [2000] is een

consequentie van decentrale afvalwater behandelingssystemen bij de
bron, dat oplossingen aangedragen
moeten worden voor het verwerken
(infiltreren) van regenwater.

ň¤ De Biorotor is een ronddraaiende

trommel die voor de helft onder
water staat en gevuld is met speciaal
materiaal waaraan bacteriën zich
hechten om het water te zuiveren.
Het systeem neemt in verhouding
minder ruimte in beslag.
ň© Ook de meeste biologische systemen hebben enige regeling nodig,
zoals een pomp die zorgt voor de
bevloeiing.
ňņ De energievraag is voor biologische systemen een factor 30 tot 100
lager dan voor compacte systemen.
Door de afwezigheid van, dan wel in
aantal sterk gereduceerde bewegende
delen is ook de storingsgevoeligheid
van low-tech systemen geringer. De
kosten van een biologisch systeem,
zoals een helofytenfilter, zijn relatief
hoog in vergelijking met de aanschaf
van een compact systeem. Daar
staat tegenover dat het onderhoud
van een filter beperkt is [Van Hall
Instituut, s.d.].
ňŇ Overblijvende randvoorwaarden
voor dit soort systemen zijn het aantal inwonersequivalenten afvalwater,
de samenstelling van het afval en de
optimale reactietemperatuur.
ňň Het is onduidelijk of meer op
technologie beruste zuiveringssystemen (de zogenaamde compacte
systemen) dan wel de biologische
systemen (of low-tech systemen)
het meest gewaardeerd zal worden
door bewoners. Meer op technologie
gebaseerde systemen die uit het zicht
worden opgelost, zoals het actief
slib systeem, worden geacht de
gebruikers een vertrouwder gevoel
te geven doordat het als (positieve)
technologie wordt ervaren. Daar

staat tegenover dat de betrokkenheid
bij de eigen bijdrage aan het afvalwater weer hoger verwacht wordt
bij zichtbaar zuiveren [Schaminee,
1999].
ňŉ Dit exergetische principe biedt
mogelijkheid tot cascadering en
optimale afstemming van kwaliteit
van een bepaalde ‘stroom’ (aanbod)
op de vraag. De afvalwaterstromen
kunnen bijvoorbeeld vanaf het
begin beter gescheiden worden op
de toegespitste verwerkingsmethode
en –technologie. Gevolg is dat de
verwerkingsmethoden efficiënter
en relatief milieuvriendelijker zijn
[Siemensma, 2000]. De energievoorziening is meer toe te spitsen op
kwaliteit van levering, in combinatie
met een transitie van product naar
dienst (verwarming, koeling, etcetera).
ňŊ Wat neerkomt op een vermindering van (technische) infrastructuur
op de hogere schaalniveaus, maar
een stijging van infrastructuur op de
schaal dichter bij de oplossing. Voor
de leidingen geldt dat de doorstromings-capaciteit in relatie tot de
diameter (en dus tot het materiaalgebruik) bij elke verdubbeling van de
diameter meer dan verdubbeld
( (d/2)2 π). De relatieve kosten van
de optelsom van meerdere decentrale deelsystemen, met bijbehorende
technische infrastructuur in verhouding tot één of meer centrale systemen is daarmee een kritische factor.
Vraag nu is in hoeverre, of onder
welke omstandigheden, de optelsom
van deze meerdere (onder)delen,
zijnde decentrale systemen, minder
milieudruk inhoudt dan die van één
of meer centrale systemen. De beantwoordingvan deze vraag is sterk
lokatie afhankelijk.
ňŋ Dit komt door het karakter van
deze conventionele systemen: mengen van alle afvalstromen en overdimensionering i.t.t. de decentrale

‘op maat’ ontworpen systemen die
leiden tot een geringere flexibiliteit
om direct veranderde effluenten te
verwerken, terwijl een raamwerk
van meerdere decentrale systemen
sneller aan te passen is door invoeging van nieuwe componenten of
capaciteiten.
ŉŅ De technieken voor bijvoorbeeld
het verwerken ervan tot biogas op
kleinere schaal zijn nog onvoldoende
doorontwikkeld.
ŉ Bij centrale RWZI’s zijn de medicijnresten, hormonen en andere
schadelijke stoffen door verdunning
meestal tot dusdanig lage waarden
afgenomen, dat behandeling voor
specifiek die stoffen niet realistisch
blijkt, en het effluent, inclusief de
resten, op het oppervlaktewater
gestort wordt. Bij decentrale behandeling zijn door de veel lagere graad
van verdunning, helemaal als zwart
en grijs water onderling gescheiden
blijven, medicijnresten etc in veel
hogere concentraties aanwezig, en is
het afvloeien van het effluent naar
het oppervlaktewater niet mogelijk.
Er zijn wel studies gedaan naar het
oplossen van dit probleem. Dit heeft
ondermeer geleidt tot de toepassing van dubbele tank bij de opslag
van urine, waarbij de urine telkens
tenminste een half jaar opgeslagen
blijft in één van de twee tanks terwijl
uit de andere tank (die een dergelijke
periode van opslag achter de rug
heeft) het residu met nutriënten uitgereden kan worden. Meer recent is
de introductie van een ‘affinity membraan’ (met name t.b.v. de verwijdering van oestrogenen) [Mes, 2005].
ŉ¤ De risico’s van ongewenste kwaliteitsvermenging bij ‘zelfklussen’
worden bij dit soort dubbele systemen groter [Park, 2002].
ŉ© Ook de verdere monitoring en
mogelijk aanpassing van appendages,
zoals (af)wasmachines, is nog onvoldoende onderzocht.
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%FCJKLPNFOEFLPTUFOWPPSPOEFSIPVE SFQBSBUJFPGWFSWBOHJOHWBOEFJOGSBTUSVDUVVS
WBOEFDFOUSBMFTZTUFNFO[VMMFOPQUFSNJKOOBBSWFSXBDIUJOHMBHFS[JKOJOWFSCBOENFUEF
TOFMMFSFMPLBMJTFSJOH<4JFNFOTNB >&FOCFMBOHSJKLNJMJFVBTQFDUJTEBBSNFFWFSCFUFSE
EFEVVSWBOMFLLBHFTFOEFNBUFWBOWFSOJFMJOHFODRPQFOCSFLFOWBOCPWFOHSPOETFJOGSB
TUSVDUVVSJTHFSJOHFS JOHSPPUUFFOUJKE FONJOEFSWBBLOPPE[BLFMJKL
&FOWFFMWPPSLPNFOEOBEFFMWBOTQFDJmFLEFDFOUSBMFTBOJUBUJFTZTUFNFOJTEFNPFJMJKLF
PSHBOJTBUJFFOVJUWPFSJOHWBOIFUPOEFSIPVE EFFYQMPJUBUJFFODPOUSPMFWBONFFSEFSF 
WFFMBMWFSTDIJMMFOEFFOPQBGTUBOEWBOFMLBBSHFMFHFOTZTUFNFO7PPSBMEFDPOUSPMFWBOIFU
[VJWFSJOHTSFOEFNFOUJTWBOCFMBOHŉņ%JUMFJEUUPUIPHFSFCFIFFSFOPQFSBUJFLPTUFOFOWBBL
PPLIPHFSFJOWFTUFSJOHTLPTUFO IFUQSJODJQFWBOEFTDIBBMFDPOPNJFHBBUEPPSEFCFQFSLUF
UPFQBTTJOHOPHOBVXFMJKLTPQ /BUVVSMJKLFUFDIOPMPHJFJTCPWFOEJFOHFWPFMJHFSJOHFCSVJL JT
EBHMJDIUBGIBOLFMJKL IFFGUEBBSPNFFOHSPPUHSPOEPQQFSWMBLOPEJH FOJTSFMBUJFGABBOXF[JH
%JUSFMBUJFGHSPUFSHSPOEHFCSVJLLBOPQHFWBOHFOXPSEFOWJBCFTUBBOEFHSPFOFOXBUFS
HFCJFEFO [PBMTIFMPGZUFOmMUFSTBMTPOEFSEFFMWBOIFUXJKLHSPFO0NEBUTUFFETNJOEFS
CFTDIJLCBSF HSPOE PGEBHMJDIU HFSFMBUFFSEFSVJNUFWPPSIBOEFOJT[BMWFSEFSPQUJNBMJTFSFO
WBOEBHMJDIUFOHSPOEHFCSVJLWBOEFEBBSWBOBGIBOLFMJKLFUFDIOPMPHJFPOEFS[PDIUNPFUFO
XPSEFO
%FPWFSHBOHWBODFOUSBMFOBBSEFDFOUSBMFTZTUFNFOLBOQSPDFEVSFMFQSPCMFNFOHFWFO
%F[VJWFSJOHTTZTUFNFOXPSEFOEJDIUFSCJK PGNJEEFOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOHHFTJUVFFSE 
IFUHFFOBMMFSMFJDPOTFRVFOUJFTIFFGUWPPSHFCSVJLFS CFIFFSEFSFODPOUSPMFSFOEFJOTUBOUJFT
%FNFFTUFEFDFOUSBMFTBOJUBUJFUFDIOJFLFOLFOOFO OFUBMTEFDFOUSBMFTZTUFNFO IFUQSPCMFFN
WBO UFWFFM HFQSPEVDFFSETMJC7BBLLBOEJUOJFUUFSQMFLLFXPSEFOPQHFXFSLUUPUFOFSHJF
FOHSPOEWFSCFUFSBBS&OFS[JKETLPNUEJUWPPSUVJUIFUHFCSFLBBOSVJNUF BOEFS[JKETBBOEF
NPHFMJKLFIJOEFSEJFPQUSFFEUŉŇ#PWFOEJFOHFMEUEBUBMTIFUTMJCBMLBOXPSEFOPQHFXFSLU 
UFSQMFLLFWBBLXFJOJHWSBBHOBBSEF[FHSPOEWFSCFUFSBBSCFTUBBU
7PMHFOT0UUFSQPIM<>[VMMFOFċDJÑOUFEFDFOUSBMFTBOJUBUJFDPODFQUFOHSPUFOEFFMT
POUXJLLFMENPFUFOXPSEFOTBNFONFUNJMJFVCFXVTUFMBOECPVXFOFOFSHJFDPODFQUFO
PNFFOEJSFDUIFSHFCSVJL OBCJKEFCSPO WBOXBUFS FOFSHJFFOOVUSJÑOUFOŉňNPHFMJKLUF
NBLFOŉŉ%FGVOEBNFOUFMFFFSTUFTUBQJTEFPOEFSLFOOJOHFOPQTQMJUTJOHWBOEFLBSBLUFSJT
UJFLFO LXBMJUFJUFO WBOEFWFSTDIJMMFOEFDPNQPOFOUFOWBOIVJTIPVEFMJKLBGWBMXBUFSFO
PSHBOJTDI BGWBMŉŊ%FUPFQBTTJOHWBOEFDFOUSBMFBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHTTZTUFNFOLBO
MFJEFOUPUFFOIPHFNBUFWBO[FMGWPPS[JFOJOHFOEBBSNFFUPUFFONJOEFSFBGIBOLFMJKLIFJE
WBOEVSFTQFDJBMJTNFO TQFDJBMJTUFOFOTPNTWBOEFDFOUSBMF FOFSHJF WPPS[JFOJOHŉŋ
<-FUUJOHB >
*OEJDIUCFWPMLUFHFCJFEFOHBBOEFWFFMBMHFDMBJNEFJOGSBTUSVDUVSFMFWPPSEFMFO NJOEFS
USBOTQPSUJOGSBTUSVDUVVS WBOEFDFOUSBMFTZTUFNFONJOEFSPGJOIFUHFIFFMOJFUNFFSPQ
%PPSEFWSPFHUJKEJHFPQTQMJUTJOHWBOBGWBMXBUFSTUSPNFOXPSEFOEFWFSTDIJMMFOEFEFFMTUSPNFO
CPWFOEJFOHFWPFMJHFSWPPSBGXJKLFOEFTUPĊFO)FUCFXVTU[JKO EFCFUSPLLFOIFJEFOKVJTUF
LFOOJTWBOEFHFCSVJLFSTXPSEUEBBSNFFWBOOPHHSPUFSCFMBOH&FOEFDFOUSBBMTZTUFFNJT
OJFUHFIFFMAWSJKCMJKWFOE PGJOIFUHFIFFMOJFUWSJKCMJKWFOE WPPSEFFSBBOHFLPQQFMEF
HFCSVJLFSTŊŅ&FOTOFMMFEFUFDUJFWBOGPVUJFGHFCSVJLIFFGUEBBSPNQSJPSJUFJU
%FEFFMTUSPPNIVJTIPVEFMJKLBGWBMXBUFSTVHHFSFFSUBMIFUHFCSVJLWBOXBUFSBMTUSBOTQPSU
POEFSTUFVOFOENJEEFM)FUTMVJU CJOOFOFFOEFSHFMJKLFPQEFMJOH PQDPNQPTUFSJOHT
QSPDFTTFOHFCBTFFSEFUPJMFUTZTUFNFOVJU%F[FWBMMFOEBOGFJUFMJKLCJOOFOEFHSPFQ
APSHBOJTDIWBTUFBGWBMWFSXFSLJOH
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7.4.3
specifieke voor- en nadelen
decentrale vaste afvalverwerking en -inzameling
%FCFMBOHSJKLTUFTUSBUFHJFWPPSIFUNBOBHFOWBOEFBGWBMTUSPPNJTSFEVDUJFWBOEFBGWBM
QSPEVDUJF IFUSFDZDMFO FOBMTVJUFJOEFMJKLOJFUBOEFSTNFFSLBO IFUWFSCSBOEFOFOTUPSUFO
5FOBBO[JFOWBOIFU[PHFOBBNEFWBTUFBGWBMLBOEFSFEVDUJFFOIFU EJSFDUF IFSHFCSVJL
WBOBGWBMWPPSBMEPPSEFQSPEVDUPOUXJLLFMBBSTFOGBCSJLBOUFOQPTJUJFGCFÕOWMPFEXPSEFO
0PLEFHFCSVJLFSLBOEPPSFFOCFXVTUFLPPQFODPOTVNFFSMFFGXJK[FNFFXFSLFO)FU
TDIFQQFOWBOWPPSXBBSEFOWPPSIFU[PWSPFHUJKEJHNPHFMJKLTDIFJEFOWBOEFWFSTDIJMMFOEF
BGWBMEFFMGSBDUJFTLBOBMTCFMBOHSJKLTUFCPVXLVOEJHFNBBUSFHFMHF[JFOXPSEFO%JU[PVEBO
JOFFSTUFJOTUBOUJFJOEFXPOJOHPGPQEFXFSLQMFLNPFUFOQMBBUTWJOEFO WFSWPMHFOTJOEF
CVVSUPGEFXJKLFOEFTUBEPGSFHJP0QTUBETXJKLPGTUBETOJWFBV[JKOALSJOHMPPQXJOLFMT
CJKWPPSCFFMEIFUCFTUFJOUFQBTTFOŊ
"GWBMJTNJOEFSDPNQBDUEBOUFOUJKEFWBO[JKOPPSTQSPOH<)BOGPSE >)FULBOJOFSU
[JKOPGHFWBBSMJKL [PBMTCJPMPHJTDIBDUJFGPGSBEJPBDUJFG BGIBOLFMJKLWBOEFCSPOFOFFSEFSF
WFSXFSLJOHTIJTUPSJF#JKIFUWFSXFSLFOWBOBGWBMJTIFUHPFEUFCFTFĊFOEBU[FMGTCJKWPMMFEJH
HFTMPUFOTZTUFNFOŊ¤EFTUSVDUJFQSPDFTTFO PNIFUWPMVNFUFSFEVDFSFOFOWPPSIFUPQXBBS
EFSFOFOPGWSJKNBLFOEBOXFMWSJKNBLFOWBOSFTUTUPĊFO EPPSCJKWPPSCFFMEPYJEBUJF BOEFSF
IVMQNJEEFMFOXPSEFOWFSCSVJLUFOHFQSPEVDFFSEŊ©
0OEFSTDIFJENBLFOUVTTFOPSHBOJTDIFOBOPSHBOJTDIBGWBMJTOPEJH [JFCJKMBHF9 0OEFS
CFQBBMEFWPPSXBBSEFOJTIFUSFMBUJFGFFOWPVEJHPNIFUPSHBOJTDIFBGWBM DBUXFFEFSEFWBO

ŉņ Hiervoor kan veelal bij de leverancier en in sommige gevallen bij
de gemeente een onderhoudscontract worden afgesloten.
ŉŇ Tot op zekere hoogte spelen de
verschillende aspecten van hinder
ook bij het incidenteel afvoeren van
resterend slib vanuit het decentrale
systeem naar elders, ten behoeve van
verdere behandeling c.q. opwerking.
ŉň De restproducten van zwart
water (compost en urine bij urinescheidend toilet, of sludge na behandeling in anaerobe vergisting) kunnen als kunstmest gebruikt worden
[Werner, 2000].
ŉŉ Als voordelen van ‘urban agriculture’ worden genoemd [Viljoen,
1998; Roaf, 2004]: Milieutechnisch:
CO2 reductie, mogelijkheid van
ecologische corridors en ‘–eilanden’
binnen de gebouwde omgeving,
toepassingsmogelijkheden voor
gecomposteerd organisch afval nabij
gebruikers. Sociaal: mogelijke ondersteuning van lokale economieën,
aanknopingspunten voor sociale

stedelijke structuren vereisen dat de
(aanwezige) bewoners hun levensstijl
(zo nodig) aanpassen: een duidelijk
ŉŊ Zwart water kan als deelstroom definieerbaar gebied of een hechte
gemeenschap is snel een voorwaaruitstekend gebruikt worden voor
de. In bestaande stedelijke gebieden
de winning van biogas, eventueel
kan de veelheid aan levensstijlen, het
omgezet in elektriciteit. Urine kan
grote aantal mutaties en het gebrek
door de hoge gehalten stikstof en
aan controle een probleem vormen
fosfor goed gebruikt worden voor
voor de introductie van kleinschabemestingstoepassingen. Keuken
lige, gemeenschappelijke systemen.
afval (slurrie) kan vanwege het
Ŋ Ze vallen onder de groep oploshoge gehalte aan organisch afval
singen die een minimale inspanning
goed omgezet worden in compost en biogas. Grijs water kan als
vergen van de bewoners ten aanzien
deelstroom eenvoudig afgebroken
van het milieu, en het principe ‘baat
worden vanwege het lage gehalte
het niet dan schaadt het niet’. Door
niet-organische componenten. Het
het ‘goede gedrag’ vervolgens zichtkan vervolgens voor lagere doelein- baar te maken, ondersteund door
den, als zogenaamd huishoudwater bijvoorbeeld een eigen vormgeving
toegepast worden (toiletspoelwater, kan het een educatieve waarde krijgen: ‘goed doen, doet goed volgen’.
besproeiingswater, et cetera).
ŉŋ Dit speelt bij de anaërobe syste- Ŋ¤ Binnen een zogenaamd microklimen, waarbij het door de vorming
maat dat geen uitwisseling kent met
van biogas de enige (decentrale)
de omgeving (biosfeer).
zuiveringstechniek is die energie
Ŋ© Een oxidatieproces verbruikt
oplevert in plaats van kost.
zuurstof en produceert koolstofdiŊŅ Decentrale systemen in bestaande oxide en andere gassen.
inpassings- en integratieprojecten,
educatie en recreatie nabij de woningen.

211

Autonomie & Heteronomie

DEEL II

EFUPUBMFIVJTIPVEFMJKLFBGWBMTUSPPN OBCJKEFHFCSVJLFSTDRWFSPPS[BLFSTUFWFSXFSLFOFO
SFDZDMFO)FUBOPSHBOJTDIFEFFMWBOIFUBGWBMWFSPPS[BBLUNFFSQSPCMFNFO)FUCFTUBBUVJU
EFFMTUPĊFOEJF BMEBOOJFUJODPNCJOBUJF EPPSIVOIPFWFFMIFJE DPODFOUSBUJF GZTJFLF 
DIFNJTDIFFOPGCFTNFUUFMJKLFLBSBLUFS QSPCMFNFOWPPSEFHF[POEIFJEPGIFUMFFGNJMJFV
LVOOFOWFSPPS[BLFO [JFLUF POPNLFFSCBSFQSPDFTTFO FUD 
)FUWFSXFSLFOWBOEFPSHBOJTDIFBGWBMGSBDUJFLBOBÑSPPCPGBOBÑSPPCQMBBUTWJOEFO)FU
BÑSPCFWFSXFSLFOXPSEUDPNQPTUFSFOHFOPFNEŊņ/BBTUEFBÑSPCFXJK[FWBOWFSUFSFOWBO
PSHBOJTDIBGWBMJTIFUNPHFMJKLEBUEJUBOBÑSPPCHFCFVSUŊŇ
7PPSDPNQPTUFSJOHTQSPDFTTFOCFTUBBO BGIBOLFMJKLWBOEFTDIBBMWBOIFUDPNQPTUFSJOHT
TZTUFFNFOEF WFSXBDIUF TBNFOTUFMMJOHWBOIFUJOnVFOU WFSTDIJMMFOEFDPODFQUFOFO
UJKETSVJNUFT)FUDPNQPTUUPJMFUŊň EFCFLFOEFWPSNWBOESPPHUPJMFUŊŉ JTHFCBTFFSEPQIFU
QSJODJQFWBODPNQPTUFSJOH
Figuur 7.5
Wijkgebouw / -kas als ‘Abfall Hof’ t.b.v. inzameling
afval deelfracties, Hannover-Nordstadt, Duitsland

%FTDIBBMFOFċDJÑOUJFWBOBGWBMTDIFJEJOHUFOCFIPFWFWBOSFDZDMFOLVOOFOEPPSIFU
TDIFQQFOWBOSVJNUFMJKLFDPOEJUJFTEPPSEFMPDBMFBVUPSJUFJUFO EFBBOXF[JHFWPPS[JFOJOHFO
FOEFCFCPVXJOHTUZQPMPHJFXPSEFOCFWPSEFSE6JUPOEFS[PFLJO'SBOLSJKL<+FVOFTTF >
CMFFLEBUWBOEFNFOTFOJO IBMG WSJKTUBBOEFIVJ[FOUFHFOPWFSTMFDIUTWBOnBU
CFXPOFSTIVOHMBTHFTDIFJEFOJOMFWFSEFOŊŊ;PBMTFFSEFSBBOHFHFWFOJTIFUFFOWPVEJHPN
PSHBOJTDIBGWBMOBCJKEFWFSPPS[BLFSTUFDPNQPTUFSFO&FOQJMPUQSPHSBNNBJOEF#FMMQPSU
/FX:PSL 74 UPPOEFBBOEBUEFSFTUBGWBMTUSPPNHFSFEVDFFSELPOXPSEFONFUBMT
BBOIVJTHFDPNQPTUFFSEXPSEU<$PPMFZFUBM >
*OXPPOXJKLFONFUFFOIPHFSFEJDIUIFJEJTBBOIVJTDPNQPTUFSFOWBBLQSPCMFNBUJTDI
5FEFOLFOWBMUBBOHF[BNFOMJKL EFDFOUSBBM DPNQPTUFSFO/BBSEF[FPQUJFJTOPHXFJOJH
POEFS[PFLWFSSJDIU NBBSEFWFSXBDIUJOHJTEBUIFUJOEFNFFTUPQUJNBMFJNQMFNFOUBUJFFFO
HFMJKLXBBSEJHFSFEVDUJFWBO[POWBOIFUSFTUBGWBMLBOHFOFSFSFO<,VKBXB3PFMFWFME 
>*OEF%VJUTFXJKL)BOOPWFS/PSETUBEUJTXFMFFOQSPKFDUHFSFBMJTFFSEJOFFOHFCJFE
NFUFFOSFMBUJFGIPHFEJDIUIFJEŊŋ)FUBGWBMXPSEUIJFSHFTDIFJEFOJOHF[BNFMEJOFFOHMB[FO
LBT FFO[PHFOPFNEA"CGBMM)PG <'JHVVS><4UBEUQMBOVOHTBNU)BOPWFS >
*OEJUABGWBMIPG XPSEUOBBTUEFHFTDIFJEFOJO[BNFMJOHWBOEFHBOHCBSFTUSPNFO HMBT QB
QJFS LMFEJOH TDIPFJTFM NFUBBM IFUPSHBOJTDIFBGWBMWBOIFUBOPSHBOJTDIFBGWBMHFTDIFJEFO
JOHF[BNFMEFO EF DFOUSBBMHFDPNQPTUFFSE%FSFTUBGWBMTUSPPNXPSEU TFJ[PFOTBGIBOLFMJKL 
HFSFEVDFFSENFUËWBOIFUPPSTQSPOLFMJKLFWPMVNFŋŅ 'JHVVS 
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Figuur 7.6
Ingezamelde deelstromen, Hannover (gemiddeld) en
Recyclingshof Nordstadt

referentie rest
van Hannover

decentrale inzameling
Recyclingshof
Nordstadt

papier
glas

metalen
textiel

organisch afval
gemengd restafval
(grijs afval)

*OEF%VJUTFTUBE#SFNFOJTEJUQSJODJQFWBOCVVSUPGXJKLHFSFMBUFFSEFBGWBMIP
WFOJODPNCJOBUJFNFUDFOUSBMFTUBETWFSEFFMDRWFS[BNFMTUBUJPOTWFSBOEFSEJOFFO
NFFSHFDFOUSBMJTFFSEFPSHBOJTBUJFŋ EJFCFTUBBUVJUWJKG EF DFOUSBMF3FDZDMJOH)ÚGFJO
WFSTDIJMMFOEFEFMFOWBOEFTUBE<#SFNFO >
Ŋņ Het composteren berust op het

verteren van bio-afval bij aanwezigheid van voldoende nutriënten,
vocht, zuurstof, bacteriën en
schimmels. Het eindproduct wordt
gestabiliseerde compost of humus
genoemd (het organisch materiaal
wordt omgezet in water en kooldioxide). Verschillende factoren
hebben invloed op het composteringsproces: temperatuur, vochtgehalte en koolstof/stikstof ratio.
Elke organische structuur heeft een
koolstof-stikstof ratio (C:N) van
tussen de 500:1 voor zaagsel tot 15:1
voor houtsnippers. De ideale C:N
verhouding van de mix van bio-afval
voor een snelle compostering ligt
zo rond de 30:1 terwijl een hogere
verhouding van 50:1 desgewenst tot
een langzame compostering leidt
[Kujawa-Roeleveld, 2001].
ŊŇ Het verteren vindt in een gesloten vat bij een bepaalde temperatuur
plaats en er wordt methaan (CH4),
koolstofdioxide (CO2) en biomassa
uitgescheiden. De biogas opwekking
bestaat voor 55% uit CH4 en voor
45% uit CO2. Het toevoegen van
papier zorgt voor een hogere biogas
opbrengst, en gaat het gevaar voor
verzuren tegen.

Ŋň Een composttoilet bestaat uit een

of meerdere composteerruimtes.
Een voorbeeld van een meercompartiment systeem is de ‘compact
composteur’ van de 12 Ambachten.
Het eerste compartiment, ofwel
de opvangruimte onder ‘de bril’
dient voor de directe opvang van de
uitwerpselen. In dit compartiment
vindt ook de eerste compostering
plaats. Een tweede compartiment
is de ruimte waar dit materiaal
terechtkomt na het keren van het
toilet. Hier is de narijping van de
compost. Dit keren van het toilet
moet tweemaal per jaar gebeuren.
Het zorgt er voor dat voldoende
zuurstof beschikbaar komt in de
composteringsruimte en is daarmee
randvoorwaarde voor een goed
werkend relatief klein (lxb; 1,8 m x
0.9m) toilet [Schaminiée, 1999].
Ŋŉ Door implementatie van droogtoiletten wordt in combinatie met
decentrale zuivering van grijs afvalwater een jaarlijkse rioolheffing
voorkomen en kan per persoon zo’n
13.6 m3 (drink)water per jaar bespaard worden.
ŊŊ Gelijkwaardige verschillen zijn
aangetoond ten aanzien van het
effect van inkomen, leeftijd, scho-

ling en het (milieu)bewustzijn. Het
scheiden van een afval fractie leidde
veelal tot het scheiden van meerdere
afvalfracties [Kujawa-Roeleveld,
2001].
Ŋŋ Het project staat in een wijk met
een dichtheid van 80 woningen/
hectare en bestaat uit 47 woningen
verdeeld over vier woongebouwen,
met daarnaast nog een kinderdagverblijf (45 kinderen) en 2 winkels.

ŋŅ De overige gescheiden ingezamelde afvalstromen worden verwerkt
in het Recyclingshof Nordstadt dat
functioneert als centraal verdeel-/
verzamelstation voor het stadsdeel.
ŋ Het centrale doel van de stad
Bremen bij de introductie van deze
(de)centrale inzameling was een
maatschappelijke heroriëntering van
afvalverwijdering naar afvalbeheer.
Vanaf het begin werd geaccepteerd
dat het project door ondermeer het
vele voorlichtingswerk niet winstgevend kan zijn. De nadruk lag in
eerste instantie ‘slechts’ op het gescheiden inzamelen van glas, papier
organisch en overblijvend afval.

213

Autonomie & Heteronomie

DEEL II

*OIFUFFSTUFA3FDZDMJOH)PG 'JOEPSĊJTWFFMPOEFS[PFLWFSSJDIUOBBSOJFVXFNFUIPEFO
WBOHFTDIFJEFOBGWBMJO[BNFMJOH EFJOUFHSBUJFFSWBO EFBBOQBTCBBSIFJEWBOHFCSVJLFSTBBO
WFS OJFVX E FBGWBMJO[BNFMJOHTXJK[FO BGWBMTPSUFSJOH FOMPHJTUJFLFPQUJNBMJTBUJF
&SCFTUBBOXFM[PHFOBBNEFIBSEF GZTJFLF UFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOWPPSEFBGWBM
JO[BNFMJOHFOoWFSXFSLJOH NBBSEJUTPPSUBGWBMWFSXFSLJOHTTZTUFNFOPQCBTJTWBOBGWBM
BG[VJHJOHIFCCFOJOEFNFFTUFTJUVBUJFTSFMBUJFGHSPUFOBEFMFO*O/FEFSMBOE[JKO[F
CPWFOEJFOOPHOBVXFMJKLTUPFHFQBTU&FOCFMBOHSJKLOBEFFMWBOEFTZTUFNFOPQCBTJTWBO
WBTUF BGWBMBG[VJHJOHJTIFU SFMBUJFG IPHFFOFSHJFHFCSVJLWPPSIFUWBDVàN[VJHFOWBOIFU
TUFMTFM0OEFSPQUJNBMFPNTUBOEJHIFEFOJTIFUTZTUFFNPOHFWFFSUXFFLFFS[PEVVSBMTEF
USBEJUJPOFMF JO[BNFMJOHNFUCFIVMQWBOCJKWPPSCFFMENJOJDPOUBJOFSTBBOEFTUSBBU
8FM[JKOEFPOEFSIPVETFOFYQMPJUBUJFLPTUFOMBHFSŋ¤
%F[FBGWBMWFSXFSLJOHTZTUFNFOPQCBTJTWBOBGWBMBG[VJHJOH[JKOXFJOJHnFYJCFMŋ©FO
WFSCFUFSFOOJFUEFLXBMJUFJUWBOBGWBMTDIFJEJOH<$&%FMGU >+VJTUJOXJKLFONFUIPHF
EJDIUIFEFO XBBSFFODFOUSBBMBG[VJHTZTUFFNIFUNFFTUFċDJÑOULBO[JKO CFIPPSUEF
CFTUBBOEFBGWBMTDIFJEJOHOVWBBLUPUEFTMFDIUTUF
*OFFOQJMPUQSPKFDUJO)FJEFMCFSH %VJUTMBOE XFSEBMMFSMFJ OJFUHFÑJHFOEBGWBMXFHHFHPPJEŋņ
)FUBDIUFSFFOWPMHFOTMFFH[VJHFOWBOPVEQBQJFSFOHGUIBQFSUEPPSEBUEFMFOWBOEF[FBGWBM
TUSPNFOWFSLMFWFOBBOEFCVJTCJOOFOLBOU0PLWPPSIBSEFBGWBMGSBDUJFT [PBMTHMBT EBUEF
CVJ[FOUFWFFMCFTDIBEJHU JTIFUTZTUFFNNJOEFSHFTDIJLUŋŇ
&FOBOEFSFPOUXJLLFMJOHJTEFPOEFSHSPOETFJO[BNFMJOH[POEFSFFODFOUSBBMWBDVàN
BG[VJHJOGSBTUSVDUVVS%FCFXPOFSTPOUWBOHFOFFOIVJTWVJMQBTXBBSNFF[FUPFHBOHLSJKHFO
UPUFFOBBOHFXF[FO TUPSU [VJM)FUBBOUBMTUPSUQVOUFOPG[VJMFONBHOJFUUFLMFJO[JKO
7PPSEFFMJTEBUWFSTDIJMMFOEFCFXPOFSTATBNFOFFOAFJHFO[VJMLSJKHFO XBUIFUJOEJWJEVFFM
FOHFNFFOTDIBQQFMJKLWFSBOUXPPSEFMJKLIFJETHFWPFMWFSHSPPU<#FSFOT >
&MLPOEFSHSPOETJO[BNFMQVOUJTWJBFFOUFMFGPPOWFSCJOEJOHAPOMJOFWFSCPOEFONFUFFO
DFOUSBBMWFSXFSLJOHTPSHBBOFOHFFGUh[FMGhBBO EPPSNJEEFMWBOTFOTPSFO XBOOFFSAHFMFFHE
NPFUXPSEFO0OEFS[PFL<36( >UPPOUBBOEBUEFWPPSOBBNTUFWPPSEFMFOWPPSEF
HFCSVJLFSTHSPUFSFnFYJCJMJUFJUFODPNGPSU[JKO ŋňUFSXJKMWPPSEFWFSXFSLFSTFFOWFSEFSF
PQUJNBMJTFSJOHWBOEFJO[BNFMJOHUFCFIBMFOJTŋŉ

7.5
Conclusies & Aanleiding Hoofdstuk 8
7.5.1
conclusies hoofdstuk 7
t )FUUPFWPFHFOWBOEFDFOUSBMFHFPSJÑOUFFSEFTZTUFNFOWFSHSPPUEFnFYJCJMJUFJU PGXFMEF
EZOBNJTDIFFċDJÑOUJFWBOOFUXFSLFO
t %FDFOUSBMFTZTUFNFOCJFEFOCFUFSFNPHFMJKLIFEFOEBODFOUSBMFTZTUFNFOWPPSPQUJNBMF
VJUWPFSJOHWBOEFEPPSEF/FEFSMBOETFPWFSIFJEHFIBOUFFSEFESJFTUBQQFOTUSBUFHJFWPPS
NJMJFVCFXVTUFOFSHJFCFIFFSFOEBBSNFFEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH
t %FWPPSEFMFOWBOEF[HOATVOLDPTUTCJKEFCFTUBBOEFDFOUSBMFJOGSBTUSVDUVSFONPFUFO
BOEFSTXPSEFOWFSSFLFOEFOBOEFSFWFSCPSHFOLPTUFO [PBMTNJMJFVLPTUFONPFUFOPPL
NFFHFOPNFOXPSEFOCJKIFUNBLFOWBOEFBGXFHJOHUVTTFODFOUSBMFFOEFDFOUSBMF
WPPS[JFOJOH"MMFFOBMTCFJEFHFCFVSUIFCCFOEFDFOUSBMFBMUFSOBUJFWFOFFOFDPOPNJTDIF
LBOTWBOTMBHFO
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t %FDFOUSBMFPQMPTTJOHFO[JKOJOTUBBUOJDIFTUFDSFÑSFO7PPSFFOSFÑMFLBOTWBOFFO
WFSCFUFSEFWFSEVVS[BNJOHWBOEFFOFSHJFFOTBOJUBUJFTUSPPNJTIFUOPPE[BLFMJKLEF[F
PQMPTTJOHFOWJBTUSBUFHJTDIOJDIFNBOBHFNFOUUFCFTDIFSNFO
t *OEJFOEFDFOUSBMFTZTUFNFOXPSEFOUPFHFQBTU NPFUFOEF[FXPSEFOHFÕOUFHSFFSENFU
BOEFSFCPVXLVOEJHFFOOBUVVSMJKLFWPPS[JFOJOHFOFOGVODUJFT
t 0OEFSIPVE FYQMPJUBUJFFODPOUSPMF [JKOUF[BNFONFUCBDLVQWPPS[JFOJOHFOFOIFU
PQWBOHFOWBOTUSPPNWPMVNFWBSJBUJFTEFCFMBOHSJKLTUFWFSCFUFSQVOUFOWPPSLBOTSJKLF
JNQMFNFOUBUJFWBOEFDFOUSBMFFOFSHJFFOTBOJUBUJFTZTUFNFO
t &ċDJÑOUFEFDFOUSBMFTBOJUBUJF[BMHSPUFOEFFMTPOUXJLLFMENPFUFOXPSEFOJOTBNFO
XFSLJOHNFUNJMJFVCFXVTUFMBOECPVXFOFOFSHJFDPODFQUFOPNFFOEJSFDUIFSHFCSVJL
OB CJKEFCSPOWBOXBUFS FOFSHJFFOOVUSJÑOUFONPHFMJKLUFNBLFO

7.5.2
aanleiding hoofdstuk 8, Deel III
*OEFQSPCMFFNBOBMZTF IPPGETUVLUN JTIFUCFMBOHWBOHSPUFSFnFYJCJMJUFJU PGNJOEFS
SJHJEJUFJUWBOEF UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSJOSFMBUJFUPUEVVS[BBNIFJE JOEFEVCCFMF
CFUFLFOJT BBOHFUPPOE%FWSBBHPGPOUXJLLFMJOHFOEBBSCJKIFUQSJODJQFEJFOFOUFWPMHFO
WBOEFAFDPOPNJFTPGTDBMFEBOXFMEJFWBOEFATDBMFFDPOPNZTUBBUDFOUSBBM
#FJEFPOUXJLLFMJOHTQBEFO[JKOJOIPPGETUVLFOOBEFSPOEFS[PDIU
7BOVJUEFCFTUBBOEFJOGSBTUSVDUVVS EFPOUXJLLFMJOHEBBSWBOFOEFCJKCFIPSFOEF
EPNJOBOUF BDUPSFO XPSEUIFUHFMEFOEFQBSBEJHNBWPMHFOTIFUQSJODJQFWBOEFAFDPOPNJFT
PGTDBMFBMTHFXFOTUCFTDIPVXE)FUJOEJUIPPGETUVLPOEFS[PDIUF FOBMTLBOTSJKLOBBS
WPSFOHFLPNFOBMUFSOBUJFGWBOEFDFOUSBMJTBUJFTUVJUOPHPQWFFMTDFQTJT

ŋ¤ Vooral de loon- en brandstofkosten; die mettertijd qua belang
(aandeel) binnen de algehele kosten
zullen stijgen. Te verwachten valt
dat na ongeveer 25 jaar deze afzuigsystemen goedkoper worden dan
gangbare systemen met leging van
containers [Didde, 2002].
ŋ© Dit nadeel weegt zwaarder naarmate de terugverdienperiode langer
is; binnen de thans geldende periode
van 25 jaar is dit één van de meest
nadelige aspecten.
ŋņ In Heidelberg had men meerdere
keren problemen met (relatief grote
delen) afvalhout dat in het systeem
was gedeponeerd. De te grote of
lange stukken bleven in bochten
vastzitten, wat leidde tot opstoppingen. Fabrikanten staan intensiever
(en restrictiever) beheer voor, en wil-

len het aantal bochten verminderen.
Dit is een voorbeeld van het volgend
maken van de ruimtelijke ordening
aan de technische infrastructuur /
-inrichting (zie hoofdstuk 1.3 en
hoofdstuk 2.6.1).
ŋŇ De slappe Nederlandse ondergrond is vaak niet geschikt om het
systeem zonder meer overal aan te
leggen.
ŋň De bewoners in een proefgebied
in Groningen “zijn blij dat ze 24 uur
per dag afval kwijt kunnen”. De wijk
is schoner en mensen die van hulp
afhankelijk zijn hoeven geen afspraken meer te maken om op een vaste
dag en tijd hun zak met afval op de
stoep te zetten [RUG, 2002].

van 40.000 huishoudens komt (in
2002) neer op 14 miljoen euro. Dit
wordt terugverdiend door besparing op handmatig inzamelen. Niet
onderzocht is of een meer onregelmatige leging in tijd en onderlinge
sequentie zorgt voor meer (of minder) vrachtwagen kilometers en of
dit een besparing is t.o.v. het ophalen
op vaste routes (vaak geen optimale
‘vulling’ van de wagens). Toepassing
van het systeem vindt vooral plaats
in dichtbevolkte wijken, waar geen
grijze en groene containers gebruikt
worden, omdat de huidige gescheiden afvalinzameling met containers
handhaving van het bestaande
systeem rechtvaardigt [Berens, 2002].

ŋŉ De investering die nodig is voor

het plaatsen van 800 à 1000 ondergrondse afvalcontainers ten behoeve
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)FUJTOVEFWSBBH PGFSSFMFWBOUFDPODFQUFOCFTUBBOEJFWPMHFOTIFUQSJODJQFWBO
WFSEFSHBBOEFEFDFOUSBMJTBUJFIFUMPLBBMTMVJUFOWBOLSJOHMPQFOJOEFQSBLUJKLCSFOHFO
%JUPOUXJLLFMJOHTQBE[PVUIFPSFUJTDICF[JFOLVOOFOMFJEFOUPUWFS[FMGTUBOEJHEFTZTUFNFO 
NPHFMJKL[FMGTBVUPOPNFTZTUFNFO PQLMFJOFSFTDIBBMEBOEJFCJOOFOIFUIVJEJHHFMEFOEF
QBSBEJHNBXPSEFOOBHFTUSFFGE%JULBOBBOTMVJUFOCJKEFCJOOFOEFJOIPPGETUVL
CFTQSPLFONPHFMJKLIFJEWBOIFUDSFÑSFOWBOFFOPWFSHBOHTGBTFEPPSNJEEFMWBOFFOQMBBUT
TQFDJmFLF HFEFFMUFMJKL POULPQQFMEFJOGSBTUSVDUVVS PGJOGSBTUSVDUVVSEJFCFTUBBUVJUBMEBO
OJFUWFSCPOEFOEFDFOUSBMFDMVTUFST
)FUCFLJKLFOWBOOVUFOOPPE[BBLWBOEF[FWFS[FMGTUBOEJHEF JOGSB TUSVDUVSFOFOTZTUFNFO
NPFUHFCFVSFONFUEFJOTUFFLWBO[PXFMEFFOEPHFOF BMTPPLEFFYPHFOFWJTJFWBO
UFDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOH%JUIPVEUJOEBUBMMFSFFSTUEFDPOUFYUWBOHFSFBMJTFFSEFQJPOJFST
QSPKFDUFOFOoQMBOOFOWBOOVFOWPPSMJHHFOEFQFSJPEFTPQHFUFLFOENPFUXPSEFO
)JFSPQSJDIU[JDIIFUWPMHFOEFIPPGETUVL)FUPQUFLFOFOWBOEFCFMBOHSJKLTUFDPODFQUFO
EJFUFOEFSFOOBBSWPMMFEJHF[FMGWPPS[JFOJOHFOPOULPQQFMJOHWBODFOUSBMFJOGSBTUSVDUVSFO
EBOXFMCPWFOMPLBMFWFSCJOEJOHFOJTIFUEPFM%FWBOVJUNJMJFVUFDIOJTDI SVJNUFMJKLFO
TPDJBBMQFSTQFDUJFGHFMEFOEFFJTFO[JKOEBBSCJKWBOCFMBOH
$FOUSBBMTUBBUEFWSBBHJOIPFWFSSFIFUBGTUBQQFOWBOIFUADFOUSBMJTFSJOHTQBSBEJHNBEPPS
NJEEFMWBOBMEBOOJFUCFXVTUFEFDFOUSBMJTBUJFFFOWPPSXBBSEF FFOBBOWVMMJOH EBOXFMFFO
CFQFSLJOHJTWPPSWFSEFSHBBOEFWFSEVVS[BNJOHWBOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHBMTHFIFFM

LEESWIJZER MODEL A: 8
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Hoofdstuk 8
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8.1
Inleiding
*OWFSWPMHWBOEFCFBOUXPPSEJOHWBOEFFFSTUFBDIUFSHSPOEWSBBHCFIBOEFMUEJUIPPGETUVL
NPHFMJKLFSFGFSFOUJFTEJFFFOJOEJDBUJFLVOOFOWPSNFOWPPSOBEFSFCFBOUXPPSEJOHWBOIFU
FFSTUFEFFMWBOEF JOIPPGETUVLXFFSHFHFWFOEFSEFBDIUFSHSPOEWSBBH%F[FSJDIU[JDI
PQIFUWSBBHTUVLWBO[FMGWPPS[JFOJOHWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO.FFSTQFDJmFLHBBUIFUPWFS
EFWFSTDIJMMFOEJFWPPSULPNFOVJUEFTDIBBMWBOUPFQBTTJOHWBOPQMPTTJOHFONFUCFUSFLLJOH
UPUWFSEVVS[BNJOHWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOFOUFDIOJTDIF JOGSB TUSVDUVSFO
"DIUFSHSPOEWSBBH***
Is er een optimale schaal voor autonomie per stroom, en zo ja, wat is de optimale schaal?¤

7JBEFCFTDISJKWJOHWBOSFGFSFOUJFQSPKFDUFOFOoDPODFQUFOWBO RVBTJ BVUBSLJFFO TFNJ 
BVUPOPNJFLBOFFOFFSTUFBBO[FUHFHFWFOXPSEFOWPPSEFCFBOUXPPSEJOHWBOEFWJFSEFFO
WJKGEFBDIUFSHSPOEWSBBH
"DIUFSHSPOEWSBBH*7
In hoeverre kan via het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken de participatie en
betrokkenheid van gebruikers verhoogd worden?©

"DIUFSHSPOEWSBBH7
Moeten- en kunnen de verschillende technieken voor het optimaliseren van de stromen
samengevoegd worden in een “device” of dienen ze afzonderlijk geïntegreerd te worden
in bestaande (infra)structuren of gebouwen?ņ

*OWFSCBOENFUEFWFMF WSJKF JOUFSQSFUBUJFTFODMBJNTPNUSFOUBVUPOPNJFFOBVUBSLJF[BM
FFSTUJOHFHBBOXPSEFOPQEFCFUFLFOJTFOBGCBLFOJOHEBBSWBO0OEFSEFFMJTFFOLPSUF
PNTDISJKWJOHWBOEFIJTUPSJTDIFCFUFLFOJTWBO[FMGWPPS[JFOJOHJOSFMBUJFUPUEFHFCPVXEF
DRCFXPPOEFPNHFWJOH"BOTMVJUFOEXPSEFOFOLFMFSFMFWBOUFJOUFSOBUJPOBMFSFGFSFOUJF
QSPKFDUFOCFTQSPLFOWPMHFOTEFPOEFSWFSEFMJOHJOEJWJEVFMFXPOJOHFOMFFGHFNFFOTDIBQQFO
$FOUSBBMTUBBUUFMLFOTPG FO[PKBPQXFMLFXJK[FFO EFFM TDIBBMPGTDIBMFOBVUPOPNJF
EBOXFMBVUBSLJFJTCFSFJLUFOXFMLFDPOTFRVFOUJFTEJUIFFGUWPPSIFUHFCPVXEFFOEF
WFSTDIJMMFOEFBDUPSFO
 De eerste achtergrondvraag is in

de probleemanalyse (hoofdstuk 3, 4
en 5) beantwoord.
¤ Toelichting bij achtergrondvraag III (ten dele overgenomen
uit hoofdstuk 1.3.2): ‘Los van het
bepalen van een optimale schaal
van toepassing voor de aan de
verduurzaming van het totaal van de
stromen gerelateerde technieken is
het van belang om per deelstroom
te kijken naar optimale schaal, beredeneerd vanuit de milieutechnische-,
ruimtelijke- en gebruikerscriteria’.
© Toelichting bij achtergrondvraag

IV (ten dele overgenomen uit
hoofdstuk 1.3.2): Onderzocht moet
worden in hoeverre het al dan niet
dichter bij de gebruikers realiseren
van autonome systemen m.b.t. de essentiële stromen leidt tot een grotere
betrokkenheid van die gebruikers
en of het meer zichtbaar maken van
de oplossingen leidt tot al dan niet
positieve gedragsveranderingen.
ņ Toelichting bij achtergrondvraag
V (ten dele overgenomen uit
hoofdstuk 1.3.2): ‘Het grond- en
daglichtgebruik van de verschillende, al dan niet op natuurlijke

processen gebaseerde, milieutechnieken om autonomie te realiseren
moet worden geanalyseerd en waar
mogelijk geoptimaliseerd. Is dit
te integreren in bestaande bouwwerken of bestaande infrastructuur,
en hoe is het proces van ‘duurzame
ontwikkeling’ op wijk, buurt-, blokof gebouwniveau in relatie tot de
oplossing te optimaliseren. Wat zijn
de bouwkundige consequenties van
het samenvoegen van de verschillende technieken en stromen van
een hoger schaalniveau in een bouwwerk, en wat betekent dit voor de
architectonische vertaling?’
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8.2
Autonomie en Autarkie
8.2.1
begripsbepaling
%FHMPCBMJTFSJOHCFSFJLUWPPSTUFFETNFFSTUSVDUVSFOEF WPPSMPQJH MBBUTUFHSFOTEJFWBOEF
QMBOFFUŇ<4BTTFO >*OPOEFS[PFLOBBSEFHFWPMHFOWBOWFSEFSHBBOEFTDIBBMWFSHSPUJOH
FOHMPCBMJTFSJOHXPSEUTUFFETWBLFSIFUCFMBOHWBOEFUFHFOPWFSHFTUFMEFPOUXJLLFMJOH
HFOPFNE BGXJTTFMFOEBBOHFEVJEBMTWFSHBBOEFEFDFOUSBMJTBUJF ABOBSDIJTNF AKJIBEňFO
ABVUBSLJTDIFDFMMFOPGANPUPSFOŉ<.D$BSUIZ"OEFSTPO )BOTPO 
#BSCFS >1SPCMFFNWBOHMPCBMJTFSJOHJTEBUEJF WBOXFHFEFBDIUFSHSPOEWBOEF
[PHFOBBNEFNBSLU FDPMPHJTDIF HSPOETUPĊFOFOJOGPSNBUJFUFDIOPMPHJFAJNQFSBUJFWFOŊ 
MFJEUUPUWFSEFSHBBOEFIPNPHFOJTFSJOH4PNTBBOHFEVJENFUALPMPOJTBUJF 
AWFSBNFSJLBOJTFSJOHŋPGAVSCBOTQSBXM<#BSCFS >
%FFJHFOMPDBMFFOPGOBUJPOBMFJEFOUJUFJUHBBUEPPSIFUOFHFSFOWBOEF[FJEFOUJUFJUCJKEF
PSHBOJTFSFOEFFOSFHVMFSFOEFTUSVDUVSFOTUFFETNFFSWFSMPSFO4UFFETWBLFSMFJEUEJUUPU
FFOQFSNBOFOUFSFCFMMJFUFHFOVOJGPSNJUFJUFOJOUFHSBUJF FOXPSEUEJUPOEFSEFOPFNFS
ABOBSDIJFFOPGABVUBSLJFHFQMBBUTU
%FBDIUFSHSPOEWBOEF[FSFCFMMFSFOEFCFXFHJOHJTEFXFOTPNHSFO[FOUFIFSPWFSXFHFO 
TUBUFOUFMBUFOJNQMPEFSFOFOPGIFUPQOJFVXWFS[FLFSFOWBO RVBTJ BVUBSLJTDIF 
AQBSPDIJBMFJEFOUJUFJUFO BMTFFOFNCMFFNWBOJEFOUJUFJU WSJKIFJEFOFYQSFTTJFWBOEFFJHFO
HFNFFOTDIBQ FOVJUFJOEFMJKLIFUFJHFOJOEJWJEV<"OEFSTPO >
"DIUFSHSPOEWBOEF[FPOUXJLLFMJOHJTWBBLPOWSFEFNFUEFWFSEFSHBBOEFTQFDJBMJTBUJF
CJOOFOIFUNPEFSOF NPOEJBMF MFWFOŅ<)BOTPO >
.FUCFUSFLLJOHUPUCFJEFFYUSFNFO HMPCBMJTFSJOHFOTUSFWFOOBBSWPMMFEJHF FDPMPHJTDIF
FOFDPOPNJTDIF BVUBSLJFPGBOBSDIJTNFHFMEU EBUHFFOWBOCFJEFBMTPQUJNBMFPOUXJLLFMJOH
LBOXPSEFOBBOHFNFSLUWPPSEFTVQSBTUSVDUVVS PGXFMFFOHPFEF EFNPDSBUJTDIFCBTJT
WPSNUWBOTBNFOMFWJOH FO #PWFOEJFO[JKO[FHFFOWBOCFJEFJOEFTQFDJmFLF [VJWFSF
WPSNBMTHPFEFCBTJTUFCFTDIPVXFOWPPSWFSEFSFAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHWBOEFTUSVDUVSFO
WPPSEJFTBNFOMFWJOH FO 
)FUEPFMWBOWFSHBBOEFEFDFOUSBMJTBUJF FOVJUFJOEFMJKLBVUBSLJFXPSEUEPPSHSPFQFO
POUXFSQFST NJMJFVLVOEJHFO FDPOPNFOFO[FMGTCFMFJETNBLFST PQOJFVX TUFFETWBLFS
HF[JFOBMTNPHFMJKLFPOUXJLLFMJOHTSJDIUJOH NFUOBNFWPPSWFSEFSHBBOEFWFSEVVS[BNJOH
<.D$BSUIZ >7PPSOBBNTUFNPUJWBUJFEBBSCJKJTEBUBVUPOPNJFACFUFSCFUBBMCBBSXPSEU
PNIFUUFSFBMJTFSFO[POEFSEFPOPOULPPNCBSFPQPĊFSJOHFO¤ [PBMTWBOPPSTQSPOHOPHIFU
HFWBMXBT*OEFVJUXFSLJOHOBBSDPODSFUFDPODFQUFOCMJKGUEFBVUBSLJFWPPSMPQJHOPHWPPSBM
TUFLFOJOBVUPOPNJFPQPOEFSEFMFO
%FPQMPTTJOHFOHBBOWFSEFSEBOIFUHBOHCBSFEFDFOUSBMJTFSFO FOXPSEFOAPOTJUFPG
[FMGTAVOEFSUIFTJOLPQMPTTJOHFOHFOPFNE;FCFTUBBOVJUDPNQBDUF nFYJCFMFFOOBBS
HSPOEFOEBHMJDIUHFCPOEFOIFJEHFPQUJNBMJTFFSEFUFDIOJFLFO WPPSIFUPOEFSTUFVOFO
WBOIFUAPOBGIBOLFMJKLFSLVOOFOGVODUJPOFSFOWBOFOUJUFJUFOWBOPGCJOOFOEFCFCPVXEF
PNHFWJOH
&FOXFSFMECFTUBBOEFVJUBVUBSLJTDIFADFMMFO TUBUFOPGFFOIFEFO[PSHUWBOVJUTPDJBBM
QFSTQFDUJFGHF[JFOWPPSFFOEJMFNNB7PPSWFMFOXFJOJHBBOMPLLFMJKLPNEBUNFUIPEFOWBO
[PHFOBBNEFATPGUQPXFS© PNCFQBBMEFLXBMJUBUJFWFEPFMFOOBUFTUSFWFO NJOEFSFĊFDUJFG
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XPSEFO1SPCMFNBUJTDIXPSEUIFUBMTEFBVUBSLJFWJB [FFS NJMJFVPOWSJFOEFMJKLFUFDIOJFLFO
FODPODFQUFOXPSEUHFSFBMJTFFSE UFOLPTUFWBOCPWFOHFMFHFOTDIBBMOJWFBVT"VUBSLJFJTEBO
PPLOJFUQFSEFmOJUJFNJMJFVWSJFOEFMJKL OPDIWPMIPVECBBSņ
.FFSOPHEBOCJKEFIVJEJHF DPOWFOUJPOFMFTZTUFNFOFOTUSVDUVSFOHFMEUCJKBVUBSLJFEBUEF
TDIBBMWBOEFFOFSHJFFOTBOJUBUJFWPPS[JFOJOHUFBMMFOUJKEFBGIBOHUWBOEFXFEFSLFSJHIFJE
WBOEFTVQSBTUSVDUVVSFOEFJOGSBTUSVDUVVS%BBSCJK[JKOEFUPFQBTCBSF NJMJFVWSJFOEFMJKLF 
UFDIOJFLFO EFUZQPMPHJFFOEJDIUIFJEWBOCPVXFOÏOEFMFWFOTTUJKMWBOEFCFXPOFST
CFMBOHSJKLFGBDUPSFO

Ň De zogenaamde sleutelactoren
van de wereldeconomie concentreren zich nu in enkele metropolen.
De vraag welke van hen overleven
als brandpunt van wereldwijde
sturing, cultuur en economie, hangt
af van lokaal-regionale inspanning
[Sassen, 2001].
ň De auteur doelt hiermee niet sec
op de Arabische ‘jihad’, noch op het
terrorisme tegen de westerse samenleving. Jihad is een ‘rijk’ woord,
waarvan de meest generieke betekenis, zoals in deze bronnen bedoeld
‘struggle’,‘tegenspartelen’ is; ‘de
strijd van de ziel om het kwaad af te
wenden’ [Barber, 1992].
ŉ De stroming probeert meer nadruk te leggen op de intrinsieke
waarden [Hanson, 2001].
Ŋ Elk van de imperatieven is onafhankelijk van ideologie, land en
cultuur te noemen.
ŋ Veel economisch onderzoek richt
zich op vergelijkingen tussen globalisering met historische perioden van
imperialisme, zoals de Spaanse- &
Engelse koloniale overheersing,
de relatie en/of rol van autarkie
benaderend evenwicht en anarchie
daarbij, en de redenen van de neergang ervan, bijvoorbeeld de rol van
transport en afstand [Irwin, 2002;
Anderson, 2001; Shapiro, 1997;
Barber, 1992]. Er zijn meerdere
hypothetische studies naar de neergang van het Spaanse imperium; de
rol daarbij van anarchie en de zogenaamd gecoördineerde aanvallen op
het als zodanig gegroeide aristocratische netwerk van transport tussen
de nieuwe en oude wereld, en de rol
van smokkelen als ‘zwakke verbin-

dingen’ binnen het transportnetwerk
[Anderson, 2001; Phillips, 1990;
Lynch, 1969]. Belangrijkste conclusie uit de verschillende onderzoeken
is dat er bij het complexe transport
netwerk onder volledige (vrij)handel
sprake is van een zeer delicaat evenwicht. Dat evenwicht staat of valt
met een smalle reeks technologische
parameters. Een kleine verandering
in deze parameters kan een dramatische ineenstorting van een systeem
van zekere vrijhandelsevenwicht
veroorzaken en leiden naar een
‘laisser-faire’ beleid. Dit leidt tot
vormen van quasi autarkie, zoals
bijvoorbeeld ‘portfolio-autarkie’
[Kareken, 1976], wat als ongewenst wordt beschouwd [vrij naar
Anderson, 2001; Kareken, 1976].
Ņ Een maatschappijbrede transitie
naar ‘human-scale technologies’,
zoals deze in de jaren zeventig werd
geproclameerd, heeft niet plaatsgevonden. Toch is sindsdien een
technologie ontstaan die grotendeels
is gebaseerd op het principe van
modularisering, in de vorm van de
toepassing van kleine chips en (personal) computers binnen bestaande
en/of verbeterde technologie. Deze
zijn alleen effectief omdat ze in
gebruik zijn binnen grote systemen,
organisaties op supranationale schaal
met grote snelheden en complexiteit
[Kirkpatrick, 2000].
 In kringen van futurologen wordt
de grote eenvoud van autarkie als
doel, en geringe noodzakelijkheid
van internationale interconnectie
en handel in verband gebracht met
ontwikkelingen die voortkomen
uit nieuwe technologiëen en concepten. Genoemde ontwikkelingen

en concepten die mogelijk relevant
worden zijn de ‘Genie-nanotechnologie’, zogenaamde ‘Local singularity
scenarios’, zoals toekomstige ruimtekolonies, de zogenaamde ‘TuringTest -Kunstmatige Intelligentie en
grensoverschrijdende vormen van
‘Privé-recht’ [Hanson, 2001]. Vanuit
de futurologie gelden onrealistische
verwachtingen ten aanzien van de
mate van autarkie, onafhankelijkheid, in toekomstige technologische
en sociale systemen.
¤ Hier worden ook andere dan de
economische opofferingen bedoeld
(comfort, status, etcetera).
© Onder methoden van soft-power
worden bijvoorbeeld economische
sancties of een volledige handelsboycot bedoeld.
ņ Volgens McCarthy [2003] kan een
wereld bestaande uit sec autarkische
eenheden, door het karakter van
isolationisme, een “vrediger wereld”
met een beleid zonder verstrengelingen inhouden. Een voordeel van
autarkie dat vaak over het hoofd
gezien wordt is de mogelijkheid
om anderen te laten delen in bepaalde goederen of kwaliteiten. Een
technologisch geavanceerde staat
bijvoorbeeld kan autarkie nastreven
als middel om de technologische
voorsprong in stand te houden. Dit
streven naar deel-autarkie gaat op in
bepaalde gevallen van bijvoorbeeld
de wapenindustrie [McCarthy, 2003].
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8.2.2
ontstaan en gebruik van het begrip autarkie
"VUBSLJFLPNUWBOIFU(SJFLTFBVUBSLÒT [FMGWPPS[JFOFOEBVUP [FMG BSLFJO  WPPS[JFO 
WPMEPFOEF[JKO Ň<#MPPNTCVSZ )FSJUBHF1SJODJQJB >%F"UIFOFSTJEFBMJTFFSEFO
XBU[JKBVUBSLJFOPFNEFO FOQSPCFFSEFOFOJHFUJKEFFONBOJFSWBO TBNFO MFWFOUFDSFÑSFO
EJFTJNQFMFOTPCFSHFOPFHXBTPNEFAQPMJTWPMMFEJH[FMGWPPS[JFOFOEUFNBLFO
;FEPFMEFOPQFFOWSJKIFJE DRPOBGIBOLFMJKLIFJE JTPMBUJTNF ATFMGSFMJBODF WBOBOEFSF
MFFGHFNFFOTDIBQQFOPGAQPMJTTFO"VUBSLJFIFCCFOEF"UIFOFSTOPPJUCFSFJLUň'FJUFMJKL
FSWPFSNFOEBUABGIBOLFMJKLIFJEFFOPOEFSEFFMJTWBOIFUTBNFOMFWFO
"VUBSLJFIBOHUOBVXTBNFONFUIPFTBNFOMFWJOHFO[JDIDVMUVSFFMFOIJTUPSJTDIWFS
IPVEFOUPUEFEJSFDUFPNHFWJOH IFUPNNFMBOEPGIJOUFSMBOEŉ)FUCFHSJQBVUBSLJF
XPSEUUFHFOXPPSEJHWFFMCSFEFSHFCSVJLU;P[JKOFSTPDJBMF DVMUVSFMF FDPOPNJTDIFFO
FDPMPHJTDIFBTQFDUFOUFOPFNFO&S[JKOOPHFOLFMFTUBUFOXBBSIFUCFMFJEJTHFSJDIUPQFFO
WPSNWBOTFNJBVUBSLJFŊ
%JUPOEFS[PFLHBBUVJUWBOFFOCFQFSLUF FO[PHFOBBNEFFDPMPHJTDIFJOUFSQSFUBUJFWBO
BVUBSLJTDIFTZTUFNFO)FUCFHSJQBVUPOPNJFXPSEUCJOOFOEJUCFQFSLUFLBEFSWFFMBM
VJUXJTTFMCBBSHFCSVJLUNFUBVUBSLJF"VUPOPNJFŋHFMEUFDIUFSOJFUBMTTVCTUJUVVU
#JKBVUPOPNFDPODFQUFOJOEFNJMJFVUFDIOJFLFOEFCPVXHBBUIFUWPPSBMPNFFO
BVUBSLJTDITUSFWFOPQEFFMBTQFDUFO
*OEFMJUFSBUVVSFOCFFMEFOEFLVOTULPNUIFUTUSFWFOOBBSBVUBSLJFJOBMIBBSCFUFLFOJTTFO
SFHFMNBUJHOBBSWPSFOJOWFSTDIJMMFOEFNJYFOWBOTQJSJUVBMJUFJU [FMGCFQBMJOH WSJKIFJE 
JOEJWJEVBMJUFJU DPÚQFSBUJF FO[FMGWPPS[JFOJOH<.PFU >7PPSBMEFWFSTDIJMMFOEF
CFUFLFOJTMBHFOXPSEFOBBOEFPSEFHFTUFME/FEFSMBOETFWPPSCFFMEFO[JKOAɨF"SUPG
4VSWJWBMWBOEFTUJDIUJOH,VOTUFO.JMJFV<7FSTDIPPS > "7-WJMMF<-JFTIPVU 
FW> EJWFSTFQSPEVDUFOFODPODFQUFOWBO4DIJF<7FSXFJK FW>FOEF4BCCBUJDBM
$FMMT 8FSLTUBUU8FOEPSG <.BUUPO0ċDF FW>,MBTTJFLFSTJOEFMJUFSBUVVS[JKO
A8BMEFOWBO)FOSZ%BWJEɨPSFBV  FOA*TMBOEWBO"MEPVT)VYMZ  FO
AɨFTIBQFPGUIJOHTUPDPNFFOh"NPEFSOVUPQJBhWBO)(8FMMT  *OEJULBEFS
[JKOBOEFSFVUPQJFÑOSFMFWBOU7PPSCFFMEFO[JKOEFEPPS.PSF 'PVSJFSFO1SFVEIPNNF
CFTDISFWFODRPOUXPSQFOoFOTPNTHFEFFMUFMJKLHFSFBMJTFFSEF TPDJBMF VUPQJFÑO
%FNFFSXBBSEFCJKEJUTPPSUJOUFSQSFUBUJFT[JUJOEFTZOFSHJFWBOMBOETDIBQ OBUVVSFO
DVMUVVS"VUBSLJFHBBUJOEBUHFWBMFFOTUBQWFSEFSEBOBMMFFOIFUPQUJNBMJTFSFOWBOEF
FOFSHJFQSFTUBUJFTFOIFUNBUFSJBBMDRHSPOETUPĊFOHFCSVJL

8.2.3
relevante autarke leefgemeenschappen
en concepten uit de historie
7BOPVETIFSJTEFHSPPUUFFONBUFWBO[FMGWPPS[JFOFOEIFJEWBOTUFEFO UF[BNFONFUEF
APNNFMBOEFO¤ŅWBOCFMBOHWPPSIFUPWFSMFWFOEPPSEFKBSFOIFFO¤%FNFFTUFWSPFHF
TUFEFOXBSFOLMFJORVBPQQFSWMBLFOCFWPMLJOHTHSPPUUF¤¤<.PSSJT >%FHSPFJWBOEF
QMBUUFMBOET CFWPMLJOHLPOJOIFUCFHJOJOTUBOEHFIPVEFOXPSEFOEPPSHSPFJFOEFPPHTUFO
5PUEBUEFMJNJFUFOXFSEFOCFSFJLU XBUMFJEEFUPUIFUWFTUJHFOWBOEFTVSQMVTCFWPMLJOHJO
OJFVXPOUXJLLFMEFTUFEFO5FHFMJKLFSUJKEWFSBOEFSEFEFUBBLWBOEFQMBUUFMBOETCFWPMLJOHJO
OJFUTMFDIUTIFUWPPS[JFOJOEFFJHFOCFIPFGUF NBBSPPLEJFWBOEFTUBETCFWPMLJOH XBBSOB
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FFOOJFVXFHSFOTPOUTUPOEWPPSEFCFWPMLJOHTHSPFJWBOTUBEFOPNNFMBOE<'SFZ >
%BBSXBBSEFHFPHSBmTDIFTJUVFSJOHEF[FCFHSFO[JOHWFSTUFSLUFLPOEFCBMBOTVJUFJOEFMJKL
MBOHFSXPSEFOWPMHFIPVEFO5PUPQEFEBHWBOWBOEBBH[JKOFSPWFSEFIFMFXFSFMEOPH
LMFJOFQMBUUFMBOETMFFGHFNFFOTDIBQQFOFOFJMBOEFOEJFBMTOBHFOPFH[FMGWPPS[JFOFOE
CFTUFNQFMELVOOFOXPSEFO¤©0PLWPPSFOLFMFHSPUFSFMFFGHFNFFOTDIBQQFOHPME JO
TPNNJHFHFWBMMFOWPPSMBOHFSFUJKE EBU[FBMTHFIFFMPGPQEFFMHFCJFEFOBMT[FMGWPPS[JFOFOE
UFCFTDIPVXFOXBSFO¤ņ

Ň Autarkie wordt gebruikt voor

zelfvoorziening, qua essentiële
stromen van een gebied. Frequent
wordt het binnen de economische
wetenschap gebruikt: als een politiek
gericht op nationale zelfvoorziening
en onafhankelijkheid van import
(de volledige consumptie wordt
zelf geproduceerd) en economische
hulp. Autarkie wordt daarbij gezien
als een, over het algemeen door
protectionisme bereikte opponent
van vrijhandel. De recente discussie
omtrent –vooral- deze economische
vorm van autarkie zijn ingegeven
door het feit dat nagenoeg elk land
zich in het middengebied tussen
volledige liberalisatie/vrijhandel en
protectionisme/autarkie bevindt,
en het is interessant te bekijken in
hoeverre beleid erop gericht dient
te zijn om het bestuurde gebied
(vaak nog landen) in de richting van
volledig vrijgegeven markten, of in
de richting van autarkie te leiden
[Anderson, 2001, Suranovic, 2003].
Dit wordt wel aangeduid met ‘tribalism’ versus ‘globalism’ [Barber,
1992]. Sommige landen hebben
getracht autarkie te bereiken door
de afhankelijkheid van buitenlandse
materialen (grondstoffen) en voedsel
te elimineren om zo in oorlogstijd de
samenleving te beschermen. Hitler
bijvoorbeeld streefde autarkie na
[Ellis, 2003]. Andere landen bereikten autarkie door sociale isolatie
om de eigenheid van de autochtone
bevolking- of de macht van de leider
in stand te houden [McLeish, 1995].
Zelfvoorziening wat betreft energie,
grond- en voedingsstoffen, goederen, werk, onderwijs en zorg is dan
voorwaarde om de inrichting en stabiliteit van de samenleving volledig
in eigen hand te hebben, ofwel: er is
sprake van ‘zelfbepaling’. Doordat
het vaak gepaard gaat (ging) met gesloten dictatoriale regimes heeft het
begrip in de economische betekenis

een negatieve bijklank gekregen
[Anderson, 2001].
ň Frey [2004] wijst op het belang
van de relatie van de polis en het
hinterland (city-country balance).
Als gevolg van het relatief bergachtige achterland van de Griekse Polis
met relatief geringe vruchtbaarheid
kon maar aan de behoefte van een
beperkte deel van de bevolking
voorzien worden (zo rond de 4000
mensen of zelfs minder). Athene
en enkele andere steden vormden
hierop een uitzondering. In het begin gold de (ongeschreven) regel dat
wanneer de bevolking van een polis
te groot werd, een nieuwe ‘koloniale’
stad gesticht werd (het zgn. growth
by duplication). In de tijd van
Pericles was Athene een bloeiend
imperium dat bijeengehouden werd
door een (maritieme) legermacht en
door geleide handel waardoor feitelijk stukje bij beetje de in het begin
vrijwel bereikte autarkie en onafhankelijkheid verminderde. In feite
bleek hier al dat ook autarkie z’n
schaal kent. Het voorbeeld toont dat
het moeilijk is om autarkie stabiel te
houden, als één van de voornaamste
aspecten (de schaal, de bevolkingsgrootte, e.d.) veranderd.
ŉ Er zijn twee verschillende connotaties: zelfbepaling en zelfvoorziening [Van Dale, 1995]. Daarnaast
wordt het ook verbonden met vrijheid, eigenheid, ongebondenheid, en
zelfredzaamheid [Moet, 2004].
Ŋ Ondermeer Noord Korea, waar
de mate van handel (nagenoeg
alleen met andere communistische
landen) extreem laag is en beperkt
blijft tot ruwe grondstoffen, maar
waar tevens de algemene meerwaarden van specialisatie (een direct
gevolg van deze semi-autarkie) als
minimaal worden beschouwd. Als
voornaamste voordelen worden
genoemd de grote zelfstandigheid en

de onaantastbaarheid voor sancties
behoudens actieve oorlogsdreiging
of -voering [McCarthy, 2003].

ŋ Het woord komt van het Griekse

autonomia, “de vrijheid om de eigen
wetten te volgen, onafhankelijkheid”
[Van Dale, 1995].
¤Ņ Een onderschat secundair aspect
dat invloed heeft op autarkie is
de verhouding stad en platteland,
of ‘stad en ommelanden’, vooral
wat betreft de wederzijdse afhankelijkheid en de kennis van zaken.
Volgens Kristinsson is “de grond
verschraald, raakt de kennis van de
seizoenen en van planten vergeten
en wordt (nog) te weinig gedaan
met compost terwijl tegelijkertijd
landbouwproducten uit verre regionen worden ingevoerd” [Zoethout,
2002]. Deze ver(der)gaande schaalvergroting zorgt voor een vergroting
van het aandeel monoculturen op de
schaal van de gebruiker, de mens.
¤ Steden die de ‘ommelanden’ (of
‘hinterland’) dusdanig hebben geëxploiteerd dat het vermogen tot regenereren van dit hinterland onmogelijk werd, zijn in de historie altijd
ten onder gegaan (bijv. Babylon, Ur,
Nineve) [Frey, 2004; Roaf, 2004].
¤¤ Uitzondering hierop waren
Babylon en Ur [Morris, 1987].
¤© Veelal betreft het leefgemeenschappen die op basis van de
geografische ligging en aanwezige
voorzieningen zoals landbouw voor
eigen gebruik en de beschikbaarheid van drinkwater en vormen
van energie buiten het proces van
schaalvergroting en interconnectie
zijn gebleven.
¤ņ Zo werd tijdens het communisme
binnen de stadsgrenzen van Moskou
nog de helft van het eigen consumptievlees geproduceerd [Kristinsson,
2002b; Girardet, 1999]. In 1996 was
65% van de Moskouse families ver-
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Figuur 8.1
Reconstructies van steden in Mesopotamië

Arbella

Babylon

%VVS[BNF -BOECPVXJTEFCBTJTWPPSFFOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHWBOFFOTBNFOMFWJOH 
PGTUFSLFSWPPSFMLFTBNFOMFWJOH
%FFFSTUFWPPSCFFMEFOWBOHSPPUTDIBMJHFTUFEFMJKLFTBNFOMFWJOHFOEJF BMEBOOJFUPOUXPSQFO 
UF[BNFONFUIVOEJSFDUFPNNFMBOEFOBMT[FMGWPPS[JFOFOEHPMEFO¤Ň CFUSPĊFOTUFEFOJO
.FTPQPUBNJÑEJFSPOE#$MBOHTEF&VGSBBUFOEF5JHSJTPOUTUPOEFO%F[FTUFEFO
HSPFJEFORVBCFWPMLJOHTBBOUBMMFOJOEF[FQFSJPEFWPPSBMnJOLBMTHFWPMHWBOHPFEF
MBOECPVX PPHTUFO¤ň%FTUBEA"SCFMMB .FTPQPUBNJÑ JTFFOIFMFWSPFHFOFEFS[FUUJOHVJU
EJFUJKE%FTUBEXBTSVJNKBBSCFXPPOEFOJTEBBSNFF JOEFEVCCFMFCFUFLFOJT ÏÏO
WBOEFNFFTUEVVS[BNFTUFEFOPPJU 'JHVVS %FTUBE#BCZMPOJTIFUCFLFOETUF
WPPSCFFME NFEFPPLWBOXFHFEFAIBOHFOEFUVJOFO 'JHVVS 
Figuur 8.2
Hangende tuinen van Nebukadnessar, Babylon

%F[FTUBEPOUTUPOESPOE#$FOCFMFFGEFIBBSHPVEFOFFVXHFEVSFOEFEFSFHFFS
QFSJPEFWBO/FCVLBEOFTTBS** #$ UPFOEFLPOJOHCFTMPPUPNEFTUBEPQOJFVX
WPSNUFHFWFO$FOUSBBMTUPOEFOEFAIBOHFOEFUVJOFOFFOPCBEFBBOiEFMBOECPVXFOEF
AUFDIOPMPHJFPNEFOBUVVSUFCFIFFSTFOFOEF[POOFFOFSHJFUFPPHTUFOw¤ŉ
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%FFFSEFSCFIBOEFMEF(SJFLTF1PMJTUPPOEFOFFOTPPSUHFMJKLFWFSIPVEJOHUVTTFOTUBEFO
PNNFMBOE¤Ŋ*OEF[FUJKELXBNIFUOPHXFMWFFMWVMEJHWPPSEBUIVJTIPVEFOTPGLMFJOF
HFNFFOTDIBQQFO[FMGWPPS[JFOFOEXBSFO¤ŋ
0PLEF.JEEFMFFVXTFTUFEFOXFSEFOJOPNWBOHFOCFWPMLJOHTHSPPUUFCFQFSLUEPPSEF
SFMBUJFTUBEFOPNNFMBOE©Ņ#JOOFOEFPNNVVSEFTUFEFOXFSEWBBLMBOECPVXCFESFWFO 
OFUBMTJOEFEJSFDUFPNNFMBOEFO<(JSBSEFU >%FNFFTUFTUFEFOJO&VSPQB[JKOJO
EF[FQFSJPEF UVTTFOFO"% HFTUJDIU;FMGWFSPPS[BBLUFPOEFSHBOHWBOTUFEFO
JTSFMBUJFGWBBLWPPSHFLPNFO NBBSBBOHF[JFOEFTUFEFOJOEFIJTUPSJFBMUJKECFSVTUUFOPQFFO
EJSFDUFTUBEPNNFMBOESFMBUJF BMTMPLBBMTZTUFFN IBEEFPOEFSHBOHHFFOPGBNQFSHFWPMHFO
WPPSBOEFSFTUFEFO
#FLFOEVJUEF[FUJKE[JKOEFWFMFLMPPTUFST)FU[JKOWPPSCFFMEFOWBOHFPSHBOJTFFSEFFO
CFTMPUFOMFFGHFNFFOTDIBQQFOEJFJOOBVXFTBNFOMFWJOHNFUEFEJSFDUFPNHFWJOH
[FMGWPPS[JFOFOEXBSFO©
bonden aan landbouw (tegen 18% in
1967 [UNDP, 1996]. In de provincies
van China zijn tot op de dag van
vandaag nog voorbeelden van klassieke stad/achterland relaties en
vormen van bijna zelfvoorziening.
De steden zijn daarbij geoptimaliseerd naar reisafstanden (vaak nog
paard en wagen) en afstanden zijn
geoptimaliseerd door het localiseren
van bepaalde functies van de stad
in (gespecialiseerde) stadsdistricten
[Roaf, 2004]. Singapore was in 1999
nog volledig zelf-voorzienend voor
de eigen vleesconsumptie en voor
25% van de eigen groente consumptie. In Dar-es-Salaam geldt dat voor
ca. 67% van de bevolking [UNDP,
1996]. In Nederland waren diverse
(boeren)dorpsgemeenschappen tot
ver in de 20e eeuw nagenoeg zelfvoorzienend. Voorbeeld hiervan
is het Groningse Tolbert, dat als
leefgemeenschap tot circa 1930 als
zelfvoorzienend te beschouwen was
[Moet, 2004].
¤Ň Leefgemeenschappen zoals
bedoeïen, indianen en andere jager-verzamelaars tezamen met de
kleinere- al dan niet tijdelijke nederzettingen die functioneerden op
vroege vormen van landbouw (of
combinaties) zijn hier buiten beschouwing gelaten, al vormen ze de
eerste voorbeelden van zelfvoorziening [Diamonds, 1999]. In feite zijn
de tijdelijke of semi -permanente
nederzettingen als meer milieubewust te noemen dan concepten
van zelfvoorziening op één vaste
fysieke plek, aangezien hier door het
rondtrekken ook het ‘laten rusten
van Gaia’ een belangrijk onderdeel

is van het evenwicht tussen cultuur
en natuur. Het heeft wel consequenties voor mogelijke dichtheden: een
hoge waarde voor ‘moderne’ jagerverzamelaarbevolkingen kwam neer
op één individu per 2,5 Km2. Bij de
huidige snelheid waarmee veranderingen optreden geldt overigens dat
de paar overgebleven jager-verzamelaar groepen hun levenswijze binnen enkele tientallen jaren loslaten,
desintegreren of uitsterven.
¤ň Achtergrond daarvoor was de
stijging van de hoeveelheid eetbare
calorieën per hectare. Een hectare
gecultiveerd land kon tussen de
10 tot 100 maar zoveel herders en
boeren voeden als een wild stuk
land jager-verzamelaars kan voeden . Bovendien droeg de vaker
voorkomende vaste woonplaats er
toe bij dat het tijdsinterval tussen
twee geboorten kleiner kon worden
[Diamonds, 1999].
¤ŉ Het centrum van de stad bestond
uit het paleis van Nebukadnessar
met omliggende tuinen.
Daaromheen lagen de Babylonische
huizen die telkens waren gegroepeerd rondom (binnen)hoven. Er
is weinig bekend over de hangende
tuinen. De meeste kennis is afkomstig van de Griekse historici
Berossus en Diodorus Siculus. Het
verhaal gaat dat Nebukadnessar de
opdracht heeft gegeven voor het
bouwen van deze tuin en voor zijn
vrouw die een voorkeur had aan een
glooiende omgeving. De meer recentelijke geschiedkundige bronnen uit
de tijd van Alexander vertellen dat
het ‘een schitterende tuin was met
veel vernuftigheid, waarbij een vorm

van autarkie wordt gehaald’.
¤Ŋ Het in deze periode min of meer
ontstane systeem van groei door
middel van duplicatie is veel later in
de ontwikkeling van Venetië overgenomen (groei door middel van
‘Gilde –wijken’) [Frey, 2004].
¤ŋ De belangrijkste milieuvariabelen
die bijdroegen aan de verschillen
tussen de oplossing van de zelfvoorziening van de gemeenschappen waren: klimaat, geologische
omstandigheden, voedselrijkdom,
oppervlak, versnippering van het
landschap en de mate van isolatie
[Diamonds, 1999].
©Ņ De gemiddelde Middeleeuwse
stad overschreed niet de grootte van
35 hectare in oppervlak en 15.000
inwoners (al zijn er uitzonderingen,
zoals Keulen, Duitsland). De afstand
tussen de rand van het hinterland
en de stad was gemiddeld 6,5 tot 12
kilometer, en de afstand tussen twee
steden 13 tot 24 kilometer [Krier,
1984]. H.G. Wells (zie Proloog, noot
54) was één van de eersten die in het
boek ‘Anticipations’ (1901) de relatie
tussen de schaal en grootte van/
tussen steden en achterland onderzocht. In zijn 2e hoofdstuk beschrijft
hij “de waarschijnlijke diffussie van
grote steden”, als gevolg van grotere
transportsnelheden [Frey, 2004].
© Kloosters kunnen tot op zekere
hoogte gezien worden als egalitaire
gemeenschappen. Plaats je dit naast
de wetenschap dat middelgrote landbouwgemeenschappen van oudsher
altijd georganiseerd waren in groepen met een hoofdman (egalitair),
terwijl koninkrijken beperkt waren
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%FLMPPTUFST[JKOPQUFWBUUFOBMTBVUBSLJTDIFFODMBWFT<.PFU >©¤ XBBSNPOOJLFOJO
BG[POEFSJOHXPPOEFO XFSLUFOFOMFFGEFO#FMBOHSJKLFBTQFDUFOBMTTPCFSIFJEFOTQBBS[BBN
IFJEXBSFOEFCBTJTWPPSIFULVOOFO PWFS MFWFOWBOEFPQCSFOHTUFOWBOEFPNSJOHFOEF
HSPOEFO&FOBOEFSWPPSCFFMEWBOFFO LMPPTUFSHFMJKLFOEF NFFSWPSNHFHFWFOBVUPOPNF
TBNFOMFWJOHNFUCJKCFIPSFOEFUZQPMPHJFJTEFTJOETCFLFOEF$IJOFTFA3PVOEIPVTF
%F3PVOEIPVTFXFSEPOUXJLLFMEBMTFFOTPPSUGPSU;FXBTPOUXJLLFMEWPPSFFO
CFXPOFSTHSPFQEJFCFTUPOEVJUFFOFUOJTDIFNJOEFSIFJE CFLFOEPOEFSEFOBBNh)BLLBh 
PGXFMhCVJUFOTUBBOEFSTh©©%JUIFFGU[JDIGZTJFLWFSUBBMEJOIFUBSDIJUFDUPOJTDIFUZQFWBOEF
SPVOEIPVTF©ņ 'JHVVS HFCBTFFSEPQIVODPNNVOFBDIUJHFXJK[FWBOTBNFOMFWFO
<:BP >
Figuur 8.3

De ‘roundhouse’, China

%FWPSNWBOEFHFCPVXFOJTBMTFFOXFFSTQJFHFMJOHWBO[OGVODUJPOFSFO HF[JFOIFUGFJUEBU
EFSPVOEIPVTFCJOOFOEFCVJUFOXBOEFFOOBHFOPFHWPMMFEJH[FMGWPPS[JFOFOEFTBNFOMFWJOH
XBT©Ň<#FIMJOH >
0PLEJWFSTFUJKEFMJKLFOFEFS[FUUJOHFO CFEPFÕFO JOEJBOFO FUD FO[FMGWPPS[JFOFOEF TFNJ 
TFEFOUBJSFOFEFS[FUUJOHFOWPSNEFOFFOHFMJKLXBBSEJHFSPOEF JOUSPWFSUFPQCPVXSPOEPN
FFOCJOOFOUFSSFJOFOFSPNIFFOMJHHFOEFPQFOWFMEFONFUMBOECPVXHSPOEFO
7PPSCFFMEFOJO"GSJLB[JKOIFUQMBOWBO.BTTB)PNFTUFBE :BHPV $BNFSPVO FOEJWFSTF
[PHFOBBNEFA1JU$JSDMFTJO3IPEFTJB 'JHVVS <4FJU[ >
*OIFUOFHFOUJFOEFFFVXTF/PPSE"NFSJLBXBTFOJHFUJKEBBOEBDIUWPPSFFOTUSFWFOOBBS
BVUBSLJF BMCFUSPGEJUBVUBSLJFPQHSPUFSF OBUJPOBMFUPUTFNJDPOUJOFOUBMF TDIBBM*OFFSTUF
JOTUBOUJFWPPSBMJOHFHFWFOEPPSEFSFMBUJFGPOEFSCFWPMLUF POFJOEJHIFJEWBOIFUMBOEFOEF
BMT[PEBOJHFSWBSFOAIPPSOEFTPWFSWMPFETWBOFFOTDIJFSPOFJOEJHFIPFWFFMIFJEOBUVVSMJKLF
CSPOOFOJODPNCJOBUJFNFUEFOBUVVSMJKLFCFHSFO[JOHWBOIFUDPOUJOFOUEPPSUXFFHSPUF
[FFÑO©ň<#BSCFS >%PPSTMBHHFWFOEWPPSIFUCFSFJLFOWBOCJKOBWPMMFEJHFBVUBSLJFJO
 XBTIFU[FMGPQHFMFHEFIBOEFMTFNCBSHPPQJOUFSOBUJPOBBMTDIFFQWBBSUFOIBOEFMT
WFSLFFSWBOEFDFNCFSUPUNBBSU©ŉ<*SXJO >
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Figuur 8.4
Sedentaire nederzettingen in Afrika
Voorbeelden

‘Pit circles’ (Kameroen)

tot grote agrarische gemeenschappen [Diamonds, 1999], dan zou dit
tot de stelling kunnen leiden dat
een hechte, bij voorkeur egalitaire
gemeenschap voorwaarde is voor
een mogelijke en stabiele zelfvoorziening.

©¤ Kloosters zijn vrijwel altijd om-

muurde gemeenschappen en bestaan
uit één of meerdere binnen deze
muren gelegen bouwwerken, zoals
bijv. de kerk, refter, bibliotheek,
wooncellen, gastenverblijven of
bijgebouwen zoals de ziekenzaal,
bibliotheek, graanschuur, bakkerij.
©© Deze bevolkingsgroep werd
gedwongen om een tijdelijk bestaan
op te bouwen of om zich te vestigen
in de weinig gewenste berggebieden
van Taiwan. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de 'Hakka'-mensen
bekend staan om hun arbeidsinzet,
ethiek en sterk gemeenschapsgevoel.
©ņ De diameter van de ‘roundhouse’
is vrijwel altijd 65 meter. Daarbij
bestaat het uit een dicht(bevolkt)e

Massa Homestead
(Kameroen)

wand rondom van meestal 4 verdiepingen hoog en ca. 250 kamers, en
daarbinnen meerdere lagere ringen.
Alleen de kamers op de bovenste
twee verdiepingen worden gebruikt
voor bewoning.
©Ň Onduidelijk is of dit letterlijk
gezien moet worden. Vermoedelijk
functioneerden de roundhouses
zoals kloosters, waarbij dus rondom
gelegen agrarische gronden onderdeel vormden van het autarkische
systeem, terwijl er geleefd werd
binnen de beschermende muren.
Algemeen wordt ten aanzien van dit
soort autonome, al dan niet ommuurde samenlevingsvormen gesteld
dat de autonomie ten koste gaat van
die van de individuele mensen binnen de groep [Hanson, 2001].
©ň Agrarische gemeenschappen
waren in deze tijd grotendeels
zelfvoorzienend. Daarbij was de
Amerikaanse context (milieu)
voldoende gelijksoortig aan het
Europese milieu om agrarische

technologieën eenvoudigweg over
te hevelen naar ‘de Nieuwe Wereld’.
Ook gold dat er (nog) geen sprake
was van substantiële kolonisatie
zolang de kosten van het verplaatsen c.q. verhuizen naar Amerika
de kosten van verhuizing binnen
Europa oversteeg, zodat Amerika
nog buitengewoon dunbevolkt was
[Hanson, 2001].
©ŉ De statische welvaartskosten (ca.
5% van het B.N.P. van de V.S.) waren
toen niet gelijk aan het totaal van de
handelswinst omdat het embargo
de handel niet geheel elimineerde en
omdat binnenlandse producenten
hun productie succesvol verschoven
naar eerder geïmporteerde industriele goederen [Irvin, 2002].
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1BTJOEFFFFVXPOUTUBBOXFFSWFSTDIJMMFOEFAPOUXPSQFODPODFQUFOWBOBVUBSLJTDIF
FOUJUFJUFO;P[JKOWBOBGEFKBSFOUXJOUJH FONFUOBNFOBEFTUJDIUJOHWBOEFTUBBU*TSBÑM
FJOEKBSFOWFFSUJH NFFSEFSFTFNJBVUPOPNFOFEFS[FUUJOHFOHFTUJDIUEF[PHFOBBNEF
ANPTIBWFOALJCVU[JN
Figuur 8.5

Moshav ‘Nahalal’,Yezreël valley, Israël

7PPSBMEFFFSTUFQJPOJFSTDPODFQUFOFOOFEFS[FUUJOHFO EFNPTIBW XBSFOOBVXWFSXFWFO
NFUEVVS[BNFMBOECPVXFOCFOBEFSEFOBMTMFFGHFNFFOTDIBQOBBTU[FMGWPPS[JFOJOHWBO
WPFETFM WBBLPPL[FMGWPPS[JFOJOHRVBXBUFSFOFOFSHJFWFSCSVJL%FFFSTUFNPTIBW/BIBMBM 
HFTUJDIUJO JTFFOHPFEWPPSCFFMEWBOFFOEFSHFMJKLFXFEFSLFSJHFSFMBUJFUVTTFO
OFEFS[FUUJOHFOPNMJHHFOEFMBOECPVXHSPOEFO©Ŋ 'JHVVS 
Figuur 8.6
‘Garden of Eden’ dome

*OEFKBSFOWJKGUJHPOUXJLLFMEF#VDLNJOTUFS'VMMFSIFUA%ZNBYJPO)PVTFXPOJOHDPODFQU©ŋ
%FXPOJOHGVODUJPOFFSEFJOQSJODJQF[POEFSEFWFSTDIJMMFOEFOVUTFOOFUXFSLWPPS[JFOJOHFO 
BOEFSTEBOUFMFGPPOFOBVUPXFHFOņŅ#JOOFOIFUDPODFQU[JKOWFSTDIJMMFOEFJOOPWBUJFWF
TVCTZTUFNFOPOUXJLLFMEņ3FMFWBOUFSJTXFMMJDIUIFUA"VUPOPNPVT1BDLBHFDPODFQU
'JHVVS EBUCFTUPOEVJUFFOWPMMFEJHHFGBDJMJUFFSEFFOHFNFVCJMFFSEFDPOUBJOFSUFO
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CFIPFWFWBOFFOHF[JOWBOQFSTPOFOPNPOWFSCPOEFONFUQVCMJFLFOFUXFSLFOUFLVOOFO
MFWFO)FUXBTCFEPFMEBMT[PHFOBBNEANBTTQSPEVDFEQBDLBHFEBUHFQMBBUTUEJFOEFUF
XPSEFOJOJOEJWJEVFMFHSPFOFMFFGDPODFQUFO[PBMTIFUA(BSEFOPG&EFOEPNFDPODFQUņ¤
WBO#VDLNJOTUFS'VMMFS<#BMEXJO >
*OEFKBSFO[FWFOUJHXFSEFONFFSEFSFJOEJWJEVFMFXPOJOHDPODFQUFOEJSFDUEBOXFMJOEJSFDU
HFÕOTQJSFFSEPQ#VDLNJOTUFS'VMMFSTA(BSEFOPG&EFOQSPKFDUPOUXFSQFO;FFSCFLFOE
FOWFFMWVMEJHBBOHFIBBMEJTIFUA/BUVSIVTFUDPODFQUWBO#FOHU8BSOF)FUAOBUVSIVTFU
QSJODJQFJTPOEFSNFFSUPFHFQBTUJOFFOSFDFOUFXPOJOH #ZHHT 7ÊYUIVTFU JO;XFEFO
Figuur 8.7
Voorbeelden van de twee uitwerkingsrichtingen
van autonomie op woningschaal

Woning Byggs, Växthuset, Zweden
Volgens ‘Naturhuset’ concept,
Bengt Warne

©Ŋ De huizen van de bewoners lig-

gen aan een cirkelvormige weg. De
gemeenschappelijke ruimten liggen
in het midden en de boerderijen bevinden zich buiten de cirkel. Vanuit
deze buitenliggende boerderijen
strekken de bijbehorende landerijen
zich radiaal uit [Kochav, 1995].
©ŋ Zowel het Dymaxion house
concept, als de voorlopers
‘Lightful Housing’ en 4D, waren
als autonoom ontworpen. Voor
Buckminster Fuller was autonomie
belangrijk binnen zijn doelstelling
van een ‘one-town world’ [Baldwin,
1996].
ņŅ Belangrijkste uitgangspunt van
het ‘Dymaxion House’ was dat de
kosten per gewichtseenheid gelijk
moest zijn aan die van auto’s en dat
een huis, zoals bij (woon)boten niet
gekocht zou moeten worden met de
onderliggende grond erbij (het prin-

Autonomous House Research Project
Richard Rogers
Rogers Patscentre

cipe van bruikleen). Het ‘Dymaxion
House’ vormt nog regelmatig de
opstap voor gelijkende autonome
projecten en concepten, die verder
bouwen op het principe van de
‘Global Dwelling Service’, dat als
concept ook onverbondenheid door
middel van het ‘foot-loose-zijn’
incorporeerd [Salsbury, 2003]. Het is
daarmee een vroege voorloper op de
‘lichte stedenbouw’.
ņ Zoals de ‘packaging toilets’ (de
voorloper van urinescheidingstoiletten) en de ‘fog-gun’ (het wassen met
behulp van een mengsel van gecomprimeerde lucht met zeer fijn geatomiseerd water) [Baldwin, 1996].
ņ¤ De ‘Garden of Eden’ shelter
van Richard Buckminster Fuller
bestaat uit een transparante schaal
waaronder de bewoners het weer
als in een micro-klimaat konden
beïnvloeden. Binnen het concept

introduceerde hij ‘the Autonomous
Package’; alle meubels en benodigdheden –waaronder een zuiveringsconcept vergelijkbaar met de Living
Machnie- voor een gezin van zes
om onverbonden te leven van de
nutsvoorzieningen, tezamen gepakt
in een standaard (scheeps)container
(1949). Hij stelde daarbij: “A Garden
–of-Eden home provides more than
it consumes, a strong move toward
sustainability. Your life becomes an
integral part of the place. A radically
different way of defining the word
“home”. Het concept vormde de
basis voor vele andere kleinschalige(zoals ‘Skybreak’ e.a.) en grootschalige- (zoals de ‘Senior Eden’ e.a.)
‘dome concepten’ waar autonomie
het streven was. Uiteindelijk leidde
het tot plannen voor ‘dome-structuren’ die hele (bestaande) steden
of stadsdelen (zoals Manhattan)
overkapte.
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5FHFOPWFSEJUTPPSUDPODFQUFO EJFNFEFCFSVTUFOPQFFOEVJEFMJKLFSFMBUJFNFUEF
POEFSHSPOE EPPSHFEFFMUFMJKLJOHSBWFOFOCFOVUUFOWBOEFHSPOEUFNQFSBUVVS TUBBO
DPODFQUFOEJFEFBVUPOPNJFKVJTUWFSUBMFOOBBSIFUAMPTTUBBOWBOEFPOEFSHSPOE
&FOWPPSCFFMEIJFSWBOJTIFUJOHFÕOJUJFFSEF"VUPOPNPVT)PVTFSFTFBSDIQSPKFDUJO
"TQFO $PMPSBEPJOIFUA3PHFST1BUTDFOUSF 'JHVVS <3PHFST >
*OEF[F[FMGEFQFSJPEFEFFEFFOHSPUFHSPFQBDUJWJTUFO XFUFOTDIBQQFSTPOEFSEFOBBN
AɨF/FX"MDIZNJTUT POEFS[PFLEBUMFJEEFUPUNFFSEFSFHFSFBMJTFFSEFDPODFQUFOWBO
HFIFMFPGHFEFFMUFMJKLFBVUPOPNJF WFFMBMA#JPTIFMUFSPGA4IFMUFSTZTUFNTHFOPFNEņ©
#FLFOETZTUFFN POUTUBBOWBOVJUEF[FHSPFQXFUFOTDIBQQFST JTEFA-JWJOH.BDIJOF [JF
IPPGETUVL EBUPPLHFÕOUFHSFFSEXBTJO#VDLNJOTUFS'VMMFSTA(BSEFOPG&EFOQSPKFDUņņ
;PBMTFFSEFSHFTUFMEWPSNUEVVS[BNFMBOECPVXJONFFSEFSIFJEWBOEFDPODFQUFOFFO
CFMBOHSJKLPOEFSEFFMWBOEF[FMGWPPS[JFOJOHņŇ
%F[FWFSHBBOEFWPSNWBOATVTUBJOBCJMJUZIPVEUNFFSJOEBO IFU AUFSVHOBBSIFUQMBUUFMBOE
[PBMTIFUNFEFWBOXFHFEFTUJKHFOEFQPQVMBUJFJOTUFEFMJKLFHFCJFEFOWBBLXPSEU
HFLXBMJmDFFSE<3VEMJO >8FMWPSNUIFUEFEJSFDUFWFSCJOEJOHNFUWFSXBOUF
POEFSXFSQFOEJFWBOTUFFETHSPUFSCFMBOHXPSEFO [PBMTTBOJUBUJFNBOBHFNFOU FOFSHJF
PQXFLLJOH MFWFOEFABRVBAFOIPSUJDVMUVSFO WPFETFM[FLFSIFJEFOHF[POEIFJETBTQFDUFO
$FOUSBBMTUBBUUFMLFOTFFOHPFEFFDPMPHJTDIFTBOJUBUJF HFCBTFFSEPQFFOHFTMPUFOLSJOHMPPQ
WBOOVUSJÑOUFOBMT IVMQ CSPOWBOEFWPFETFMQSPEVDUJF
&S[JKOJOEFMPPQWBOEFKBSFONFFSEFSFWPPSCFFMEFOFOUIFPSJFÑOPOUXJLLFMEPQCBTJT
WBO[PHFIFUFO EF LPMPOJTBUJFUFOCFIPFWFWBOFFOCFUFSFWFSEFMJOHWBOHSPOETUPĊFOFO
MBOE;PPWFSEBDIU'SBOL-MPZE8SJHIUJOA"O0SHBOJD"SDIJUFDUVSFIFUQSJODJQFWBOEF
A6TPOJBODJUZ A#SPBEBDSFDJUZHFOPFNEņň
Figuur 8.8
Biosphere II project, Arizona,Verenigde Staten

#JKFFOLMFJOFHSPFQ NFFSSFDFOUFQSPKFDUFOXPSEUHFQSPCFFSEWPMMFEJHF[FMGWPPS[JFOJOH
JODMVTJFGEFOVUSJÑOUFOLSJOHMPPQ UFCFSFJLFOJOFFOWPMMFEJHWBOEFCVJUFOXFSFME
BGHFTMPUFOSVJNUF XBBSJOEFBBSETFCJPTGFFSXPSEUOBHFCPPUTU
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.FFTUCFLFOE[JKOEFESJF3VTTJTDIF#JPTQSPKFDUFOņŉFOIFUEPPSEF"NFSJLBBO&E#BTTņŊ
JOHBOHHF[FUUF#JPTQIFSF**QSPKFDUņŋ 'JHVVS )FUQSPKFDUHBBUEFSNBUFWFSEBU
HFUSBDIUXPSEUNFOTFOWPPSMBOHFSFUJKEHFÕTPMFFSEWBOEFBBSETFCJPTGFFSUFMBUFOPWFSMFWFO
<(PVETCMPN >
ņ© Achtergrond van de ‘Bioshelters’

is het doel om “wind, zon, biologie en architectuur tezamen
te weven ten behoeve van de
humaniteit” [MacKinnon, 2003].
Bekend voorbeeld is de ‘Ark’ voor
het Prince Edward Island. De Ark
was een tamelijk conventioneel
(gebouw)ontwerp. Het vernieuwende zat in het stromenbeheer en
–opwekking c.q. verwerking. Het
maakte gebruik van op windenergie gebaseerde waterpompen en
–electriciteit, en voorzag in de eigen
voedselproductie. Naast de gewoonlijke woonruimten bestond de Ark
uit een ruimte met vistanks (Tilapia,
voor proteïnen), een serre c.q.
vloeikas en een ‘closed-loop’ afvalwater behandelingssysteem dat het
afvalwater omzet in voedsel voor de
vissen. Na verschillende renovaties is
de Ark inmiddels onbeheerd.
ņņ De diverse ontwikkelde concepten zijn inmiddels vrijwel allemaal
gecommercialiseerd en vormen
nog steeds de belangrijkste basis
van veel, als zodanig ontworpen en
gerealiseerde autarkische woonconcepten van de laatste twintig jaar.
ņŇ Tegelijkertijd zorgde landbouw
ook voor het begin van technologie
en ontwikkeling c.q. de mogelijkheid
van meer dichtbevolkte gebieden.
Doordat boeren dankzij de voedselproductie overschotten konden
produceren, waren boerensamenlevingen in staat om er voltijds-specialisten op na te houden die niet
voor hun eigen voedsel hoefden
te zorgen. Nomadische groepen
jager-verzamelaars daarentegen zijn
relatief egalitair en hun politieke
ruimte is beperkt tot het eigen territorium van de groep en tot wisselende bondgenootschappen met
naburige groepen. Met de opkomst
van voedseloverschotten ontstonden
meer hiërarchische structuren en
besturen die essentieel waren voor
het besturen van dichtbevolkte gebieden, het er op na kunnen houden
van legers en dus voor expansie en

verdere vergroting van de overschotten [Diamonds, 1999].
ņň Het idee van Wright kwam
neer op het gelijkwaardig opdelen
en herdistribueren van het gehele
Noord-Amerikaanse landgebied. Hij
beschrijft de transport, landbouw
en handelssystemen die het idee
verder ondersteunen. Alhoewel het
een aansprekend concept betreft
zijn er verschillende vraagstukken
die Wright onvoldoende of verkeerd
heeft opgepakt. Zo is het principe
van de snelle bevolkingsgroei niet
opgenomen in het concept. Ook
gaat hij uit van een meer rigide vorm
van democratie en van een meer
gelijkwaardig ‘sociaal speelveld’,
waar eenieder, ongeacht de rijkdom
of het ontbreken daarvan, ongeveer
dezelfde hoeveelheid leefruimte
heeft [Wikipdia, 2004b]. Ideële
uitwerkingen van steden met een gelijkwaardige vraagstelling, maar met
minder nadruk op de principes van
zelfvoorziening zijn de ‘Green Cities
Network van Ebenezer Howard
en de ‘Cité Contemporaine’ van Le
Corbusier.
ņŉ Het Russische Bios-1 project
is een zgn. ‘20% closure’ project
en stamt uit 1965 en bestond uit
een ‘leefruimte’ van 12 m3 in het
Siberische Krasnoyarsk. De ruimte
was verbonden met een Algentank
waarin CO2 van 1 persoon werd
omgezet in zuurstof. In dit project
moest nog 80% van het voedsel en
water t.b.v. de ingezetene van buiten
het systeem worden ingebracht. Het
Bios-2 project uit 1968 bereikte een
‘80% closure’ d.m.v. een geïntegreerd water recyclingssysteem. Het
in 1972 gerealiseerde Bios-3 project
dat nog steeds functioneert is 315m3
groot en is ontworpen voor drie
personen. Ongeveer de helft van de
oppervlakte is in dit Bios-3 project
beplant in de zgn. ‘phytotrons’. Ook
dit derde systeem is niet 100% gesloten, vooral vanwege de beperkte
eetbaarheid van het toegepaste
groen [Salisbury et al., 1997].

ņŊ Ed Bass is een texaanse miljar-

dair die het in het verlengde van
het NASA programma 'Colonizing
the Universe' verstandig leek om
eerst wat ervaring op te doen door
ruimtereizen te simuleren op aarde.
Hij gaf vervolgens (als particulier)
de opdracht voor de bouw van
Biosphere II in de woestijn van
Arizona, tussen Tucson en Phoenix.
Voor 200 miljoen dollar werd een
'glazen stolp-complex’ gebouwd
met een grondoppervlakte van ruim
1200 m2. Hierin werd een replica
gemaakt van onze biosfeer compleet
met flora en fauna, d.w.z. de planten
en dieren waarvan men vermoedde
dat ze essentieel zijn voor het voortbestaan van de mens. Twee jaar
lang hebben acht onderzoekers hier
vervolgens volledig afgezonderd
geleefd. Door enkele grote tegenvallers wordt het project door velen als
mislukt beschouwd. Zo daalde de
zuurstofconcentratie in de lucht van
21% tot 14%, o.a. door een grote
opname door micro-organismen in
de vruchtbare grond en door het
beton. Ook de CO2 -concentraties
fluctueerden enorm, zodat de bewoners het dermate benauwd kregen
dat extra zuurstof 'van buiten'
ingelaten moest worden, en er waren problemen van psychologische
c.q. sociale aard, ofschoon deze
gedeeltelijk worden toegeschreven
aan de niet optimale luchtsamenstelling. Een grote tegenvaller was het
energieverbruik. Dit kwam uit op
12,5 miljoen kWh electriciteit en 3,8
miljoen m3 gas (150.000 dollar per
persoon) voor het instandhouden
van deze kunstmatige biosfeer [Vries
& Goudsblom, 2002b; Columbia
University, 1997].
ņŋ Men spreekt hier van Biosphere 2
aangezien men onze ‘aardse’ biosfeer als Biosphere 1 aanduidt.
ŇŅ Volgens Frey [2004] komen
dergelijke intenties neer op het
herhalen van wat de Grieken ongeveer 2500 jaar geleden probeerden:
het koloniseren van gebieden buiten
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%FBDIUFSHSPOEFOIFUOVUWBOWPMMFEJHFFYDMVTJFCJOOFOEJUTPPSUFYQFSJNFOUFOWPPS
BOEFSFMFFGHFNFFOTDIBQQFOJTUPUPQIFEFONPFJMJKLWFSEFEJHCBBS NFEFWBOXFHFEF
FOPSNFLBQJUBBMJOWFTUFSJOHFOIFUPOFWFOSFEJHFFOFSHJFFOHSPOEHFCSVJLŇŅ
7BOCFMBOH[JKOXFMEFJOOPWBUJFTFOEFQSBLUJKLLFOOJTEJFFSVJUWPPSULPNFOBMTIFUHBBU
PNIFUDSFÑSFOWBONJDSPLMJNBUFOBMTCBTJTWPPSCFIFFSTUFMPLBMFLSJOHMPQFO"OEFSF
QSPKFDUFOEJFFFOTPPSUHFMJKLFCFOBEFSJOHLFOOFOWBOIFULPMPOJTFSFOWBOPOHFCSVJLUPG
OJFVXAMBOE [JKOEFQMBOOFOWBO#VDLNJOTUFS'VMMFS[PBMTWPPSPOEFSXBUFSFJMBOEFO PG
FFOPOUXPSQFOTUBEJOEFMVDIUEPPS*TP[BLJ<'SFZ > OBBTUWFSEFSHBBOEFQMBOOFO[PBMT
WBO"SDIJHSBN A#MPXPVUWJMMBHF AɨFDJUZBTBUSFFFOA8BMLJOHDJUJFTJOEF4BIBSB Ň
Figuur 8.9
‘Clusters in the air’, Arata Isozaki

8.3
Autonome- en (quasi) autarkische
gebouw (deel)concepten
8.3.1
begripsbepaling
%FNFFTUFDPODFQUFOEJFBVUBSLJFOBTUSFWFOPGDMBJNFOCFUSFĊFOQBSUJDVMJFSFJOJUJBUJFWFO
WBOWPPSBMWSJKTUBBOEFXPPOIVJ[FOFOHFCPVXFO%JULPNUOJFUBMMFFOEPPSEBUIFUWBBL
JEFBMJTUJTDIFQSPKFDUFOFOJEFBMJTUJTDIFPOUXFSQFSTEBOXFMA[JFOFSTCFUSFGU NBBSWPPSBM
EPPSFFOHFCSFLBBOGBDJMJUFJUFO POEFSTUFVOJOHFOUJKEPNHFPSHBOJTFFSEBGUFXJKLFOWBO
EFHBOHCBSFXJK[FOWBOPOUXJLLFMFOFOCPVXFO)FUCFSFJLFOWBOBVUPOPNJF FONFU
OBNFBVUBSLJFWSBBHUWFFMUJKEFO NFOUBMF FOFSHJFWPPSTVCTJEJFFO BGXJKLFOWBO CPVX
QSPDFEVSFTŇ¤&FOCJKLPNFOEF TDIBBMHFSFMBUFFSEFDPNQMJDBUJF JTEBUEFTZTUFNFOCFOPEJHE
PNBVUBSLJFUFCFSFJLFOSFMBUJFGWFFM FYUSB SVJNUFWSBHFOFOEBBSNFFQFSEFmOJUJFLPTUQSJKT
WFSIPHFOE[JKO
%FJOUFSOBUJPOBBMNFFTUCFLFOEFFOBBOTQSFLFOEFWPPSCFFMEFOWBOJOEJWJEVFMFFOHFSFBMJ
TFFSEFPOUXFSQFOWBO WPMMFEJH BVUBSLJTDIFXPOJOHFOŇ©[JKOIFUDPODFQUWBOEFA&BSUITIJQ
WBO.JDIBFM3FZOPMET IFUA"VUPOPNPVTIPVTFŇņJO4PVUIXFMM &OHFMBOE WBO#SFOEBFO
3PCFSU7BMF IFUA)FBMUIZIPVTFŇŇ EPPSEF$BOBEB.PSUHBHFBOE)PVTJOH$PSQPSBUJPO
$.)$ FOEFA4VTUBJOBCMF)PVTFŇňJO4ZEOFZ EPPS.JDIBFM.PCCT
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8.3.2
Earthships
&FOQJPOJFSPQIFUHFCJFEWBOBVUPOPNFXPPODPODFQUFOJTEF"NFSJLBBOTFBSDIJUFDU
.JDIBFM3FZOPMETŇŉ)JKJOUSPEVDFFSEF POUXJLLFMEFFOEPDVNFOUFFSEFÏÏOWBOEF
NFFTUHFCPVXEFFONPOEJBBMAWFSCSFEF RVBTJ ŇŊBVUBSLJTDIF[FMGCPVXDPODFQUFOWBOEJU
NPNFOU IFUA&BSUITIJQ 'JHVVS <3FZOPMET BC>
7PMHFOTIFUFBSUITIJQDPODFQU[JKOWFMFRVBTJBVUBSLJTDIFIVJ[FOHFSFBMJTFFSE EJFPWFSIFU
BMHFNFFOJOEFTPMBUFHFCJFEFOFOANPFJMJKLFLMJNBUFOHFTJUVFFSE[JKO[POEFSFOJHFWPSN
WBOJOGSBTUSVDUVVS-PTWBOEFOPPE[BBLWBO[FMGWPPS[JFOJOHCSFOHUEJUNFU[JDINFF
EBUFSBNQFSTQSBLFJTWBOFFOPQUJNBMJTBUJFOBBSSVJNUFHFCSVJL%FNFFSEFSIFJEWBOEF
&BSUITIJQXPOJOHFOJTHFSFBMJTFFSEJOXBSNFUPUFYUSFNFLMJNBBU[POFT [PBMTXPFTUJKOFOŇŋ
hun eigen achterland (gebieden langs
de Ionische kustlijn en de kusten van
Italië en Sicilië.
Ň In feite vormt het toenemende
aantal plannen/gebouwcomplexen
waar een tweede huid wordt gerealiseerd en waarbij de tussenruimte
actief voor natuurlijke principes
en/of systemen wordt gebruikt als
voorbeeld van het maximaal benutten van de wisselwerking gebouwomgeving (wederkerigheid) en soms
zelfs een streven naar autarkie.
Voorbeelden zijn het Trainings-/opleidings Centrum in Herne Sodingen
van Jourda en Perraudin en het
‘Chrystalic’ project in Leeuwarden
van Gunnar Daan.
Ň¤ Er is veel idealisme en doorzettingsvermogen nodig, en vooral het
realiseren van autarkie op de schaal
van meer woningen vraagt om een
sterke gemeenschapszin.
Ň© Met name bij het ‘Autonomous
house’ is de nagenoeg volledige
zelfvoorziening (energie, water en
organisch afval) vanaf het allereertste begin het uitgangspunt. Bij de
‘Healthy house’ projecten is de eerst
insteek telkens (er zijn er inmiddels
meerdere gerealiseerd) het ombuigen van de (afval)waterstroom naar
een kringloop geweest. Uiteindelijk
is ook dit concept zoveel mogelijk energetisch zelfvoorzienend
gemaakt, al was dit niet het voornaamste doel. Bij de ‘Heliotrop’ lag
de nadruk vrijwel alleen op de materialisering en de energie component
(het meedraaien met de zonnestand
van het huis).

Ňņ Binnen het concept voor het

‘Autonomous house’ definiëren de

initiators, Brenda en Robert Vale, het
concept als volgt: “the Autonomous
house on its site is defined as a
house operating independently of
gas, water, electricity or drainage,
except those of its immediate environment. It instead uses the income
energy sources of sun, wind and
rain to service itself and process its
own wastes” [Vale, 1991].
ŇŇ Het Healthy House is het resultaat van een ontwerpcompetitie
in 1991 die, algemeen gesteld het
ontwerpen van gezonde en milieu
gevoelige woningen, geschikt voor
de komende (21e) eeuw, inhield.
Architect Martin Liefhebber, met
een ‘off-grid self-sufficient’ huis
werd één van de twee winnaars.
Ňň Het Sustainable House is een
typisch eind 19e eeuws rijtjeshuis
zoals er vele zijn in Sydney. Uit
onvrede met de toenemende vervuiling en verspiling in de maatschappij besloot de eigenaar, Michael
Mobbs om tenminste de vervuiling
vanuit zijn eigen leefomgeving te
minimaliseren. Om dit te realiseren
heeft hij bij renovatie van zijn huis
alles zodanig aangepast dat het
autonoom functioneert wat betreft
de (afval)waterketen en dat qua
elektriciteit over een jaar gemiddeld
evenveel elektriciteit aan het centrale
elektriciteitsnet levert als dat hij er
van afneemt [Mobbs, 1998].
Ňŉ Reynolds begon in de jaren
zeventig toen hij zich de uitdaging
stelde een huis te bouwen met materiaal dat overal rondslingerde en dat
hij dus gratis kon oprapen. Hij stelt
dat de Earthships ieder een eigen
soort biosfeer vormen. Vandaar

dat hij zichzelf niet architect maar
biotect noemt [Reynolds, 1990a].
ŇŊ Het woord quasi autarkisch
wordt gebruikt omdat earthships
niet per definitie zo gebouwd hoeven te worden. Doordat het een
zelfbouw(pakket) concept betreft
wordt het oorspronkelijk autarkische
karakter lang niet altijd volledig
bereikt, en soms ook niet verlangd.
De diverse (appart te bestellen)
systeemonderdelen voor waterzuivering en dergelijke zijn los te bestellen
(economies of scale). Een onafhankelijke monitoring van het concept,
of van het merendeel van de onderdelen heeft nog niet plaatsgevonden
(alleen onderzoek naar de invloeden
van het hergebruik van gebruikte
autobanden).
Ňŋ Nadat Reynolds zijn denkbeelden
verder vertaalde naar educatieve
methoden van zelfbouw -via drie
boeken, een instructievideo en
website- vond een aantal mensen de
weg naar Taos, New Mexico, waar
hij een terrein kocht om hen in de
gelegenheid te stellen zelf woningen
te bouwen. Inmiddels staan er drie
gemeenschappen, die door hun organische eenvoud, sprookjesachtige
architectuur en gebruik van aarde
en afval door een journalist werden
beschreven als ‘ships sailing on the
seas of tomorrow’, hetgeen de basis
werd voor de benaming, earthship
[Lalleman, 2002]. De aanpak van
Reynolds bouwt feitelijk verder op
de leermethode van Frank Lloyd
Wright in Taliesin West (1936), waarbij hij studenten een eigen ‘shelter’
liet bouwen om ‘te overleven’ in de
woestijn.
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0NEFFBSUITDIJQQSJODJQFTUPFQBTCBBSUFNBLFOWPPSBMMFLMJNBBU[POFTIFFGU3FZOPMET
PQHSPOEWBOFOLFMFFYQFSJNFOUFOIFUDPODFQUWFSEFSVJUHFCPVXEňŅ<3FZOPMET >
%F&BSUITIJQTEJFJONJEEFMTPWFSBMUFSXFSFMEXPSEFOHFCPVXEWPMEPFOHMPCBBMHFTUFME
BBOEFWPMHFOEFDSJUFSJB
r IFUPOUXFSQJTHFCBTFFSEPQIFUPQUJNBBMCFOVUUFOWBOUIFSNJTDIFNBTTB POEFSNFFS
CFSFJLUEPPSEFIVJ[FOHFEFFMUFMJKLJOUFHSBWFOEFESBHFOEFNVSFOBBOEFALPVEF[JKEF
XPSEFOBGHFSPOE FOWFSWBBSEJHEVJUNFUBBSEFHFWVMEFBGHFEBOLUFBVUPCBOEFOBBOEF
[PO[JKEFXPSEUFFOOBBSWJFS[JKEFOWFSCSFEFHMB[FOHFWFMTFSSFHFTJUVFFSE
r IFUWJBBDUJFWF [FMGCPVX TZTUFNFOPQCBTJTWBO[POOF XJOEFOPGXBUFSFOFSHJF
WPPS[JFOBBOEFFJHFOFOFSHJFCFIPFGUF
r IFUWFS[BNFMFOWBOSFHFOXBUFSWJBIFUEBL FOTPNTUFSBTTFO JODJTUFSOFT
r IFUUPFQBTTFOWBOFFOJOUFSOQPNQFOmMUFSTUFMTFMEBUJODPNCJOBUJFNFUCFQMBOUJOHJO
UXFFTUBEJBJOCBLLFOHFQMBBUTUJOEFTFSSFTWPPS[JFUJOEF[VJWFSJOHWBOIFUBGWBMXBUFS
UCWIFSHFCSVJL NBYJNBBMDZDMJ JOFOLFMFHFWBMMFOBBOHFWVMENFUFFO[XBSUXBUFS
[VJWFSJOHCVJUFO [PBMTCJKWPPSCFFMECJKEF&BSUITIJQJO#SJHIUPO &OHFMBOE 
r UPFQBTTJOHWBODPNQPTUUPJMFUUFOFOHFCSVJLWBODPNQPTUBMTCFNFTUJOH
r NBYJNBMFUPFQBTTJOHWBOIFSHFCSVJLUFPGPOFJOEJHFCPVXNBUFSJBMFO BGWBMBVUPCBOEFO 
BGWBMCMJLKFT BGWBMnFTTFO TUSP MFFN MFFNTUVD FUD 
Figuur 8.10
Earthship project, Brighton,Verenigd Koninkrijk
Doorsnede

*ONJEEFMTTUBBOFSJO5BPT /FX.FYJDP ESJFHFNFFOTDIBQQFOWPMMFEJHCFTUBBOEFVJU
[FMGHFCPVXEFAFBSUITIJQT EJFPQWPFETFMFOESJOLXBUFSOBBVUBSLJTDIUFOPFNFO[JKOň
7FFMWBOEFPWFSJHFOBBSEF[FWPPSCFFMEFOHFNBBLUFFBSUITIJQTCFOBEFSFOWPPSXBUFOFSHJF
FO BGWBM XBUFSCFUSFGUBVUBSLJFNBBSHFEFFMUFMJKL

8.3.3
The Autonomous House project;
Southwell,Verenigd Koninkrijk
AɨF"VUPOPNPVT)PVTF 'JHVVS CFUSFGUFFOCFHJOKBSFOOFHFOUJHHFTUBSUQSPKFDU
WPPSFFOWSJKTUBBOEXPPOIVJT HFCPVXEWPMHFOTEFQSJODJQFT[PBMTEPPSEF7BMFTPQHFUFLFOE
JOEFCPFLFOAɨF"VUPOPNPVT)PVTF<>FOA(SFFO"SDIJUFDUVSF<>ň¤
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%FCFMBOHSJKLTUFNBBUSFHFMFOFOTZTUFNFO[JKO
r [POOFDPMMFDUPSFOUFOCFIPFWFWBOXBSNUBQXBUFSFOLPLFO OBBTUQWDFMMFOWPPS
WFSMJDIUJOHFOBOEFSFFMFLUSJTDIFUPFQBTTJOHFO
r QBTTJFG [POOF FOFSHJFHFCSVJL WJBPBTFSSFT UF[BNFONFUFFODFOUSBBMHFQMBBUTUF
IPVULBDIFM FOFFOAPQFOEPPSTOFEFCJOOFOTIVJTNFUFFOPNESBBJJOHXPOFOTMBQFO
CPWFOCFOFEFOJWNTUJKHFOXBSNFMVDIU 
r BBOTMVJUJOHBBOIFUFMFLUSJDJUFJUTOFUBMTWPSNWBOPQTMBH
r IVJTIPVEXBUFS HSJKTXBUFS PQWBOHJOFFOTFQUJDUBOL FOHF[VJWFSEFČVFOUJOEFCPEFN
HFÕOmMUSFFSE
r SFHFOXBUFSWPPS[JFOJOHUCW ESJOL XBUFSHFCSVJLCFTUBBOEFVJUDPOUBJOFSTËMJUFS
JOEFLFMEFS FO
r FFODPNQPTUUPJMFUNFUFYUSBHSPUFDPNQPTUFSJOHTUBOL JOEFLFMEFS 
,FONFSLFOEJTEFLFV[FWPPSQMBBUTJOHWBOQWDFMMFOPQFFOTQFDJBBMEBBSWPPSHFCPVXEF
QFSHPMBDPOTUSVDUJFJOEFUVJOJOQMBBUTWBOPQIFUEBLWBOIFU CFTUBBOEF IVJT
7PPSOBBNTUFSFEFOFO[JKOEFFFOWPVEJHFNPOUBHF PSJÑOUBUJFFOTDIPPONBBL8FMJTFS
SVJNUFWFSMJFT)FUIVJTJTPOWPMEPFOEFHFÑWPMVFFSEPNUFLJKLFOPGEFHFDMBJNEFBVUBSLJF
XFSLFMJKLXPSEUHFSFBMJTFFSEň©

8.3.4
Healthy House Project;
Toronto, Canada
)FUA)FBMUIZ)PVTFCFTUBBUVJUUXFFUXFFPOEFSFFOLBQXPOJOHFOPQFFOLBWFMWBO
NFOJTWPMMFEJHHFCBTFFSEPQMPLBMFPQXFLLJOHFOCFIBOEFMJOHWBOEF BGWBM XBUFSTUSPPN
FOEFFOFSHJFTUSPPNňņ&ÏOXPOJOHJTPOBGIBOLFMJKLWBODFOUSBBMHFMFWFSEFEJFOTUFO UFSXJKM
EFBOEFSFBMMFFOJTBBOHFTMPUFOPQIFUFMFLUSJDJUFJUTOFU#FJEFIVJ[FO[JKOEVT[FMGWPPS[JF
OFOEWPPSEFBBOFOBGWPFSWBO BGWBM XBUFS0NEF[F[FMGWPPS[JFOJOHUFCFSFJLFOXPSEU
BMMFSFFSTUSFHFOXBUFSPQIFUEBLFOJOEFQBUJPPQHFWBOHFOFOPQHFTMBHFOJOFFODJTUFSOF
WBONJOEFUVJOBDIUFSIFUIVJT)FUXPSEUWFSWPMHFOTCFIBOEFMEňŇFOHFCSVJLUJOEF
LFVLFOFOCBELBNFSTBMTESJOLCBBSXBUFS
ňŅ Ook in Europa zijn er initia-

tieven. In België (paviljoen in een
achtertuin), Schotland (woning),
Engeland (milieu-educatiecentrum
Brighton) en Spanje (meerdere) is
op basis van het earthship principe
gebouwd [Lalleman, 2002].
ň Wereldwijd zijn er anno 2005
ruim 600 earthships gerealiseerd,
waarvan het merendeel in de
Verenigde Staten.
ň¤ Als gevolg van de extra investeringen benodigd voor autarkie is dit
woonhuis ongeveer anderhalf maal
zo duur als gelijkwaardige woonhuizen in de omgeving [Moet, 2004].
ň© De oorspronkelijke bewoners en
initiatiefnemers (de Vales zelf) zijn al
binnen enkele jaren verhuisd.
ňņ Het betreft een huis van vier

verdiepingen en is ontworpen op
een gebruik van 120 liter drinkwater en 600 liter huishoudwater
per dag voor vier personen. De
nadruk lag in eerste instantie vooral
op het (afval)water-systeem. De
belangrijkste doelen waren om een
afvalwatersysteem te ontwikkelen
met de volgende kenmerken: (1)
hergebruik mogelijk maken bij een
gelijkblijvend comfort en een moderne levenswijze; (2) alleen gebruik
van het regenwater dat op het eigen
terrein valt, en zonder wateruitlaat
buiten het eigen terrein; (3) veilige,
betrouwbare behandeling met weinig
energieverbruik; (4) verkoopbaar
concept; en (5) beperkt beheer en
-professionele monitoring en competitief qua kosten in vergelijking
met de servicekosten van nieuwe

‘unserviced’ ontwikkelingsterreinen
[Ives, 1999]. Voor het uiteindelijke,
gerealiseerde project is gestreefd
de energievoorziening autarkisch te
maken. Het project is voortgezet
in meerdere andere vervolgprojecten en studies waar gekeken is
in hoeverre het concept, binnen
de Canadese context, voor meerdere schalen inpasbaar te maken
is. Hierbij stond de vraag centraal
in hoeverre het infrastructuurtechnisch gezien gunstiger is om de
(afval)watervoorziening al dan niet
te (de)centraliseren en hoe dit het
beste vormgegeven kan worden.
ňŇ Eerst wordt het langs een ‘slow
sand-’ en koolstof filter geleid, vervolgens wordt het gedesinfecteerd
met UV licht en naar een 600 liter
grote opslag gebracht [Ives, 1997].
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*OIFU)FBMUIZ)PVTFXPSEUESJOLXBUFSBMMFFOHFCSVJLUCJKEFLSBOFOFOEFWBBUXBTTFS
"MMFBOEFSFBQQFOEBHFTDRBQQBSBUVVSHFCSVJLFOCFIBOEFMEBGWBMXBUFSňň)FUBGWBMXBUFS
HSJKTFO[XBSU XPSEUWFSWPMHFOTWFS[BNFMEFOJOFFONPEVMBJSQSPDFTCFIBOEFMEňŉ)FU
[PBMTIFU$.)$EBUOPFNUAHFSFOPWFFSEFXBUFSXPSEUWFSWPMHFOTHFSFDZDMFEUFOCFIPFWF
WBOEFXBTNBDIJOF IFUCBE EFUPJMFUUFOFOJSSJHBUJFEPFMFJOEFO)FUSFTUFSFOEFHF[VJWFSEF
XBUFSXPSEUWJBFFONFUFSMBOHFHFQFSGPSFFSEFQJKQJOEFUVJOHFMPPTE 'JHVVS
 <*WFT >
Figuur 8.11
Healthy House Project, Toronto, Canada
Doorsneden energie- en water (deel)systemen

1

1: warmwater systeem

3: ventilatie

2: koelsysteem

4: verwarmingssysteem
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Figuur 8.12
Healthy House Project, Toronto, Canada
Schema energie- en (afval)watersysteem

regen
water

opslag

fixed film
filter

binnenlucht

warmte
terugwinning

afvoerlucht

WKK

gel cell
batterijen

ventilatie
lucht

seizoens
opslag

PV
panelen

zonnecollectoren

elektriciteit

opvang
vat

gasohol

net
koppeling

warm
tapwater

thermische
opslag tank

h.h.water
opslag tank

gerecycled
water

infiltratie

UV

warm water

wasmachine

bad/douche

toilet

drink
water

LTV

actieve
koolstof

opslag

buitenlucht

grijs water

zwart water

keuken

opslag

ňň Direct gevolg is dat een stijgend

watergebruik voor deze doeleinden
alleen maar effect heeft op het aantal
keren dat het water wordt hergebruikt (en niet op het schoonwater
gebruik).
ňŉ Allereerst wordt het water in een
septic tank drie dagen vastgehouden. Eerst vindt een biologische- en
fysische behandeling plaats, gevolgd
door een anaërobische filtratie en

digestie. Het tweede stadium van
de behandeling bestaat uit een zgn.
‘Waterloo Biofilter’ (een aerobisch
biologisch proces). Ten behoeve
van denitrificatie wordt in de septic
tank het Waterloo Biofilter effluent
gerecirculeerd. Het derde stadium
van behandeling bestaat uit een
‘multi-barrier’ drinkwaterbehandeling bestaande uit twee bewerkingen:
biologische filtratie met

septic tank

slib

effluent

RWZI

UV

actieve
koolstof

fixed
film

pre-ozoniëring en ozone- desinfectie (een unieke aanpassing van
het ‘slow-sand’ filtratieproces). De
laatste barrière voor pathogenen
is een ozon behandeling [CHMC,
1997; Townshend, 1996].
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Figuur 8.13
Healthy House Project, Toronto, Canada
Verschillende schaalniveaus

1000 x 1000 m

300 x 300 m

100 x 100 m

30 x 30 m

7PPSHSPUFSFTZTUFNFO BQQBSUFNFOUFOHFCPVXFOFOPGMFFGHFNFFOTDIBQQFO JTUFWFOT
FFOHSPUFSFWBSJBOUWPPSEJUBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHTQSPDFTPOUXJLLFMEňŊ0OEBOLTEBUIFU
FOFSHJFEFFMDPODFQUNJOEFSXPSEUVJUHFESBHFOCFIPPSUIFUUPUEFNFFTUWFSHBBOEF#BTJTJT
JTPMBUJFFOFFONBYJNBMJTFSJOHWBOQBTTJFWFCSPOOFOWPPSWFSXBSNJOHFOLPFMJOH FOJTFFO
TFSJFBDUJFWFTZTUFNFOHFSFBMJTFFSEňŋ%PPSFFOHSPUFSHFNJEEFMEWFSCSVJLJO$BOBEB FOEF
74 JOWFSHFMJKLJOHNFUEF/FEFSMBOETFTJUVBUJFXPSEU[FMGWPPS[JFOJOHJOEFQSBLUJKLOJFU
HFIBBME

8.3.5
The Sustainable House;
Sydney, Australië
%JUCFUSFGUFFOIFSTUSVDUVSFSJOHTDRSFOPWBUJFQSPKFDUWBOFFOFJOEFFFVXTFSJKUKFTXPOJOH
PQFFOLBWFMWBONHSPPUUFŉŅ<.PCCT >
Figuur 8.14
Sustainable House, Sydney, Australië
Schema afvalwatersysteem met leidingen

)FUIVJTJTBVUPOPPNWPPSXBUCFUSFGUEFXBUFSHFSFMBUFFSEFTUSPNFOŉ 'JHVVS %JU
CFUSFGUHFCSVJLWBO[PXFMSFHFOXBUFSBMTBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOH UF[BNFONFUEFWFSXFSLJOH
WBOPSHBOJTDIBGWBMFOXBUPVEQBQJFS
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Figuur 8.15
Sustainable House, Sydney, Australië
Schema energie- en (afval)watersysteem
regenwater

netkoppeling

PV
panelen

zonnecollectoren

zeef

elektriciteit

warmwater
opslagtank

opslag

warm
tapwater

drinkwater

bad /douche

keuken

gerecycled
water
wasmachine

grijs water

organisch
afval

vervanging van de septic tank door
een (van omgevingswater afgesloten) vijver, met ondermeer een
geïntegreerde anaërobische zone
waar samengeperste lucht wordt
ingebracht. Het systeem, gedimensioneerd ten behoeve van een
hotel met 50 kamers, berust op een
(buiten)oppervlaktegebruik van de
vijver van ca. 200 m2. Ook de andere
zuiveringsstadia zijn aangepast op
een moeilijk voorspelbaar influent
[Ives, 1999].
ňŋ Overwarmte wordt via een horizontaal pijpleidingsysteem in de

zwart water

biolytisch filter
(3-bed fixed film)

compost

ňŊ Voornaamste verandering is de

toilet

grond opgeslagen (seizoensopslag) .
Het huis wordt ‘gebalanceerd geventileerd’ met warmteterugwinning en
extra luchtzuiveringsfilters. Op het
dak is een 2,3 KW array fotovoltaïsche cellen geplaatst (per 8 panelen
ca. 285 Watt elektriciteit per dag),
verbonden met ‘gelcell’ battarijen
(4 dagen opslag). Voor de dagen
waarop het gebruik de opwekking
overstijgt wordt er gebruik gemaakt
van een co-generator op gasohol
en/of gas. Daarnaast zijn zonnecollectoren ten behoeve van warm
water geplaatst [CMHC, 1997].
ŉŅ De minimaal vereiste ruimte voor

effluent

UV

het toegepaste afvalwater opwerkingssysteem bedraagt ca. 50 m2, bij
een minimum breedte van de tuin
van 5 meter. Veranderingen aan het
huis bestaan vooral uit plaatsing van
nieuwe toiletten, een gescheiden
leidingstelsel (drinkwater / gebruikswater) en een andere detaillering en
materialisatie van bepaalde gebouwdelen.
ŉ Volgens opgave van de ontwerper/gebruiker Mobbs is het huis
binnen één tot enkele jaren tevens
autonoom voor wat betreft de
elektriciteit. Het project is wel netgekoppeld.
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Figuur 8.16
Sustainable House; Sydney, Australië
Verschillende schaalniveaus

1000 x 1000 m

300 x 300 m

100 x 100 m

30 x 30 m

0QHFWBOHFOSFHFOXBUFSXPSEUOBFFOMJDIUFWPPS[VJWFSJOHŉ¤UPFHFQBTUBMTESJOLXBUFS
)FUHSJK[FBGWBMXBUFSFOIFU[XBSUFBGWBMXBUFSXPSEUHF[BNFOMJKLJOESJFTUBQQFOHFGBTFFSE
CFIBOEFMEJOFFOJOEFUVJOJOHFHSBWFOCJPMZUJTDImMUFSŉ©/B[VJWFSJOHXPSEUIFUBMTIFSHF
CSVJLUIVJTIPVEXBUFSPQHFQPNQUWPPSUPFQBTTJOHJOEFXBTNBDIJOF IFUUPJMFUFOEFUVJO

8.3.6
Overige projecten
1SPKFDUFOEJFBVUPOPNJFOBTUSFWFOIFCCFOWPPSBMCFUSFLLJOHPQIFUMBBHTUFTDIBBMOJWFBV
*O/FEFSMBOEJTFFOHFSFBMJTFFSEWSJKTUBBOEXPPOIVJTJOIFU;FFVXTF)PFLÏÏOWBOEF
XFJOJHFHPFEFWPPSCFFMEFOWBOBVUBSLJFWBONFFSEFSFFTTFOUJÑMFTUSPNFOPQEFTDIBBMWBO
ÏÏOXPOJOH<.PFU >)FUCFUSFGUFFOFFO[JKEJHHFPSJÑOUFFSEFQBUJPEJKLXPOJOHEJF
VJUÏÏOXPPOMBBHCFTUBBUWBOSVJNCJKNFUFS CJKOBNHFCSVJLTPQQFSWMBLUF FO
CFXPPOEXPSEUEPPSUXFFQFSTPOFO
Figuur 8.17

Autarkisch Huis; Hoek, Nederland
Aanzicht zuidgevel en plattegrond

%FUZQPMPHJFJT[FFSWFSHFMJKLCBBSNFUEJFWBOEFFBSUITIJQFONFUEFCBTJTQSJODJQFTWBO
IFU)PDLFSUPO)PVTJOHQSPKFDU%FCFEPFMJOHXBTEBUIFUIVJTWPMMFEJHPOULPQQFME[PV
XPSEFOWBOEFOFUXFSLFO NBBSSFHFMHFWJOHMFJEEFUPUBBOTMVJUJOHPQIFUESJOLXBUFSMFJEJOH 
FMFLUSJDJUFJUTOFUFOSJPMFSJOHŉņ 'JHVVS 
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Figuur 8.18
Voorbeelden van woningen die autonomie van
de energie voorziening nastreven

Heliotrop
Freiburg-Breisgau, Duitsland

Solar Hydrogen House
Berlijn, Duitsland

*OUFHFOTUFMMJOHUPUEFXFJOJHFPQWPMMFEJHFBVUBSLJFHFSJDIUFJOEJWJEVFMFHFCPVXDPODFQUFO
[JKOFSWFFMWPPSCFFMEFOWBOXPOJOHFOEJFWPPSÏÏOWBOEFATUSPNFO[FMGWPPS[JFOFOE[JKO
)FUNFSFOEFFMCFUSFGUFOFSHJFOFVUSBMFDPODFQUFO%FA.POPUPXFSWBOEF/".JTFFO
SFDFOU/FEFSMBOETWPPSCFFMEŉŇ%FA)FMJPUSPQJO'SFJCVSH#SFJTHBV %VJUTMBOE EPPS#àSP
%JTDI 'JHVVS JTFFOWPPSCFFMEWBOFFOWSJKTUBBOEF FOFSHJFOFVUSBMFXPOJOHWPMHFOT
IFU%VJUTFQSJODJQFWBOIFUA1BTTJWIBVTPOUXJLLFME
ŉ¤ De toegepaste dakgoten zijn

overdekt om te voorkomen dat
bladeren en ander vast vuil wordt
doorgelaten. Bij regen wordt de eerste 6 tot 10 liter water doorgespoeld
om te voorkomen dat vervuiling van
het dak en de lucht in het drinkwater
terecht komt. Het overige water
komt via een bezinkbak met gaasfilter in een opslagtank van ca. 10.000
liter (2 meter hoog met een diameter
van 2.5 meter) [Mobbs, 1998].
ŉ© In verband met de (bestaande)
situatie en de beperkte ruimte in
de tuin van het huis zijn de afmetingen van de tank afwijkend. Er is
geen ronde tank geplaatst maar een
rechthoekige betonnen ‘bak’ van 0.5
bij 8 meter, met een hoogte van 1.2
meter. De bodem van de tank loopt
scheef, waardoor effluent bij een
reservoir met pomp terecht komt.
Om te voorkomen dat de filterbedden onder water komen te staan
wordt bij te hoge waterstand effluent
geloosd in de tuin [Hasselaar et al.,
2006].

ŉņ In 1995 begonnen is het woon/
werkhuis in 2002 in gebruik genomen. Door regelgeving is het

niet optimaal gesitueerd. Het ontwerp stoelt op de ideeën van Sietz
Leeflang van de Twaalf Ambachten.
Het doel van energie zelfvoorziening
is vooralsnog niet gehaald, al is dit
door de relatief recente oplevering
een voorlopige conclusie. Het
energieconcept berust allereerst op
vergaande isolatie en het maximaliseren van passieve warmte winst
en buffering. Er is een gebalanceerd
luchtventilatiesysteem met warmteterugwinning toegepast. Voor
de verwarming is een laagcalorisch
vloer- en wandverwarmingssysteem
(en zomers: –koeling) gekoppeld aan
een warmtepomp. Een zonneboiler
met gekoppelde elektraboiler zorgt
voor warm tapwater. Op het dak
van de werkruimte zijn 30 zonnepanelen geplaatst. De aanvullende
elektrische energie had van een
kleine windmolen (h10m; rotor 5m)
moeten komen, maar hiervoor is
nog geen toestemming verleend. Het
elektriciteitsnet wordt gebruikt als
energiebuffer. Het dak is gedeeltelijk
met sedum beplant, en van ca. 200
m2 oppervlakte wordt het hemelwater opgevangen en opgeslagen in een
ondergrondse tank van 5000 liter.

Dit water wordt vervolgens behandeld volgens een microfiltratiesysteem en via een uv-filter tot drinkwaterkwaliteit gezuiverd. Er is een
composttoilet en vergaande waterbesparende appendages. In een 13 m2
groot helofytenfiltersysteem wordt
het in volume sterk gereduceerde
afvalwater gezuiverd. Het gezuiverde
water gaat naar een ‘paddenpoel’ in
de tuin, die een overloop heeft op
het riool. Hiertoe werden de bewoners verplicht! [Moet, 2004].
ŉŇ Een nieuw type boorplatform op
een holle poot (diameter 4.2 m) die
in de zeebodem is geperst en waarop
een toren is bevestigd (boven zee
diameter buis ca. 2.5 m.), waarop (16
meter boven zeeniveau) een aantal
platforms met installaties (p.v. installaties en wintorens) zijn geplaatst
voor de energievoorziening van het
platform. Het platform is niet uitgerust met een helicopter platform
aangezien slechts eens in de twee
jaar onderhoud benodigd is.
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%FJOIPVUTLFMFUCPVXVJUHFWPFSEFXPOJOHXJKLUJO[PWFSSFBG EBUIFUPNFFOXPOJOHHBBU
EJFNFFESBBJUNFUEF[PO [PEBUEFSFMBUJFWFFċDJÑOUJFWBO[PXFMIFUQBTTJFWF[POOFFOFSHJF
HFCSVJLBMTIFUHFCSVJLWBOEFQWDFMMFOHFPQUJNBMJTFFSEJTŉň
%FXPOJOHJTWFSCPOEFONFUIFUDFOUSBMFFMFLUSJDJUFJUTOFU)FUIVJTIFFGUOBSFBMJTBUJFEF
FOFSHJFOFVUSBMJUFJUOJFUDPOUJOVHFIBBME
*OUFSFTTBOUFSJTIFUEPPSIFU%VJUTF'SBVOIPGFS*OTUJUVUFPOUXJLLFMEFFOHFSFBMJTFFSEF
FOFSHFUJTDIHF[JFOBVUPOPNFA4PMBS)ZESPHFO)PVTF 'JHVVS <'SBVOIPGFS >
)FUIVJTJTHFCBTFFSEPQ[POOFFOFSHJFFOFFOAVMUSBMPXFOFSHZ FOEVTOJFUWPMMFEJH
BVUBSLJTDI POUXFSQŉŉ%FWFSXBSNJOHFOWPPS[JFOJOHWBOXBSNUBQXBUFSXPSEFOWPPSIFU
HSPPUTUFEFFMWFS[PSHEEPPSFFO[POOFDPMMFDUPSTZTUFFNNFUUIFSNJTDIFPQTMBH)FUUFLPSU
BBOFOFSHJFXPSEUPQHFMPTUNFUGPUPWPMUBÕTDIFDFMMFOEJFJOEF[PNFS EPPSNJEEFMWBO
FMFLUSPMZTFWBOXBUFSJOFFOAQSPUPOFYDIBOHFNFNCSBOFFMFLUSPMZTF EFFOFSHJFPN[FUUFOJO
XBUFSTUPG*OEFXJOUFSXPSEUEJUHFCSVJLUJOFFOCSBOETUPGDFMXBBSJOIFUXPSEUPNHF[FUJO
XBSNUFFOFMFLUSJDJUFJU

8.4
Autonome en (quasi) autarkische
leefgemeenschappen en concepten
8.4.1
begripsbepaling
0QIFUTDIBBMOJWFBVWBOMFFGHFNFFOTDIBQQFOJTIFU [PBMTWBOVJUIJTUPSJTDIQFSTQFDUJFGBM
CMFFL HPFENPHFMJKLPNBVUBSLJTDIUFGVODUJPOFSFO3FDFOUFQSBLUJKLWPPSCFFMEFOUPOFO
EBUIFUJOEF[FUJKE NFEFEBOL[JKBMMFSMFJ CFTUBBOEF UFDIOJFLFO [FMGTHPFENPHFMJKLJTPQ
NFFSEFSFTDIBBMOJWFBVTŉŊ
%FHSPPUTUFWFSTDIJMMFOUVTTFOAUPFOFOAOV[JUUFOJOEFHFSJOHFSFHFCSVJLTCFQFSLJOHFOFO
IFUOJFUNFFSOPPE[BLFMJKLWFSWBMMFOJOTPDJBBMJTPMFNFOU OBBTUFOLFMFBOEFSFCF[XBSFO
EJFWPPSULXBNFOVJUIFUTUSFWFOOBBSBVUBSLJFJOIFUWFSMFEFO<.PFU >8FMNPFU
TQSBLF[JKOWBOFFOTUFSLFHFNFFOTDIBQT[JOFOCJKWPPSLFVSFFOFHBMJUBJSFTPDJBMFTUSVDUVVS
<%JBNPOET >
%FESBBEMP[FJOGPSNBUJFFODPNNVOJDBUJFTZTUFNFOFOIFUQSJODJQFWBOEFTDIBBMFDPOPNJF
[PSHFOFSWPPSEBUBVUBSLJF WPPSXBUCFUSFGUEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOŉŋCPWFOEJFONJOEFS
TDIBBMBGIBOLFMJKLFONJOEFSLPTUCBBSXPSEU&OLFMFNFFSBMHFNFFOHFTUFMEFUFDIOJTDIF
AQSPCMFNFONPFUFOOPHPQHFMPTUXPSEFO%JUCFUSFGU
r FċDJÑOUJFFOJOUFHSBUJFWFFMWBOEFEVVS[BNFUFDIOPMPHJFJTOPHTUFFETUFCFOPFNFOBMT
AFFSTUFHFOFSBUJFWPPSCFFMEFOEJFOPHFFOWFSEFSFPOUXJLLFMJOHWFSHFO WPPSBMXBBSIFU
EF SVJNUFMJKLF JOUFHSBUJF FOTPDJBMFBDDFQUBUJFCFUSFGU
r BBOCPE UPFWPFS FOWSBBHWFFMWBOEFIFSOJFVXCBSFCSPOOFOFODPODFQUFO[JKOOPHUF
LXBMJmDFSFOBMTEJTDPOUJOV POWPPSTQFMCBBSFOWBSJBCFM QFSTFJ[PFO NBBOE EBHFOVVS 
&FOWPMMFEJHBOEFSFCFOBEFSJOHWBOEFWFSCJOEFOEFJOGSBTUSVDUVVSFOOFUXFSLBSDIJUFD
UVVSJTOPEJHPNFFOCFUFSFBGTUFNNJOHUVTTFOJOQVUFOPVUQVUNPHFMJKLUFNBLFO
"VUBSLJF JOEFFDPMPHJTDIFCFUFLFOJT XPSEUUFHFOXPPSEJHEPPSTUFFETNFFSPOUXFSQFSTFO
CPVXFSTHFDMBJNEŊŅ.POEJBBMHF[JFO[JKOOPHNBBSFOLFMFXFSLFMJKLBVUBSLJTDIFDPODFQUFO
UFPOEFSTDIFJEFO7FFMBM[JKOEF[FQSPKFDUFOVJUÏÏOPGBOEFSFOPPE[BBLHFSFBMJTFFSE
#JKWPPSCFFMEWBOXFHFIFUPOUCSFLFOWBOJOGSBTUSVDUVVS WBBLBMTHFWPMHWBOEFHFPHSBmTDIF
MJHHJOH0PLJTTQSBLFWBOFFOBDIUFSMJHHFOEJEFBMJTNF XBUWPPSULPNUVJU UFDIOPMPHJTDI 
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PQUJNJTNFEBOXFM NJMJFV QFTTJNJTNF0WFSIFUBMHFNFFOWBMUEFPQTQMJUTJOHUFNBLFO
UVTTFOQSPKFDUFOEJFWBOVJUFFO[FLFSFAUFDIOPmYPOUXJLLFMEXPSEFOFOQSPKFDUFOEJFNFFS
UFSVHHSJKQFOPQ EFMFOWBO EFQSJODJQFTWBO1FSNBDVMUVSFFOBOEFSFOBUVVSPGSFDZDMJOH
HFPSJÑOUFFSEFTUSPNJOHFO

8.4.2
Arcosanti;
Arizona,Verenige Staten
5PUEFQJPOJFSTCFIPPSUEFBNFSJLBBOTFBSDIJUFDU1BPMP4PMFSJEJFTJOETPOEFS[PFL
EPFUFOFYQFSJNFOUFFSUJOEFMJKOWBOAIVNBOFFDPMPHJFOBBSXBUIJKOPFNUA"SDPMPHZŊ
;JKOJEFBBMJTFFOBSDIJUFDUVVSNFUFFONBYJNBMFJOUFSBDUJFNFUEFPNHFWJOHFONJOJNBBM
HFCSVJLWBOFOFSHJF NBUFSJBMFOFOSVJNUFŊ¤
Figuur 8.19
Arcosanti project, Arizona,Verenigde Staten

ŉň Een vergelijkend onderzoek naar

de meerwaarde van de maatregel van
het volledig met de zon meedraaien
van de woning met bijkomende
grote kosten en functionele consequenties in vergelijking met een
‘vaste’ optimale oriëntatie op de zon
heeft nooit plaats gevonden.
ŉŉ Onderdeel is onder andere ventilatie met warmteterugwinning en
translucente isolatie (TLI).
ŉŊ De steeds grotere hoeveelheid
experimentele projecten qua schaal
variërend van enkelvoudige woningen tot hele buurten en leefgemeenschappen biedt een ‘microkosmos’
om toekomstige ontwikkelingen van
integrale systemen en de vele implicaties, zoals de ruimtelijke integratie,
opslag en transport, te verkennen.
ŉŋ Het aspect van de nutriëntenkringloop, specifiek toegespitst op
de voedselvoorziening vergt wel
‘meer (fysieke) ruimte, moeite, tijd
en kennis’ [Moet, 2004].
ŊŅ Autarkie kan nooit volledig zijn

behalve op wereldschaal. In het
streven naar zoveel mogelijk autarkie
blijft het altijd onvolledige, of ‘quasi’
autarkie. De projecten die autarkie
claimen zijn veelal vanuit een zeker
idealisme gerealiseerd. Gevolg is
vaak dat het semi-professionele,
veelal individuele of zelfs amateuristische projecten betreft die niet of
nauwelijks wetenschappelijk worden
begeleid dan wel gemonitord. Een
meer gedetailleerde verstrekking
van gegevens ontbreekt vaak of is
onvoldoende en/of onvoldoende
wetenschappelijk onderbouwd.
Globale concepten en technologieën
worden desgevraagd wel toegelicht,
maar deelmodi of technische uitwerkingen van de oplossing(en) worden,
als gevolg van geclaimde innoviteit,
niet verstrekt. Het maken van een
brede, objectieve en wetenschappelijk complete vergelijking tussen de
van belang beschouwde projecten is
daarmee onmogelijk gebleken. Voor
de verdere uitwerking van dit hoofdstuk is daarom gekozen voor een

optekening van de concepten met
een nadruk op de afwijkingen en op
de consequenties voor gebruikers,
schaal of schalen van toepassing en
technische infrastructuur.
Ŋ Arcology is een samenvoeging
van ‘architecture’ en ‘ecology’. Paolo
Soleri is afkomstig uit de school van
Frank Lloyd Wright (zie noot 13 in
de proloog). In het boek “Arcology:
The city in the Image of Man”
beschrijft Soleri mogelijkheden om
de stedelijke structuren compacter te
maken door de derde dimensie beter
te benutten. Achtergrond is het door
hem noodzakelijk geachte antwoord
op de voortschrijdende ‘urban
sprawl’ in twee dimensies. Deze visie
heeft door interpretaties van anderen geleid tot plannen voor overkoepelde steden. De projecten missen
echter de sociale basis van Soleri’s
originele plannen, gebaseerd op een
verdere uitwerking van de ideëen van
Frank Lloyd Wright, met name met
betrekking tot transport, landbouw
en handel. Soleri legt grotere nadruk
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*OJT4PMFSJHFTUBSUNFUEFSFBMJTBUJFWBOEF OBHFOPFH BVUPOPNFMFFGHFNFFOTDIBQ
"SDPTBOUJJOEFXPFTUJKOWBO"SJ[POB 74 Ŋ©*OIFUJO"SDPTBOUJHFMFHFOOPOQSPmU
&DPTB*OTUJUVUFMFSFO EPFOFOFSWBSFOQMBOPMPHFOFO MBOETDIBQT BSDIJUFDUFOIPFNJMJFV
CFXVTULBOXPSEFOHFCPVXE HFXPPOEFOHFMFFGE

8.4.3
Hockerton Housing Project;
Hockerton, Nottinghamshire,Verenigd Koninkrijk
&ÏOWBOEFNFFSSFDFOUFJOUFHSBMFQSPKFDUFOWBONFFSEFSFXPOJOHFOEJFIFUQSJODJQFWBO
BVUBSLJFHFCSVJLFOJTIFUA)PDLFSUPO)PVTJOH1SPKFDUJOIFUNJEEFOWBO&OHFMBOEŊņ
Figuur 8.20
Hockerton Housing Project, Nottinghamshire, Engeland
Zuiveringsvijver en dijkwoningen

)FUDPNQMFYCFTUBBUVJUWJKGHFEFFMUFMJKLJOFFOEJKLMJDIBBNJOHFHSBWFOXPOJOHFO CFTUBBOEF
VJU[FTSFQFUFSFOEFFFOIFEFOWBOESJFCJK[FTNFUFSNFUFFOFSWPPSHFMFHFODFOUSBMF 
WFSCJOEFOEFTFSSF 'JHVVS )FUXPPOCMPLIVJTWFTUJOUPUBBMCFXPOFST XBBSWBO
LJOEFSFO FOEFUPUBMFLBWFMHSPPUUFCFESBBHUSVJNIFDUBSF
Figuur 8.21
Hockerton Housing Project, Nottinghamshire, UK
Verschillende schaalniveaus

1000 x 1000 m

300 x 300 m

100 x 100 m

30 x 30 m

*OUFSFTTBOUJTIFUSFBMJTFSJOHTQSPDFTWBOIFUQSPKFDUFOEFDPNCJOBUJFNFU[FMGCFIFFSWBO
PNMJHHFOEFMBOETDIBQ WBTUHFMFHEJOFFOA-BOENBOBHFNFOU1MBOŊŇ<))1 C> NFEF
PPLCFEPFMEPNNJTCSVJLWBOIFUQSPKFDUUFOCFIPFWFWBOCPVXFOJOCVJUFOHFCJFEFOUFHFO
UFHBBO
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Figuur 8.22
Hockerton Housing Project, Nottinghamshire, UK
Schematische doorsnede energiesysteem

Figuur 8.23
Hockerton Housing Project, Nottinghamshire, UK
Schematische doorsnede watersysteem

op een meer integraal grondstoffenmanagement (hij noemt dit ‘resource
consumption and duplication’),
land(terug)winning, eliminatie van
individueel vervoer en uitgebreider
gebruik van ‘sociale bronnen’.
Ŋ¤ Doel is om op die wijze leefmilieus te realiseren die ontmoetingen
tussen mensen onderling en met
planten en dieren faciliteren en
stimuleren.
Ŋ© Een andere, vergelijkbare milieubewuste, maar slechts gedeeltelijk
autarkische leefgemeenschap uit
dezelfde periode is ‘Drop city’ in
Colorado (V.S.).

Ŋņ Het project is in 1993 ontwik-

kelt op een reeds in 1988 -net
buiten de ‘Village envelope’ (rode

contour) van de plaats Hockerton
(Nottinghamshire, UK) gelegendoor de familie Martin gekocht terrein van 25 engelse acres (10 ha.) en
is ontwikkeld tezamen met Robert
en Brenda Vale (autonomous house)
[HHP, 1996a]. Het planproces van het
project duurde van 1993 tot 1998
en was oorspronkelijk gefinancierd
door de ‘Co-operative Bank’. Deze
bank heeft het financieel beheer
overgedragen aan de ‘Ecology
Building Society’, die de leningen
omzette naar hypotheken. Alle bewoners zijn contractueel gebonden
aan de bijbehorende financiële- en
gebruiksverplichtingen.

ŊŇ In detail is vastgelegd hoe het
project en de gebruikers lokaal

‘duurzame ontwikkeling’ zullen
stimuleren, m.b.t. de herinrichting
van het landschap, het bouwconcept, het ecologisch tuinieren, de
energie- en waterzelfvoorziening,
de recycling en verwerking van het
afval, beperking van het aantal auto’s
op fossiele brandstoffen en voor het
zelfbeheer van het terrein. Daarnaast
moet elke volwassene tenminste
300 uur gemeenschapswerk verrichten (onderhoud, voorlichting,
e.d.). De eisen die de lokale overheid
verbond aan de verstrekking van de
bouwvergunning, zijn om te voorkomen dat ‘pseudo milieubewuste
(woningbouw)projecten op goedkope landbouwgronden het project als
precedent aanvoeren [HHP, 1996b].
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)FUFOFSHJFTZTUFFNJTPQCBTJTWBOHFDPNCJOFFSEF[POOFFOXJOEFOFSHJFVJUHFXFSLUŊň 
UFSXJKMIFUXBUFSTZTUFFNCFTUBBUVJUFFOBGWBMXBUFS[VJWFSJOHFOFFOSFHFOXBUFSPQWBOHUFO
CFIPFWFWBOIVJTIPVEXBUFSŊŉ SFTQFDUJFWFMJKL'JHVVS'JHVVS 
Figuur 8.24
Hockerton Housing Project, Nottinghamshire, UK
Schematische weergave energiesysteem
buitenlucht

binnenlucht

windmolen

serre

warmte
terugwinning

afvoerlucht

ventilatielucht

ventilatielucht

panelen

zonnecollectoren

elektriciteit

gemeensch.
opslagtank

PV

net
koppeling

warm
tapwater

Figuur 8.25
Hockerton Housing Project, Nottinghamshire, UK
Schema (afval)waterstromen en behandelingscomponenten
regenwater

dak

weg + velden

zeef

verzamelput

opslag vijver

opslag vijver

membraan filter

fixed film filter

UV

opslag

drinkwater
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8.4.4
Overige projecten
.JOEFSFYUSFFN FOWPPSBMEJDIUFSCJKEFHBOHCBSFCPVXXJK[FOTUBBOE [JKOEFEJWFSTF
&DPWJMMBHFTFOWPSNFOWBO$PIPVTJOHPQNJMJFVCFXVTUFHSPOETMBH 'JHVVS 
;FXPSEFOPWFSBMUFSXFSFMEHFSFBMJTFFSE7PMMFEJHF[FMGWPPS[JFOJOHJTWBBLXFMIFUJEFBBM 
NBBSXPSEU[FMEFOHFSFBMJTFFSE"MHFNFFOHFMEUEBUWBOVJUFFOHFNFFOTDIBQQFMJKLF
XFOTPNWFSEFSHBBOEEVVS[BBNTBNFOUFXPOFOIFUQSJODJQFWBOA/FJHICPVSIPPE
4VTUBJOBCJMJUZTUFFETNFFSXPSEUPQHFQBLU0PLEFTUFFETCFUFSXPSEFOEFNPHFMJKLIFJE
PNIFUQSJODJQFWBOEFA&DPOPNJFTPGTDBMFUFCFOVUUFOJTWBOCFMBOH<3VEMJO >
7BOEFWFMFFDPWJMMBHFTŊŊCFOBEFSFOTMFDIUTFOLFMFBVUBSLJFWPPSEFCFMBOHSJKLTUFTUSPNFO
FOFSHJF TBOJUBUJFWPFETFM &ÏOWBOEFNFFSCFLFOEFFOJOUFSOBUJPOBBMHFMBVXFSEFŊŋ
FVSPQFTFFDPWJMMBHFTXBBS WPPSXBUCFUSFGUEF[FFTTFOUJÑMFTUSPNFO OBHFOPFH[FMGWPPS[JFOJOH
CFSFJLUJTCFUSFGU'JOEIPSOJO4DIPUMBOEŋŅ%FMFFGHFNFFOTDIBQCFTUBBUVJUFDPMPHJTDIF
XPOJOHFOFOBOOFYFO FOCMJKGUBMTHFNFFOTDIBQOPHTUFFETHSPFJFO<'' >
&OLFMFBOEFSFFDPWJMMBHFT 'JHVVS EJFSFMFWBOU[JKOWPPSEFNBOJFSXBBSPQPNHFHBBO
XPSEUNFUEF[PFLUPDIUOBBSMPDBMF[FMGWPPS[JFOJOH[JKOEF6'"'BCSJL #FSMJKO 
%VJUTMBOE ;FHH %VJUTMBOE $ISJTUJBOJB %FOFNBSLFO $ISZTUBMM8BUFST "VTUSBMJÑ 
FO3PTLJMEF %FOFNBSLFO 7BOEF[FFDPWJMMBHFTCFOBEFSFOBMMFFOIFU%VJUTF;FHHFO
IFU"VTUSBMJTDIF$ISZTUBMM8BUFSTWPPSEFUXFFCFMBOHSJKLTUFTUSPNFO[FMGWPPS[JFOJOH
%JUJTHFSFBMJTFFSENFUHFCSVJLWBO[FFSHSPUFHSPOEPQQFSWMBLUFOFOMBHFCFCPVXJOHTFO
CFXPOJOHTEJDIUIFJEŋ<4FJU[ >%FQSPKFDUFOXPSEFOHFLFONFSLUEPPSDFOUSBMF
WPPS[JFOJOHFO HFNFFOTDIBQTIVJT HFNFFOTDIBQQFMJKLFLFVLFO HBTUFOWFSCMJKGFOPG
LBNQFFSQMFL XBTNBDIJOFT BGWBMXBUFS[VJWFSJOH FUD %FHSPUFSFQSPKFDUFO [PBMT$ISZTUBMM
8BUFST[JKOPQHFEFFMEJOLMFJOFSFEFFMDMVTUFST NFUHFEFFMEFGBDJMJUFJUFOPQHFCJFEWBO
SFHFO XBUFSPQWBOH BGWBMCFIFFSFO JOFOLFMFHFWBMMFO FOFSHJFWPPS[JFOJOH

Ŋň Op het dak is een aaneengesloten Ŋŉ Na sedimentatie in een septic
strook van 60 pv-cellen per (‘all-electric’) woning (gemiddeld verbruik
van 8 kWh/jr) geplaatst. Daarnaast
zorgt een kleine, ‘centraal’ geplaatste
windturbine van 5kW op een 26
meter hoge toren voor aanvullende
elektriciteit. Warm water wordt
(centraal) opgeslagen in een 1500
liter grote tank in de ‘utility room’.
De ‘opslag’ van electriciteit vindt
plaats via een aansluiting op het
net. Volledige energieneutraliteit is
nog niet bereikt. De materialisering
ondersteunt het energieconcept:
vergaande isolatie (30 cm), zware,
warmte accumulerende materialen
aan de dichte noord-, oost- en
westzijde, houtskeletbouw aan de
serre, zuidzijde en nadruk op interne
warmteproductie. In doorsnede
loopt de interne hoogte af van 3
meter aan de zuidzijde naar 2,3
meter aan de (dichte) noordzijde
[HHP, 2003].

tank gedurende 10 dagen wordt het
afvalwater in de aan de zuidzijde van
de strook woningen gelegen vijver,
in drijvende helofyten zuiveringsbedden gezuiverd. Folieschermen
zorgen voor de afscheiding, een
centrale pomp voor de goede doorstroming, en uiteindelijk wordt het
gezuiverde water via een overloop
in de scheidingsdam geloosd in de
naastgelegen recreatieplas. De retentie van voorgezuiverd regenwater en
een overschot van omgevingswater
ten behoeve van huishoudwater
vindt in eerste instantie plaats in
betonnen tanks van 16.000 liter,
waarna het via touw-, koolstoffilter
en uv-behandeling wordt gezuiverd
tot drinkwaterkwaliteit. Het water
van het dak- en dijklichaam wordt
opgepompt naar een hoger gelegen
waterpartij (150 m3) aan de noordzijde van het complex [HHP, 2003].
ŊŊ De achtergrond van ‘eco-villages’

en ‘sustainable communities’ is het
ontwikkelen van modellen voor
leefgemeenschappen die milieubewustheid verder laten reiken dan
milieutechniek en ecologie alleen.
Belangrijk(st)e uitgangspunt vormen
de sociale, economische en spirituele
voorwaarden (milieubewustzijn)
[GEN, 2004].
Ŋŋ De Findhorn Foundation
Ecovillage Project heeft het ‘Best
Practice’ predikaat ontvangen van de
United Nations Centre for Human
Settlements (Habitat) in 1998 [FF,
2004].

ŋŅ De relatief

goed functionerende
leefgemeenschap bestaat uit individuele (meestal) vrijstaande woningen, met veel gedeelde faciliteiten
(auto’s, wasmachines, locale, organische voedselproductie). Regenwater
wordt opgevangen en gebruikt
(voor tuintoepassingen). Het zwarte
afvalwater wordt gezuiverd in een
centraal geplaatste Living Machine.
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Figuur 8.26
Voorbeelden Eco-Villages

Chrystall Waters
Australië

UFA Fabrik
Berlijn, Duitsland

Ecovillage Zegg
Duitsland

0QEFTDIBBMWBOEFMFFGHFNFFOTDIBQQFOBMTHFIFFMMJHUEFOBESVLOPHNFFTUBMPQIFU
TMVJUFOWBOEFFOFSHJF EFFM LSJOHMPPQ NFUEFDFOUSBMFJOGSBTUSVDUVVSBMTCBDLVQ
WPPS[JFOJOH0PLWPPSEFPWFSJHFFOFSHJFEFFMTUSPNFOJTWBBLTQSBLFWBOFFOLPQQFMJOH
BBOEFDFOUSBMFJOGSBTUSVDUVVS#JKEFQSPKFDUFOEJFEPPSEFHFPHSBmTDIFMJHHJOHHFFO
DFOUSBMFJOGSBTUSVDUVVSUFSCFTDIJLLJOHIFCCFO XPSEFOJOFFSTUFJOTUBOUJFWPPSBMEFXBUFS
TUSPNFOBGHFLPQQFMEFOMPLBBMPQHFMPTU&OFSHJFXPSEUJOQSJODJQFWJBIFSOJFVXCBSF
CSPOOFOPQHFMPTU NFUHFOFSBUPSFOBMTCBDLVQ
*O/FEFSMBOEXPSEFOSFMBUJFGWFFMQSPKFDUFOPQFFONJMJFVCFXVTUFHSPOETMBHHFSFBMJTFFSE
4BNFOMFWJOHTWPSNFOEBOXFMHFDPNCJOFFSEFQSPKFDUFOXBBSCJKIFUEPFMWBOBVUBSLJFPQ
NFFSEBOÏÏO FTTFOUJÑMF TUSPPNXPSEUOBHFTUSFFGEPGCFOBEFSE[JKOOPHOJFUHFSFBMJTFFSEŋ¤
&FO/FEFSMBOETQSPKFDUXBBSPQEFTDIBBMWBOFFO RVBTJ MFFGHFNFFOTDIBQJTHFQSPCFFSE
EPPSNJEEFMWBOHFCSVJLWBOIFSOJFVXCBSFCSPOOFOFOEJSFDUFWFSXFSLJOHDRIFSHFCSVJL
BVUPOPNJFUFCFSFJLFOWPPSUXFFWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOFOWBSJBUJFTIJFSJOUF
POEFS[PFLFOŋ© JTIFUSFMBUJFGLMFJOFWBLBOUJFXPOJOHFODPNQMFYA%F(SPFOF-FHVBBOJO
4UBWPSFO%PPSFFOFFO[JKEJHFLFV[FWPPS[POOFFOFSHJF HFDPNCJOFFSENFUUXFFTMFDIU
GVODUJPOFSFOEF EF DFOUSBMFXBUFSTZTUFNFO JTIFUQSPKFDUBMTAFOTFNCMFNJTMVLU%JULPNU
EPPSEBUIFUHFHFWFOWBOXJTTFMFOEFHFCSVJLFSTFSUPFMFJEEFEBUFSCJKIFUPOUXFSQEFCPVX
OJFUJTVJUHFHBBOWBOBBOQBTTJOHFOJOIFUHFESBHWBOEFCFXPOFST XBBSEPPSEFTZTUFNFOPQ
CBTJTWBOEFBBOOBNFWBOTMPSEJHHFCSVJL[JKOVJUHFWPFSEFOHFEJNFOTJPOFFSE*OEJWJEVFFM
QFSXPOJOH XPSEUFOFSHJFOFVUSBMJUFJUPWFSJHFOTOPHXFMCFOBEFSEŋņ
3FDFOU[JKOUXFFQSPKFDUFOEJFWPPSULPNFOVJUIFUCJFEFOWBOBMUFSOBUJFWFOWPPSEF
CFXPOFSTWBOEFLVOTUFOBBSTOFEFS[FUUJOH3VJHPPSE OBCJK"NTUFSEBN
&ÏOQSPKFDUJTHFCBTFFSEPQFDPWJMMBHFHSPOETMBHFO)FUCFUSFGUIFU&DVWJMMBHF FDPMPHJTDI
DVMUVSFFM "MNJOEF OBCJK"MNFSF 'JHVVS "MNJOEFJTBMTEFFMTUVEJFPQCBTJTWBOEJU
POEFS[PFLNFEFPOUXJLLFMEFOPOUXPSQFOŋŇ
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Figuur 8.27
Alternatieven voor nederzetting ‘Ruigoord’

Ecu village in Alminde, Almere
opzet leefgemeenschap

‘Silent Green’ gemeenschap Ruigoord, Amsterdam
voorbeeld zelfbouw woning

)FUBOEFSFQSPKFDUJTEFWFSEFSHBBOEFFDPMPHJTFSJOHWBO3VJHPPSE[FMG XBBSWPPSEF
QFSNBOFOUFXPPOCFTUFNNJOHEPPSEFHFNFFOUF"NTUFSEBNJTPQHFIFWFO
(FUSBDIUXPSEUEFJONJEEFMTEPPSEFWFSEFSVJUEJKFOEFIBWFOWBO"NTUFSEBNPNHFWFO
HSPFOFFODMBWF3VJHPPSE EJFWBOPPSTQSPOHHFMEUBMTBBOTQSFLFOEWPPSCFFMEWBOATJMFOU
HSFFOHFNFFOTDIBQ<5JNNFSFOFUBM D)FJKMJHFSTFUBM #BMWFSTFUBM > 
FOOVJOFJHFOEPNJTWBOIFUIBWFOCFESJKG"NTUFSEBN BMTDVMUVVSAXFSLFODMBWFFO
UJKEFMJKLFWFSCMJKGTHFNFFOTDIBQUF[BNFONFUEFLVOTUFOBBST[FMGFOWPPSUCPVXFOEPQEF
CFTUBBOEFWPSNFOWBOFJHFOCFIFFSFO[FMGCPVX BVUPOPPNUFNBLFO FOEFPQMPTTJOHFO
EBBSUPFUFJOUFHSFSFOJOEFEJWFSTFLVOTUVJUJOHFO

De woningen zijn volledig gemaakt
van bio-ecologische materialen, zijn
energie-efficiënt (cellulose isolatie
in dak, wanden en vloeren met U
waarden van 0.2 W/m2C, en driedubbele beglazing U 1.65 W/m2C).
Een ‘centrale’, 75 kW windmolen
zorgt voor 15% van de elektriciteit
van de gemeenschap. Daarbij zorgen
zonne-energie toepassingen op de
schaal van de individuele woningen
en biomassa toepassingen tezamen
met de windenergie ervoor dat 28%
van de totale energie wordt verkregen met lokale opwekking. Ook zijn
er enkele van de eerder behandelde
innovatieve autarkische concepten
gerealiseerd, zoals een earthship,
strobaal woningen etc. Er is een plan
gemaakt om het energie-percentage
de komende jaren uit te breiden naar
80 tot 90% [FF, 2004].
ŋ Eco-village Zegg stamt uit 1991;
is ca. 15 hectare groot en bestaat
uit 80 bewoners, waarvan een derde
ook in de village zelf werkt. De
ecovillage is netverbonden, al wordt
het afvalwater op het eigen terrein

gezuiverd en wordt m.b.v. zonneen windenergietoepassingen voor
80% in de eigen energie voorzien.
Chrystall Waters is 256 hectare groot
met in totaal ca. 200 bewoners (83
huishoudens). De huishoudens zijn
grotendeels in elkaars nabijheid
gesitueerd als buurten. Er is een, op
het drinkwater na, gesloten waterkringloop. Het grootste deel van de
village is elektriciteitsnet verbonden
maar voorziet nagenoeg geheel in de
eigen energie [Seitz, 2002].
ŋ¤ Veelal wordt er wel een doel
gesteld, maar het beperkt zich dan
nog maar tot één van de stromen
(meestal de energiestromen, in een
enkel geval de waterstromen).
ŋ© Het project omvat 8 vakantie woningen en een bedrijfswoning, die als
bio-ecologische demonstratiewoningen zijn uitgewerkt. Het ‘onderzoek’
betreft de toepassing van twaalf
verschillende p.v. systemen. In totaal
is 350 m2 aan zonnepanelen geplaatst (30.000 kWh), verdeeld over
drie typen, resp.39, 40 en 45 m2, en
is aangesloten aan het centrale elek-

triciteitsnet. Daarnaast zijn er twee
(afval)water systemen (voor elk twee
woningen) van het -inmiddels failliete ‘Holland Water’ geïnstalleerd.
Beide systemen bleken onrendabel,
met name ook gezien het additionele
elektriciteitsgebruik. Eén systeem is
inmiddels defect, en kostentechnisch
gezien niet meer reparabel.
ŋņ Het complex en de individuele
woningen staan inmiddels te koop.
ŋŇ De gemeenschap betreft een
ontwikkeling van de woningbouwvereniging Kristal en is gelegen in
de jonge bossen ten zuidoosten van
Almere. Het betreft een proefproject, waarbij een deel van de voormalige bewoners van Ruigoord (ca.
1/3e) tezamen met andere geïnteresseerden vanuit de insteek van zelfbouw en zelfbeheer een gemeenschap vormen die autonoom moet
kunnen functioneren. Autonomie op
deelstromen is een streven, al vind
toetsing ook economisch plaats, en
zal voor elektriciteit en drinkwater
aangesloten worden op de centrale
netwerken.
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8.5
Conclusies & Aanleiding Hoofdstuk 9
8.5.1
conclusies hoofdstuk 8
t &FOEPFMWFSTDIVJWJOHCJOOFOEFFTTFOUJÑMFJOGSBTUSVDUVSFOPQIPHFSFTDIBBMOJWFBVTWBO
EFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFAPOEFSIPVEOBBSACFTDIFSNJOHJTOPPE[BLFMJKL
t "VUBSLJFJTUPUPQIFEFOOJFU MBOHEVSJH TUBCJFMHFCMFLFO)FUJEFBMJTNF EFHFGPSDFFSEF
XFOTPNBVUBSLJFUFOLPTUFWBOBMMFTUFCFXFSLTUFMMJHFOWPSNUEFHSPPUTUFCFQFSLJOH
WPPSIFUSFBMJTFSFOWBOEFOPPE[BBLUPUWPMMFEJHWFSEVVS[BNFOFODPOUJOVLVOOFO
USBOTGPSNFSFOWBOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH7FSCPOEFOBVUBSLJTDIFPOEFSEFMFOCJFEFO
NFFSQFSTQFDUJFG
t "MTKFCPVXUJOLXFUTCBSFCVJUFOHFCJFEFO LBOEBUBMMFFOEPPSIFUWBTUMFHHFOWBO
CMJKWFOEFBVUBSLJF EBOXFMPOULPQQFMJOHEPPSNJEEFMWBOBGTQSBLFOPWFS[FMGCFIFFS 
PNHFWJOHTCFIFFSFOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJETTUFMMJOH
t )FUPQOFNFOWBOFEVDBUJFWFPGDVMUVSFMFBDUJWJUFJUFOBMTPOEFSEFFMWBOEF BVUBSLJTDIF 
HFNFFOTDIBQLBOEFADJWJUBT FOEBBSNFFCFUSPLLFOIFJEWFSTUFSLFO
t 1SPKFDUFOEJFTUSFWFOOBBSBVUBSLJFEJFOFOCFUFSUFXPSEFOHFGBDJMJUFFSE 
HFQSPGFTTJPOBMJTFFSEÏOUPUJOEFUBJMHFBOBMZTFFSEFOHFÑWBMVFFSE
t 0NEFIVJEJHFFOUPFLPNTUJHFNJMJFVQSPCMFNFOJOSFMBUJFUPUIFUXBUFSCFIFFSPQUF
MPTTFONPFUEFNFOTUPUFFOBOEFSCFXVTU[JKOWBO[JKOSFMBUJFUPUXBUFSLPNFONFO
NPFUXFFSHBBOEFOLFOJOEZOBNJTDIFFOMFWFOEFLSJOHMPQFO

8.5.2
aanleiding hoofdstuk 9
%FCFTDISJKWJOHWBOEFPOUXJLLFMJOHWBO RVBTJ BVUBSLJTDIFFOBVUPOPNFQSPKFDUFOIFFGU
HFMFJEUPUFFOSFGFSFOUJFLBEFSWPPSPOUXJLLFMJOHWBOWFS[FMGTUBOEJHEFTUSVDUVSFOWPMHFOTIFU
QSJODJQFEFDFOUSBMJTBUJF&OFFOTFSJFWBONPHFMJKLFNBBUSFHFMFOPNTDISFWFOCJOOFOIFU
1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO 1W.IPPGETUVL 
0QHSPOEWBOEFDPODMVTJFWBOJOTUBCJMJUFJUWBOBVUBSLJFFOEFBMEVTHFDPOTUBUFFSEF
OPPE[BLFMJKLFJOUFSDPOOFDUJFCJKEFDFOUSBMFFOPGMPLBMFPQMPTTJOHFO EJFOUHFLFLFOUF
XPSEFOXBUEFDPOTFRVFOUJFEBBSWBOJTWPPSEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH
7PPSBMEFQPMZDFOUSJTDIFNPEFMMFOWBO3PHFST<>FO4BYFOJBO<>[JKOSFMFWBOUWPPS
FFOOJFVXFOFUXFSLHFPNFUSJFFOWFSEVVS[BNJOHWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOFOCJKCFIPSFOEF
OFUXFSLFOŋň%F[FOJFVXFOFUXFSLHFPNFUSJF[BMWFSEFSVJUHFXFSLUNPFUFOXPSEFO
)JFSBBOWPPSBGNPFUIFUQSJODJQFWBOWFSCJOEJOHWBOTUSPNFOFOPQMPTTJOHFOPOEFSMJOH
HFBOBMZTFFSEXPSEFO
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#JOOFOEFHFIBOUFFSEFPOEFS[PFLTNFUIPEPMPHJF[BMEJUHFCFVSFOPQHSPOEWBOHFSFBMJTFFSEF
QSPKFDUFO)FUHBBUFOFS[JKETPNEFJOUFSDPOOFDUJFWBOPQMPTTJOHFOPQMBHFSFTDIBBMOJWFBVT
NFUCFUSFLLJOHUPUEFFOFSHJFFOTBOJUBUJFWPPS[JFOJOH[PHFOBBNEFHFDPNCJOFFSEFFOFSHJF
TBOJUBUJFDPODFQUFOŋŉ BOEFS[JKETPNEFDPNCJOBUJFWBOWPPS[JFOJOHFONFUBOEFSF
SVJNUFMJKLFCFTUFNNJOHFO[PHFOBBNEFHFDPNCJOFFSEFSVJNUFMJKLoFDPMPHJTDIFGVODUJFT 
BBOHFEVJENFUTUBETFDPMPHJF

ŋň Ten behoeve van een verbeterde

afstemming op de geformuleerde
maatschappelijke doelstellingen welzijn en ‘duurzame ontwikkeling’.

ŋŉ Integratie strategie voor een

duurzaam sanitatie en energie management heeft een direct verband
met verbonden onderwerpen zoals
landbouw (in het bijzonder stedelijke
landbouw), aquaculturen, horticultuur, voedselzekerheid, gezond-

LEESWIJZER MODEL A: 9

MODEL B :

9

heidszorg en de onderhoud en
verzekering van onontbeerlijke delen
van gesloten kringlopen [Timmeren
et al, 2004b]

MODEL C :

-

MODEL D :
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Geïntegreerde Systemen en Concepten

Hoofdstuk 9

9.1
Inleiding
*OWFSWPMHPQIPPGETUVLNFUWPPSCFFMEFOWBOCFTUBBOEFBVUPOPNFFOBVUBSLJTDIF
DPODFQUFOCFIBOEFMUEJUIPPGETUVLNPHFMJKLFSFGFSFOUJFQSPKFDUFOXBBSTQSBLFJTWBO
WFSEFSHBBOEFJOUFHSBUJFFOPGJOUFSDPOOFDUJFWBOGVODUJFTFOWPPS[JFOJOHFOWPPSEFFTTFOUJÑMF
EFFMTUSPNFOTBOJUBUJFFOFOFSHJFPQMBHFSFTDIBBMOJWFBVT%F[FIPFWFOOJFUWBOVJUFFO
TUSFWFOOBBSBVUPOPNJFPGBVUBSLJFWPPSUUFLPNFO)FUIPPGETUVLTMVJUEFCFBOUXPPSEJOH
WBOEFUXFFEFEFFMWSBBHNFUCFUSFLLJOHUPUHFSFBMJTFFSEFEFDFOUSBMFDPODFQUFOBG FO
SJDIU[JDIPQJOUFHSBUJFBTQFDUFOWBOEFWFSTDIJMMFOEFTUSPNFOFOEVVS[BNFPQMPTTJOHFO
POEFSMJOH FONFUEFEJSFDUFMFFGPNHFWJOH)FUWPSNUEFBBO[FUWPPSEFCFBOUXPPSEJOHWBO
EFWJKGEFBDIUFSHSPOEWSBBH
"DIUFSHSPOEWSBBH7
Moeten- en kunnen de verschillende technieken voor het optimaliseren van de stromen
samengevoegd worden in één “device” of dienen ze afzonderlijk geïntegreerd te worden
in bestaande (infra)structuren of gebouwen?

&FSTUXPSEUJOHFHBBOPQEFUXFFOBBSWPSFOHFLPNFOWPSNFOWBOJOUFHSBUJF¤FOEFWFSUBMJOH
FSWBOCJOOFOIFUSVJNUFMJKLFNPEFMWBOQPMZDFOUSJTDIFPOUXJLLFMJOHWBODPNQBDUF PQ
[FMGWPPS[JFOJOHHFSJDIUFTUFEFMJKLFLOPQFO7JBEFCFTDISJKWJOHWBOSFGFSFOUJFQSPKFDUFOFO
oDPODFQUFOXPSEUWFSWPMHFOTJOHFHBBOPQBDIUFSHSPOEWSBBH***VJUIPPGETUVL%F
WSBBHSJDIU[JDIEBBSNFFJONFFSBMHFNFOF[JOPQIFUCFOPFNFOWBOFFOPQUJNBMFTDIBBM
NFUCFUSFLLJOHUPUEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOBMTCBTJTWBO[FMGWPPS[JFOJOH)FUPQUJNBMJTFSJOH
WSBBHTUVLBBOHBBOEFIFUSFBMJTFSFOWBOFFOJOUFHSBMFPQMPTTJOHTUBBUDFOUSBBM
"DIUFSHSPOEWSBBH***
Is er een optimale schaal voor autonomie per stroom, en zo ja, wat is de optimale schaal?©

7BOVJUEFSFGFSFOUJFQSPKFDUFOXPSEUEBBSNFFPPLJOHFHBBOPQBDIUFSHSPOEWSBBH*7
"DIUFSHSPOEWSBBH*7
In hoeverre kan via het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken de participatie en
betrokkenheid van gebruikers verhoogd worden?ņ

 Toelichting bij achtergrondvraag

V (ten dele overgenomen uit
hoofdstuk 1.3.2): ;Het grond- en
daglichtgebruik van de verschillende,
al dan niet op natuurlijke processen
gebaseerde, milieutechnieken om
autonomie te realiseren moet worden
geanalyseerd en waar mogelijk geoptimaliseerd. Is dit te integreren in
bestaande bouwwerken of bestaande
infrastructuur, en hoe is het proces
van ‘duurzame ontwikkeling’ op
wijk, buurt-, blok- of gebouwniveau
in relatie tot de oplossing te optimaliseren;.

¤ De (technische) geïntegreerde

oplossing van duurzaam en decentraal oplossen van de energie- en
sanitatievoorziening, en de integratie
van decentrale oplossingen met
andere gebruiksfuncties en voorzieningen.
© Toelichting bij achtergrondvraag
III (overgenomen uit hoofdstuk
1.3.2): ;Los van het bepalen van een
optimale schaal van toepassing voor
de aan de verduurzaming van het
totaal van de stromen gerelateerde
technieken is het van belang om
per deelstroom te kijken naar opti-

male schaal, beredeneerd vanuit de
milieutechnische-, ruimtelijke- en
gebruikerscriteria. Onderzocht
moet worden waar per proces
het optimum tussen ‘lowtech’ en
‘hightech’ autonome systemen ligt
[Röling, 1996] en op welke manier
er combinaties mogelijk zijn van
programma's en technieken die op
dit moment nog de neiging hebben
zich van elkaar te isoleren;.
ņ Toelichting bij achtergrondvraag
IV (ten dele overgenomen uit
hoofdstuk 1.3.2): ;Onderzocht
moet worden in hoeverre het al
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*OQBSBHSBBG %JTDVTTJF XPSEFOEFCFMBOHSJKLTUFQSPKFDUFOVJUEJUIPPGETUVLFOIFU
WPPSHBBOEFCFTQSPLFONFUCFUSFLLJOHUPUIFUPQMPTTFOWBOIFUTMVJUFOWBOEFEFFMTUSPNFO 
FOWPPSIFUTDIBBMOJWFBVXBBSPQEJUHFCFVSEJT0PLEFDPOTFRVFOUJFTWPPSHFCPVXEF
PNHFWJOHFOCFMBOHIFCCFOEFOLPNFOBBOEFPSEF

9.2
Integratie en concentratie van functies en deelstromen
9.2.1
polycentrische ontwikkeling als basis
*OIFUWPPSHBBOEFIPPGETUVLJTHFCMFLFOEBUFFOCFMBOHSJKLLFONFSLWBOBVUBSLJFJTEBU
[PXFMFDPMPHJTDIFBMTFDPOPNJTDIFBVUBSLJFTUBBUPGWBMUNFUEFNBUFWBOEFFJHFOSJHJEJUFJU
&FOTZTUFFNPQCBTJTWBOPOBGIBOLFMJKLF PQBVUBSLJFHFCBTFFSEFDFMMFOJTJOQSJODJQFCFUFS
JOTUBBUWFSBOEFSJOHFOPQUFOFNFO NBBSHFEJKUIFUCFTUJOFFONJMJFVWBO NBSLU TUBCJMJUFJU
FOMBOH[BBNWFSBOEFSFOEFUFDIOPMPHJF7PPSBMEFFYUFOTJFWFJOUFHSBUJFCJFEUOBBTUWPPSEFMFO
WPMHFOTIFUQSJODJQFWBOEFAFDPOPNJFTPGTDBMF FFOHSPUFSF NBSLU DPOUSPMF<$IBOEMFS 
>7FSBOEFSFOEFDPOEJUJFTRVBNJMJFV HFCSVJLPGUFDIOJFLLVOOFOCJOOFOFFOEFSHFMJKL
TZTUFFNMFJEFOUPUIFUWBTU[JUUFOBBOFFOHFLP[FOUFDIOPMPHJFFOPGTUSVDUVVS FOEBBSNFF
NPHFMJKLUPUCFQFSLJOHWBOUJKEJHBBOQBTTFO
;PBMTHFCMFLFOJOIPPGETUVL[JKO EPPSSFDFOUFUFDIOPMPHJTDIFWFSCFUFSJOHFO LMFJOTDIBMJHF
BVUPOPNFFOUJUFJUFOCFUFSNPHFMJKLHFXPSEFO%JUHFMEUPPLWPPSWFSCPOEFOLMFJOTDIBMJHF
ARVBTJBVUPOPNFPGBVUBSLJTDIFFOUJUFJUFOEJF EPPSIVOOJFUHFÕTPMFFSEFLBSBLUFS EF
WPPSUEVSFOEFUSBOTGPSNBUJFTCFUFS[VMMFOLVOOFOPQWBOHFO*OUFSEFQFOEFOUJFFO
IFUFSPOPNJFOFFNUEBOBGTUBOEWBOIFUSPNBOUJTDIFJEFBBMWBOJOEJWJEVFMFBVUPOPNJFPG
[FMGTBVUBSLJF NBBSWPSNUFFOHPFEFCBTJTWPPSSVJNUFMJKLHF[JFOWPMIPVECBSFPOUXJLLFMJOH
8FMHFMEUEBUEFDPOTFRVFOUJFTBGIBOHFOWBOEFNBUFXBBSJOIFUQSJODJQFWBOEF
AFDPOPNJFTPGTDBMFJTUPFHFQBTU&FOTUSVDUVVSWBOPOWFSCPOEFOBVUBSLJFJTJOQSJODJQF
JOTUBCJFM#PWFOEJFOHFMEUEBU[FMGTEFWFSTDIJMMFOEFWPSNFOWBOAFDPOPNJFTPGTDBMF
HF[BNFOMJKLBMUJKE[VMMFOUFOEFSFOOBBSFFOQSJODJQFWBOATDBMFFDPOPNZ<"OEFSTPO >
&FOPQFFOHFPHSBmTDIHFDMVTUFSEOFUXFSLHFCBTFFSETZTUFFNWBOPQBVUPOPNJFHFSJDIUF
LOPQFOEBBSFOUFHFOCJFEUNPHFMJKLIFEFOPNUJKEJHUFBOUJDJQFSFOPQWFSBOEFSJOHFOEJF
WPPSULPNFOVJUUFDIOJFL NBBUTDIBQQJKPGNBSLUDPOEJUJFT<4BYFOJBO >
%F[FOFUXFSLmMPTPmFPGoHFPNFUSJFHBBUVJUWBOIFUDSFÑSFOWBOADFMMFOEJFBMEBOOJFU
IJÑSBSDIJTDIUFOPQ[JDIUFWBOFMLBBSFFOSVJNUFMJKL TPDJBBM FDPOPNJTDIEBOXFMFDPMPHJTDI
CF[JFO TUFSL OFUXFSLWPSNFO#FMBOHSJKLWPPSEFFMJTEBUBMTFFODFMXFHWBMUPGJOEF
QSPCMFNFOLPNUIFUEVVS[BNFOFUXFSLCMJKGUCFTUBBO FOEVTWPMIPVECBBSŇ"DIUFSHSPOE
JTIFUJOIPPGETUVLHFDPOTUBUFFSEFQSJODJQFEBUSFBMJTFSFOWBOLSJOHMPQFOPQHSPUF
TDIBBMLMFJOFSFLSJOHMPQFOWJBSFHFMHFWJOHWBBLVJUTMVJU BOEFSTPNJTEJUNJOEFSIFUHFWBM
ň#FMBOHSJKLTUFBDIUFSHSPOEHFEBDIUFWBOIFU[PFLFOOBBSLMFJOFSFTDIBBMOJWFBVTWBO
BVUPOPNJFPG[FMGTBVUBSLJFJTEFHSPUFSFNPHFMJKLIFJEUPUIFUDSFÑSFOWBOWSJKIFEFOPQ
EFFMHFCJFEFOPGLMFJOFSFTDIBBM [POEFSCFTUBBOEFPOUXJLLFMJOHFOFOJOWFTUFSJOHFOJOEF
HSPUFSFTUSVDUVSFOBBOUFNPFUFOQBTTFOŉ
*OIFUWPPSHBBOEFIPPGETUVLJTIFUQPMZDFOUSJTDINPEFMWBO3PHFSTHFOPFNE
"MIPFXFMIFUNPEFMWBOVJUFFOBOEFSPPHQVOUXPSEUBBOHFESBHFOŊCJFEUIFUIPVWBTUWPPS
EFWFSUBMJOHWBOIFUQSJODJQFWBOPOEFSMJOHWFSCPOEFOLOPQFOEJFJFEFSPQ[JDIBVUPOPNJF
WPPSEFFTTFOUJÑMFEFFMTUSPNFOFOFSHJFFOTBOJUBUJFOBTUSFWFO0QCPWFOTUFEFMJKLFTDIBBMJT
IFUNPEFMPQNFFSEFSFXJK[FOVJUUFXFSLFOŋ
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%FFDPOPNF4BYFOJBO<>HBBUJOIBBSPOEFS[PFLOBBSEFWPPSFOOBEFMFOWBO
EFSHFMJKLFWFSCPOEFOTUSVDUVSFOWBOHFDPODFOUSFFSEFBDUJWJUFJUFOJOLOPQFOOJFUTQFDJmFL
JOPQEJDIUIFJEPGHSPPUUF NBBSPOEFSCPVXUEFLSBDIUWBOIFUNPEFMBBOEFIBOEWBO
IFUBDIUFSMJHHFOEFQSJODJQFFFOPQEFTDIBBMWBOEFSFHJPHFPHSBmTDIHFDMVTUFSEOFUXFSL
HFCBTFFSETZTUFFNWBO BMEBOOJFUBVUPOPNF HFTQFDJBMJTFFSEFLOPQFO IFFGUJOEF
FDPOPNJTDIFCFUFLFOJTWFFMWPPSEFMFO%FBSHVNFOUFOIJFSWPPSHBBOHSPUFOEFFMTPPLPQ
WPPSEFFDPMPHJTDIFCFUFLFOJT [JFIPPGETUVL 
&FOEFSHFMJKL NFFSVJUHFXFSLUFUZQPMPHJFWBOSVJNUFMJKLFPSEFOJOHCJFEUPQCFQBBMEF
TDIBBMOJWFBVTPPLCFUFSFBBOLOPQJOHTQVOUFOWPPSBOEFSFBTQFDUFOWBOEVVS[BNF
POUXJLLFMJOH [PBMTCJKWPPSCFFMEEVVS[BBNUSBOTQPSU<6SCFE 3PHFST >FO
WFSCFUFSEFJOUFHSBUJFWBOSFDSFBUJFOBCJKXPOFOFOXFSLFO)FUNPEFMLBOEBBSNFFXPSEFO
VJUHFXFSLUOBBSFFOQSBLUJKLHFSJDIUHJETQSJODJQFPNIFUIPPGEEPFMWBOEJUPOEFS[PFLUF
CFSFJLFOIFUTUSVDUVSFFMWFSEVVS[BNFOWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJOPGOBCJKEFSVJNUFMJKLF
PNHFWJOH
#JKFFOEFSHFMJKLFOFUXFSLmMPTPmF[JKOEFLFSOWSBHFO8BUCJOEUEFDFMMFOJO[POOFUXFSL 
FO)PFNPFUIFUWFSUBBMEXPSEFOOBBSEFCFTUBBOEF HSPUFOEFFMTJOHFWVMEF SVJNUFMJKLF
PSEFOJOH 
7PPSEFFFSTUFWSBBHJTEBUSVJNUFMJKLHF[JFOEFPSEFOJOHPGTUFEFOCPVXLVOEJHFUZQPMPHJF
&FOCFMBOHSJKLFSPMEBBSJOJTXFHHFMFHEWPPSEFWFSCJOEJOHFOJOUFSEFQFOEFOUJF PGXFMEF
JOGSBTUSVDUVVS POEFSHSPOETFOCPWFOHSPOET Ņ 'JHVVS FOEFVJUXFSLJOHWBOIFU
OPPE[BLFMJKLFQSJODJQFWBOIFUFSPOPNJF%FWFSCJOEJOHLPNUWPPSUVJUEFWFSTDIJMMFOEF
TUSVDUVSFOEFHSPFOTUSVDUVVS SFDSFBUJF BHSBSJTDI AWSJKFOBUVVS FUD EFDVMUVVSIJTUPSJTDIF
TUSVDUVVS EFXBUFSTUSVDUVVSFOEF WFSLFFS TUSPNFOJOGSBTUSVDUVVS [JDIUCBBSFOPO[JDIUCBBS 
0PLJTTQSBLFWBOFFOTPDJBMFCJOEJOHFOWBOFFOFDPOPNJTDIFCJOEJOH%F[FUXFF
WFSCJOEJOHFOXFSLFOEPPSBMEF[FTUSVDUVSFOIFFO(FTUFMELBOXPSEFOEBUEFTUSVDUVVS
ESBHFSTBMXBBSEFO[JKO FOEBU[FBMT[PEBOJHPPL[JKOBBOUFEVJEFOBMTEFLSJUJTDIF
FMFNFOUFO PGXFMBMTEFTVDDFTFOGBBMGBDUPSFOEFQVOUFOXBBSIFUNJTLBOHBBO1PTJUJFG
HFTUFMEXBBSEFWFSBOEFSJOHFOKVJTUHFÕOJUJFFSENPFUFOXPSEFO)FU[JKOEFTUSVDUVVS
ESBHFSTWBOEFWFSBOEFSJOH
dan niet dichter bij de gebruikers
realiseren van autonome systemen
m.b.t. de essentiële stromen leidt tot
een grotere betrokkenheid van die
gebruikers en of het meer zichtbaar
maken van de oplossingen leidt tot
al dan niet positieve gedragsveranderingen;.
Ň Vaak wordt gerefereerd aan
honingraatstructuren.
ň Daarnaast geldt dat een dergelijk,
meer uitgewerkte typologie van
ruimtelijke ordening op bepaalde
schaalniveaus tevens betere aanknopingspunten biedt voor bijv. meer
duurzame vormen van transport,
zoals car-sharing faciliteiten met
elektrische of door waterstof
aangedreven auto’s [Urbed, 2001] en
vormen van E-fulfillment (centraleinternet ondersteunde inkoop
aflever- depots in (woon)wijken ter
ondersteuning van nieuwe vormen

van boodschappen doen).
ŉ Het biedt mogelijkheden voor
het creëren van ontwerp- en
‘leefvrijheden’ met betrekking tot
diverse deelgebieden (verkeer/
vervoer, recreatie, voorzieningen),
en daardoor voor het volhoudbaar
versterken van het gehele systeem
dan wel van het samengestelde
netwerk van autonome deelsystemen.
Ŋ Het in basis stedenbouwkundige model gaat uit van meerdere
compacte knopen gebaseerd op loop
en fietsafstanden en inwonertallen
van tussen de 2000, bij laagbouw
in lage dichtheid, én in compacte
setting, tot 80.000, bij hoogbouw
in zeer hoge dichtheid en binnen
compacte setting [Rogers, 1997].
ŋ De plannen voor het transformeren van de Randstad naar een
Bandstad (ondermeer via een

randstadrail) met een koppeling van
zelfstandige kernen [Röling, 2000a]
kunnen als voorbeeld gezien worden,
en eventueel naar de bevindingen
omtrent clustering en interconnectie
worden uitgevoerd. Ook de regio
rond Parijs, de zogenaamde ‘les país’
kan mogelijk als voorbeeld dienen
van het zelfregulerend functioneren
van enclaves, al is dat in dit geval
vooral ook bestuurlijk-organisatorisch. De ruimte is meer afgestemd
op het individueel gemotoriseerd
transport, en er is geen kenmerkende
schaal.
Ņ De brede definitie van infrastructuur wordt aangehouden (zie hoofdstuk 2.2.1 en Bijlage XII).
 Gezien de vraagstelling van
het onderzoek zal de nadruk bij
de uitwerking, naast de gevraagde
milieutechnische verbetering, liggen
op de ruimtelijke en sociale aspecten
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%FOBBSWPSFOHFLPNFOWFSBOEFSJOHWPMHFOTEFOFUXFSLmMPTPmFWBOWFSCPOEFOLOPQFO
HFSJDIUPQBVUPOPNJFFOIFUUPFQBTTFOWBOEFDFOUSBMFPQMPTTJOHFOPQIFUTDIBBMOJWFBVWBO
EF[FLOPQFO MFJEUUPUCFMBOHSJKLFDSJUFSJBWPPSEFNFFSDPODSFUFVJUXFSLJOHDRJOWVMMJOH
Figuur 9.1
Introductie van lokaal hergebruik
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*OIPPGETUVLJTHFDPODMVEFFSEEBUEFDFOUSBMFTZTUFNFOBMMFFOLBOTWBOTMBHFOIFCCFOBMT
EF[FHFDPNCJOFFSEXPSEFONFUBOEFSFGVODUJFT PGTUSVDUVVSESBHFST FOEBUHFUSBDIUNPFU
XPSEFOEFUFSVHHFCSBDIUFFOFSHJF XBUFSFOOVUSJÑOUFOTUSPPN[PEJDIUNPHFMJKLCJKEF
EFDFOUSBMF PQMPTTJOHIFSUFHFCSVJLFODRJOUFCSFOHFOJOIFUOBUVVSMJKLFTZTUFFN"MT
OVEFEFDFOUSBMFTZTUFNFOHFEFmOJFFSEXPSEFOBMTPOEFSEFFMWBOEFUFDIOJTDIFTUSPNFO
JOGSBTUSVDUVVS IPVEUEJU NFUCFUSFLLJOHUPUEFUXFFEFLFSOWSBBH JOEBUHF[PDIUNPFU
XPSEFOOBBSNPHFMJKLIFEFOWBOJOUFHSBUJFNFUEFXBUFSFOHSPFOTUSVDUVVSFOFS[JKETFONFU
EFDVMUVVSIJTUPSJTDIFTUSVDUVVSBOEFS[JKET%FJOUFHSBUJFNFUEFXBUFSFOHSPFOTUSVDUVVS
LBOCJOOFOFFOEFSHFMJKLFOFUXFSLmMPTPmFQMBBUTWJOEFONFUWPSNFOWBOMBOECPVX
PGSFDSFBUJF%FJOUFHSBUJFNFUEFDVMUVVSIJTUPSJTDIFTUSVDUVVS[PVVJUHFXFSLULVOOFO
XPSEFOJOIFULBEFSWBOFEVDBUJFFOHFDPNCJOFFSECFIFFS)FUVJUFJOEFMJKLFEPFMWPPSFFO
EVVS[BNFSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOHMJHUJOEFDPNCJOBUJFWBONFFSEFSFTUSVDUVVSESBHFST 
XBBSCJKTQSBLFJTWBOFFOPQUJNVNUVTTFOANPOPUPPOFOAWFS[BEJHEJO%JUJNQMJDFFSUEBU
WPPSIFUWJOEFOWBOEFPQUJNVNTDIBBMWBOBVUPOPNJFIFUNJOEFSXBBSTDIJKOMJKLJTEBU
EF[FPQIFUIPPHTUFPGMBBHTUFTDIBBMOJWFBVHFWPOEFOXPSEU¤
)FUCJFEUJOBBOTMVJUJOHPQEFCFMBOHSJKLTUFDPODMVTJFTVJUIPPGETUVLFOIPPGETUVL
HPFEFNPHFMJKLIFEFOPNEFOPPE[BLFMJKLFUSBOTJUJFWBOQSPEVDUMFWFSJOHOBBSEJFOTUWFSMFOJOH
CJOOFOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOFOFSHJFFO JONJOEFSFNBUF TBOJUBUJFCFUFSNPHFMJKLUF
NBLFO©%JUXPSEUPPLXFMBBOHFEVJEBMTEFWFSBOEFSJOHWBOEFATDBMFFDPOPNZOBBSFFO
AFDPOPNZPGTDPQFņ%PPSEFQSJWBUJTFSJOHJOEFFOFSHJFFOWBTUFBGWBMWFSXFSLJOHTNBSLU
HBBUIFUQSJODJQFTUFFETNFFSPQWPPSEF[FFTTFOUJÑMFWPPS[JFOJOHFO
%FCJKEFJOUFSOBUJPOBMJTFSJOHHFQBBSEHBBOEFSFHJPOBMJTFSJOHFODMVTUFSJOHTQFFMUFFO
CFMBOHSJKLFSPM<7FSTDIVVSFO >

9.2.2
voorwaarden voor stadsecologie
%PPSFFO WFFMBMSFHJPHFCPOEFO UFLPSUBBOXPOJOHFOXPSEUJO/FEFSMBOEJOFFOSFMBUJFG
IPPHUFNQPHFCPVXE EJKFOEFCFTUBBOEFTUFEFOPMJFWMFLHFXJKTVJUFOWFSBOEFSFOTUFFET
WBLFSJODPNQMFYFTUFEFMJKLFOFUXFSLFOCFTUBBOEFVJUWFSTDIJMMFOEFDPOVSCBUJFTŇ
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0OEBOLTEFTDIJKOCBSFCFOBEFSJOHWBOQPMZDFOUSJTDIFPOUXJLLFMJOH[JKO EPPSIFUHFCSFL
BBOTBNFOIBOHFOEFDPNQMFYFWFSXFWJOHFOJOSJDIUJOHHFSJDIUPQBVUPNPCJMJUFJU EF
OFUXFSLFOOJFUPQUFWBUUFOBMTWFSUBMJOHWBOIFUOFUXFSLQSJODJQFWBOWFSCPOEFO
HFDPODFOUSFFSEFLOPQFOň%BBSCJKJT EPPSFFOUPFOFNFOEUFLPSUBBOSVJNUFWPPSEFUF
CPVXFOIPFWFFMIFJEXPOJOHFOFOJONJOEFSFNBUFLBOUPSFOFOCFESJKGTHFCPVXFO EFWSBBH
OBBSNFFSWPVEJHSVJNUFHFCSVJLFOIFUWFSEJDIUFOWBOCFTUBBOEFXJKLFOFOTUFEFOBDUVFFM
.FOTQSFFLUPPLXFMWBOAJOCSFJEFO%JUWFSEJDIUFOWBOTUFEFOLBOJOQSJODJQFBMTFFO
HPFEFPOUXJLLFMJOHCFTDIPVXEXPSEFOBBOHF[JFOEFTUBEPGTUBETEFMFONFUMBHFEJDIUIFEFO
NFFSTUFEFMJKLIFJEHFOFSFSFOFO[PEFNJMJFVFċDJFODZWBOEFOVUTWPPS[JFOJOHFOWFSCFUFSU
%PPSIFUWFSEJDIUFOWBOEFCJOOFOTUFEFMJKLFHFCJFEFOLPNUPPLFFOTUFFETHSPUFSFESVL
UFMJHHFOPQEFPVEFSFTUBETEFMFOFOEBONFUOBNFPQEFWFSTDIJMMFOEFOPHBBOXF[JHF
TUSVDUVSFO WBSJÑSFOEWBOEFGZTJFLF UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSUPUTDIJKOCBBSPO[JDIUCBSF
TPDJBMFTUSVDUVSFOŉ*OEFWFSEJDIUFTUBECMJKWFOCPWFOEJFONJOEFSPQFOFOPQFOCBSF
QMFLLFONFUWFSCMJKGTLXBMJUFJUPWFSŊ.FUEFHSPFJWBOFFOTUBEJTFFOHFMJKLPQHBBOEFHSPFJ
WBOPQFOCBSFSVJNUFTUFWFSXBDIUFO
%FSFBMJUFJUJTBOEFST0QFOCBSFHFCJFEFO [PBMTQMFJOFOPGHSPFOWPPS[JFOJOHFO WFSEXJKOFO
EPPSIFULPSUFOPQCFIFFSHFMEFOFOEPPSBGXF[JHIFJEWBOWPMEPFOEFCPVXHSPOEŋ0PL
JOIFUHFXPOFTUSBBUCFFMEXPSEUEFPQFOCBSFSVJNUFWBOEFJOXPOFSTUFSVHHFESPOHFO¤Ņ
%BBSOBBTU[JFOXFEBUWBOEF TOJQQFS HSPFOFQMFLLFOEJFEFTUBEOPHLFOU WFFMFS
WFSXBBSMPPTEFOWFSMBUFOCJKMJHHFO4UFFETNJOEFSHFMEWPPSPOEFSIPVEFOCFIFFSJTIJFS
EFCFUBBO&FOHSPPUEFFMWBOIFUHSPFOMJHUJOIJOEFS[POFT JTWFSTOJQQFSEFOFFO[JKEJHWBO
TBNFOTUFMMJOH

(zie hoofdstuk 1).
¤ Dit wordt onderschreven door
Papanek [1995], die stelt dat één van
de centrale problemen de onjuiste
schaal is waarop ecologische- (en)
ontwerpproblemen worden opgelost. Zijn stelling “Nothing big works
– Ever!” [Papanek, 1995], dient dus
aangevuld te worden met ‘A lot of
autonomous small – Neither’. Het
komt voort uit de geringere flexibiliteit, en duurzaamheid, door de
eenzijdige ontwikkeling van de schaal
van toepassing. De oorsprong van
het woord autarkie komt niet voor
niets voort uit de gewenste zelfvoorziening op de schaal van de ‘polis’,
ofwel stad (zie hoofdstuk 8.2.2).
© De vraag van consumenten is als
gevolg van globalisering en individualisering minder voorspelbaar en
ook minder eenduidig, waardoor
veel bedrijven flexibele organisatievormen en directe marketinginstrumenten ontwikkelen.
ņ In een ‘economy of scope’
werken clusters van gespecialiseerde
bedrijven nauw samen op basis van
het synergetisch afstemmen van

input en output en het uitwisselen
van kennis, ofwel ‘kennistransfer’.
Ň Verschillende grote en kleine
kernen vormen een conurbatie,
wanneer zij sociaal-geografisch op
elkaar betrokken zijn, maar toch
een zekere geografische zelfstandigheid kennen in bijvoorbeeld sociaal
economisch opzicht. Gesteld kan
worden dat binnen de term stedelijk
netwerk de sociaal-geografische
en sociaal-economische relaties en
grenzen van de verschillende kernen
zoals deze binnen een conurbatie
worden onderkend, nog sterker
vervagen en hooguit tot bestuurlijke of 'zichtbare' eenheid worden
gecombineerd (zie bijlage VI).
ň Als bestaande steden gezien
worden als de knopen in het totale
stedelijke systeem, geldt als voordeel
dat ze vanuit de traditie een sterke
autonomie van bestuur en daaraan
gerelateerde identiteit kennen
[Schrijnen, 2005].
ŉ De oudere wijken kampen vaak
met problemen als overlast door
verkeersdrukte, milieuvervuiling,
het effect van gettovorming, sociale

isolatie, onveiligheid en culturele
verarming. Deze stadsdelen huisvesten steeds vaker de zwakkere
sociale klasse aangezien draagkrachtige bewoners wegtrekken naar
de eerder genoemde nieuwbouw
(vinex)locaties aan de randen van de
steden en naar de buitengebieden
of juist naar de meer aantrekkelijke
delen van de stad, zoals historische
centra.
Ŋ Onder de openbare plekken
vallen niet alleen de echte ‘open’
gebieden, zoals parken en pleinen,
maar ook de gebouwen die openbaar zijn, zoals een museum, een
bibliotheek of een sport- en recreatieruimte voor jongeren. Openbare
gebouwen verliezen als gevolg van
privatiseringen, veiligheidsdoelstellingen en soms door heffing van
entreegelden, steeds vaker hun
openbare karakter.
ŋ De eenvoudige, gecombineerde
mogelijkheid om de terreinen te
verkopen en zo geld vrij te maken
vervalt daarmee.
¤Ņ Ondermeer door toename van het
autoverkeer.
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"MNFUBMHFMEUEBUEFFDPMPHJTDIFFOSVJNUFMJKLFDPOEJUJFTWBOEFPQFOHFCJFEFOJOFOPN
TUFEFOTUFFETNFFSPOEFSESVLTUBBOBGTUBOEFOXPSEFOHSPUFS UFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFO
NJOEFS[JDIUCBBSFOWFSLFFSTJOGSBTUSVDUVSFOWPSNFOTUFFETWBLFSFFOCFMFNNFSJOHFO
HFWFOFFSEFSBBOMFJEJOHUPUJSSJUBUJF7PPSEFAHFCSVJLFSIFFGUEJUTPDJBBMHF[JFOOFHBUJFWF
DPOTFRVFOUJFT¤
%FTUFSLWFSEJDIUFCFTUBBOEFTUBETXJKLFO NBBSPPLEFHSPUFSFVJUCSFJEJOHTXJKLFOIPFWFO
OJFUBMUJKEFFOHSPUFSFCFMBTUJOHWPPSNJMJFVFOTUBEJOUFIPVEFO7PPSXBBSEFJTEBUEF
TUSVDUVVSPQIFUCPWFOMJHHFOEFTDIBBMOJWFBVXPSEUVJUHFXFSLUWPMHFOTIFUQSJODJQFWBOIFU
QPMJDFOUSJTDIOFUXFSLWBOWFSCPOEFOHFDPODFOUSFFSEFLOPQFO
7PPSFFOJOEJWJEVFMF IVJTIPVEFOHFSJDIUF NJMJFVBBOQBLJTJOFFOWFSEJDIUTUBETHFCJFE
WFFMBM XFJOJHUPUHFFOSVJNUFCFTDIJLCBBS#PWFOEJFOQBTUEF[FBBOQBLNPFJMJKLCJOOFOEF
UJKETCFTUFEJOHFOMFFGTUJKMWBOEFHFNJEEFMEFTUBETCFXPOFS7FSCFUFSJOHFONPFUFOEBOPPL
OJFUPQIFUJOEJWJEVFMFTDIBBMOJWFBV NBBSPQIFUTDIBBMOJWFBVWBOIFUTUBETEFFM EFXJKLPG
EFCVVSUMJHHFO [JFPPLIPPGETUVL .JUTHPFEPOEFSTUFVOEFOCFIFFSEJTEF[FTUSBUFHJF
BMTQPTJUJFWFSUFDMBTTJmDFSFOEBOIFUHBOHCBSFATUFMMFOWBOHFCPEFOFOWFSCPEFO¤¤
7PPSOBBNTUFWPPSEFFMWBOVJUEFHFCPVXEFPNHFWJOHJTEBUIFUEFFTUIFUJTDIFFOGVODUJPOFMF
LXBMJUFJUFOWFSTUFSLU CFTUBBOEFTDIBBSTFPQFOCBSFHFCJFEFO[PBMTQBSLFO QMFJOFOFO
PQFOCBSFHFCPVXFOCFOVU FOEFABnFFTCBBSIFJEWBOPQMPTTJOHFOWFSCFUFSU%BBSNFFHFFGU
IFUEFBMHFNFOFMFFGCBBSIFJEFOEVVS[BBNIFJEFFOQPTJUJFWFJOKFDUJF<%PSTU >
%FNJEEFMFOPNEJUUFCFSFJLFO[JKOTBNFOHFWBU
r TMJNTJUVFSFO NFUEFOBESVLPQOBCJKIFJEWBOWPPS[JFOJOHFO 
r EJDIUCPVXFO CJOOFOFFOCFMPPQ DRmFUTCBSFBGTUBOE 
r [POFSFOWBOWFSLFFS FOOBESVLPQMBO[BBNWFSLFFSFOPQFOCBBSWFSWPFS
r WFSWMFDIUFOWBOBDUJWJUFJUFOFOEFTCFUSFĊFOEFTUSVDUVVSESBHFST [JFIPPGETUVL FO
r [PSHWVMEJHFSJOUFHSFSFOFOWPSNHFWFOWBOQSPDFTTFO¤©NFUFFOOBESVLPQDPNGPSU
3FMFWBOUWPPSEFWFSEFSFJOWVMMJOHJTIFUSJDIUMJKOFOLBEFSUFSGPSNVMFSJOHWBOIFUCFHSJQ
TUBETFDPMPHJF<5KBMMJOHJJ >)JFSJO[JKOESJFTUSBUFHJFÑO EJFPNTDISFWFOXPSEFOBMTAEF
WFSBOUXPPSEFMJKLFTUBE AEFMFWFOEFTUBEFOAEFQBSUJDJQFSFOEFTUBE¤ņ%FTUSBUFHJFÑO
HF[BNFOMJKLXPSEFOVJUHBOHTQVOUWPPSEFVJUXFSLJOHWBOEFTUFEFMJKLFTUSVDUVVSHFCBTFFSE
PQHFTMPUFOLSJOHMPQFO WPMHFOTIFUOFUXFSLQSJODJQFWBOWFSCPOEFOHFDPODFOUSFFSEFLOPQFO
#JKEFTUSBUFHJFWBOEFAWFSBOUXPPSEFMJKLFTUBEMJHUEFOBESVLPQIFUCFXVTUPNHBBONFUEF
TUSPNFOJOIFUBCJPUJTDIFWFME FOFSHJF XBUFS  WPFEJOH TUPĊFO NBUFSJBMFO %FUFWPMHFO
TUSBUFHJFCJKEF[FEFFMQSPCMFNBUJFLJT
r [VJOJHNFUHFCSVJL
r IFSHFCSVJL
r WFSOJFVXCBSFHSPOETUPĊFO
r WFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWPPSBBOFOBGWPFSTUSPNFO
#JKEFAMFWFOEFTUBEMJHUEFOBESVLPQIFUCFXVTUPNHBBONFUHSPFJFOEJĊFSFOUJBUJF
QSPDFTTFO FOFFOTUSBUFHJFWBO
r IFUCJPUJTDIFFOBCJPUJTDIFPQFMLBBSBGTUFNNFOFOEFEJĊFSFOUJBUJFQSPDFTTFOJOTDIBLFMFO
FOWFSTUFSLFO
#JKEFAQBSUJDJQFSFOEFTUBEMJHUEFOBESVLPQIFUWFSLSJKHFOWBOCFXVTUFBBOEBDIUWPPS
CFUSPLLFOIFJEWBONFOTFO¤Ň%JUCFIFMTU
r IFU[JDIUCBBSNBLFOWBOEFSFMBUJFTUBEOBUVVSJO IFU POUXFSQSVJNUFMJKL 
TUFEFOCPVXLVOEJHFOBMTQSPDFTDRTUBETIVJTIPVEJOH
r NFOTFMJKLFIBCJUBUJOEFCBTJTWPPSXBBSEFO
r SVJNUFTDIFQQFOWPPS[FMGXFSL[BBNIFJE
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%FESJFTUSBUFHJFÑOHF[BNFOMJKL[JKOWBOCFMBOHWPPSFFOWFSEFSFWFSEVVS[BNJOHDREF
POUXJLLFMJOHWBOFFOTUBETFDPMPHJF¤ň&S[JKOWFSTDIJMMFOEFSVJNUFMJKLFDPOEJUJFTBBOUF
WFSCJOEFO
/BBTUIFUTDIFQQFOWBOSVJNUFWPPS[FMGXFSL[BBNIFJEJTFFOCFMBOHSJKLFUBBLIFUDSFÑSFO
WBOSVJNUFWPPSJOJUJBUJFWFOFOWFSBOEFSJOHFOUJKEFOT NBBSWPPSBMPPLOBSFBMJTBUJFWBOEF
GVODUJFUPFLFOOJOH"DIUFSHSPOEJTEBUEFHFCSVJLTGBTF OBSFBMJTBUJFNJOTUFOT[PCFMBOHSJKL
JT FOEF[FIFU TMFDIUT PQOFNFOWBOWPSNFOWBO RVBTJ JOTQSBBLUJKEFOTEFQMBOWPSNJOH
FOSFBMJTBUJFPWFSTUJKHU)FUBMEBOOJFUTVDDFTWPMNJMJFVWSJFOEFMJKLGVODUJPOFSFOJT
HFCSVJLFSFODVMUVVSHFSFMBUFFSEUFOPFNFO¤ŉ7PPSBMIFUUJKETQFSTQFDUJFGJTWBOXBBSEF¤Ŋ
%BBSCJK[JKOEFBTQFDUFOAPSEFWFSTVTWSJKIFJE¤ŋFOAPOUNPFUJOH©ŅWBOUPFOFNFOECFMBOH
<7SPMJKLT >
*OEFIPPGETUVLLFOFOJTOBBSWPSFOHFLPNFOEBUEFDFOUSBMFTZTUFNFOEFHFXFOTUF
AnFYJCJMJUFJUJOQSJODJQFCFUFSGBDJMJUFSFOEBODFOUSBMFTZTUFNFO©$FOUSBMFJOGSBTUSVDUVSFO
LVOOFOXFMDPOEJUJFTMFWFSFO NJUT[FFFOCFQBBMEF LFV[F WSJKIFJENPHFMJKLNBLFO©¤
7PPSEFFMWBOIFUSJDIUFOWBOEFVJUXFSLJOHWBOEFTUFEFMJKLFTUSVDUVVS HFCBTFFSE
PQHFTMPUFOLSJOHMPQFOFOVJUHFXFSLUWPMHFOTIFUOFUXFSLQSJODJQFWBOWFSCPOEFO
HFDPODFOUSFFSEFLOPQFO JTEBUIFUFċDJÑOUFEFDFOUSBMFTBOJUBUJFDPODFQUFONPHFMJKL
NBBLU©©)FUCJFEUQFSTQFDUJFGWPPSXFSLFMJKLHFÕOUFHSFFSEFTZTUFNFOJODPNCJOBUJFNFU
WPSNFOWBOAVSCBOBHSJDVMUVSF

¤ Door de steeds dichtere leefom-

geving en toenemende mens- en
verkeer- c.q. stofstromen raken
“stad en mens” steeds vaker letterlijk
‘overspannen’ [Buchanan, 1992].
¤¤ Binnen het inzetten van decentrale systemen op deze schaal
volgens het besproken netwerkprincipe kan de voorbeeldfunctie en de
integratie van vormen van educatie
eenvoudiger uitgewerkt worden.
¤© Met name ten aanzien van
slim situeren, dicht bouwen en
vervlechten van ruimtegebruik zijn
er mogelijkheden voor bepaalde
vormen van symbiose van gedifferentieerde infrastructurele voorzieningen die duurzame ontwikkeling
beter faciliteren.
¤ņ De strategieën zijn te koppelen
aan de drie belangrijkste probleemthema’s aangaande het milieu:
uitputting, vervuiling, en aantasting.
Bovendien haakt een dergelijke indeling in op twee sociale thema’s: de
nivellering en de vervreemding.
¤Ň Bij ‘de participerende stad’ is
het thema “leefbaarheid als directe
voorwaarde voor duurzaamheid”
uitgangspunt [Dorst & Canters,
2000].

¤ň De ‘verantwoordelijke stad’

heeft prioriteit boven de andere
twee omdat hieronder de fundamentele behoefte ‘onderhoud’ valt.
Uitgaande van de noodzakelijke
additionele verschuiving naar meer
aandacht voor de andere fundamentele behoeften (zie hoofdstuk 6) kan
gesteld worden dat de strategie van
‘de levende stad’, die meer teruggrijpt op de nivelleringsproblematiek, en ‘de participerende stad’, die
de nadruk legt op de inrichting van
het proces in tijd bezien, beter is
om ‘duurzame ontwikkeling’ na te
streven.
¤ŉ Cultuur slaat daarbij op
de maatschappelijke context.
Maatschappelijke veranderingen
hebben invloed op de manier waarop
mensen (willen) wonen, werken en
leven. Thema’s als multiculturaliteit,
toenemende mobiliteit, authenticiteit
en privacy zonering zijn hier onderdeel van.
¤Ŋ Het in staat zijn om maatschappelijke veranderingen die momenteel niet of nauwelijks aan de orde
komen te kunnen incorporeren.
¤ŋ Hoe kan het maximaliseren van
individuele ontplooiing (één van de
in hoofdstuk 5.1 omschreven fundamentele behoeften binnen de supra-

structuur) bijdragen aan de kwaliteit
van het stedelijk leven en welke
grenzen er te trekken (vrijheden).
©Ņ De tendens van al dan niet fysiek
afgeschermde (of afgezonderde)
leefgemeenschappen (ondermeer uit
veiligheidsoverweging). Maar ook de
plekken waar verschillende ‘lagen’
van de maatschappij en de suprastructuur elkaar raken.
© Eén van de doorslaggevende
parameters is dat voorgestelde ecologische wijzigingen niet compromitterend zijn voor de kwaliteit en het
gebruik van de publieke ruimten en
(algemene) nutsvoorzieningen.
©¤ In de probleemanalyse en diagnosestelling (hoofdstuk 3, 4, 5
en 6) is naar voren gekomen dat
het ontbreken van een bepaalde
(keuze)vrijheid vooralsnog als één
van de voornaamste kenmerken
gezien kan worden van de huidige
centrale infrastructuren.
©© Zie hoofdstuk 7, waarin de noodzaak van samenwerking met duurzame landbouwconcepten en energie
uit hernieuwbare bronnen, en
daarmee hergebruik (na)bij de bron,
van water, energie en nutriënten
(koolstof, mineralen) naar voren is
gekomen.
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9.2.3
introductie van ‘urban agriculture’ en ‘permaculture’
*O/FEFSMBOEWFSBOEFSEFIFUMBBUTUFEFDFOOJVNQFSKBBSHFNJEEFMEIFDUBSFWBOIFU
BHSBSJTDIHFCJFEWBOGVODUJF©ņ(SPUFOEFFMTIJFMEEJUFFOWFSBOEFSJOHWBOFFOHSPFOFOBBS
FFOSPEFCFTUFNNJOHJO WFSTUFEFMJKLJOHJOEFWPSNWBOCFCPVXJOHFOJOGSBTUSVDUVVS 
TMFDIUTIFDUBSFJTPNHF[FUWBOBHSBSJTDIFOBBSAOJFVXF WFFMBMPNIFJOEF OBUVVS
<4DISJKOFO >%FNFFSXBBSEFJTEJTDVUBCFM UFSXJKMEFNBBUTDIBQQFMJKLFLPTUFO
UPFOFNFO)FULBSBLUFSWBOIFUSFTUFSFOEFBHSBSJTDIFHFCJFEWFSBOEFSUBMTHFWPMHWBO
TDIBBMWFSHSPUJOHFOJOUSPEVDUJFWBOBOEFSFGVODUJFT[PBMTLBTTFO©ŇFOSFDSFBUJF
)FUBHSBSJTDIMBOETDIBQCJFEUPQWFFMQMBBUTFOOPH UF XFJOJHXFFSTUBOEUFHFO
WFSTUFEFMJKLJOH%JUIFFGUUFNBLFONFUFFOWFSBOEFSEFXBBSEFUPFLFOOJOH
"MTMBOECPVXHSPOEXPSEUPNHF[FUJOCPVXSJKQFHSPOEWPPSEF XPOJOH CPVX©ň TUJKHU
EFHSPOEQSJKTNFUFFOGBDUPSË©ŉ%FCJKOBPOEPPSHSPOEFMJKLFXBBSEFBGXFHJOHWBO
EFTUJKHJOHWBOHSPOEQSJK[FOWSBBHUPNUSBOTQBSBOUJFFOUPFMJDIUJOH[PEBUBMMFQBSUJKFO
WPMEPFOEFJOFOEPPS[JDIULSJKHFO©Ŋ<,SJTUJOTTPO/PPSE >)FUCPVXSJKQ
NBLFOWBOHSPOEJTFFOBVUPOPPNQSPDFTXBBSCJKBMMFQBSUJKFOoCFIBMWFHFCSVJLFSTFO
LPQFSTCFUSPLLFO[JKOFOXBBSBBOWBOVJUEFFJHFOBDIUFSHSPOEEFIPPHTUFFJTFOXPSEFO
HFTUFME7BOPOEFSMJOHFBGTUFNNJOHPGIFUUFSEJTDVTTJFTUFMMFOWBOEF[FVJUHBOHTXBBSEFO
JTOBVXFMJKLTTQSBLF©ŋ%FBSDIJUFDUIFFGU[FMEFOCFMBOHTUFMMJOHWPPSEF UFDIOJTDIF JOGSB
TUSVDUVVSņŅ%F DJWJFM JOHFOJFVSMJKLU[JDIOJFUUFCFLPNNFSFOPNXBUXFSLFMJKLOPEJHJT
BBOJOGSBTUSVDUVVS)FUWFSBOEFSFOWBOEFNBUFWBOJOHSJKQFOFOWBOEFLXBMJUFJUWBOEF
CPVXSJKQHFNBBLUFHSPOEJTHFFOPOEFSXFSQWBOEJTDVTTJFFFOTUFSLHFSFEVDFFSEFJOGSBTUSVD
UVVSFOFFOWPVEJHFSFONJOEFSPNWBOHSJKLFWPSNFOWBOVJUWPFSJOH CFIFFSFOPOEFSIPVE
[JKOOPHBNQFSJOQSBLUJKLHFCSBDIU [PEBUCFTUVVSEFSTOJFU EVSWFO BGXJKLFOWBOEF
HBOHCBSFXFHFO*EFOUJUFJUFOTBNFOIBOHHBBOTUFFETNFFSWFSMPSFO%FHFNFFOUFO[PVEFO
XBUEBUCFUSFGUIVOSPMBMTSFHJTTFVSWBOEFPOEFSHSPOE XFFS HPFENPFUFOPQQBLLFOņ
)FUCFUFSBGTUFNNFOWBOJOGSBTUSVDUVVSPQIFUHFCSVJLLBONPHFMJKLMFJEFOUPUFFO
WBSJBCFMFHSPOEQSJKT FOEBBSNFFWBOVJUEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHCF[JFOWFSEFSHBBOEF
DPODFQUFONFUCFIPVEWBOHFCJFETFJHFOLFONFSLFOFOoJEFOUJUFJUXFMMJDIUNFFSLBOT
WBOTMBHFOHFWFOņ¤*OUFHSBUJFWBO BHSBSJTDI HFCJFETFJHFOLFONFSLFOWBOIFUMBOETDIBQ
HFLPQQFMEBBOIFUTMVJUFOWBOLSJOHMPQFOFOIFUCFIFSFOWBOBMEBOOJFUHFEFFMUFMJKLPQ
OBUVVSHFCBTFFSEFEFDFOUSBMFPGBVUPOPNFTZTUFNFODRESBBHTUSVDUVSFOCJFEUBMTJOUFHSBBM
DPODFQUNPHFMJKLIFEFOUPUTZOFSHJF FOLBOEBBSNFFBMTWPSNWBOA6SCBO"HSJDVMUVSF
PNTDISFWFOXPSEFOBMTIFUA1BSLWBOEFFFFVX<5JNNFSFOFUBM >)FUSJDIU[JDI
PQOJFVXFWPSNFOWBOTBNFOXFSLJOHUVTTFOWJUBMFWPSNFOWBOLMFJOTDIBMJHFBHSPQSPEVDUJF
HFLFONFSLUEPPSHFCJFETFJHFOIFJE EJWFSTJmDBUJF nFYJCJMJUFJUFOLXBMJUFJU)FUQSJODJQF
HSJKQUUFSVHPQEFXFEFSLFSJHFSFMBUJFEJFWBOPVETIFSCFTUBBUUVTTFOTUBEFOBDIUFSMBOE
<5JNNFSFO3ÚMJOH F> [JFIPPGETUVL FOAWFSCSFFECPFSFO<.PFUFUBM >
JODPNCJOBUJFNFUFFOWFSBOUXPPSEHFCSVJLFOCFIFFSWBOMBOETDIBQ OBUVVSFONJMJFV
"DIUFSHSPOECJKFFOEFSHFMJKLFVJUXFSLJOHDRJOUFHSBUJFJTEBUNJMJFVFĊFDUFOOJFUQFS
EFmOJUJFOFHBUJFG[JKO [JFIPPGETUVL 1PTJUJFWFFĊFDUFOLVOOFOOFHBUJFWFNJMJFVFĊFDUFO
UPUPQ[FLFSFIPPHUFDPNQFOTFSFOņ©)FUJTWBOCFMBOHPNEFUFCFTDIPVXFOPOEFSEFMFO
CJOOFOFFOHSPUFSHFIFFMUFCF[JFO,PQ<>JOUSPEVDFFSEFJOEJULBEFSIFUA.JMJFV
DJSDVJUņņ 'JHVVS 
;PBMTJOWPPSHBBOEFIPPGETUVLLFOCFTDISFWFO WPSNUFFOWFSBOEFSEFPNHBOHNFUFOFSHJF
VJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFOFOFDPMPHJTDIFTBOJUBUJFņŇFFO CFMBOHSJKLF TDIBLFMJOEF
USBOTGPSNBUJFWBOFFONBBUTDIBQQJK HFCBTFFSEPQMJOFBJSFWFSCBOEFOUVTTFOCSPOOFOFO
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QVUUFO OBBSFFONBBUTDIBQQJKHFCBTFFSEPQLSJOHMPQFO7FSCPOEFOPQMPTTJOHFOWBOFOFSHJF
VJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFOFOFDPMPHJTDIFTBOJUBUJFWPSNFOFFONFFSXBBSEF BBOHF[JFO
EJFFFOCFUFSHFCSVJLWBOEFFDPMPHJTDIFCBTJTNPHFMJKLNBLFO#JOOFOEFmHVVSWBOEF
A&OWJSPONFOUBM$JSDVJU[JKODPODFQUFOPQCBTJTWBOMPLBBMWFSCPOEFOFOFSHJFXJOOJOHFO
FDPMPHJTDIFTBOJUBUJF CFLFOEBMTA%FDFOUSBMJTFE4BOJUBUJPOBOE3FVTF %&4"3 UF
QMBBUTFOUVTTFOEF FOEPGQJQF BGWBMCFIBOEFMJOHFOEFESJFCFMBOHSJKLTUFDPNQBSUJNFOUFO
'JHVVS )FUJTFFOHFTMPUFOLSJOHMPPQCFOBEFSJOHXBBSCJKFYDSFUB[P[VJWFSFOEJSFDU
NPHFMJKLXPSEFOUFSVHHFCSBDIUJOEFCPEFNJOQMBBUTWBOJOXBUFS)FULPNUOFFSPQFFO
CFUFS GPSNBMJTFSFOWBOCFTUBBOEFAMFLTUSPNFOUVTTFOEFDVMUVSFMFFOEFOBUVVSMJKLFXFSFME 
PGAFDPMPHJTDIFCBTJTņň
©ņ De komende jaren zal naar

verwachting een derde van de boeren
stoppen, een derde blijft zich richten
op schaalvergroting (efficiëntie
gestuurde) en een derde zoekt het in
verbreed boeren (vraaggestuurde)
[Moet et al., 2005].
©Ň Ook al betreft het niet bepaald
onaanzienlijke transformaties, toch
geldt dat ze relatief kleinschalig
geïmplementeerd worden binnen
het (oorspronkelijk) grootschalige
systeem.
©ň Reh noemt dit de tweede ontginning, na de feitelijke echte ontginning van de ‘woeste gronden’ en het
ongecontroleerde water en voorafgaand aan de nieuwe kolonisatiegolf,
waarbij de voortdurende aanpassing en transformatie van het land
centraal staat, en de derde ontginning genoemd zou kunnen worden”
[Reh et al., 2003] Ontginning staat
voor “het betrouwbaar maken” [Van
Dale, 1995], en heeft vanaf 12651270 de betekenis “beginnen”, “de
grond beginnen te bewerken” (als
collectief proces).
©ŉ Afhankelijk van het prijspeil van
onroerend goed fluctueert ook de
belangstelling met betrekking tot
het aspect van de onteigeningswaarde van gronden. De vraag is
(bijv. binnen het kabinet Den Uyl;
1973-1977) of de waarde gelijkgesteld moet worden aan de gebruikswaarde (landbouwgrond) of aan de
verkeerswaarde (de waarde van de
grond op de vrije markt) [Korthals
Altes, 1998].
©Ŋ Bij de ontwikkeling ten behoeve
van ‘bouwgrond’ gaat het veelal niet
om de ontwikkeling op individuele
percelen, maar om het ontwikkelen van een bepaald ‘milieu’ met
bijbehorende waarden. De fysieke

component bestaat uit bebouwing
(incl. infrastructuur) en (openbare)
ruimte [Korthals Altes, 1998]. Te
weinig wordt stilgestaan bij het
besef dat de bodem waarop we
leven naast de economische waarde
ook een ecologische waarde heeft
[Kristinsson, 2002b].
©ŋ Voorheen gold vaak een prijs per
vierkante meter, of een percentage
van de bouwkosten. De gemeenten
berekenen de grondprijs (bij
nieuwbouwlocaties) steeds vaker
als afgeleide van de vraagprijs van
de te bouwen woning (residuele
methode). Hoe duurder het huis, hoe
kostbaarder de grond. Gemeenten
vinden dit redelijk omdat zij de infrastructuur en voorzieningen in de
wijken bekostigen en bovendien vaak
via vormen van kruissubsidie sociale
(huur)woningen financieren [Osch,
2004]. Röling [2002b] stelt dat het
uitsluitend hanteren van het geldelijk
gewin als criterium voor ruimtelijke
ordening niet tot optimale oplossingen kan leiden.
ņŅ Zelfs een volledig onnodige
(technische) infrastructuur wordt
als vanzelfsprekend aanvaard. Zo
stelt Kristinsson [1993]: “De stedenbouwkundige verkavelt, en de dienst
grondzaken of projectontwikkelaar
verkoopt de grond met behulp van
standaardcontracten. Dit alles leidt
tot hoge grondprijzen die vervolgens
weer een groot deel uitmaken van
de bouwkosten van een woning.
Het geld kan maar één keer worden
uitgegeven. De minder hoog op het
verlanglijstje staande milieu-aspecten
vallen daardoor te vaak buiten de
boot”.
ņ Dat dit niet alleen inhoudt dat
gekeken wordt naar nieuwe ‘cultuurelementen’, zoals nieuwe infrastructuren, maar dat dit ook betrekking

heeft op bestaande kwaliteiten,
inclusief het weghalen van (achtergebleven) overbodige (infra)structuren,
spreekt voor zich.
ņ¤ De grondprijs is van veel meer
aspecten afhankelijk. Ter indicatie: de
bestrating, de beplanting of de soort
afwerking; de grondwaterstand; de
hoeveelheid oppervlaktewater; de
grondsamenstelling; de eigendoms-,
bestuurs- en behoudsvorm; het
ruimtebeslag van de bovenwijkse
elementen; de technische infrastructuur, drinkwaternet, regenwaternet,
riolering, (aard)gasnet, electriciteitsnet (incl. openbare verlichting),
communicatienetten (CAI, telefoon),
warmtenet, etc..
ņ© Het nadeel van veel gehanteerde
systeembenaderingen, zoals het
‘eco-device model’ (hoofdstuk 2.2.2),
om milieueffecten te analyseren en te
kwantificeren is dat ze beperkt zijn
tot stochastisch gedrag van de inkomende en uitgaande stromen.
ņņ Binnen dit zogenaamde ‘E-circuit’
zijn de inkomende en uitgaande
stromen gespecificeerd naar de drie
belangrijkste ‘compartimenten’:
winning, productie en consumptie,
die via zogeheten lekstromen een
continue relatie hebben met de
ecologische basis, de gesloten ecosystemen binnen het milieu.
ņŇ Ecologische sanitatie is meer dan
sec nieuw latrine ontwerp en afval
behandeling. Het komt neer op het
denken in nutriënten en grondstoffen in plaats van in af te scheiden
afval (zie ook hoofdstuk 7).
ņň Bij een dergelijke oplossing is
de gesloten kringloop benadering
werkelijk schoon, worden gronden oppervlaktewater vrij van
pathogenen en te veel nutriënten
gehouden, terwijl tegelijkertijd de
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Figuur 9.2
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Het ‘milieu circuit’ en de rol van DESAR projecten
en ‘urban agriculture’ bij het sluiten van kringlopen.
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in stand houdend milieu)

4: recirculatie van materialen (vnl. hulpstoffen)
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&SJTSFEFOWPPSFOJHFSFMBUJWFSJOH"MMFSFFSTUCFUSFGUEJUIFUAFRVJUZBTQFDUCJOOFOAEVVS[BNF
POUXJLLFMJOHEFIFMGUWBOEFNFOTIFJEIFFGUOPHTUFFETHFFOUPFHBOHUPUFOJHFWPSNWBO
TBOJUBUJF%JUJT POEFSNFFS FFOCFESFJHJOHWPPSIFUAFDPMPHJTDIFESBBHWMBL5FHFMJKLFSUJKE
LBOIFUEFCBTJT[JKOWPPSFFOLSJUJTDIFBOBMZTFWBOCFTUBBOEFADPOWFOUJPOFMFCFOBEFSJOHFO
EJFNFFTUBMBMTVMUJFNFWPSNWBODJWJMJTBUJFJOEFPOUXJLLFMFOEFXFSFMEXPSEFOHF[JFOņŉ
-PTEBBSWBOJTFDPMPHJTDIFTBOJUBUJFNFUFOFSHJFPQXFLLJOHFOUFSVHXJOOJOHFOIFSHFCSVJL
WBOOVUSJÑOUFOXBBSEFWPMPNBOEFSFSFEFOFO WBSJÑSFOEWBOFFOCFUFSFPOEFSTUFVOJOHWBO
MPLBMFWPFETFMQSPEVDUJFUPUTFDVOEBJSFWPPSEFMFO[PBMTWFSCFUFSJOHWBOEFCPEFNTUSVDUVVS
FOIFUWBTUIPVEFOWBOXBUFS0NFFOFDPMPHJTDIWFJMJHFXJK[FWBOCFIBOEFMFOWBOFYDSFUB
WFJMJHUFTUFMMFO FOEFFDPMPHJTDIFQPUFOUJFWBOBGWBMNBYJNBBMUFCFOVUUFO [JFIPPGETUVL 
JTIFUWBOCFMBOHEJUTPPSUPQMPTTJOHFOUFLPQQFMFOBBOFOFSHJFQSPEVDUJF [PBMTWBOCJPHBT 
FOBMEBOOJFUEJSFDUNFUHFÕOUFHSFFSEFWPFETFMQSPEVDUJFņŊ
&S[JKOHSPGXFHUXFFVJUXFSLJOHTSJDIUJOHFOWBOFDPMPHJTDIFTBOJUBUJFEJFJOUFSFTTBOU
[JKOWPPSEF/FEFSMBOETFHFCPVXEFPNHFWJOH UFXFUFOVSJOFTDIFJEJOHFO BOBÑSPCF 
DPNQPTUFSJOHņŋ
*OIFUWPPSHBBOEFIPPGETUVLJTBMHFCMFLFOEBUCJKIFUNFSFOEFFMWBOEFWSPFHFSFFOSFDFOUF
DPODFQUFOWBOBVUPOPNJFFOBVUBSLJFEFBBOTMVJUJOHWBOFOFSHJFFOTBOJUBUJFWPPS[JFOJOH
FFOSPMTQFFMUPQEFMBOETDIBQQFMJKLFLFONFSLFOWBOEFPNHFWJOH FOEFHFLPQQFMEF
FDPOPNJTDIFBDUJWJUFJUFO.FFTUBMLPNUEJUOFFSPQEFJODPSQPSBUJFWBO EBOXFMBBOTMVJUJOH
PQ WPSNFOWBO EVVS[BNFMBOECPVX%FUPFHFWPFHEFXBBSEFO[JKOTBNFOHFWBU
r IFUWFSCJOEUIFUTMVJUFOWBOEFXBUFSLSJOHMPPQFOWPMIPVECBBSPQXFLLJOHWBOFOFSHJF
BBOEFFTTFOUJÑMFLSJOHMPPQWBOOVUSJÑOUFOCJOOFOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH
r IFUWFSCJOEUFDPMPHJTDIFPQMPTTJOHFONFUFDPOPNJTDIFPOUXJLLFMJOHFO
r IFUWPSNUEFBBO[FUUPUPQMPTTJOHFOWPPSIFUHSPFJFOEFQSPCMFFNWBOWFSTUFEFMJKLJOH
VSCBOTQSBXM FONPOP MBOECPVX DVMUVSFO
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r IFUCJFEUJOTUSVNFOUFOWPPSIFUWFSCJOEFOWBOWFSTUFEFMJKLJOHBBOHSPFOPOUXJLLFMJOH
r IFUCJFEUNPHFMJKLIFEFOWPPSALFUFOSFHJFFOIFUHFPHSBmTDIUFSVHCSFOHFOWBOEFLFUF
OPNWBOHWPPS WPSNFOWBO EVVS[BNFMBOECPVXŇŅ
r IFUESBBHUCJKBBONFFSFċDJÑOUFTBOJUBUJFTZTUFNFOPQCBTJTWBOHFTDIFJEFOBGWBMTUSPNFO
FOFSBBOHFLPQQFMEFFOFSHJFFOOVUSJÑOUFOSFDZDMJOHBGWBMFOWFSWVJMJOHLVOOFOXPSEFO
WFSNFEFOFOFOFSHJFVJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFOJTSFMBUJFGHPFELPPQFOOJFUTDIBBST
<8PSUNBOOFUBM >
"BO%&4"3TZTUFNFOLMFWFOPPLEJWFSTFOBEFMFOFOQPUFOUJÑMFQSPCMFNFO [JFPPL
IPPGETUVL 7PPSBMTOPHJTEPPSEFCFQFSLJOHUPUQJMPUQSPKFDUFOTQSBLFWBOHFFOPG
XFJOJHAFDPOPNJFTPGTDBMFJOEFQSPEVDUJFWBODPNQPOFOUFOFOCJKIFUCFIFFSWBOEF
JOTUBMMBUJFT7PPSOBBNTUFQSPCMFFNJTEBUTBOJUBUJFWPPSFFOHSPPUEFFMFFSEFSFFOTPDJBBM
EBOFFOUFDIOJTDIGFOPNFFOJTŇ#PWFOEJFO[JKOTZTUFNFO HFCBTFFSEPQOBUVVSUFDIOPMPHJF
FOOBUVVSMJKLFQSPDFTTFO  FYUSB LXFUTCBBSWPPSWFSLFFSEHFCSVJLPGTBCPUBHF BMCMJKWFO
FWFOUVFMFOFHBUJFWFFĊFDUFOEPPSIFUEFDFOUSBMFLBSBLUFSSFMBUJFGCFQFSLUUPUFFOHFSJOH
HFCJFEDRFFOHFSJOHBBOUBMHFCSVJLFST
&FOBOEFSFNPFJMJKLIFJEJTIPFJOEFQSBLUJKLIFSHFCSVJLWBOOVUSJÑOUFOVJU[XBSUXBUFS
JTUFSFBMJTFSFO;FJTBGIBOLFMJKLWBOFFOBG[FUNBSLUWPPSEFEFTCFUSFĊFOEFSFTUTUPĊFO 
DRQSPEVDUFO NFTUTUPĊFO HSPOEWFSCFUFSBBS FUD )PFXFM/FEFSMBOEFFONFTUPWFSTDIPU
IFFGU XPSEUOPHTUFFETWFFMNFULVOTUNFTUHFXFSLUŇ¤%FWSBBHJTPGIFUJOEF/FEFSMBOETF
DPOUFYUXBBSTDIJKOMJKLJTEBUNFOTFMJKLFNFTUPPLXPSEUHFCSVJLU&SPOUTUBBONPHFMJKL
MPHJTUJFLFQSPCMFNFOCPWFOEJFOJTFSJO/FEFSMBOEFFOPWFSTDIPUBBOEJFSMJKLFNFTUŇ©

risico’s voor de menselijke gezondheid zijn geëlimineerd of geminimaliseerd.
ņŉ Het dilemma voor de ontwikkelingslanden en ontwikkelende
landen is dan: snelle realisatie van
conventionele, westers georiënteerde
relatief dure sanitatiesystemen voor
mensen die geen toegang hebben
tot sanitatie (dat gezien mag worden
als een mensenrecht) en bijkomende
mondiale milieueffecten, of ecologische sanitatie: locale ‘on-site’ navigatiesystemen met vooral in het begin
een gemiddeld genomen langzamere
implementatiesnelheid. De letterlijke
interpretatie van het ‘’equity principe’ binnen de Brundtland definitie
van ‘duurzame ontwikkeling’ komt
daarbij in eerste instantie onder druk
te staan.
ņŊ Een aantal interessante benaderingen zijn ontwikkeld om verband
te leggen tussen landbouwproducten
en locale (lees: nabije) klanten. Zo
is het CSA- model, of ‘Community
Supported Agriculture’ ontwikkeld,
waarin participanten van tevoren een
aandeel betalen en daarmee recht

hebben op bepaalde producten van
de ‘stadsboerderij’ en bovendien
het recht hebben deze te bezoeken
en desgewenst te helpen bij de
productie [Girardet, 1999].
ņŋ De eerste biedt goede perspectieven voor hergebruik van nutrienten, de laatste voor hergebruik
van nutriënten en energie. In beide
gevallen is het mogelijk om urine,
faeces of excreta met weinig of geen
water her te gebruiken. De projecten
die beide principes benutten zijn
veelal niet noodzakelijkerwijs
autarkisch dan wel autonoom, al
benaderen ze die door het lokale
kortsluiten van de verschillende
essentiële stromen wel.
ŇŅ Bij akkerbouw en veeteelt zijn
met name transport en distributie
energieverbruikende componenten
[Moet et al., 2005]. Door het terugbrengen van de ketenomvang kan
ingespeeld worden aan het vergroten
van de energie-efficiëntie van kleinschalige bedrijven.
Ň Het is essentieel dat achtergrond
informatie over de culturele, sociale,
economische en milieugegevens van

de locatie is verkregen voordat de
feitelijke planning kan beginnen. Dit
geldt zo mogelijk meer voor nieuwe
technologie en voor op natuur gebaseerde technologie (zie hoofdstuk 7).
Ň¤ Grondstoffen voor kunstmest,
met name P en K) zijn eindig
[http://www.passivhaus-vauban.de/
warum.html], en de productie van
kunstmest kost energie en transport.
De restproducten van zwart water
(compost en urine bij urinescheidend
toilet, of sludge na behandeling in
anaërobe vergisting) hebben de juiste
samenstelling om als kunstmest
gebruikt te worden [Werner et al.,
2004]. In een aantal ontwikkelingslanden maar ook in Zweden wordt
hiermee geëxperimenteerd.
Ň© Gebrek aan interesse bij boeren
voor deze mest is de reden dat in de
eco-wijk BO01 in Malmö is afgezien
van het installeren van urinescheidingstoiletten [Werner et al., 2004].
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*OEBUPQ[JDIUMJKLUUPFQBTTJOHWBONFOTFMJKLFNFTUTUPĊFOBMMFFONPHFMJKLBMTEJUPOEFS
HPFEFTVQFSWJTJFHFCFVSU PQEFQMFLXBBSEFNFTUHFQSPEVDFFSEXPSEUJOPGSPOEEFXJKLŇņ
"OEFSFBTQFDUFOEJFFFOEFSHFMJKLFTZTUFFNFOQSPDFTJOUFHSBUJFJOEFXFHLVOOFOTUBBO
LPNFOWPPSUVJUEFDPNQMFYFPSHBOJTBUJFFOEFIVJEJHFXFUHFWJOHŇŇ [JFPPLIPPGETUVL 
%FPQUJNBMJTBUJFWBOEFWFSTDIJMMFOEF HFÕOUFHSFFSEFQSPDFTTFOWSBBHUFFODFOUSBMF
DPÚSEJOBUJFWBOBMMFQSPDFTFOTZTUFFNPOEFSEFMFO IFUHFFODPOTFRVFOUJFTIFFGUWPPSEF
[FHHFOTDIBQTTUSVDUVVSFOEFmOBODJFSJOH<8PSUNBOOFUBM >
5FOBBO[JFOWBOEFXFUHFWJOHHFMEUEBUPWFSIFUBMHFNFFOEJWFSTFWFSHVOOJOHFOEBOXFM
POUIFċOHFOCFOPEJHE[JKO FOEBUEPPSEFJOUFHSBMJUFJUWBOIFUPOUCSFLFOWBOÏÏO IFU
SFBMJTFSFOWBOIFUHFIFMFTZTUFFNJOEFXFHTUBBU
5FOTMPUUFJTFSIFUQSPCMFFNEBUEJUTPPSU%&4"3TZTUFNFOWBBLNFFSBGIBOLFMJKL[JKOWBO
EBH MJDIUFOHPFEUPFHBOLFMJKLNPFUFO[JKO IFUHFFOJNQMJDFFSUEBU[FFFOSFMBUJFGHSPPU
HSPOEHFCSVJLLFOOFO#JKFFOLPQQFMJOHBBOBOEFSFGVODUJFTLBOEJUFMLBBSIJOEFSFO
.PHFMJKLFBBOLOPQJOHTQVOUFOWPPSEFWFSUBMJOHOBBSEFCFCPVXEFPNHFWJOHWFSTDIBGUEF
A1FSNBDVMUVSFCFXFHJOHŇňEJFJOEFKBSFO[FWFOUJHWBOEFFFFVXPOUTUPOE;FXPSEU
HFLFONFSLUEPPSPOUXFSQJOUFSQSFUBUJFTEJFHFSFMBUFFSE[JKOBBOJOUFHSBUJFWBOEVVS[BNF
MBOECPVXFOEVVS[BBNCPVXFOFOMFHUEBBSCJKBDDFOUFOPQBVUPOPNJFFO[PNPHFMJKL
BVUBSLJFWBOTZTUFNFO<.PMMJTPO >
%F1FSNBDVMUVSFŇŉJTOBVXHFMJFFSEBBOUSBEJUJPOFMF EVVS[BNFMBOECPVX NBBSPPL
WFSCPOEFONFUNPEFSOFXFUFOTDIBQFOUFDIOPMPHJF)FUHBBUPNFFOBMPNWBUUFOE
FDPMPHJTDIQSJODJQF XBBSCJKNFOTFOEJSFDUFSCFUSPLLFOXPSEFOCJKEFOVUSJÑOUFOLSJOHMPPQ
;FCJFEUFFONFUIPEFPNMFFGPNHFWJOHFOUFPOUXFSQFO EJFEFEJWFSTJUFJU TUBCJMJUFJUFO
WFFSLSBDIUWFSUPOFOWBOOBUVVSMJKLFFDPTZTUFNFO
%FCBTJTQSJODJQFTWBO1FSNBDVMUVVSBMTPOUXFSQNFUIPEF[JKO
r [PSHWPPSEFBBSEFFOWPPSEFNFEFNFOT
r NFFSWPVEJHFOPQUJNBBMHFCSVJLWBOSVJNUF  CPVX FMFNFOUFO GVODUJFTFOHSPOETUPĊFO
r CFWPSEFSFOWBO CJP EJWFSTJUFJU
r TMVJUFOWBO FOFSHFUJTDIF LSJOHMPQFO
r CFWPSEFSFOWBOFDPTZTUFNFOEPPSWFSHSPUFOWBOHSFOTWMBLLFOUVTTFOMBOE IBSEFFO
[BDIUFPQQFSWMBLUFO
r IFUQMBOOFOJO[POFT TFDUPSFOFOHFCSVJLNBLFOWBOEFWFSUJDBMFSVJNUFUFOCFIPFWFWBO
BMEBOOJFUHSPFOFGVODUJFT 
r HFCSVJLWBOCJPMPHJTDIFJOQMBBUTWBODIFNJTDIFIVMQCSPOOFO
r SJDIUFOPQOBUVVSMJKLFTVDDFTTJFCJKBBOQMBOUJOH OBUVVSMJKLWPPSUQMBOUFO
r UPFQBTTFOWBOUFDIOPMPHJFPQCBTJTWBOXFSLFMJKLFCFIPFGUFFO[PWFFMNPHFMJKLBBOEF
OBUVVSHFSFMBUFFSE
(SPPUTUFQSPCMFFNWBO1FSNBDVMUVVSJT OFUBMTCJK%&4"3PQMPTTJOHFO IFUSFMBUJFGHSPUF
HSPOEHFCSVJL&FSEFSBMXFSEHFDPOTUBUFFSEEBUEJUJNQMJDFFSUEBUUPUWPSNFOWBOGVODUJF
JOUFHSBUJF NFFSWPVEJHHSPOEHFCSVJLFODPNQBDUFLFSOFONFUIPHFEJDIUIFJEAOBCJKHSPFOF
HFCJFEFOHFLPNFONPFUXPSEFO XJMIFUFFOLBOTWBOTMBHFOIFCCFO IPPGETUVLFO
IPPGETUVL 
)FUPQUJNBMJTFSFOWBOIFUEBHMJDIUHFCSVJLFOEFNPHFMJKLIFJEWBOWFSTDIJMMFOEFWPSNFO
WBOGVODUJFJOUFHSBUJF[JKOEBBSPNBMTBBOEBDIUTHFCJFEFODRWFSCFUFSUSBKFDUFOBBOUF
NFSLFO)FULBOEBOUFWFOTEFCBTJTWPSNFOWPPSOJFVXFWPSNFOWBO1FSNBDVMUVVS FO
6SCBO"HSJDVMUVSFŇŊCJOOFOWFSTUFEFMJKLUFHFCJFEFOFOLBOEFESVLWBOVJUBOEFSFGVODUJFT
PQEFBHSBSJTDIFJOWVMMJOHWBOHFCJFEFOIFMQFOWFSNJOEFSFOŇŋ<3ÚMJOH5JNNFSFO >
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9.3
Referentieprojecten verbonden
energie- sanitatie voorziening
9.3.1
begripsbepaling
#JKEFCFTQSPLFOSFGFSFOUJFQSPKFDUFOWBOTFNJBVUPOPNJFFORVBTJBVUBSLJFJTUFMLFOTTQSBLF
WBOIFUJOEJWJEVFFMPQMPTTFOWBOEFWFSTDIJMMFOEFEFFMTUSPNFO XBBSCJKIPPHVJUEFFYUSB
CFOPEJHEFFOFSHJFWPPSFFO[VJWFSJOHTNFUIPEFWBOCJKWPPSCFFME[XBSUXBUFSPGWPPSNFFS
QPNQFOXPSEUPQHFXFLUVJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFO%JUJTBBOUFNFSLFOBMTJOUFHSBUJFWBO
EFNJMJFVCFXVTUFPQMPTTJOHWBOEFTUSPNFO7BOJOUFHSBUJFPQCBTJTWBOFFOJOUFSDPOOFDUJF
WBOEFTUSPNFOJTHFFOTQSBLF
%FBGHFMPQFOKBSFO[JKOWFSTDIJMMFOEFDFOUSBMFFOEFDFOUSBMFQSPKFDUFOHFÕOJUJFFSEEJF
EFNPHFMJKLIFEFOWBOFFOEFSHFMJKLFJOUFHSBUJFPOEFS[PFLFO$FOUSBBMEBBSCJKTUBBUIFU
UFSVHXJOOFOWBOTDIPPOXBUFS FOFSHJFFOOVUSJÑOUFOVJU PSHBOJTDIF BGWBMTUSPNFO
%FOBESVLMJHUCJKEFEFDFOUSBMFTZTUFNFOJOFFSTUFJOTUBOUJFPQEFBGWBM XBUFS LSJOHMPPQ 
CFTUBBOEFVJUEFMBOHFLPPMTUPGLSJOHMPPQ EFXBUFSLSJOHMPPQ EFNJOFSBMFOLSJOHMPPQFO
FOFSHJFDBTDBEFSJOH%FDFOUSBMFPQMPTTJOHFOSJDIUFO[JDIPQEFWBTUFBGWBMTUSPPNňŅ
%FPQHFXFLUFFOFSHJFXPSEUBMTXJOTUCFTDIPVXEFOPQCBTJTWBOFYFSHJFCFOVUCJOOFOEF
PQUJNBMJTBUJFWBOEFFOFSHJFCBMBOT)FUBVUPOPPNNBLFOWBOEFFOFSHJFWPPS[JFOJOHWBOEF
EFTCFUSFĊFOEFMPDBUJFJTNFFTUBMHFFOEPFMPQ[JDI
Ňņ Een alternatief is om de sludge

weer in te zamelen en centraal te
verwerken, maar vraag is of de
hoeveelheid benodigd transport
vanuit het oogpunt van het milieu is
te rechtvaardigen.
ŇŇ Door technische tegenslagen
en restrictieve regelgeving is
Nederland sinds de jaren tachtig
m.b.t. vergisting achterop geraakt ten
opzichte van landen als Duitsland
en Denemarken. Momenteel
bestaat voor drogestofvergisting in
Nederland één installatie (Biocell te
Lelystad). De boeren coöperaties
rondom covergisting komen langzamerhand wel tot stand [Brugh, 2005],
al gaat het nog langzaam omdat
vooralsnog blijkt dat de vergunningverlening voor vergisting van
biomassa in Nederland moeizaam is
[Wortmann et al., 2005].
Ňň De beweging ontstond in
Australië en Nieuw Zeeland als
antwoord op de massale kap van
bossen en de monocultuur landbouwsystemen [Kennedy, 1999].
Later is het begrip verbreed.
Ňŉ Het woord ‘Permaculture’ is
een samenvoeging van Permanent

Agriculture en Permanent Culture
[Mollison, 1990]. Mollison
omschrijft Permaculture als ‘an
integrated, evolving system of
perennial or self-perpetuating plant
and animal species useful to man'
[Mollison, 1978]. Meer toegepast als
‘'Consciously designed landscapes
which mimic the patterns and
relationships found in nature while
yielding an abundance of food, fibre
and energy for provision of local
needs'. Kennedy [1999] definieert
permacultuur vanuit drie elementen:
“Earth care, People care and Share
the Surplus”. Daarbij appelleren de
uitgangspunten van permacultuur
aan de inventiviteit en zelfwerkzaamheid van mensen. De betekenis
van het oorspronkelijke begrip is
uiteindelijk verworden tot “grote en
eenzijdige” stadsontwikkeling, die
ook als monocultuur beschouwd
wordt [Kaptein, 2001].
ŇŊ Urban agriculture is niet nieuw.
Tot ver in de 20e eeuw en soms zelfs
tot vandaag de dag integreerden
meerdere Aziatische steden vormen
van urban farming [Sit, 1988]. Parijs
kende tot 1918 nog een grootschalige cultuur van groente verbouwen

(de zgn. ‘marais’) binnen het eigen
stadsgebied, waarbij meer werd
geproduceerd dan door Parijzenaren
werd geconsumeerd [Kropotkin,
1999]. Daarnaast zijn tot op vandaag
de dag vooral in Azië nog steden
onafhankelijk van voedsel van verder
gelegen gebieden dan de eigen
‘ommelanden’ (zie ook hoofdstuk
8). In Shanghai was tot aan het einde
van de 20e eeuw nog maar 20% van
het stedelijk gebied bebouwd, terwijl
80%, meestal de stedelijke omtrek,
werd gebruikt voor voedselproductie. De stad was daarmee zelfvoorzienend voor het eigen groente
gebruik en verzorgde voor een groot
deel de eigen rijst, varkens, kippen,
eenden en karpers [Girardet, 1999].
Ňŋ Een belangrijke additionele
oplossingsrichting om agrarisch
landgebruik nabij steden –in eerste
instantie- te behouden is de al dan
niet tijdelijke omschakeling van
agrariërs naar de productie van biobrandstoffen [Röling &Timmeren,
2005].
ňŅ Toch wordt ook op centraal
schaalniveau steeds vaker gekeken
naar de mogelijkheden van hergebruik van componenten (energie,
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"MIPFXFMWPFETFMQSPEVDUJFBMTPOEFSEFFMWBOEFOVUSJÑOUFOLSJOHMPPQJOEFMPPQWBOEF
UJKECVJUFOEFAMJGFDZDMFBOBMZTFTJTHFMBUFO JTTQSBLFWBOFFOEVJEFMJKLFSFMBUJFUVTTFOIFU
PQMPTTFODRNFFOFNFOWBOWPFETFMQSPEVDUJFFOIFUFFOWPVEJHFSCFSFJLFOWBOBVUPOPNJF
.FUOBNFPQLMFJOFSFTDIBBMOJWFBVT"MTEFWPFETFMQSPEVDUJFAPOTJUFXPSEUNFFHFOPNFO
JOFFOQSPKFDU LBOIFUUFHFMJKLFSUJKEFFOHFEFFMUF EBOXFMBMIFUTDIPOFXBUFSFO[VVSTUPG
PGXFMIFUPQMPTTFOWBOEFSFMBUJFWFLPPMTUPGEJPYJEFVJUTUPPUCJOOFOEFQSPKFDUHSFO[FO 
EJFOPEJHJTWPPSIFUAPOEFSTUFVOFOWBONFOTFMJKLMFWFO SFHFOFSFSFOň.FUCFUSFLLJOH
UPUIFUEJSFDUFSLPQQFMFOWBOEFFOFSHJFPQXFLLJOH BGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHFO[JKEFMJOHT
EFWPFETFMQSPEVDUJF[JKOUXFFSFGFSFOUJFQSPKFDUFO NJMJFVUFDIOJTDI SVJNUFMJKLFOTPDJBBM
CF[JFOWPPSVJUTUSFWFOEUFOPFNFOEFJO%VJUTMBOEHFSFBMJTFFSEFXPPOCVVSU'MJOUFOCSFJUFUF
-àCFDL FOFFO XPOJOH CPVXCMPLCJOOFOEF%VJUTFXJKL7BVCBO 'SFJCVSH 

9.3.2
woon / werk appartementencomplex Vauban;
Freiburg, Duitsland
&FOJONJEEFMTBMXFFSFOLFMFKBSFOMPQFOEQSPKFDU XBBSTQSBLFJTWBOFFONFFSJOUFHSBMF
BBOQBLWBOEFPOUXJLLFMJOH CPVXFOCFIFFSWBOHFCPVXFO JOGSBTUSVDUVVSFOEBBSBBO
HFLPQQFMEFEJFOTUFO JTEF'SFJCVSHTFXJKL7BVCBO %VJUTMBOE ň¤
Figuur 9.3
Vauban project, Freiburg, Duitsland
Verschillende schaalniveaus

1000 x 1000 m

300 x 300 m

100 x 100 m

30 x 30 m

Figuur 9.4
Vauban project, Freiburg, Duitsland
Appartementenblok en installatieruimte in de kelder

&SJTHFFO WPMMFEJHF BVUBSLJF OPDIBVUPOPNJFPQEFFMTUSPNFO*OWFSHFMJKLJOHNFU
DPOWFOUJPOFMFQSPKFDUFOXPSEUOPHDBWBOEFFMFLUSJDJUFJUFOWBOIFU
ESJOL XBUFSWJBEFDFOUSBMFJOGSBTUSVDUVVSHFMFWFSE
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#JKBBOWBOHWBOEFPOUXJLLFMJOHWBOEFXJKL[JKOHFÕOUFSFTTFFSEFCFXPOFSTBBOHFNPFEJHEň©
PNHF[BNFOMJKLHSPFQFOUFWPSNFOEJFQMBOOFOLPOEFOJOEJFOFOWPPSWSJKMJHHFOEFUFSSFJOFO
JOEFXJKL/BBTUEF[FQBSUJDJQBUJFWBOCVSHFST[JKOJOEJUTUBEJVNPPLWFSHBBOEFNJMJFV
FJTFOPQXJKLTDIBBMHFGPSNVMFFSEňņ0OEFSEFFMIJFSWBOJTIFUDFOUSBMFXBSNXBUFSOFUXFSL
&ÏOWBOEFDBHSPFQFOIFFGU[JDIHFPSHBOJTFFSEPOEFSEFOPFNFSA8PIOFO"SCFJUFOňŇ
FOIFFGUJOFFOCMPLWBOnBUXPOJOHFOňňHFSFBMJTFFSE 'JHVVS'JHVVS 
/BBTUEFJO7BVCBOAHBOHCBSFFOFSHJFNBBUSFHFMFOňŉJTFFOHFÕOUFHSFFSEBGWBMXBUFSTZTUFFN
NFUOVUSJÑOUFOFOFOFSHJFUFSVHXJOOJOH CJPHBT HFSFBMJTFFSEňŊ

water) van afvalwater. Zo is er in
de Apeldoornse nieuwbouwwijk
Zuidbroek recentelijk een contract
gesloten om een biogas systeem voor
ca. 2500 woningen verbonden met
een WKK en warmtenet op wijkschaal
toe te passen. Naast het gebruik van
elektriciteit voor de RWZI zelf (reeds
gangbaar) wordt op ca. 35% van
de warmtevraag van de woonwijk
bespaard. [Didde, 2005].
ň Bij onderzoek naar co-generatie
van voedsel, water en zuurstof, benodigd voor het in leven blijven van al
het natuurlijk leven en een ‘crew’ van
4 tot 9 mensen, kwam naar voren dat
als meer dan ca. 25% van het benodigde voedsel, in de zin van droge
massa, lokaal (binnen het gecreëerde
micro-klimaat) wordt geproduceerd,
al het benodigde schone water gegenereerd kan worden door hetzelfde
proces. Als ongeveer 50% of meer
van het voedsel, qua droge massa,
on-site wordt geproduceerd kan in
alle zuurstof ten behoeve van het
leven van deze groep mensen en al
het overige binnen het gecreëerde
het micro-klimaat worden voorzien
[Drysdale, 1997]. Genoemde percentages zijn waarden die afhankelijk
zijn van de oogst en groeicondities,
terwijl de mate van voorziening
afhankelijk is van de oogst-scenario’s
[Hanford, 2002].
ň¤ Het ontwikkelingstraject
moet uiteindelijk leiden naar een
gemengde woon/werkwijk van circa
5000 inwoners in 2006 [Fraunhofer
ISE, 2001].
ň© Hiervoor is de associatie ‘ForumVauban e.V. Freiburg’ opgericht door
bewoners van Freiburg als rechtspersoon van bewonersparticipatie. Het
proces is erg succesvol. Uiteindelijk
is maar een uiterst klein deel land
vergeven aan conventionele bouwpartijen c.q. ontwikkelaars [Panesar,
2001].

ňņ De aandachtsvelden verdelen zich

over de thema’s energie, water en
transport (van verkeer). De gerealiseerde energie standaard bedraagt 65
KW/m2 en ligt daarmee ver onder
het gemiddelde. De basis hiervoor
is gelegd via de toepassing van het
principe van ‘low-energy’ ‘Passiv
Häuser’; in deze wijk verbonden
met een warmwater netwerk. De
maatregelen met betrekking tot het
thema transport richtten zich daarnaast op het autovrij maken van de
wijk tezamen met een goed opgezet
openbaar vervoer. systeem en autodeelsystemen [Panesar, 2001].
ňŇ Om de afhandeling van de financiële aspecten en de begeleiding van
de experimentele projectfase van
dit innovatieve integrale energie- &
sanitatieconcept te kunnen realiseren
is tezamen met researchpartners
(o.a. het Fraunhofer Intstitut en
het DBU, Deutsche Bundesstiftung
Umwelt) een associatie opgericht: de
‘Ökobauverein e.V., Freiburg’. Alle
toekomstige bewoners van de modelhuizen zijn hiervan lid geworden en
hebben een contract ondertekend
dat zij zullen meewerken aan het
onderzoeksproject [Fraunhofer ISE,
2001]. De bouw en het beheer/
onderhoud van het vacuüm systeem
is uitbesteed (Roediger, Hanau), en
de constructeur van de biogastanks
(Mall-Umweltsysteme) heeft een deel
van de grijswaterfilter gesponsord
[Panesar, 2001]. De extra financiën
voor het warmwaternet van de wijk,
de appendages en de isolatie maken
de huizen in Vauban ca. 7% duurder.
Door een terugverdientijd van tussen
de 10 en 20 jaar, zijn de huizen voor
een Duits gezin met een middeninkomen haalbaar. De acceptatie en
gebruiksgerelateerde vereisten van
het systeem door de bewoners is,
na bijna vijf jaar werken (zonder
noemenswaardige technische

problemen) goed.
ňň In totaal wonen in het gebouw
40 personen, waarvan 10 kinderen.
De in totaal 25 toiletten gebruiken 1
l water per toilet voor doorspoelen
per keer en tussen de 20 en 40 l
lucht (t.b.v. het vacuümsysteem). De
introductie van een vacuümsysteem
leidt gemiddeld tot een waterconsumptie reductie van ca. 35% [Zang,
2005]. De behandeling voor de 16
woningen (40 bewoners) beslaat
in totaal ongeveer 40 m2 in de tuin
(grotendeels ondergronds) met
daarin de anaerobe vergistingsinstallatie, de opslag van slib/mest, en
een membraanfilterzuivering voor
het grijswater. Daarnaast is voor
het vergistingssysteem een installatieruimte van 20 m2 gereserveerd
in de kelder met daarin de vacuümpomp en de opslag van biogas. De
ruimte voor zwartwater-behandeling
bedraagt 0,35 m2 per persoonsequivalent.
ňŉ In de zomer wordt 100% van
het warmwater verbruik van de wijk
Vauban door een aan het warmwaternet verbonden thermische zonneenergie installatie verzorgd. In de
winter wordt het door een co-generator (WKK op aardgas) aangevuld,
die tevens voor 50% van het elektriciteitsverbruik zorgt. Daarnaast
wordt 10% van het elektriciteitsverbruik met een pv-systeem opgewekt.
De resterende 40% van het elektriciteitsgebruik wordt nog centraal geleverd. Het primair energieverbruik is
door vergaande maatregelen (triple
glass, 80% warmtestralingsverlies
reductie, etc.) gereduceerd tot 20%
van dat van conventionele huizen
[Fraunhofer ISO, 2001].
ňŊ In de voorbereidingsfase van het
project heeft ca. 6 maanden als proef
een ‘pilot-opstelling’ gedraaid.
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)FU[XBSUXBUFSJTWJBFFOWBDVàNUPJMFUTZTUFFNWFSCPOEFONFUFFOLMFJOF N 
BOBÑSPCJTDIFWFSHJTUFS EJHFTUPS FFOHFDPNCJOFFSEFHBTTVCTUSBBUPQTMBH N FFO
NFTUPQTMBHUBOL N FOHBTPQTMBH N *OEFWFSHJTUFSXPSEUIFUBGWBMXBUFSPNHF[FU
JONFUIBBOHBT UFOCFIPFWFWBOLPPLEPFMFJOEFOJOnBUXPOJOHFO FOTVCTUSBBU EBUBMT
OVUSJÑOU NFTUTUPG JOOBCJKHFMFHFOMBOECPVXXPSEUHFCSVJLUňŋ 'JHVVS'JHVVS 
Figuur 9.5
Vauban project, Freiburg, Duitsland
Systeem configuratie anaërobe vergistingsinstallatie
vacuüm
toilet

LTV
verwarming

controlepunt
(kijkgat) toegangs isolatie
luik

opvangzakken
onder folie
uitlaat biogas

verwarming

shredder verwarmingsGFT afval
ketel

biogas
reactor

opslagvat
biogas

tank met
verdringingspomp

opslagvat
slib

)FUHSJKTXBUFSXPSEU JONJEEFMT BQBSUCFIBOEFMEJOFFONFNCSBBOmMUFSNPEVMF FFO
[PHFOBBNEFA6MUSB4FQU1FOEFMNPEVMFŉŅ<7BVCBO >
#JKFFOVJUHFCSFJEFBOBMZTFWBOIFUTZTUFFNFOFFOWFSHFMJKLJOHNFUDPOWFOUJPOFMF
TZTUFNFOJTHFCMFLFOEBUOBBTUWFSHBBOEFFNJTTJFSFEVDUJFTIFUXBUFSHFCSVJLJTHFIBMWFFSE
<4DIOFJENBEM B4DIOFJENBEMFUBM C>%FDPNCJOBUJFFOJOUFSDPOOFDUJFWBO
FFOHFTDIFJEFOCFIBOEFMJOHWBOHSJKTFO[XBSUBGWBMXBUFSNFUIFUPQXFLLFOWBOFOFSHJF
FOIFUIFSHFCSVJLWBOOVUSJÑOUFOJOEFMBOECPVX MJKLUFFOFOFSHJFFċDJÑOUFMBOHFUFSNJKO
PQMPTTJOHWPPSEVVS[BBNXBUFSCFIFFS<1BOFTBS >
Figuur 9.6
Vauban project, Freiburg, Duitsland
Afvalwatersysteem en infrastructuur

#FTMPUFOJTIFUQSPKFDUMBOHEVSJHUFNPOJUPSFO0PLIFUOVUWBOFFODBQBCFMBTTFNCMBHF
UFBN SFFETPQHF[FUUJKEFOTEFJOJUJBUJFGFOPOUXFSQGBTF JTBBOHFUPPOE&FOEFSHFMJKL
BTTFNCMBHFUFBNJTOPEJHWPPSEFJOUFHSBUJFFOFOHJOFFSJOHWBO[PODPNQMFYTZTUFFNFO
272

Hoofdstuk 9

Geïntegreerde Systemen en Concepten

CFTUBBUVJUWFSTDIJMMFOEFWFSUFHFOXPPSEJHFSTWBOEFCFUSPLLFOTUSPNFO FOFSHJF BGWBMXBUFS 
XBUFS TUFEFOCPVX FUD UF[BNFONFUCFUSPLLFOQFSTPOFOWBOEFEJWFSTFUPFHFQBTUFUFDIOP
MPHJTDIFDPNQPOFOUFO)FUWSPFHUJKEJHJOTDIBLFMFOFSWBOLBOVJUMPQFOEFSFBMJTFSJOHTUJKEFO
PQMPQFOEFLPTUFOCJKEFVJUFJOEFMJKLFJNQMFNFOUBUJFBBO[JFOMJKLCFQFSLFO<6SCFE >
Figuur 9.7
Vauban project, Freiburg, Duitsland
Schema (afval)water systeem
leidingwater

keuken

bad / douche

wasmachine

grijswater

fixed film
filter

membraan
filter

effluent

toilet

tuin

zwartwater

organisch
afval

vergister

biogas

slib

opslagvat

tank met
verdringer
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opslagvat
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landbouw
afvoer
(rwzi)

gas
reiniging

ňŋ De tank met gescheiden slib

wordt daartoe periodiek leeggezogen
en per vrachtwagen (of gelijkwaardig
agrarisch transport) vervoerd naar
landerijen in de omgeving, waar
het na verdere compostering wordt
toegepast als bodemverbeteraar.

toepassing
gas in flats

ŉŅ In eerste instantie gebeurde dit

in een zgn. ‘Aerated sand filter’. Na
drie jaren monitoring en enkele
technische problemen is deze
filter vervangen door de huidige
membraan-filter module. Het benodigd ruimtegebruik voor de zuive-

ring bedraagt 12 m2, ofwel 0.3 m2 per
persoon.
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9.3.3
Woonbuurt Flintenbreit;
Lübeck, Duitsland
*O'MJOUFOCSFJUFJTIFUQSJODJQFWBOTDIFJEJOHWBOEFEFFMTUSPNFOBBOEFCSPOFOEFFMTUSPPN
BGIBOLFMJKLFCFIBOEFMJOHWFSEFSEPPSHFWPFSE#PWFOEJFOJTIFUQSJODJQFWBOJOUFSDPOOFDUJF
WBOEF BGWBM XBUFS FOFSHJFFOOVUSJÑOUFOEFFMTUSPPNUPFHFQBTUPQFFOTDIBBMCPWFOEJFWBO
IFUBG[POEFSMJKLF BQQBSUFNFOUFO HFCPVXFOEFXPOJOHŉ
Figuur 9.8
Woonbuurt Flintenbreite; Lübeck, Duitsland
Verschillende schaalniveaus

1000 x 1000 m

300 x 300 m

100 x 100 m

30 x 30 m

Figuur 9.9
Woonbuurt Flintenbreite; Lübeck, Duitsland
Integrale leidingschacht

.FOTQSFFLUWBOFFOATFNJDFOUSBBMTZTUFFN*OIPPGETUVLJTEJUBMTAMPLBBMTZTUFFN
HFEFmOJFFSE%JUMPLBMFTZTUFFN POUXPSQFOWPPSDBCFXPOFST JTUFFYUSBQPMFSFOŉ¤
UPUFFOTZTUFFNWPPSEJDIUCFWPMLUFXJKLFONFUDBJOXPOFST<8FOEMBOE >
)FUTBOJUBUJFTZTUFFNNBBLUHFCSVJLWBOFFOWBDVàNUPJMFUFOUSBOTQPSUTZTUFFNFOJT
WFSHFMJKLCBBSNFUIFUTZTUFFNWBO7BVCBO#FMBOHSJKLTUFWFSTDIJMJTEBUUFWFOTPSHBOJTDI
LFVLFOBGWBM WJBFFOTISFEEFS XPSEUCFOVUFOEBUIFUCJPHBTOJFUUFOCFIPFWFWBO
LPPLEPFMFJOEFOXPSEUHFCSVJLUNBBSJOFFOĨĜĜDFOUSBMFXPSEUPNHF[FUJOXBSNUFFO
FMFLUSJDJUFJU 'JHVVS )FUHSJKTXBUFSXPSEUCFIBOEFMEJONIFMPGZUFOmMUFSŉ©
%PPSEFHSPUFSFTDIBBMWBOUPFQBTTJOH NFFSEFSFXPOJOHFO JTIFUTZTUFFNOJFUNFFS
JOQBOEJH(FLP[FOJTWPPSEFBBOMFHWBOFFOWFSCJOEFOEF HSPUFOEFFMTPOEFSEF SJKUKFT 
IVJ[FOHFMFHFODFOUSBMFAJOGSBLPLFS XBBSEPPSIFFOEFEJWFSTFUPFFOBGWPFSMFJEJOHFONFU
EBBSJOEFBBOEFCSPOHFTDIFJEFOBGWBM XBUFS TUSPNFOMPQFO 'JHVVS 
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%FAJOGSBLPLFSMFJEUVJUFJOEFMJKLOBBSEFDFOUSBMFUFDIOJTDIFSVJNUFXBBSEFWFSTDIJMMFOEF
TZTUFNFOŉņHFÕOTUBMMFFSE[JKO%F[FUFDIOJTDIFSVJNUFCFWJOEU[JDIJOFFO SFMBUJFGTMFDIU
QSFTFOUBCFMHFNBBLUF POUXPSQFO LFMEFSPOEFSIFUAHFNFFOTDIBQTIVJTŉŇ 'JHVVS 
Figuur 9.10
Woonbuurt Flintenbreite; Lübeck, Duitsland
Installaties in kelder onder het gemeenschapsgebouw

Enkele van de technische componenten van het gekoppelde sanitatie/energie systeem geplaatst in de kelder van
het gemeenschapsgebouw.
-koppeling vergister/wkk en samenkomst techn. infra (warm water, biogas,etc)
-stort c.q. unit voor handmatig inbrengen van keukenafval en vacuüminstallatie
-vergistingstanks

)FUUPFHFQBTUFWBDVàNUPJMFUTZTUFFNXJKLUBGWBOIFUJO7BVCBOHFSFBMJTFFSEFTZTUFFN
%PPSFFOUVTTFOPQTMBHJOFFODZMJOEFS HFÕOUFHSFFSEBDIUFSEFUPJMFUTQPFMXBUFSSFTFSWPJSEJF
NJOEFSWBBLXPSEUHFMFFHEEBOIFUBBOUBMTQPFMJOHFO JTIFUXBUFSWFSCSVJL MJUFS FO
FOFSHJFHFCSVJLMBHFSŉň
0NEBUOPHNBBSFFOLXBSUWBOEFXJKLJTCFXPPOE JTEF[XBSUXBUFSWFSHJTUFS BMDPNQMFFU
HFÕOTUBMMFFSE OPHOJFUJOHFCSVJLHFOPNFOŉŉ
ŉ Flintenbreite bestrijkt een grond-

gebied van ongeveer 5,6 hectare
(2,77 ha. Bebouwd, 2,87 ha. groen
en waterfuncties). Uiteindelijk zal
de woonbebouwing bestaan uit
rijtjeshuizen, twee-onder-een-kap
woningen en appartementsgebouwen (111 wooneenheden voor
ca. 350 mensen: 45 rijtjeshuizen van
tussen de 114 en 151 m2, 12 tweeondereenkap van 114 tot 151 m2
en 56 huur en koop appartementen
van tussen de 52 en 151 m2 verdeeld
over drie gebouwen van 12, 32 en
12 appartementen). Het project is in
1999 begonnen. Momenteel zijn er
28 huizen gerealiseerd en wonen er
ca. 95 mensen. Niet alle woningen
zijn anno 2004/2005 nog verkocht,
waardoor het project stil ligt.
ŉ¤ Vanwege het feit dat de componenten reeds gedurende meerdere
jaren functioneren binnen de
verschillende deelgebieden, en daardoor al redelijk goed beproefd zijn
[Otterpohl, 1999].
ŉ© De totale ruimte voor waterzuivering per bewoner is 3,8 m2 per pe

(waarvan 0,35 m2 per pe voor zwartwaterbehandeling).
ŉņ De WKK-unit, het vacuümstation, de anaërobische vergister
en alle controle- en distributie faciliteiten. De rijtjeshuizen hebben een
energieverbruik van tussen de 48 en
52 Kwh/m2, de tweeondereenkap 48
Kwh/m2.
ŉŇ Het gemeenschapshuis wordt
voor allerlei (sociale) doeleinden
gebruikt. Voor het anaerobe vergistingssysteem voor 117 woningen
(350 bewoners) is 120 m2 installatieruimte gereserveerd in de kelder van
het gemeenschapshuis (de ruimte is
aanzienlijk overgedimensioneerd en
de afmeting lijkt meer bepaald door
het bovenliggende huis dan door de
ruimtebehoefte).
ŉň De excreta worden niet bij elke
‘doorspoeling’ meteen naar de
biogasinstallatie dan wel helofyten
velden gestuurd maar eerst verzameld. Er is onderzoek gedaan onder
de bewoners, het gebruik en de
acceptatie. Deze blijken gelijk aan

die van conventionele systemen.
Sommige bewoners stellen zelfs
dat de toiletten hygiënischer zijn.
Geluid wordt veelal als voornaamste
probleem aangedragen voor bewoners. De moderne units die in
Flintenbreite zijn geïnstalleerd geven
een korter en ander, maar niet harder
geluid. De bewoners gaven aan
tevreden te zijn [Wendland, 2003].
ŉŉ Voor het gistingsproces is continuïteit (van aanbod) van groot
belang. Aangezien het systeem op
350 inwoners gedimensioneerd is,
draait het nog niet efficiënt. Vooral
de start van het proces is erg gevoelig
[Wolff, 2000]. Er is op laboratorium-schaal wel een ‘pilot-installatie’
gemaakt die bestaat uit drie parallele
reactoren van elk 10 liter. Om de
pathogenen te vernietigen wordt
de organische afval- en zwartwaterstroom eerst 10 uur lang tot 55oC
verhit en is een retentietijd gekozen
van 20 dagen [Wendland, 2003].
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Figuur 9.11
Woonbuurt Flintenbreite; Lübeck, Duitsland
Afvalwatersysteem en infrastructuur

Figuur 9.12
Woonbuurt Flintenbreite; Lübeck, Duitsland
Schema energie- en afvalwatersysteem
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6JULPNTUFOVJUIFUMBCPSBUPSJVNCFWFTUJHFOEBUEFHBTQSPEVDUJFPWFSFFOLPNUNFUEF
CFLFOEFXBBSEFO PQXFLLJOHWBOCJPHBTVJUTMFDIUTPSHBOJTDIBGWBM 0PLMFWFSUIFUTZTUFFN
FFOHSPUFXBUFSCFTQBSJOHFOJTTQSBLFWBOFFOFĊFDUJFWFBGWBMFOOVUSJÑOUFOTDIFJEJOH
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)FUQFSDFOUBHFWBOPQFSBUJPOFMFQSPCMFNFOTUPSJOHFOBMTHFWPMHWBOWFSLFFSEHFCSVJL
WBOIFUTZTUFFNJTFSHMBBH#JKTUPSJOHFOCMJKLUEBUEFQSPCMFNFOFOPPS[BLFO[FFSTOFM
HFWPOEFOLVOOFOXPSEFOWBOXFHF[OPWFS[JDIUFMJKLFPNWBOHFOEFUPFHBOLFMJKLFBBOMFH
<8FOEMBOE >

9.3.4
Overige projecten
)FUBBOUBMHFEFDFOUSBMJTFFSEF BMEBOOJFUBBOEFFOFSHJFFOPGOVUSJÑOUFOLSJOHMPPQ
WFSCPOEFOQSPKFDUFO PWFSEFHFIFMFXFSFMETUJKHU.FUOBNFEFQSPKFDUFOXBBSVSJOF GFDFT
FOHSJKTXBUFSHFTDIFJEFOXPSEFOBBOEFCSPO[JKOIBBMCBBSHFCMFLFO<'SÚIMJDI 
+PIBOTTPO 4XFEFOWJSP >*O8FTU&VSPQB[JKO[POUXJOUJHNFFSPGNJOEFS
WFSHBBOEFEFDFOUSBMFTBOJUBUJFQSPKFDUFOHFSFBMJTFFSE WBSJÑSFOEWBOHFDPNCJOFFSEF
DPNQPTUFSJOHTFOTFQBSBUJFUPJMFUUFOUPUFONFUWBDVàNUPJMFUTZTUFNFONFUCJPHBTXJOOJOHŉŊ

9.4
Gecombineerde ruimtelijk - ecologische functies
9.4.1
begripsbepaling
&FOPOEFSCFMJDIUFĊFDUWBOEFDFOUSBMFFOMPDBMFBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHTTZTUFNFOFO
FOFSHJFPQXFLLJOH[JKOEFFEVDBUJFWFBTQFDU
#JK[PXFMEFFOFSHJFTUSPNFOBMTCJKEF BGWBM XBUFSTUSPNFOXPSEFOEFDFOUSBMFDPODFQUFO
TUFFETWBLFSJOIFU[JDIUHFMBUFOFOTPNT[FMGTHFÕOUFHSFFSEJOWFSLFFSTPGWFSCMJKGTSVJNUFO
7PPSBMXBUFSJTEBBSCJKFTUIFUJTDIHF[JFO WJTVFFM BVEJUJFGFO[FMGTHFWPFMHFSFMBUFFSE 
BBOUSFLLFMJKLUFNBLFO#PWFOEJFOLBOIFUCJKFFOHPFEFUPFQBTTJOH OBBTUEFPPSTQSPOLFMJKLF
GVODUJFWBOPQTMBHPG[VJWFSJOHPPLHFCSVJLUXPSEFOWPPSIFUWFSCFUFSFOWBOIFULMJNBBUJO
SVJNUFO%JUHFMEU[PXFMWPPSEFUPFWPFSTUSPPN CJKWPPSCFFMESFHFOXBUFSTZTUFNFO BMTWPPS
EFBGWPFSTUSPPN BGWBMXBUFSCFIBOEFMJOH 
%FLXBMJUFJUTFJTFOBBOEF WBOPPSTQSPOHGFJUFMJKL UFDIOJTDIFSVJNUFCFQBMFOTBNFONFU
FJTFOWPPSIZHJÑOFFOWFJMJHIFJEPGFSNPHFMJKLIFEFO[JKOWPPSJOUFHSBUJFJOCFTUBBOEF
SVJNUFTPGEVCCFMSVJNUFHFCSVJLNFUBOEFSFGVODUJFT7PPSEFFOFSHJFTUSPPNCFUSFGUIFU
CJKWPPSCFFMEEFJOUFHSBUJFWBOXBSNUFJOTUBMMBUJFTPGQBTTJFWFFOBDUJFWF[POOFFOXJOE
FOFSHJFUPFQBTTJOHFO(FÕOUFHSFFSEF[VJWFSJOHTJOTUBMMBUJFTJOHFNFFOTDIBQQFMJKLFSVJNUFT
LPNFONJOEFSWBBLWPPS NBBSSFDFOUFWPPSCFFMEFOUPOFOEFBBOUSFLLFMJKLFNPHFMJKLIFEFO
UPUTZOFSHJF&FOWPPSCFFMEJTIFUVOJWFSTJUFJUTDBGÏ JOEFLBTWBO"RVBDVMUVVS
7PMLTVOJWFSTJUFJU4UFOTVOEPOUXPSQFOEPPS#KPSO(VUFSTUBNFO#FOHU8BSOF 'JHVVS 
IFUA-JWJOH8BUFS(BSEFOQSPKFDUJO$IJOBŉŋ FOEJWFSTFWPPSCFFMEFOWBO[VJWFSJOHTWFMEFO
EJFUFWFOTEJFOTUEPFOBMT LJKL HSPFO QJFLXBUFSPQWBOHPG OJFVXF OBUVVS

ŉŊ In Nederland is alleen nog sprake
van plannen. Enerzijds het in dit
boek (hoofdstuk 15) uitgewerkte
project Lanxmeer, anderzijds een
plan in Sneek..
ŉŋ In dit project is het biologische

principe meer toegepast op integratie
met aan oppervlaktewater gelieerde
functies . Daarbij wordt water
gehaald uit een vervuilde rivier, die
door een dichtbevolkte stad loopt.
Dit wordt vervolgens door verschillende zuiveringsvelden geleid. Na de

laatste zuiveringsstap loopt het weer
terug de rivier in. De tuin is opgezet
om mensen in de stad, die weinig tot
niks van de natuurlijke, zuiverende
systemen weten, te informeren (zie
figuur 5.11) [Damon, 1999].
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Figuur 9.13
Stensund Volksuniversiteit; Folehaven, Denemarken
Zuivering geïntegreerd in/met wasserette en café

&FOBOEFSWPPSCFFMEJTEFJOUFHSBUJFWBOFFOBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHTZTUFFNJOFFOXBTTFSFUUF
FOVOJWFSTJUFJUTDBGÏJO'PMFIBWFO %FOFNBSLFO  'JHVVS 

9.4.2
Biovaerk;
Kolding, Denemarken
)FU#JPWBFSLQSPKFDUJO,PMEJOHCFUSFGUFFOSFOPWBUJFQSPKFDU"MTPOEFSEFFMWBOFFOCSFEFS
TUBETWFSOJFVXJOHTQSPKFDUPQCBTJTWBOFDPMPHJTDIFVJUHBOHTQVOUFOJTWPPSÏÏOCPVXCMPLWBO
IVJTIPVEFOTWPPS[JFOJOFFOEFDFOUSBMFBGWBMXBUFS[VJWFSJOHJOFFONHSPUF HMB[FO
QJSBNJEFWPSNJHFLBT 'JHVVS 
Figuur 9.14

Zuiveringskas in woonblok; Kolding Denemarken
Schema opbouw afvalwaterbehandeling
Zuiveringskas Biovaerk
7
7

7
1
6

4

4

4

5
4

4

2

6
4

8
9

5
3

1: afvalwater
2: septic tank
3: UV-filter

behandeling in
glazen kas
4: algen
5: plankton
6: visbassins

7: kweek van potplanten
8: helofyten filter
9: infiltratie (in bodem)

)FUTZTUFFNJTUFCFTDIPVXFOBMT%&4"3ŊŅTZTUFFN FOJTHFQMBBUTUJOEFCJOOFOSVJNUFO
WBOIFUHFTMPUFOCPVXCMPLŊ%FEFDFOUSBMFXBUFS[VJWFSJOHWPPS[JFOJOHMJHUUFOEFMFPOEFS
EFHSPOEFOEFFMTJOEFHMB[FOQJSBNJEF
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Figuur 9.15
Zuiveringskas in woonblok; Kolding Denemarken
Verschillende schaalniveaus

1000 x 1000 m

300 x 300 m

100 x 100 m

30 x 30 m

&SJTWPPSHFLP[FOEFFFSTUF NFFSPNHFWJOHTHFWPFMJHF[VJWFSJOHTTUBQQFOŊ¤POEFSHSPOET
UFQMBBUTFOFOUFTDIFJEFOWBOEFNFFSPQIFSHFCSVJLHFSJDIUFOBCFIBOEFMJOH JOEF
QJSBNJEF Ŋ©)FUXBUFSEBUVJUEFQJSBNJEFLPNUPOEFSHBBUFFOWFSEFSF[VJWFSJOHJOFFO
FSOBBTUHFMFHFOIFMPGZUFOmMUFSŊņ 'JHVVS 
Figuur 9.16
Zuiveringskas in woonblok; Kolding Denemarken
Afvalwatersysteem en infrastructuur in binnentuin

ŊŅ DEcentralised SAnitation and

Reuse.
Ŋ Voor de stadsvernieuwing
bestond deze binnenruimte van het
bouwblok uit privé tuinen. In overleg
met de bewoners is iets meer dan
de helft (ca. 4000 m2) van dit privé
gebied (semi-) collectief gemaakt.
De waterzuivering is in dit collectieve
deel geïntegreerd. De piramide in het
hof is 20 bij 20 meter en 12 meter
hoog. De piramidevorm is volgens
ontwerper Torben Gade gekozen
omdat het een compacte vorm is die
meerdere verdiepingen kan bevatten
en toch voldoende licht binnen
krijgt. Bovendien reflecteren de
hellende glazen gevels het zonlicht
volgens hem niet hinderlijk voor de
bewoners rondom.

Ŋ¤ Het ondergrondse deel bestaat

uit een septic tank, aërobe behandeling (active sludge installatie) en
UV-filter (eis van de gemeente) en is
herkenbaar aan een aantal putdeksels en een rooster over de aërobe
behandelkamer in het gras en neemt
ongeveer 45 m2 in beslag in de tuin.
Tijdens de initiële fase was de (door
de gemeente additioneel geeiste) UV
filter gedurende ca. 3 weken buiten
bedrijf. Bij metingen bleek de waterkwaliteit volledig binnen de normen
te blijven.
Ŋ© De totale retentietijd bedraagt
tussen de 5 en 7 dagen. De totale
ruimte voor waterzuivering per
bewoner is 0,66 m2 per persoon
equivalent (pe). Wordt de kas meegerekend als deel van het systeem dan
wordt dit 2,26 m2 per pe. De kosten
zijn niet bekend.

Ŋņ Het helofytenfilter van ongeveer

120 m2 ziet er door het dichte riet
aantrekkelijk uit. Ernaast ligt een
retentivijver van ca. 175 m2 voor
regenwater dat wordt opgevangen
van de daken van het bouwblok.
Dit water wordt naar een flowform
gepompt vanwaar het weer terugstroomt naar de vijver via een klein
beekje. Het regenwater voorziet voor
een derde in de spoelwaterbehoefte
van de toiletten binnen het complex.
Recirculatie van het gezuiverde water
met het regenwater als spoelwater is
wel overwogen en mogelijk geacht,
maar stuitte op problemen bij de
gemeente. De mensen binnen de
gemeente die verantwoordelijk zijn
voor de controle van het afvalwaterzuiveringsysteem vinden het
‘Biovaerk “maar een raar experiment” [Hasselaar et al., 2006].
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%FHMB[FOQJSBNJEFNBBLUEF[VJWFSJOHFOIFUIFSHFCSVJLWBOBGWBMXBUFS[JDIUCBBSFOOFFNU
FFOQSPNJOFOUFQMBBUTJOEFCJOOFOQMBBUT%FQJSBNJEFCFWBUPQEFCFHBOFHSPOEFFO
DPNCJOBUJFWBOWJTTFO BMHFOFO[PÚQMBOLUPOŊŇFOPQEFWFSEJFQJOHFOFFOQMBOUFOLXFLFSJKŊň
%FWFSTDIJMMFOEFPOEFSEFMFOWBOIFUSFHFOXBUFSFOBGWBMXBUFSTZTUFFN[JKOEVJEFMJKL
JOTBNFOIBOHPOUXPSQFOFOWPSNFOFFOBBOUSFLLFMJKLHFIFFM&SLVOOFOWSBBHUFLFOT
HFQMBBUTUXPSEFOCJKEF NJMJFVUFDIOJTDIF GVODUJFWBOEFQJSBNJEFCJOOFOIFUUPUBMF
[VJWFSJOHTQSPDFTŊŉ5PDIHFMEUEBUIFUFFONJOTUFOT[PJOUFSFTTBOUFOJFVXFGVODUJFUPFWPFHU
FFOIFSHFCSVJLTUBQJOEFWPSNWBOEFQMBOUFOLXFLFSJKŊŊ
Figuur 9.17
Zuiveringskas in woonblok; Kolding Denemarken
Schema (afval)water systeem
regenwater

leidingwater

keuken

bad / douche

wasmachine

grijswater

slib

RWZI

toilet

zwartwater

septic
tank

actief
slib

UV

energie

glaspiramide /
kas
planten

helofyten
filter

effluent

infiltratie

verkoop

"BOQBTTJOHFOJOEFXPOJOHFONFUCFUSFLLJOHUPUIFU BGWBM XBUFS[VJWFSJOHTZTUFFNCFQFSLFO
[JDIUPUEFJOTUBMMBUJFWBOXBUFSCFTQBSFOEFNBBUSFHFMFOFOFFOUXFFEFMFJEJOHOFUWPPSIFU
HFCSVJLWBOSFHFOXBUFSBMTTQPFMXBUFS 'JHVVS 6JUPOEFS[PFLPOEFSCFXPOFSTWBO
IFUCPVXCMPLJO,PMEJOHCMFFLEBU[JK[JDIWFFMNFFSCFXVTU[JKOWBOIVOXBUFSWFSCSVJL
<,PMEJOH >
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9.4.3
Living Machine; BedZED;
London,Verenigd Koninkrijk
4UFFETWBLFSXPSEUPOEFS[PFLHFEBBOFOXPSEFOTZTUFNFOPOUXJLLFMEEJFEFOBUVVSBMT
CBTJTOFNFO [JFPPLIPPGETUVL 6JUHBOHTQVOUJTWBBL-PWFMPDLTUIFPSJF EJFTUFMU
EBUh(BJBh EFBBSEF FFO[FLFSFDBQBDJUFJUIFFGUUPU[FMGPOEFSIPVEFO[FMGSFQBSBUJFŊŋ 
IFUHFFOEFCBTJT[PVNPFUFO[JKOWBOBMMF MFWFOEF TZTUFNFO%F[FQSJODJQFTXPSEFOWBBL
HFIBOUFFSEBMTTUSFFGXBBSEFOWPPSEFTZTUFNFOPQCBTJTWBOOBUVVSMJKLFDPNQPOFOUFO
Figuur 9.18
‘De Waterfabriek’, Noorder Dierenpark; Emmen
(Afval)waterzuivering op basis van
Living Machine concept

#FLFOEJTWPPSBMIFUXFSLWBOEF"NFSJLBBO+PIO5PEE 0DFOB"SLT*OUFSOBUJPOBM -JWJOH
5FDIOPMPHJFT EJFEF[FMGSFHVMFSFOEF [FMGPOEFSIPVEFOEF [FMGSFQBSFSFOEFwFO[FMGT
i[FMGPOUXFSQFOEFTZTUFNFOUPUVJUHBOHTQVOUOFFNUCJKXBUIJKOPFNUFDPMPHJDBMEFTJHO
WBO-JWJOH.BDIJOFTw [JFPPLIPPGETUVL  'JHVVS'JHVVS <5PEE
+PTFQITPO >)FU/PPSEFS%JFSFOQBSLJO&NNFOMBBU[JFOEBUIFUWFSXFSLFOWBOIFU
FJHFOBGWBMXBUFSFDPOPNJTDIFOFTUIFUJTDIHF[JFOBBOUSFLLFMJKLLBO[JKO
%F-JWJOH.BDIJOFJTFFOTZTUFFNWBOXBUFS[VJWFSJOHJOFFO HFEFFMUFMJKL HFLMJNBUJTFFSEF
SVJNUFŋŅ
ŊŇ Op de begane grond waren deze

in eerste instantie als drie opeenvolgende zuiveringsstappen gepland:
algen, plankton en visbassins. In de
praktijk bleken deze niet te scheiden.
De verschillende bassins hebben nu
allemaal een mix van algen, plankton
en vissen. Dit blijkt goed te werken.
Er is geëxperimenteerd met het
toevoegen van hyacinthen, maar
daarvoor bleek het te koud.
Ŋň Hoewel de piramide toegankelijk is voor volwassen bewoners
–zij bezitten een sleutel- is in de
vormgeving van het interieur van de
piramide geen ruimte gemaakt voor
verblijfsfuncties. Dit is wel over-

wogen, maar werd in nauw overleg
met de betrokken verantwoordelijke instanties als een stap te ver
beschouwd.
Ŋŉ De zuivering van het afvalwater
voordat het de kas in gaat, tezamen
met de helofytenzuivering na de kas,
zou voldoende zuivering moeten
opleveren benodigd voor de uiteindelijke infiltratie in de bodem.
ŊŊ De gemeente is verantwoordelijk
voor het onderhoud van het systeem,
maar heeft dit uitbesteed aan een
tuinier met interesse in ecologie
die ook de potplanten kweekt. In
eerste instantie zouden de bewoners
dit zelf ook doen, maar bleek niet

haalbaar. Het project is daarmee
een innovatief voorbeeld van urban
farming met planten en (gepland)
eetbare vis als eindproducten.
Ŋŋ Wat Lovelock niet vertelt met
betrekking tot de beperkte capaciteit
van de aarde is dat de mens niet
noodzakelijkerwijs deel uit hoeft te
maken van Gaia.
ŋŅ Volgens Todd kan met behulp
van deze Living Machines in "de
komende 'age of ecology' de menselijke familie ten behoeve van z'n
bestaan voorzien worden op ca. 1/10
van de 'ecologische voetafdruk' (zie
hoofdstuk 4.3.2) van die van vandaag
de dag" [Todd & Josephson, 1996].
281

Autonomie & Heteronomie

DEEL III

-JWJOH.BDIJOFT[JKONFFTUBMHMB[FOLBTTFONFUEBBSJOhTPMBSBRVBUJDTZTUFNTh XBBS[PWFFM
NPHFMJKLAJOIFU[JDIU EPPSNJEEFMWBOFFODPNCJOBUJFWBOUFDIOJFLFOŋBGWBMXBUFSXPSEU
HF[VJWFSEJOÏÏOPGNFFSQBSBMMFMMFTZTUFNFOWBOHFTMPUFOFOPQFOUBOLT 'JHVVS *OEF
PQFOUBOLTJTHFWBSJFFSEFFOWFFMBMBBOTQSFLFOEFCFHSPFJJOHHFQMBOU4PNTXPSEFOFSWJTTFO
HFIPVEFO EBOXFMHFLXFFLU
Figuur 9.19

Living Machine, zuiveringsconcept
Processtappen

Anaërobische
reactor
(septic tank)

Anoxische
reactor

Gesloten
aërobe reactor

Open
aërobe reactor

Clarifier
(bezink)

Ecological
Fluidized
Beds

&S[JKOPWFSEFHFIFMFXFSFMEJONJEEFMTWFMF-JWJOH.BDIJOFTHFSFBMJTFFSE&ÏOWBOEFFFSTUF
FONFFTUBBOTQSFLFOEFXBTEF-JWJOH.BDIJOFJOIFU&DPWJMMBHF'JOEIPSO 4DIPUMBOE 
%FNFFTUF-JWJOH.BDIJOFTXPSEFO OPH UPFHFQBTUWPPSTQFDJmFLFEPFMTUFMMJOHFO
HFDPODFOUSFFSEFBGWBMXBUFSTWBOCFQBBMEFJOEVTUSJF [PBMTEF.BSTDIPDPMBEFGBCSJFLFO
WBO&UIFM.$IPDPMBUFTJO-BT7FHBT 
&SXPSEUTUFFETWBLFSHFLP[FOWPPSPQOBUVVSMJKLFQSPDFTTFOHFCBTFFSEFTZTUFNFOEJF
NJOEFSTFJ[PFOTBGIBOLFMJKLLVOOFOGVODUJPOFSFOFOXBBSCJK BGWBM XBUFSCFIBOEFMJOH
CPVXLVOEJHJTUFJOUFHSFSFONFUBOEFSFIPPHXBBSEJHFGVODUJFTFOPGWPPS[JFOJOHFO&FO
SFDFOUWPPSCFFMEWBOCPVXLVOEJHFJNQMFNFOUBUJFWBOFFO JOUFSQSFUBUJFWBOEF -JWJOH
.BDIJOFJOFFOXPPOXJKL JTEJFCJOOFOIFUQSPKFDU#FEīĖĕJOIFU7FSFOJHE,POJOLSJKL
Figuur 9.20
Woonbuurt ‘BedZED’; Londen,Verenigd Koninkrijk
Verschillende schaalniveaus

1000 x 1000 m

300 x 300 m

100 x 100 m

30 x 30 m

)FU#FEīĖĕQSPKFDUJTBMTQSPKFDUHFSFBMJTFFSEUFSEFNPOTUSBUJFWBOPOUXFSQFONFUQBTTJFWF
TZTUFNFO IFUJOUFHSFSFOWBOJOTUBMMBUJFTFOEJFOTUFOJOXPOJOHCPVXQSPKFDUFO FOIFUMFHHFO
WBOOBESVLPQEFHFNFFOTDIBQFOWPPS[JFOJOHFOEJFEF[FPOEFSTUFVOFO)FUQSPKFDUNFU
WPPSFDPMPHJTDIFXJKLFOSFMBUJFGIPHFEJDIUIFJEŋ¤ MJHUJOIFUTVCVSCBOFHFCJFEWBO(SFBUFS
-POEPO 'JHVVS 
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&FOCFMBOHSJKLFSPMCJOOFOIFUQSPKFDUJTXFHHFMFHEWPPSEF-JWJOH.BDIJOFŋ© XBBSJOIFU
HSJK[FFO[XBSUFBGWBMXBUFSHFDPNCJOFFSEXPSEUHF[VJWFSE
%F-JWJOH.BDIJOFJT UF[BNFONFUFFOĨĜĜJOTUBMMBUJFWPPSEFXJKL HFQMBBUTUOBBTUEF
HFNFFOTDIBQQFMJKLFSVJNUFPNCFXPOFSTCFXVTUUFNBLFOWBOIFUTZTUFFN%FPOEFSEFMFO
WBOIFUTZTUFFNCFWJOEFO[JDIHSPUFOEFFMTJOFFOBQBSUHFNFFOTDIBQQFMJKLHFCPVXŋņ
'JHVVS (SJKTFO[XBSUXBUFSLPNFOEBBSCJKTBNFOJOFFOTFQUJDUBOL XBBSVJUIFU
Figuur 9.21
Woonbuurt ‘BedZED’; Londen,Verenigd Koninkrijk
Afvalwatersysteem en infrastructuur

XBUFS OBFFOSFUFOUJFUJKEWBOEBHFO HFMFJEXPSEUOBBSEF-JWJOH.BDIJOFŋŇ
%FUPFQBTTJOHJOEFXPOJOHFOWBOEFXJKLCFQFSLU[JDIUPUXBUFSCFTQBSFOEFUPJMFUUFOFO
XBTNBDIJOFT)FUHF[VJWFSEFXBUFSXPSEUPQHFTMBHFOJOCBTTJOTPOEFSEFXPOJOHFOFO
IFSHFCSVJLUWPPSUPJMFUTQPFMJOH

ŋ Dit gebeurt volgens op de natuur

gebaseerde systemen die o.a. bestaan
uit (water)planten, algen, bacteriën
en andere kleine organismen.
ŋ¤ Het project beslaat 1.7 hectare
en bestaat uit 82 woningen met in
totaal 244 bewoners, wat tezamen
met een WKK installatie, werk- en
gemeenschapsruimten neerkomt
op 47 woningen per hectare. De
kasruimte op de eerste verdieping
van het gemeenschapshuis waarin
de Living Machine staat beslaat 120
m2. Buiten ligt een septic tank van 60
m2 (ondergronds). De totale ruimte
voor waterzuivering per bewoner is
0,74 m2 per pe. Wordt de kas meegerekend als deel van het systeem dan
wordt dit 2,26 m2 per pe De kosten
voor het systeem bedroegen in 2001
€300.000 (£ 200.000) [Hasselaar et
al., 2006].
ŋ© Binnen dit project is gekozen
voor een afvalwaterzuivering

op basis van de Living Machine
vanwege het relatief low-tech
karakter met gering ruimtegebruik
en een aantrekkelijke uitstraling.
ŋņ De Living Machine is geïntegreerd op de eerste verdieping
van het verzamelgebouw waar het
tussen de wkk en de gemeenschappelijke ruimte ligt. Op deze manier
kon het gebouw compact blijven.
Wel dient binnen een dergelijke
opbouw opgepompt te worden en
moest een constructie gerealiseerd
worden die berekend is op de last
van de bassins met water. De bassins
met een diameter van 1,5 meter en
hoogte van 2,4 meter staan op een
betonnen vloer, Ten behoeve van de
bereikbaarheid is een houten vloer
op 1.2 meter onder de rand van de
bassins gemaakt. In de praktijk blijkt
een kwart van het effluent van de
Living Machine benodigd te zijn
voor de toiletspoeling. Het overige

water infiltreert via een greppel aan
de rand van het terrein de ondergrond.
ŋŇ De Living Machine bestaat in dit
project uit twee parallelle stromen
van elk 7 tanks. Elke tank neemt
een deel van de zuivering voor zijn
rekening. De eerste tank bestaat
uit een gesloten, aërobe tank met
een kruidentuinbiofilter erop om
eventuele stank tegen te gaan. De 6
daar op volgende tanks zijn open,
aërobe tanks met drijvende planten
die het water voldoende zuiveren
om het in te zetten als spoelwater
voor het toilet, of om de tuin mee te
besproeien.
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%SJOLXBUFSXPSEUJOEJUQSPKFDUOPHHFCSVJLUWPPSEFNFFTUFXBUFSWSBHFOEFGVODUJFT
%PPSHFCSVJLWBOXBUFSCFTQBSFOEFBQQFOEBHFTJTIFUESJOLXBUFSWFSCSVJLXFMWBOMJUFS
UFSVHHFCSBDIUUPUMJUFSQFSQFSTPPOQFSEBHŋň
Figuur 9.22
Woonbuurt ‘BedZED’; Londen,Verenigd Koninkrijk
Schema (afval)water systeem

regenwater

gerecycled
water

leidingwater

keuken

bad / douche

wasmachine

grijswater

RWZI

slib

zwartwater

Living Machine
----------------------L.M.

actief
slib installatie

aardgas

toilet
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warmte
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)FUFOFSHJFTZTUFFNJOEJUQSPKFDUJTOJFUBVUPOPPN)FUCFSVTUWPPSBMPQNBYJNBMF
CFOVUUJOHWBOQBTTJFWFCSPOOFO[PBMTTFSSFT [POOFTDIPPSTUFOFOJODPNCJOBUJFNFUXBSNUF
UFSVHXJOOJOHVJUWFOUJMBUJFMVDIU WFSHBBOEFJTPMBUJFFOHFCSVJLWBOFOFSHJFFċDJÑOUF
BQQBSBUFO%BBSOBBTUJTFFOQWTZTUFFN NFEFWPPSIFUPQMBEFOWBOFMFLUSJTDIFBVUPT 
UPFHFQBTUFOXPSEUXBSNUFPQHFTMBHFOJOEFHSPOE
&FODFOUSBMFCFIFFSEFS CJKHFTUBBOEPPSFFOBTTJTUFOU CFIFFSUEFWFSTDIJMMFOEF EF DFOUSBMF
TZTUFNFO ĨĜĜ -JWJOH.BDIJOF WBTUBGWBMCFIFFS ŋŉ
)FU#FEīĖĕQSPKFDUJMMVTUSFFSUJONJEEFMTIFUCFMBOHWBOFFOCFUSPLLFOCFIFFSEFS XBBSCJK
CFUSPLLFOIFJEOJFUBMMFFOCJKIFUEFDFOUSBMFQSJODJQFWBOIFUTZTUFFNFOEFCPVXLVOEJHF
FOUJUFJUNPFU[JKO NBBSWPPSBMPPLEFQFSTPPOMJKLFCFUSPLLFOIFJEWBOEFCFIFFSEFSCJKEF
TQFDJmFLFJOWVMMJOHDRVJUXFSLJOHWBOEJUTZTUFFNŋŊ
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9.4.4
Overige projecten
&SCFTUBBOEJWFSTFQSPKFDUFOXBBSIFUQSJODJQFWBOGVODUJFFOPGQSPDFTJOUFHSBUJFJO
EFQSBLUJKL PGJODPODFQU JTVJUHFXFSLU#FLFOE[JKOEFEJWFSTFHFNFFOTDIBQTFO
JOGPSNBUJFDFOUSBWBOFDPWJMMBHFT%FBGHFMPQFOEFDFOOJB[JKOWFSEFSEJWFSTFDPODFQUFO
VJUHFXFSLUEJFEFQSPDFTJOEVTUSJFPGEFHMBTUVJOCPVXLPQQFMFONFUXPOJOHFOFOPGBGWBM
XBSNUFWBOFOFSHJFDFOUSBMFTŋŋ<,SJTUJOTTPOFUBM >
&FOSFDFOUDPODFQU EBUIFUQSJODJQFWBOVSCBOBHSJDVMUVSFPQQBLUFOWBOVJUEF
/FEFSMBOETFTJUVBUJFVJUXFSLUOBBSQSPDFTPQUJNBMJTBUJFFOHSPPUTDIBMJHFUPFQBTTJOHWBO
[POOFFOFSHJFFOQSPEVDUJFGHFCSVJLWBOSFTUTUSPNFO JTIFUA;POOFUFSQQSPKFDUWBOIFU
"HSPDMVTUFSCJOOFOIFUJOOPWBUJFQMBUGPSN<8PSUNBOOFUBM >*OEJUDPODFQUXPSEU
XPOJOHCPVXHFLPQQFMEBBOLBTUVJOCPVX 'JHVVS 
Figuur 9.23
Zonneterp-concept, Innovatie platform Agrocluster
Woningen met tuinen in/naast tuinbouwkas

8JOOJOHWBOEF[POOFXBSNUFHFCFVSUJOFFOHMBTUVJOCPVXLBT UFSXJKMEFLBTOVUSJÑOUSJKL
HJFUXBUFS WSVDIUCBBSTVCTUSBBUFO PWFSEBH $0CFOVUŅŅ%PPSEFLBTHFTMPUFOUFIPVEFO
XPSEUEFXBSNUFNBYJNBBMWBTUHFIPVEFO$POEFOTXBUFSFO$0NPFUPPLBGHFWPFSE FO
EFLBTWFSXBSNEFOHFLPFMEXPSEFO

ŋň Door middel van gerecycled water

bij de wasmachines wordt gesteld
dat dit tot 20 liter reductie kan opleveren.
ŋŉ Gemiddeld genomen besteed de
beheerder ca. een half uur per week
aan de Living Machine, en de assistent een halve tot hele werkdag.
ŋŊ Op dit moment functioneert
één van de beide stromen als een
(feitelijk conventioneel) actief slib
systeem, wat er op neer komt dat de

planten uit het systeem zijn gehaald,
omdat de beheerder –vanuit zijn
civiel technische achtergrond- dit
systeem prefereert boven de Living
Machine benadering. Tegelijkertijd
wordt daarbij de resterende ‘stroom’
die volgens de Living Machine principes afvalwater behandelt minder
tijd besteed, wat de uitstraling niet
ten goede komt.
ŋŋ Achtergrond is een verhoging van
de energieproductiviteit in de land-

bouw met een factor vijf à twintig en
tegelijkertijd een forse terugdringing
van de milieulast (warmte en CO2
uitstoot, etc.) [Kristinsson et al.,
1994].
ŅŅ Een hoog productieve tuinbouwkas gebruikt overdag ca. 7 gram
CO2 per m2 per uur [Wortmann et
al., 2005].
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)FUQSPKFDULFOUWJFSIPPGETZTUFNFO
 IFUXBSNUFTZTUFFN XBBSCJOOFOEFPQTMBHWBOIFUXBSNUFPWFSTDIPUWBMUFOEF
 CFOVUUJOHWPPSEFWFSXBSNJOHWBOEFLBTFOWBOEFPNMJHHFOEFCFCPVXJOH
 EFLPPMTUPGLSJOHMPPQJTHFCBTFFSEPQCJPNBTTB HGUBGWBMFO[XBSUXBUFS EBUWFSHJTU
 XPSEUUFOCFIPFWFWBOXBSNUFFOFMFLUSJDJUFJU FOUFHFMJKLFSUJKE$0CFNFTUJOHWPPS
 EFUVJOCPVXLBT
 IFUXBUFSTZTUFFN EBUCFTUBBUVJUEFWFSXFSLJOHWBOHSJKTXBUFSFOWFSHJTUJOHTFČVFOU
 UFOCFIPFWFWBOHJFUXBUFSJOEFLBTFOXJOOJOHWBO[VJWFSXBUFSFO
 IFUOVUSJÑOUFOTZTUFFNOVUSJÑOUFOFOEJHFTUBBUVJUEFWFSHJTUFSUFOCFIPFWFWBOEF
 UFFMUJOEFLBT
)FUQSPKFDUHBBUOPHFFOTUBQWFSEFSEBOEFHFTUFMEFJOUFHSBUJFUVTTFOAPQFOHSPFOCFIFFS
FOoMBOECPVXNFU XPPO CFCPVXJOH7BOEBBSPPLEBUJOIFU;POOFUFSQDPODFQUOJFU
BMMFFOEFWBSJBOUA*OUFHSBUJF EFLBTJTEJFOTUCBBSBBOEFXPOJOHFO JTVJUHFXFSLU NBBS
PPLUXFFBMUFSOBUJFWFWBSJBOUFOA4FHNFOUBUJF [FMGTUBOEJHFFYQMPJUBUJFWBOEFBGHFTDIFJEFO
POEFSEFMFOWBOIFULSJOHMPPQQSPDFTIFUHMBTUVJOCPVXHFCJFEMFWFSUXBSNUFBBOXPOJOHFO 
FOA$PÑYJTUFOUJF FFOXFEFS[JKETQSPmKUFMJKLFSFMBUJFUVTTFOLBTFOPNHFWJOH OJFUQFS
EFmOJUJFHFTMPUFOLSJOHMPPQCJKWPPSCFFMEEFUVJOEFSBMTAXBSNFCVVSNBO 
*OBMMFESJFWBSJBOUFOJTTQSBLFWBOLPQQFMJOHBBOEFDFOUSBMFOVUTWPPS[JFOJOHFO EJFOPEJH
JTWPPSPQTUBSUFOOPPEWPPS[JFOJOHŅ&SHFMEFOCFQBBMEFHFCSVJLTCFQFSLJOHFOŅ¤
%FHSPPUUFWBOIFU;POOFUFSQDPODFQUJT JOFFSTUFJOTUBOUJF BGIBOLFMJKLHFNBBLUWBOEF
FDPOPNJTDIFUFSVHWFSEJFOUJKEWBOIFUXBSNUFTZTUFFN%JUMFJEUUPUFFOHSPPUUFWBODB
IFDUBSFLBTUFOCFIPFWFWBOJOXPOFSTFRVJWBMFOUFO<8PSUNBOOFUBM >
%JUSFMBUJFGHSPUFSVJNUFCFTMBHJTIFUHFWPMHWBOEFLFV[FWPPSIFUUFWFOTXJMMFOTMVJUFOWBO
EFBOEFSFESJFEFFMTZTUFNFO  FO &FOEJSFDUFLPQQFMJOHNFUDRUFSVHMFWFSJOHWBOEF
CJPHBTPQXFLLJOHNFU8BSNUF,SBDIU,PQQFMJOHBBOXPOJOHFO[PVIFU WFSIBSEF SVJNUF
CFTMBHLVOOFOEPFOBGOFNFO*OEBUHFWBMNPFUNFFSFYUFSOFCJPNBTTB JOIFU;POOFUFSQ
QSPKFDUCFUSFGUEJUBM UPFHFWPFHEXPSEFOJOEFWFSHJTUFS DPWFSHJTUJOH 
%FLPPMTUPGCBMBOTXPSEUEBBSCJKOJFU[PWFFMUFSVHHFCSBDIUBMTJOIFU;POOFUFSQDPODFQU EJF
JTHFCBTFFSEPQ$0VJUEFMFWFOEFLSJOHMPPQ

9.5
Discussie
#JOOFOEFCFTDISFWFOSFGFSFOUJFQSPKFDUFOJOIFUWPPSHBBOEFFOEJUIPPGETUVL[JKOEJWFSTF
QSPKFDUFOPOEFS[PDIUXBBSPQÏÏOPGBOEFSFXJK[FIFUTMVJUFOWBOLSJOHMPQFOJTHFSFBMJTFFSE
"DIUQSPKFDUFO WJFSJOIPPGETUVLFOWJFSJOIPPGETUVL [JKOOBEFSCFTUVEFFSEOBBS
TUSPPNBGIBOLFMJKLFEFFMPQMPTTJOHFO TDIBBMWBOUPFQBTTJOH TUFEFOCPVXLVOEJHFJOQBTTJOH
FOEFSFMBUJFUVTTFOEF[FBTQFDUFOŅ©)FUCFUSFGUEFJOIPPGETUVLBBOHFLPOEJHEF
QSPKFDUFO"VUPOPNPVT)PVTF 4PVUIXFMM 7FSFOJHE,POJOLSJKL 4VTUBJOBCMF)PVTF
4ZEOFZ "VTUSBMJB )FBMUIZ)PVTF 0OUBSJP $BOBEB )PDLFSUPO)PVTJOH1SPKFDU
)PDLFSUPO /PUUJOHIBNTIJSF 7FSFOJHE,POJOLSJKL 7BVCBO 'SFJCVSH %VJUTMBOE 
'MJOUFOCSFJUF -àCFDL %VJUTMBOE #JPWBFSL ,PMEJOH %FOFNBSLFO FO#FEīĖĕ -POEFO 
7FSFOJHE,POJOLSJKL %FQSPKFDUFO"VUBSLJTDI)VJT )PFL /FEFSMBOE IFU&BSUITIJQ
DPODFQU EJWFSTFQMBBUTFO FOEFFDPWJMMBHF;FHHJO%VJUTMBOE[JKOPPLHFBOBMZTFFSE
OBBSUPFHFQBTUFTDIBBMOJWFBVT UFDIOJFLFOFOCJK[POEFSIFEFO%FVJULPNTUFOWBOEFUJFO
HFOPFNEFQSPKFDUFO HFSFMBUFFSEOBBSTDIBBMOJWFBV [JKONFUCFUSFLLJOHUPUEFPQMPTTJOHFO
TBNFOHFWBUJO5BCFM XBUFSHFSFMBUFFSEFTUSPNFO FO5BCFM FOFSHJFHFSFMBUFFSEF
TUSPNFO Ņņ
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"GIBOLFMJKLWBOEFTDIBBMXBBSPQIFUQSPKFDUGVODUJPOFFSUBMTHFNFFOTDIBQXPSEFO
WFSTDIJMMFOEFPQMPTTJOHFOHFLP[FOWPPSIFSLPNTUFOHFCSVJLWBOESJOLXBUFS FOIPFXPSEU
PNHFHBBONFUBGWBMXBUFS HSJKTPG[XBSU)FUEBMFOEFBNCJUJFOJWFBVCJKHSPUFSFTDIBBMWBO
UPFQBTTJOHWPPSIFUTMVJUFOWBOEFMPLBMF BGWBM XBUFSTUSPPNIFFGUWFSTDIJMMFOEFSFEFOFOŅŇ
%FCFUSPLLFOIFJEWBOCFXPOFSTCMJKLUHSPUFSXBOOFFSTZTUFNFOPQXPOJOHTDIBBMXFSLFO
EBOXBOOFFSEJUPQXJKLOJWFBVHFCFVSUŅň;PBMTCFTQSPLFOJOIPPGETUVLFOCJFEUIFU
MBBHTUFTDIBBMOJWFBVFDIUFSXFJOJHQFSTQFDUJFG;FMGWPPS[JFOJOHCSFOHUEBOGPSTFNFFSLPTUFO
NFU[JDINFF EFUFDIOJTDIFNPHFMJKLIFEFO[JKOCFQFSLUFOEFSFMBUJFNFUDREFJOCFEEJOH
JOIFUMBOETDIBQJTHFSJOHPGLBO[FMGTWPMMFEJHPOUCSFLFO
/BBSNBUFEFTDIBBMHSPPUUFUPFOFFNU XPSEUEFUPFWPFSFOBGWPFSWBO[BLFOBMTBGWBM XBUFS 
TUFFETBOPOJFNFSFONJOEFSHFÕOUFHSFFSE NFUBMTHFWPMHEBUEFCFUSPLLFOIFJEBGOFFNU
6JUEFPOEFS[PDIUFQSPKFDUFOCMJKLUEBUJOHFWBMWBOXJKLFOPGXPPOCMPLLFOXBBSWBOEF
CFXPOFSTBMJOFFOWSPFHTUBEJVN[JKOTBNFOHFLPNFOFOIFCCFOCFTMPUFOHF[BNFOMJKL WBBL
VJUJEFÑMFPWFSXFHJOHFO FFOXPPOWPSNDRMFFGHFNFFOTDIBQPQUF[FUUFONFUOBESVLPQ
NJMJFVCFXVTU[JKO IJFSPQEFVJU[POEFSJOHWPSNFO
0QIFUHFCJFEWBOESJOLXBUFSWPPS[JFOJOHCMJKLUIFUHFCSVJLFOWBOSFHFOXBUFSBMMFFO
PQLMFJOFTDIBBMUPFHFQBTU#JKHFCSVJLPQHSPUFSFTDIBBMCMJKLUIFUSJTJDPPQUFLPSUFO EF
HFMFHFOIFJEUPUPQTMBH PGEFJOGSBTUSVDUVVSWPPSPQWBOHFO[VJWFSJOHEVTEBOJHJOHFXJLLFME 
EBUEFWPPSEFMFOOJFUWPMEPFOEFPQXFHFOUFHFOEFOBEFMFO0QXPPOCMPLOJWFBVCMJKLU
EFUPFQBTTJOHWBOSFHFOXBUFSPGCFIBOEFMEHSJKTXBUFSBMTIVJTIPVEXBUFSXFMNPHFMJKLŅŉ
#FEīĖĕ 
%FEFFMWSBBHJOIPFWFSSFIFUEFDFOUSBBMPQMPTTFOWBOWFSTDIJMMFOEFTUSPNFOPQBOEFSF
TDIBBMOJWFBVTLBOCJKESBHFOBBOWFSEFSFWFSEVVS[BNJOHIBOHUWPPSBMTBNFONFUEFHFWPMHFO
WBOIFUBMEBOOJFUHFIFFMTMVJUFOWBOEFLSJOHMPQFO FOEFHBSBOUJFFSWBOWPPSPOCFQBBMEF
UJKE WPPSEFCPWFOMJHHFOEFJOGSBTUSVDUVSFO0QOJFVXCMJKLUEBUEFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUF
ACFTDIFSNJOHŅŊBMTPOEFSEFFMWBOBMHFNFFOCFMBOHTUVSFOEXPSEU
%JUIFFGUWPPSBMUFNBLFONFUIFUBTQFDUWBOHBSBOUJFTUFMMJOHJOHFWBMWBOEJTGVODUJPOFSFO
FOJTEBBSNFF[FFSTUSPPNFOTZTUFFNBGIBOLFMJKL

Ņ In het ideale scenario kan
voor de gehele Zonneterp met één
centrale aansluiting (per nutsdienst)
worden volstaan.
Ņ¤ Piekmomenten in het stroomverbruik moeten vermeden worden.
Daarnaast kan in de kassen niet
verneveld worden. Diverse chemische stoffen zijn niet te gebruiken
in verband met de natuurlijke
processen en fragiele dynamische
evenwichten binnen de kringlopen. In het concept is uitgegaan
van de toepassing van Zeer Lage
Temperatuur Verwarming (ZLTV),
waar niet alle bebouwing, installaties
en constructies geschikt voor zijn.
Dit brengt (gevoelsmatig) comfort
beperkende aspecten met zich mee
(bebouwing mag maar beperkt
‘open’ zijn vanwege de noodzakelijke
balansventilatie).
Ņ© Voor de keuze van de projecten

zijn de variabelen gehanteerd zoals
toegelicht in hoofdstuk 1.4.3.
Binnen de projecten zijn onderzocht: stroomafhankelijke deeloplossingen, schaal van toepassing,
(steden)bouwkundige inpassing,
toegepaste deeltechnieken en infrastructuren, organisatie & beheer,
financiering, en casusspecifieke
gebruikers- c.q. bewonersgerelateerde aspecten. Deze variabelen
zijn, voor zover beschikbaar, getoetst
aan de in hoofdstuk 12 samengevatte
milieutechnische-, ruimtelijke- en
sociale criteria.
Ņņ Gearceerd zijn de toegepaste
systeemcomponenten.
ŅŇ In verschillende landen is het
juridisch gezien moeilijker om
bijvoorbeeld een huishoudwaterleidingnet aan te leggen op wijkniveau
vanwege veiligheidseisen (met name
hygiëne) en het grote aantal mensen

waarop dat betrekking heeft. Op
individuele woningschaal is toestemming voor dergelijke voorzieningen
vaak nog wel te krijgen.
Ņň De gevolgen van een bepaalde
handeling op individuele schaal
zijn immers direct zichtbaar, en de
verantwoordelijke voor die gevolgen
is direct aan te wijzen [Hasselaar et
al., 2006].
Ņŉ In een dergelijk geval is er in
de ontwerpfase al mee rekening
gehouden, en wordt al het grijs of
regenwater opgevangen en naar een
centraal punt geleid waar het wordt
behandeld. Dit water wordt vervolgens ingezet om de toiletten door te
spoelen of de tuin te sproeien.
ŅŊ Dit heeft betrekking op aspecten
als bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid, veiligheid, gezondheid, en
dergelijke.
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Tabel 9.1
Referentieprojecten ingedeeld naar schaalniveau
Oplossingen (afval)water voorziening

Flintenbreite

Zegg

buurtschaal
BedZed

Kolding

Vauban

Earthship(s)

Healthy
House

Autarkisch
Huis, Hoek

Sustainable
House

Hockerton

cluster / woonblokschaal

woningschaal

drinkwater
openb. leidingnet

1

regenwater
huishoudwater
gerecycled water
regenwater
geen huishoudwater
zwart water
riool

1

helofyten

2

3

3
4

5

2

2

septic tank
aerobe behandeling
anaerobe vergisting

6

living machine
fixed bed filter
omzetten in grijs water
productie meststoffen

7

grijs water
‘gravel pit’
helofyten
septic tank
living machine
fixed bed filter

8

membraanfilter

9

regenwater
gebruik
wadi
1: verplicht
2: effluent

288

3: slib
4: vloeikas

5: huidig
6: toekomst

7: gedeeltelijk
8: defect

9: nieuw

6
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Tabel 9.2
Referentieprojecten ingedeeld naar schaalniveau
Oplossingen energievoorziening

Flintenbreite

Zegg

buurtschaal
BedZed

Kolding

6

2

Vauban

Healthy
House

1

windenergie

Earthship(s)

Autarkisch
Huis, Hoek

Sustainable
House
openb. elektriciteitsnet

Hockerton

cluster / woonblokschaal

woningschaal

elektriciteit
3

5

zon (PV)
WKK
warmte
warmtepomp

3

3

zon (thermisch)
WKK
warmte opslag (actief)
LTV systeem (& htk)

3

actieve terugwinning
(ventilatie)lucht
afvalwater (indirect)
afvalwater (biogas,e.d.)
passieve maatregelen
extra isolatie (R>4)
HR-beglazing
serre(s) / bufferzone(s)
zonneschoorsteen / wand

3

exergie / cascadering
warmte accumulatie (mat.)
grondmassa (e.a.)
opp. water t.b.v. koeling
bladverliez. zonwering

3

instelb. buiten zonwering
oriëntatie / zonering
besparende apendages
natuurlijke ventilatie
nachtventilatie (zomer)

4

vegetatiedak
1: verplicht
2: geen vergunning

4

4

7
3: variabel
4: serre

7
5: t.b.v. watercirculatie
6: 12

7

7: gedeeltelijk
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7BOEFCFIBOEFMNFUIPEFOPNHSJKTXBUFSUF[VJWFSFOJTIFUIFMPGZUFOmMUFSEFNFFTU
UPFHFQBTUF7BOXFHFEFSFMBUJFWFFFOWPVEWBOFFOEFSHFMJKLTZTUFFN[JKOHFFOHSPUF
QSPCMFNFOUFWFSXBDIUFOFOMJKLUIFUEFCFTUFPQMPTTJOH&FOQPNQ[PSHUWPPSCFWMPFJJOH
WBOFFOSJFUWFME XBUWFSWPMHFOTPQOBUVVSMJKLFXJK[FIFUXBUFS[VJWFSU/BEFFMJTXFMIFU
SVJNUFCFTMBHXBUFFOEFSHFMJKLTZTUFFNWFSHU
#JKBMMFQSPKFDUFOJTEFBGWPFSWBOSFHFOXBUFSBGHFLPQQFMEWBOIFUSJPPM#JKQSPKFDUFO
XBBSCJKSFHFOXBUFSOJFUXPSEUHFCSVJLUXPSEUIFUBGHFWPFSEOBBSXBEJTXBBSIFUEFHSPOE
LBOJOmMUSFSFO6JUEFCFQFSLUCFTDIJLCBSFHFHFWFOTNFUCFUSFLLJOHUPUEFPOEFS[PDIUF
SFGFSFOUJFQSPKFDUFOJTHFCMFLFOEBUJOEFQSPKFDUFOXBBSTQSBLFJTWBOWFSEFSHBBOEF
WFSCJOEJOHWBOEFPQMPTTJOHFOWBOEFWFSTDIJMMFOEFEFFMTUSPNFO EJUIFUVMUJFNFEPFM
WBOWPMMFEJHFWFS[FMGTUBOEJHJOHWBOEFJOGSBTUSVDUVSFOCFUFSNPHFMJKLNBBLU%FJO
%VJUTMBOEHFSFBMJTFFSEFQSPKFDUFO7BVCBO 'SFJCVSH FO'MJOUFOCSFJUF  -àCFDL LVOOFO
BMTQJPOJFSTQSPKFDUFOBBOHFNFSLUXPSEFO%PPSFFOHFÕOUFHSFFSEFOFSHJFPQXFLLJOHTFO
BGHJGUFTZTUFFNUFPOUXFSQFOFOEJFUFLPQQFMFOBBOFFOBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHTZTUFFN 
EBUWFSCPOEFOJTNFUFFOOVUSJÑOUFOSFDZDMJOH CMJKLFONFUEFDFOUSBMFTZTUFNFOFċDJÑOUJF
WPPSEFMFOUFOPQ[JDIUFWBOWPMMFEJHDFOUSBMFTZTUFNFOUFCFIBMFOŅŋ)FUWFSHJTUFOWBO
[XBSUXBUFSHFCFVSUJOCFJEFHFWBMMFOOBCJKNFOHJOHWBOHGUBGWBMŅ)FUSFTJEVEBU
PWFSCMJKGUOBWFSHJTUJOHJTEPPSFFONJMJFVCFXVTUFPNHBOHNFUIFUHGUHFTDIJLUBMTNFTUTUPG
*OCFJEFQSPKFDUFOXBBSNFUFFOBOBÑSPCFWFSHJTUFSXPSEUHFXFSLUJTEFOPPE[BBLWBOFFO
CFTDIFSNEFPOUXJLLFMJOHTPNHFWJOHXFMBBOHFUPPOEÏÏOTZTUFFNJTOPHOJFUPQFSBUJPOFFM
'MJOUFOCSFJUF UFSXJKMEFBOEFSFPPLQBTOBBBOWBOHTQSPCMFNFOFOFOLFMFWFSBOEFSJOHFO
GVODUJPOFFSU
*O'MJOUFOCSFJUFMJHUEFPPS[BBLCVJUFOIFUTZTUFFN[FMGIFUIFMFTZTUFFNJTBMBBOHFMFHE
FOJOQSJODJQFPQFSBUJPOFFM NBBSEFUPFWPFSWBO[XBSUXBUFSJTOPHPOWPMEPFOEFPNJO
XFSLJOHTUFMMJOHUFSFDIUWBBSEJHFO%JULPNUEPPSEBUEFXPOJOHFOJOEFXJKLOPHOJFU
BMMFNBBMWFSLPDIUFOCFXPPOE[JKO XBBSEPPSEFTUSPPNWBO[XBSUXBUFS[PLMFJOJTEBU
IFUmOBODJFFMOJFUUFSFDIUWBBSEJHFOJTFFOQFSTPPOJOUFIVSFOEJFEFJOTUBMMBUJFCFEJFOUFO
POEFSIPVEU5PDIMJKLUIFUUPFQBTTFOWBOFFOCJPHBTJOTUBMMBUJFPNIFU[XBSUFXBUFS NFU
HGUBGWBM UFCFIBOEFMFOFFOBBOUSFLLFMJKLFPQUJF
4QFDJmFLFMPLBMFPNTUBOEJHIFEFOWPSNFOFFOTUFSLFTUJNVMBOTWPPSEFJNQMFNFOUBUJFWBO
EFDFOUSBMFTZTUFNFOWPPSIFUMPLBBMTMVJUFOWBOLSJOHMPQFO%FDFOUSBMFTBOJUBUJFTZTUFNFO
CJFEFOWBBLFFOPQMPTTJOHPQQMFLLFOXBBSFFOUSBEJUJPOFMFSJPMFSJOHOJFUNPHFMJKLJTEPPS
CPEFN XBUFSIVJTIPVEJOHPGEFSFHFMHFWJOHEJFEBBSNFFTBNFOIBOHU
*ODPNCJOBUJFNFUBOEFSFNBBUSFHFMFOHFSJDIUPQEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH LBOEF
UPFQBTTJOHWBOEFDFOUSBMFPQMPTTJOHFOUFSQMBBUTFFFOSPMTQFMFOCJKIFUWFSLSJKHFOWBOFFO
CPVXWFSHVOOJOHJOFDPMPHJTDILXFUTCBSFHFCJFEFO [PBMTEFQSPKFDUFOJO)PDLFSUPOFO
'MJOUFOCSFJUFMBUFO[JFO
#JKIFU)FBMUIZ)PVTFNBBLUFEFSPUTBDIUJHFCPEFNUSBEJUJPOFMFSJPMFSJOH[PEVVSEBUFFO
MPDBMFPQMPTTJOHFDPOPNJTDIBBOUSFLLFMJKLJTBMTBMUFSOBUJFGWPPSEFEBBSHBOHCBSFUPFFO
BGWPFSWBOXBUFSBGWBM XBUFS QFSWSBDIUXBHFO
%FnFYJCJMJUFJUWBOEFEFDFOUSBMFPQMPTTJOHFOPQUJNBBMHFCSVJLUFNBLFOWBOMPDBMF
PNTUBOEJHIFEFOCMJKLUVJUEFXJK[FXBBSPQEFEFDFOUSBMFOBWJHBUJFTZTUFNFOBBOHFTMPUFO
[JKOPQEFXBUFSIVJTIPVEJOHJOEFPNHFWJOH¤
%FMPLBMFPQMPTTJOHDRTMVJUFOWBOEFLSJOHMPQFOCMJKLUJONFFSEFSFQSPKFDUFOBBOMFJEJOH
WPPSFFOWFSOJFVXFOEFSVJNUFMJKLFJOUFHSBUJFWBOTZTUFFNFOCJKCFIPSFOEFJOGSBTUSVDUVVS©
*OEFBSDIJUFDUPOJTDIFWPSNHFWJOHWBOEFDFOUSBMFTBOJUBUJFTZTUFNFOLBOPOEFSTDIFJE
HFNBBLUXPSEFOUVTTFOFFOIJHIUFDIFOMPXUFDICFOBEFSJOHTXJK[F(FNJEEFMEIFCCFO
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EFMPXUFDITZTUFNFOFFOHSPUFSSVJNUFCFTMBHFO[JKO[FWFFMBMEBHMJDIUBGIBOLFMJKL%BBSPN
XPSEFO[FHFTJUVFFSEJOEFPQFOMVDIUPGJOFFOLBT PQFFOHPFECF[POEFQMFL0WFSIFU
BMHFNFFO[JKOEFMPXUFDIPQMPTTJOHFO[PXFMGZTJFLBMTWJTVFFMNFFSUPFHBOLFMJKL)JHIUFDI
TZTUFNFOXPSEFOCFTDIPVXEFOCFIBOEFMEBMTUFDIOJTDIFJOTUBMMBUJFT%BBSCJKXPSEFO[F
VJUIFU[JDIUHFTJUVFFSEJOFFOBGHFTMPUFOJOTUBMMBUJFSVJNUF LFMEFSPGJOHFHSBWFOJOUVJOPG
QBSL(FWPMHJTEBUEFTZTUFNFOOJFUPGTMFDIUTJOEJSFDUEFFMVJUNBLFOWBOEFEBHFMJKLTF
CFMFWJOHWBOEFHFCSVJLFSņ)JHIUFDIFOMPXUFDILVOOFOPPLHFDPNCJOFFSEXPSEFO
EPPSEFOBCFIBOEFMJOHWBOIFU[XBSUBGWBMXBUFSFOPGEFCFIBOEFMJOHWBOHSJKTXBUFSFOEF
JO[BNFMJOHFOIFSHFCSVJLWBOSFHFOXBUFS[JDIUCBBSUFNBLFO)FUPOUXFSQWBOEFUVJOWBO
IFUA4VTUBJOBCMF)PVTFJTCFQBBMEEPPSIFUUPFHFQBTUF BGWBM XBUFSTZTUFFNFFOXBEJFOFFO
IPVUFOUFSSBTXBBSPOEFS[JDIEFXBUFS[VJWFSJOHTUBOLFOEFSFHFOXBUFSPQTMBHUBOLCFWJOEFO
&SJTTMFDIUTJOCFQFSLUFNBUFTQSBLFWBONFFSWPVEJHSVJNUFHFCSVJL*OTUBMMBUJFSVJNUFT
DPNCJOFSFOWBBLEJWFSTFBQQBSBUFOWPPSXBUFS XBSNUFFOFMFLUSJDJUFJU 7BVCBO )FBMUIZ
)PVTF FO[JKOTPNTGVODUJPOFFMHFLPQQFME 'MJOUFOCSFJUF %FIFMPGZUFOmMUFSTJO
)PDLFSUPOFO'MJOUFOCSFJUFLVOOFOXPSEFOCFTDIPVXEBMTFFOWPSNWBOGVODUJPOFFM
HSPFO HFÕOUFHSFFSEJOQBSLFOPGUVJOŇ%FA#JPWBFSLJO,PMEJOHJOUSPEVDFFSUFFO
EJSFDUFLPQQFMJOHUVTTFO BHSBSJTDI POEFSOFNFOFOMPLBBMBGWBMXBUFS[VJWFSFO%FLBT
JTWPPSCFXPOFSTNFUFFOTMFVUFMUPFHBOLFMJKL NBBSEPFUHFFOEJFOTUBMTHFNFFOTDIBQT
SVJNUFň0NEF[FMGEFSFEFOJTEF#FEīĖĕ-JWJOH.BDIJOF PQEFFFSTUFWFSEJFQJOHWBO
IFUHFNFFOTDIBQTIVJT [JDIUCBBSWBOCVJUFOBG NBBSOJFUUPFHBOLFMJKLWPPSQVCMJFLFO
CFXPOFST

9.6
Conclusies & Aanleiding Hoofdstuk 10
9.6.1
conclusies hoofdstuk 9
t %FDFOUSBMFTZTUFNFOCFUSFĊFOOPHHSPUFOEFFMTPQMPTTJOHFOEJFBBOUFNFSLFO[JKO
BMTFFODPNCJOBUJFWBOWFSTDIJMMFOEFPQMPTTJOHFOHFSJDIUPQWFSEVVS[BNJOHWBOEF
BG[POEFSMJKLFEFFMTUSPNFO7BOJOUFHSBUJFPQCBTJTWBOFFOJOUFSDPOOFDUJFWBOEF
TUSPNFOJT[FMEFOTQSBLF
t %PPSEBUFSWPPSEFDFOUSBMFTZTUFNFOOJFUWFSEFSHFLPNFOXPSEUEBOJEFÑMFFOPG
QJMPUQSPKFDUFO JTNBBSXFJOJHTQSBLFWBOAFDPOPNJFTPGTDBMFJOEFQSPEVDUJFWBO
DPNQPOFOUFOFOIFUCFIFFSWBOEFJOTUBMMBUJFT
Ņŋ Voorwaarde is dat rekening
gehouden wordt met zowel
de kwantiteit als de kwaliteit
van verschillende energie- en
(afval)waterstromen.
Ņ Voordeel hiervan is dat het
koolstofgehalte van het zwarte
water verhoogd wordt waardoor het
mengsel beter vergist en meer biogas
ontstaat.
 In Hockerton hoeft bijvoorbeeld geen nieuwe rioolverbinding
naar het buiten de bebouwde kom
gelegen gebied te worden aangelegd.

In Flintenbreite is het decentrale
(afval)watersysteem onderdeel van
de strategie om het grondwater en
een naastgelegen riviertje schoon te
houden.
¤ Waar mogelijk wordt natuurlijk
hoogteverschil gebruikt voor de
opvang van regenwater en afvoer
van effluent.
© Voorbeeld is de leidingenschacht
in Flintenbreite die alle technische
infrastructuur bundelt en gelegen
is onder de woningen in plaats van
onder de straat. De leidingkoker

verbind daarmee de diverse meterkasten met de installatieruimte in de
kelder van het gemeenschapshuis.
ņ Een voorbeeld van een indirecte
beleving is door aanwezigheid van
vacuüm toiletten in de woningen.
Ň Met name in Hockerton vormt
het een integraal onderdeel van de
door de bewoners onderhouden
groene buitenruimte.
ň Dit werd door de ontwerpers
wel overwogen, maar uit strategische
overwegingen, zoals regelgeving, niet
uitgevoerd.
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t %FFDPMPHJTDIFFOSVJNUFMJKLFDPOEJUJFTWBOEFPQFOHFCJFEFOJOFOPNTUFEFOWFSMJF[FO
BBOLXBMJUFJUFOTUBBOPOEFSUPFOFNFOEFESVLWPPSEFAHFCSVJLFSIFFGUEJUOFHBUJFWF
DPOTFRVFOUJFT
t (FCSVJLWBOFOFSHJFFOFDPMPHJTDIFTBOJUBUJFEJFOUUFWFSBOEFSFO)FUHFHFWFOEBU
BGWBMOVUSJÑOUFOCFWBUXPSEUOJFUVJUHFCVJU%JULBOEPPS[PEJDIUNPHFMJKLCJKEF
CSPOIFSHFCSVJLNPHFMJKLUFNBLFO#JOOFOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHWJOEUIJFSEF
USBOTGPSNBUJFQMBBUTWBOMJOFBJSFWFSCBOEFOUVTTFOCSPOOFOFOQVUUFOOBBSPQMPTTJOHFO
EJFLSJOHMPQFOOBTUSFWFO
t ;PWFFMNPHFMJKLOBHFTUSFFGEFAWPMIPVECBSFLSJOHMPQFOCJFEFONPHFMJKLIFEFOWPPS
IFUCFSFJLFOWBO FDPMPHJTDIF [FMGWPPS[JFOJOHPQLMFJOF SF TDIBBMOJWFBVT%FMBUF
SBMFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFOXPSEFOCFUFSWFSWVMEEBOOVCJOOFOEFHBOHCBSF
POUXJLLFMJOHFOHFCFVSU
t 7PPSEFWFSUBMJOHWBOIFUQSJODJQFWBOPOEFSMJOHWFSCPOEFOLOPQFOEJFBVUPOPNJF
WPPSEFFTTFOUJÑMFEFFMTUSPNFOFOFSHJFFOTBOJUBUJFOBTUSFWFOWPSNUIFUQPMZDFOUSJTDI
OFUXFSLHFCBTFFSEPQDPNQBDUFFOWFSEJDIUFLOPQFOFFOHPFEFCBTJT-FJEFOEWPPS
EFVJUXFSLJOH[JKOFFOWPMIPVECBSFJOGSBTUSVDUVVS USBOTQPSUFOFFOBOEFSFJOWVMMJOH
WBOWFSTDIJMMFOEFBTQFDUFOWBOIFUFSPOPNJF [PBMTFFOHSPUFSFnFYJCJMJUFJUWPPSIFU
TUSVDUVSFFMWFSEVVS[BNFOWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJOPGOBCJKEFSVJNUFMJKLFPNHFWJOH
&FOEFSHFMJKLFVJUXFSLJOHWFSTDIBGUDPODSFUFSBOEWPPSXBBSEFOWPPSTUBETFDPMPHJF
t *OUFSDPOOFDUJFWBOEFFTTFOUJÑMFEFFMTUSPNFOCJFEUNPHFMJKLIFEFOWPPSEVVS[BNF
MBOECPVXFOEVVS[BNFUSBOTQPSUDPODFQUFO7FSCFUFSEIFSHFCSVJL  OB CJKEFCSPO 
WBOXBUFS FOFSHJFFOOVUSJÑOUFOXPSEU[PNPHFMJKL FOBGWBMXPSEUCFOVUBMTQSPEVDU
t *OUFHSBUJFWBOBHSBSJTDIMBOETDIBQHFLPQQFMEBBOIFSHFCSVJLWBOOVUSJÑOUFOFOIFU
CFIFSFOWBOBMEBOOJFUHFEFFMUFMJKLPQOBUVVSHFCBTFFSEFEFDFOUSBMFPGBVUPOPNF
TZTUFNFOCJFEUBMTJOUFHSBBMDPODFQUJOUFSFTTBOUFNPHFMJKLIFEFOUPUTZOFSHJFBMTWPSN
WBOA6SCBO"HSJDVMUVSF
t 0QUJNBMJTFSFOOBBSEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHWBOIFUQPMZDFOUSJTDIFNPEFMWSBBHUPN
IFUWFSWMFDIUFOWBOBDUJWJUFJUFOFOTUSVDUVVSESBHFST7PSNHFWFOWBOQSPDFTTFONPFU
[PSHWVMEJH%FHFNFFOUFOIFCCFOFFOWFSBOUXPPSEFMJKLFSPMBMTSFHJTTFVSWBOEF
POEFSHSPOE
t &FOPQAQFSNBDVMUVVSHFCBTFFSEFVJUXFSLJOH XBBSCJKNFOTFOEJSFDUFSCFUSPLLFO
XPSEFOCJKEFOVUSJÑOUFOLSJOHMPPQ CJFEUFFONFUIPEFPNMFFGPNHFWJOHFOUF
POUXFSQFO EJFEJWFSTJUFJU TUBCJMJUFJUFOWFFSLSBDIUWBOOBUVVSMJKLFFDPTZTUFNFO
WFSUPOFO
t )FUPQUJNBMJTFSFOWBOIFUEBHMJDIUHFCSVJLFOEFNPHFMJKLIFEFOWBOWFSTDIJMMFOEF
WPSNFOWBOGVODUJFJOUFHSBUJF[JKOCJKEFDFOUSBMFTZTUFNFOFODPODFQUFOPQCBTJT
WBOOBUVVSMJKLFUFDIOPMPHJFBMTCFMBOHSJKLFCPVXLVOEJHFBBOEBDIUTHFCJFEFODR
WFSCFUFSUSBKFDUFOBBOUFNFSLFO
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9.6.2
aanleiding hoofdstuk 10
%FJOEFQSPCMFFNTUFMMJOHHFTUFMEFQBSBEJHNBWPMHFOEFPOUXJLLFMJOHFOCJOOFOEFPQMPTTJOH
DRWFSEVVS[BNJOHWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOHFOEFCJKCFIPSFOEF
JOGSBTUSVDUVVS IFCCFOIFUCFMBOHWBOFFONFFSTUSVDUVSFFMIFSPOUXFSQPOEFSTUSFFQU
&FOEFSHFMJKLFPQMPTTJOHPNWBUEBOEFJOEFIPPGETUVLLFOFOHFBOBMZTFFSEF
WPPSOBBNTUFPOUXJLLFMJOHTQBEFODFOUSBMJTBUJFFOIFUFSPOPNJFOBBTUEFDFOUSBMJTBUJFFO
BVUPOPNJF*OEFEJBHOPTFTUFMMJOHJTOBBSWPSFOHFLPNFOEBUEFNFFTUWFSTUBOEJHFCBTJTWBO
FFOPQEVVS[BBNIFJEHFSJDIUFDPNCJOBUJFWBOCFJEFPOUXJLLFMJOHTQBEFOMJHUCJKIFUTUSFWFO
OBBSBVUPOPNJFPQTDIBBMOJWFBVTMBHFSEBOEFIVJEJHHBOHCBSF7BOVJUEFJOIPPGETUVL
FOPOEFS[PDIUFWPPSCFFMEQSPKFDUFOCMFFLIFUCFMBOHWBOAJOUFSDPOOFDUJF WPPSBMCJKIFU
SFBMJTFSFOWBOQSPKFDUFOPQHFNFFOTDIBQTOJWFBV
)FUUFPOUXJLLFMFOHJETQSJODJQFNPFU[JDISJDIUFOPQEFWSBBHPGBVUPOPNJFOJFUBMMFFO
NPHFMJKLJTPQCBTJTWBOHFÕTPMFFSEFDPODFQUFOWPPSFOLFMWPVEJHFXPOJOHFOFOLMFJOF
MFFGHFNFFOTDIBQQFO NBBSPPLJOIPFWFSSFEFSHFMJKLFTZTUFNFOFOQSJODJQFTCJKFYUSBQPMBUJF
OBBSIPHFSFTDIBBMOJWFBVTFOWFSEFSHBBOEFJOUFSDPOOFDUJFOPHTUFFETPWFSFJOECMJKWFO
7SBBHJTJOIPFWFSSFEFJOUFSDPOOFDUJFWBOJOGSBTUSVDUVSFOFFOWPPSEBOXFMOBEFFMWPSNU
WPPSEFWFSTDIJMMFOEFDSJUFSJBNFUCFUSFLLJOHUPUEFUFDIOJTDIFEFFMTZTUFNFOFOUFDIOJTDIF
JOGSBTUSVDUVSFO FOJOIPFWFSSFEJUEFSFFETBBOXF[JHFDPNQMFYJUFJUWBOEFOFUXFSLFO
CFÕOWMPFEU$FOUSBBMTUBBOEFNFFTUSFDFOUFPOUXJLLFMJOHFOFOCJKLPNFOEFFJTFONFU
CFUSFLLJOHUPUNPFJMJKLEFmOJFFSCBSF DPOUJOVFUSBOTGPSNBUJF6JUEFQSPCMFFNBOBMZTFJO
IPPGETUVLJTOBBSWPSFOHFLPNFOEBUIFULVOOFOJODPSQPSFSFOWBODPOUJOVFWFSBOEFSJOH
OPEJHMJKLUPNEFDPNQMFYFTUSVDUVSFOWBONBBUTDIBQQJK EFCFTDIPVXEFATUSPNFOFO
EFOBUVVS MJKLFQSPDFTTFO PQFMLBBSBGUFTUFNNFO3FMFWBOUMJKLUEFJOWMPFEWBOIFU
QSPDFTWBOUSBOTGPSNBUJFEJFJTJOHFHFWFOEPPSWFSBOEFSJOHFOJOIFUNJMJFV IFUHFCSVJL
FSWBO EFUPFHFQBTUFUFDIOPMPHJF EFNBSLUPQEF HFXFOTUF  EF DFOUSBMFTZTUFNFOFO
UFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS7SBBHJTPQXFMLFXJK[FTZTUFNFO OFUXFSLFOFOJOGSBTUSVDUVVS
CFUFSWPPSCFSFJELVOOFOXPSEFOPQEFOFHBUJFWFFOQPTJUJFWFHFWPMHFOWBOEFSHFMJKLF
WFSBOEFSJOHFO
.FFSBMHFNFFOHFTUFME*OIPFWFSSFLVOOFO NFUCFUSFLLJOHUPUEFEFEVDUJFWFTBNFOIBOH
UVTTFOUFSNFOFOEFXFUNBUJHFTUBUVTWBOCFQBBMEFVJUTQSBLFOFOLFV[FT BMTOPHAUJKEMP[F
DSJUFSJBXPSEFOPQHFTQPPSEFOJOIPFWFSSF[JKOQSPCMFNFOSPOEPNDPNQMFYJUFJUFO
TVCKFDUJWJUFJUWBOJOHSFQFOFOQSPDFTTFOIBOUFFSCBBSUFNBLFO
)FUJTWBOCFMBOHUFPOEFS[PFLFOJOIPFWFSSFFFOBMEBOOJFUIJÑSBSDIJTDIFTUSVDUVVSFFO
WPPSEBOXFMOBEFFMWPSNUWPPSOFUXFSLFO EJFWPMHFOTEF[FOJFVXFOFUXFSLHFPNFUSJF
XPSEUWPSNHFHFWFO

LEESWIJZER MODEL A: 10

MODEL B :

12

MODEL C :

-

MODEL D :

293

Proloog

P

Probleemstelling &
Methodologie
Afbakening &
Definiëring

1
2
DEEL I

Conclusies &
Aanbevelingen

Huidige Technische
Infrastructuren
Aandeel Milieubelasting
Technische Infrastr.
Toekomstige Ontwikkelingen & Verleden

16

THEORIE

3
4
5

Heteronomie:
Centrale systemen
Autonomie:
Decentrale systemen

6
7

P.v.M. 6 / 7

P.v.M. 3 / 4 / 5

DEEL V

DEEL II

Autarkische &
Autonome concepten
Geïntegreerde Systemen en - Concepten

8
9

Interconnectie &
Netwerk Geometrie 10
Consequenties
Ruimtelijke Ordening 11

P.v.M. 10 / 11

P.v.M. 8 / 9

DEEL III

EVA Lanxmeer
Culemborg, casus
Programma van
Mogelijkheden (P.v.M.)

15
14

Ontwerp
Condities / Criteria
Sleutelfactoren &
Plan van Aanpak

12
13

DEEL IV

PRAKTIJK

Interconnectie en Netwerk Geometrie

10.1
Inleiding
10.2
Integratie en innovatie binnen netwerken
10.3
Interconnectie en integratie van locale clusters binnen
essentiële netwerken
10.4
Conclusies & Aanleiding Hoofdstuk 11

h 10

i(FFGNFFFOIFGCPPNEJFMBOHHFOPFHJT
FOJLLBONFUÏÏOIBOE
EFIFMFXFSFMEJOCFXFHJOHCSFOHFOw
"SDIJNFEFT DB#$

Interconnectie en Netwerk Geometrie

Hoofdstuk 10

10.1
Inleiding
*OEJUIPPGETUVLXPSEFOEFBTQFDUFOPOEFS[PDIUEJFTBNFOIBOHFONFUEFBMUFSOBUJFWF
DPOmHVSBUJFCJOOFO JOGSB TUSVDUVSFO[PBMTEF[FJOEFWPPSHBBOEFIPPGETUVLLFOBMTHFXFOTU
OBBSWPSFOJTHFLPNFOPQCBTJTWBOJOUFSDPOOFDUJFWBONFFSEFDFOUSBMF PQBVUPOPNJF
HFSJDIUFTVCTZTUFNFODRDMVTUFSTEJFPOEFSMJOHWFSXFWFO[JKOEPPSFFOPOEFSTUFVOFOEF
TUSVDUVVS
*OWFSWPMHPQIFUWPPSHBBOEFIPPGETUVLSJDIUEJUIPPGETUVL[JDIPQEFVJUXFSLJOHWBOIFU
UXFFEFEFFMWBOEFUXFFEFBDIUFSHSPOEWSBBHJOSFMBUJFUPUEF[FBMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJF
"DIUFSHSPOEWSBBH**HBBUPWFSEFWFSTDIJMMFOEJFWPPSULPNFOVJUEFTDIBBMWBOUPFQBTTJOH
WBOPQMPTTJOHFONFUCFUSFLLJOHUPUEFWFSEVVS[BNJOHWBOEFFTTFOUJÑMF UFDIOJTDIF
JOGSB TUSVDUVSFOFOEFNPHFMJKLFDPOTFRVFOUJFTPQBOEFSFTDIBBMOJWFBVT
"DIUFSHSPOEWSBBH**
Kan het centraal dan wel decentraal oplossen van de essentiële stromen verdere processen
van verduurzaming genereren op een hoger schaalniveau?

*OIPPGETUVLJTHFDPOTUBUFFSEEBUEFIVJEJHFPQMPTTJOHFOEFQSPDFTTFOWBOWFSEVVS[BNJOH
OPHUFWBBLJOEFXFHTUBBO*OBBOTMVJUJOHIJFSPQFOJOBBOTMVJUJOHPQEFJOIPPGETUVL
FOOBBSWPSFOHFLPNFOHFXFOTUFDPOmHVSBUJF SJDIUEJUIPPGETUVL[JDIPQEFWSBBHIPF
EF[FQSPDFTTFOWBOWFSEVVS[BNJOHBMEBOOJFUCFUFSUFGBDJMJUFSFO%BBSUPFJTIFUWBOCFMBOH
EFPOEFSMJOHFSFMBUJFWBODFOUSBMFFOEFDFOUSBMFTDIBBMOJWFBVTCJOOFOPGUVTTFOOFUXFSLFO
UFCFTDIPVXFO*OEJSFDUJTPQOJFVXBDIUFSHSPOEWSBBH***BBOEFPSEF [JKIFUWBOVJUEF
UFHFOPWFSHFTUFMEPPHQVOUWBOTZTUFFNPQUJNBMJTBUJF
"DIUFSHSPOEWSBBH***
Is er een optimale schaal voor autonomie per stroom, en zo ja, wat is de optimale schaal?¤

)FUIPPGETUVLUSBDIUFFOCBTJTUFWPSNFOWPPSUJKEMP[FDSJUFSJBWPPSEFJOWVMMJOHFO
HFPNFUSJFWBOEFFTTFOUJÑMFOFUXFSLFOPQCBTJTWBOJOUSPEVDUJFWBOMPLBMFBVUPOPNJF
%F[FWPSNUWFSWPMHFOTEFCBTJTWPPSEFJOWVMMJOHDRPOUXJLLFMJOHWBOFFONFFS
WPMIPVECBSFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH IPPGETUVL 

 Toelichting bij achtergrondvraag II

(overgenomen uit hoofdstuk 1.3.2):
‘Het is van belang te bepalen of de
optelsom van meerdere kleine duurzame ‘cellen’ automatisch leidt tot
een duurzaam systeem, en waaraan
moet worden voldaan. Leidt schaalverkleining inderdaad tot een groter
‘elastisch vermogen van het ontwerp’
en dus een grotere flexibiliteit van
de onderdelen en van het geheel,

qua realisatie- en gebruiksmogelijkheden. Onderzocht moet worden
of duurzame deelsystemen verdere
‘duurzame ontwikkeling’ kunnen
genereren op een hoger schaalniveau
via het al dan niet integreren van
educatieve- of andere gebruikersgerelateerde aspecten’.
¤ Toelichting bij achtergrondvraag
III (ten dele overgenomen uit hoofdstuk 1.3.2): ‘Los van het bepalen van

een optimale schaal van toepassing
voor de aan de verduurzaming van
het totaal van de stromen gerelateerde technieken is het van belang
om per deelstroom te kijken naar
optimale schaal, beredeneerd vanuit
de milieutechnische-, ruimtelijke- en
gebruikerscriteria’.
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10.2
Integratie en innovatie binnen netwerken
10.2.1
begripsbepaling
#JOOFOEFOBBSWPSFOHFLPNFOXFOTUPUFFOBMUFSOBUJFWFOFUXFSLCFOBEFSJOHNFUCFUSFLLJOH
UPUIFUCFSFJLFOWBOWFSEFSHBBOEFWFSEVVS[BNJOH BVUPOPNJFFOFWFOUVFFMBVUBSLJF JTFFO
DFOUSBMFSPMXFHHFMFHEWPPSDMVTUFSJOH)FUBTQFDUASFHJPOBMFDMVTUFSTJTUPUWPPSLPSUNFU
OBNFPOEFS[PDIUCJOOFOEFFDPOPNJTDIFHFPHSBmFJOSFMBUJFUPUSFHJPOBMFXFUFOTDIBQQFO
<PB,SVHNBO 1PSUFS >
&FOCBTJTWPPSEFBMUFSOBUJFWFOFUXFSLCFOBEFSJOHCJOOFOEFFTTFOUJÑMFJOGSBTUSVDUVSFO
LBOIFUBBOIFUCFHJOWBOEFFFFVXPOUXJLLFMEFEFOLCFFMEWBOAFYUFSOBMFDPOPNJFTPG
TDBMF©[JKO<.BSTIBMM > [JFPPLIPPGETUVL .BSTIBMMPOEFSTDIFJEUEFAQFDVOJBSZ
FYUFSOBMFDPOPNJFTFOEFAUFDIOPMPHJDBMFYUFSOBMFDPOPNJFT#BTJTWPPSCFJEFJTEFWFSEFS
HBBOEFHMPCBMJTFSJOHFOCJKLPNFOEFTQFDJBMJTBUJF5FHFOPWFSEFTUJKHJOHWBOEFLPTUFOWPPS
USBOTQPSUTUBBOEFWPPSEFMFOEPPSHF[BNFOMJKLFTQFDJBMJTBUJFCJOOFOMPLBMJUFJUFO7PPSBMIFU
QSJODJQFWBOAHSPFQFSJOH DMVTUFSJOH WBOTQFDJBMJTUFOESBBHUCJKBBOFFOWFSCFUFSJOHWBOEF
HFNFFOTDIBQQFMJKLFTQFDJBMJUFJU EJFEBBSNFFBOEFSFNFFSLPTUFOPWFSTUJKHU<)BOTPO >
Figuur 10.1
Via proces innovatie naar een beter milieu
MILIEU

lucht

water

bodem

emissie

conversie processen:
grondstoffen
energie

- mechanische bewerkingen
- fysische bewerkingen
- chemische bewerkingen
- biothermologische bewerkingen
- informatie verwerling

produkten
reststoffen
energie

informatie
MENSEN

0WFSIFUBMHFNFFOXPSEUHFTUFMEEBUEFCPVXFFOUFDIOPMPHJFFOJOOPWBUJFWPMHFOEF 
OJFUDSFÑSFOEFTFDUPSJT<+BDPCTFUBM >5PDIHFMEUEBUIFUQSJODJQFWBOAUFDIOPMPHJDBM
FYUFSOBMFDPOPNJFTFFOHPFEFPQTUBQWPSNUWPPSFFONFFSEJSFDUFLPQQFMJOHWBONJMJFVFO
FDPOPNJFJOEFCPVX&FOWFSEFSHBBOEFWFSEVVS[BNJOHWBOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH 
HFCBTFFSEPQJOOPWBUJFTņWPPSULPNFOEVJUDMVTUFSJOHWBOPOUXJLLFMJOHFOJTEBBSEPPS
NPHFMJKL7FFMBMXPSEUEJUWFSUBBMEOBBSEFBG[POEFSMJKLFWBLHFCJFEFOPGEFWFSTDIJMMFOEF
TUSPNFO)FUQSJODJQFWBOAUFDIOPMPHJDBMFYUFSOBMFDPOPNJFT[PVPPLHFLPQQFMELVOOFO
XPSEFOBBOTQFDJmFLFTDIBBMOJWFBVT [PBMTIFUDMVTUFSFOWBOPOUXJLLFMJOHFOWPPSEFDFOUSBMF
UFDIOJTDIFEFFMTZTUFNFOŇ)FUTMVJUBBOPQEFBOEFSFPOUXJLLFMJOH OBBTUHMPCBMJTFSJOH 
SFHJPOBMJTFSJOHň&FOCJKLPNFOEWPPSEFFMJTEBUIFUWPPSUCPVXUPQIFUQSPDFTWBOWFSEFS
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HBBOEFTQFDJBMJTBUJF NJUTTQSBLFJTWBOHPFEFDPÚSEJOBUJF<.D$BSUIZ >#PWFOEJFO[JKO
FSOPHEFJOEJSFDUFWPPSEFMFOWBODMVTUFSJOH EJFWPPSULPNFOVJUSVJNUFMJKLFOBCJKIFJE PPL
XFMABHHMPNFSBUJPOFDPOPNJFTŉHFOPFNE<4BYFOJBO >7BOCFMBOHJTEFPOEFSLFOOJOH
WBOEFOPPE[BBLWBO JOUFS DPOOFDUJFNFUOFUXFSLFOPQCPWFOMJHHFOEFTDIBBMOJWFBVT)FU
OBTUSFWFOWBOTFDBVUBSLJFXFSLUIFUQSJODJQFWBOEFAFYUFSOBMFDPOPNJFTPGTDBMFJOGFJUF
UFHFO [PBMTFFSEFSHFDPODMVEFFSE%BBSFOUFHFOLBOEFJOWVMMJOHWBOIFUDMVTUFSCJOOFOIFU
HSPUFSFOFUXFSLXFMJOTQFMFOPQFFOXFOTWBO[FMGWPPS[JFOJOH EPPSNJEEFMWBOIFUDSFÑSFO
WBOFFOWPSNWBOARVBTJBVUBSLJF NPHFMJKLBMTUFSVHWBMTDFOBSJPWBOEFTUJKHFOEF
BGIBOLFMJKLIFJEWBOBOEFSFHFCJFEFO MBOEFOPG[FMGTDPOUJOFOUFO
)FUBMUFSOBUJFWFOFUXFSLQSJODJQFLBOEFIJTUPSJTDIHFHSPFJEFSFMBUJFTUVTTFOEFJOUFSOF
PSHBOJTBUJFCJOOFOEFPSHBOJTBUJFT[FMGFOEFWFSCJOEJOHFOOBBSFMLBBSFOOBBSEFNFFS
BMHFNFOFTPDJBMFTUSVDUVSFOJOEFTQFDJmFLFMPLBMJUFJUFO IFMQFOEPPSCSFLFO</PISJB
&DDMFT 1PXFMM >&FOWBO[FMGTQSFLFOEF QBSBEJHNBCFWFTUJHFOEFSPMWBOEF
EPNJOBOUFBDUPSFOXPSEUEBBSNFFWPPSLPNFO
)FUJEFFBDIUFSSFHJPOBMFDMVTUFSJOHJTWFSEFSIFUWFSTUFSLFOWBOEFIPSJ[POUBMF
DPNNVOJDBUJFŊUFSWPPSLPNJOHWBOIFUCPVXFOPQHFMEFOEFQBSBEJHNB FOPNEF
POUXJLLFMJOHFOJNQMFNFOUBUJFWBO TZTUFFN JOOPWBUJFTŋUFWFSTOFMMFOŅ%FHFCSVJLUF
BSHVNFOUBUJFWPPSEFJNQMFNFOUBUJFWBO[FFSHFBWBODFFSEFUFDIOPMPHJFLPNUWBOEBBHEF
EBHWSJKXFMBMUJKEOFFSPQIFUSFBMJTFSFOWBOFFOIPHFSFFċDJÑOUJF MBHFSFBSCFJETJOUFOTJWJUFJU
EPPSNJEEFMWBOBVUPNBUJTFSJOH CFUFSFDPOUSPMFFOFFOWPVEJHFSSFHFMCBBSIFJE
© De benadering komt voort uit

Marshall’s beschrijving van 19e
eeuwse industriële districten.
Sommige onderzoekers verbinden
dit met het principe van ‘cumulatively self-reinforcing agglomerations’ [Piore, 1984; Marshall, 1920].
Voorbeelden zijn Silicon Valley
en Route 128 in de V.S. [Saxenian,
1984].
ņ Met name functie innovatie (het
vervangen van producten door
andere producten of product-dienst
combinaties) en systeem innovatie,
die naast technologische, ook
culturele en sociale veranderingen
vergen. Product- en functie innovatie
zijn vaak onderdeel van systeeminnovatie [Hemel & Brezet, 1997].
Functie innovatie kan bijdragen aan
dematerialisatie. In geval van functie
innovatie d.m.v. het vervangen
van producten door service hoeft
dit niet altijd in te houden dat de
milieubelasting daarmee verminderd
[Goedkoop et al., 1999]. Innovaties
scheppen nieuwe producten of
processen, maar vernietigen vaak de
‘verouderde generatie’. Dit houdt
in dat innovaties niet te allen tijde
leiden tot milieuverbetering [Hoyng,
2004].
Ň Insteek is de erkenning dat bij
toepassing van het principe van

‘technological external economies
of scale’ de cognitieve aspecten
van informatiestromen, ideeën en
knowhow een belangrijke rol spelen
binnen het noodzakelijk geachte
proces van verdergaande verduurzaming en innovatie.
ň Een nieuwe vorm van lokaal
bewustzijn is aan het ontstaan,
terwijl men tegelijkertijd geografisch
ongebonden(er) leeft in de ‘global
village’. [Moet et al., 2005].
ŉ Voordelen voortomend op
het gebied van bijvoorbeeld
(milieu)technologie, deling van
risicokapitaal, nabijheid van gespecialiseerde input, toeleveranciers of
beheerders en services, bijzondere
infrastructuur en dergelijke. Eenmaal
gerealiseerd wordt het, als gevolg van
een dynamisch proces van toenemende opbrengsten ook wel een
‘zich zelf cumulatief versterkend‘
voordeel genoemd [Krugman, 1991;
Arthur, 1990],
Ŋ Horizontale communicatie is
vanwege de grotere flexibiliteit en
aanpassing (adaptation) op veranderingen van groter belang dan, of ten
minste voorwaarde voor, horizontale
integratie. Het is dan ook beter om
te spreken van de noodzaak van
regionale economie als netwerk van
relaties.

ŋ De essentie van systeeminnovatie

is dat niet een onderdeel van het
systeem wordt vernieuwd, maar het
systeem als geheel. Binnen deze
context vallen daarom technologische systemen, d.w.z. systemen die
in hoge mate technologie bevatten.
Een betere omschrijving is ‘sociotechnische systemen, omdat dit soort
systemen een naadloze samenhang
vormt tussen technologische en
sociaalculturele elementen [Vergragt,
1999].
Ņ Bekendste voorbeeld is de Silicon
Valley waar, in tegenstelling tot
de Route 128, sprake is van een
op regionaal netwerk gebaseerd
industrieel systeem dat onderlinge
communicatie en afstemming via
leerprocessen en gezamenlijke
experimenten stimuleert. De structuur van het volledig vergelijkbare
regionale cluster Route 128, is
daarentegen eerder te omschrijven
als één die gedomineerd wordt
door autarkische organisaties die
een breed pakket aan productie
activiteiten internaliseren. Dit laatste
wordt gekenmerkt door nadruk op
stabiliteit en ‘self-reliance’, met als
gevolg dat ‘informatie voornamelijk
vertikaal stroomt’ [Saxenian, 1984].
 Lettinga, emiritus hoogleraar
‘anaërobe zuiveringstechnieken’ aan
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5FOBBO[JFOWBOPO[FQSJNBJSFFOFTTFOUJÑMFMFWFOTCFIPFGUFO[PBMTWPFETFM FOFSHJF ESJOL
XBUFSWPPS[JFOJOHFOFFOHF[POEMFFGNJMJFV JTIFUOPPE[BLFMJKLEBUPPLJOOPPETJUVBUJFT
ÏÏOFOBOEFSJTWFJMJHHFTUFME,BOFFONPHFMJKLHFMFJEFMJKLFJNQMFNFOUBUJFWBORVBHSPPUUF
NJOEFSLXFUTCBSFBMUFSOBUJFWFTZTUFNFOMFJEFOUPUFFOHSPUFSFSPCVVTUIFJEFOWFSEFSHBBOEF
EVVS[BNFPOUXJLLFMJOHWBOEFTBNFOMFWJOHBMTHFIFFM 
%FLPQQFMJOHWBOSPCVVTUIFJE BMTWPSNWBOAEVSBCJMJUZ BBOEVVS[BBNIFJE JOEFCFUFLFOJT
WBOATVTUBJOBCJMJUZ MFWFSUFFOBOEFSFPQTUBQWPPSUSBOTGPSNBUJFTWBOIVJEJHFUFDIOJFLFO 
TZTUFNFOFOOFUXFSLFO7PPSEFBGOFNFSTJTEJUNPHFMJKLFFOFYUSBLFV[FPQUJF XBBSEPPS
FFOHFDPOTUBUFFSEAHFWPFMWBOHFEXPOHFOHFCPOEFOIFJELBOMFJEFOUPUFFOHFWPFMWBO
ANJOEFSBGIBOLFMJKL[JKOWBOHFTQFDJBMJTFFSEFJOTUJUVUJFT0PLLBOEJU [PBMTHFDPODMVEFFSE
JOEFWPPSHBBOEFUXFFIPPGETUVLLFO EFQBSUJDJQBUJFWBOCFXPOFSTCJKIFUPNSJOHFOEFMFFG
NJMJFVIFMQFOCFWPSEFSFO(FCMFLFOJTIFUCFMBOHFOFS[JKETWPPSFFOHPFEFCPVXLVOEJHF 
HFCSVJLTWSJFOEFMJKLFFOFTUIFUJTDIFJOQBTTJOHJOEFHFCPVXEFPNHFWJOHUF[PSHFO FO
BOEFS[JKETPNEFCFUSPLLFOFODRCFMBOHIFCCFOEFOUFPSHBOJTFSFO*OUFHSBBMPOUXFSQFOJT
CJKEJUTPPSUEFDFOUSBMFFOHFDPNCJOFFSEFTZTUFNFOFFOOPPE[BBL<,SJTUJOTTPOFUBM >
7PMHFOT%BWJE/JYPO¤[VMMFOEFHSFO[FOWBOPOUXFSQFOVJUFJOEFMJKLOJFUXPSEFOCFQBBME
EPPSEFCFQFSLUFDBQBDJUFJUFOWBOUFDIOPMPHJF NBBSEPPSEFHSFO[FOWBOIFUDSFBUJFWF
WFSNPHFOWBOPOUXFSQFST© PNUPFQBTTJOHWBO EFKVJTUF UFDIOPMPHJFPQEFKVJTUFXJK[FUF
JOUFHSFSFO<$SPNQUPO >FOEBBSNFFNJMJFVCFXVTUHFCSVJLPQUJNBBMUFGBDJMJUFSFO
&FOTUSVDUVSFMFBBOQBLJTPOPOUCFFSMJKLWPPSFFONJMJFVWFJMJHFUPFLPNTUņ
&S[JKOUXFFTPPSUFOJOUFHSBMJUFJUEFGZTJFLFJOUFHSBMJUFJU XBBSCJKJOUFHSBBMBBOHFFGUEBU
WFSTDIJMMFOEFNJMJFVDPNQPOFOUFOFFOHFPSEFOEFTBNFOIBOHWFSUPOFO FOEFCFTUVVSMJKL
PSHBOJTBUPSJTDIFJOUFHSBMJUFJU XBBSCJKJOUFHSBBMBBOHFFGUEBUPQMPTTJOHFOBMMFFOHFWPOEFO
LVOOFOXPSEFOEPPSBMMFQSPCMFNFOJOÏÏOLFFSFOHF[BNFOMJKLBBOUFQBLLFO%BBSCJK[JKO
FSUXFFWPSNFOWBOJOUFHSBUJFTPDJBMFJOUFHSBUJFFOTZTUFFNJOUFHSBUJF8BOOFFSEFJOUFSBDUJF
WBOCFUSPLLFOFOQMBBUTWJOEUEPPSNJEEFMWBOUBBM JTTQSBLFWBOTPDJBMFJOUFHSBUJF8BOOFFS
EFCFUSPLLFOFOEPPSNJEEFMWBOTUVVSNFEJBIVOIBOEFMJOHFOPQFMLBBSBGTUFNNFOJTTQSBLF
WBOTZTUFFNJOUFHSBUJFŇ<)BCFSNBT >
%FCFTUVVSMJKLPSHBOJTBUPSJTDIFJOUFHSBMJUFJUMFJEUWSJKXFMBMUJKEUPUDPNQMFYFTZTUFNFOňEJF
AXFJOJHPQFOUFOPFNFO[JKOEPPSIFUMPHHF CVSFBVDSBUJTDIFLBSBLUFSFOFFOWFFMBMJOUFSOF
CFMBOHFOBGXFHJOHNFUCFUSFLLJOHUPUEFSJTJDPTWBONJTNBOBHFNFOUŉ7BBLJTTQSBLFWBO
FFOAJOHFXJLLFMEFTJUVBUJF<#BBT >%F[FWBMUUFLBSBLUFSJTFSFOEPPS
r POEVJEFMJKLFFOPGPNTUSFEFOEPFMTUFMMJOHFO
r PO[FLFSIFJEPWFSEFCFOPEJHEFJOTUSVNFOUFOFOPGUXJKGFMBBOIVOFĊFDUJWJUFJU
r FFOXJTTFMFOEQBUSPPOWBOEFFMOFNFSTBBOEFCFTMVJUWPSNJOH
r NFFSEFSFBDUPSFONFUVJUFFOMPQFOEFEPFMTUFMMJOHFO
r POEFSMJOHFBGIBOLFMJKLIFJEJOIFUCFSFJLFOWBOEPFMFO
r POEFSMJOHFPOBGIBOLFMJKLIFJE BVUPOPNJF JOIFUCFQBMFOWBOIFUFJHFOHFESBH
#JOOFOIFUQSPDFTWBOTZTUFFNJOUFHSBUJFCFTUBBUOPPE[BBLUPUIBOEFMJOHTDPÚSEJOBUJF
)BCFSNBTPOEFSTDIFJEUWJKGWPSNFOWBOIBOEFMJOHTDPÚSEJOBUJFŊ NFUWJFSBGTUFNNJOHT
NFDIBOJTNFOEFUBBM EFMFFGXFSFME IFUHFMENFEJVNFOIFU TUBBUT NBDIUTNFEJVNŋ
<-JOEFO >%FIBOEFMJOHTDPÚSEJOBUJFLPNUWPMHFOT&MJBT<-JOEFO Q>
FO)BCFSNBT<>GVODUJPOFFMUPUTUBOEPQIFUNPNFOUEBUEFIBOEFMJOHTQMBOOFO
WBOJOEJWJEVFO PGBDUPSFO UFOCFIPFWFWBOIFUSFBMJTFSFOWBOIVOFJHFOJOUFOUJFT 
TBNFOLPNFO¤Ņ%FBGTUFNNJOHWBOIBOEFMJOHFOWFSMPPQUWPMHFOTGVODUJPOFMFSBUJPOBMJUFJU¤
#JKTZTUFFNJOUFHSBUJFLBOTQSBLF[JKOWBOIPSJ[POUBMFFOWFSUJDBMFJOUFHSBUJF)PSJ[POUBMF
JOUFHSBUJFCJKEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJTJOUFHSBUJFNFUBOEFSTPPSUJHF NBBSUPUPQ[FLFSF
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IPPHUFHFMJKLXBBSEJHFATUSPNFOPGBDUPSFO [PBMTEFJOUFHSBUJFWBOFMFLUSJDJUFJUTBDUJWJUFJUFO
NFUHBTBDUJWJUFJUFO7FSUJDBMFJOUFHSBUJFCFQFSLU[JDIUPUEFFJHFOTUSPPNFOIPVEUJOUFHSBUJF
WBOWFSTDIJMMFOEFLFUFOPOEFSEFMFOJO [PBMTQSPEVDUJFFOUSBOTQPSU¤¤,SJTUJOTTPOQSPCFFSU
JOIFUWFSMFOHEFWBO8JMJBN3FFTEFCFUFLFOJTWBOJOUFHSBMJUFJU¤© AFDPMPHJDBMIPMJTN PGXFM
JOUFHSBBMPOUXFSQFOBMTWPPSXBBSEFWBOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH MBUFSBBMVJUUFCSFJEFO¤ņ
'JHVVS <,SJTUJOTTPO C>
de LU Wageningen, stelt ten aanzien
van sanitatiesystemen “dat men niet
schroomt –hoe krampachtig dit
soms ook moet gebeuren- er allerlei
duurzaamheidsoverwegingen met de
oren bij te slepen”. Hij constateert
dat sprake is van “een stilzwijgende
acceptatie door nagenoeg alle
(belangrijke) actoren binnen het
betreffende belangenconsortium,
van een te dramatische voorstelling
van zaken, en pleit voor een analyse
van de enorme risico’s, die een hightech maatschappij inherent in zich
bergt [Lettinga, 1997].
¤ David Nixon is één van de architecten binnen het Archigram.
© Volgens Gunnar Daan moet het
origineel en integrerend creatief
denken "de lobby voor grootschalige
systeembouw en modulaire coördinatie (de algemene hang naar ‘international style’ en serieproductie)
weerstaan. Marktgericht, maar autonoom; in staat om de vraag naar een
prototypische oplossing te pareren
met een eventueel volkomen onverwacht ontwerp" [Daan, 1991].
ņ Het betekent een "volver al
origin" (‘terug naar het begin’),
van Gaudi [Daan, 1991]; of -het
beginnen bij de oorsprong, onbevooroordeeld, ongeroutineerd,
blanco als voorwaarde van de
juiste vraagstelling om uiteindelijk te komen tot het doel van een
volhoudbare ontwikkeling van de
samenleving.
Ň Bij systeemintegratie ontstaat
een dynamiek die “ontsnapt aan de
invloed van de leefwereld, zodat
ze talige afstemmingsprocessen
kan verdringen; er ontstaan steeds
ingewikkelder netwerken van systematisch geïntegreerde handelingen
die niet meer te overzien zijn en
niet verantwoord kunnen worden”
[Habermas, 1981 II, p.275].
ň Complexe systemen zijn systemen
met veel ingewikkelde, circulaire
(niet-lineaire) en onvoorspelbare
interacties en veelal weinig speel-

ruimte als gevolg van zogenaamde
‘strakke koppeling’ [Leeuw, 1992;
Hengeveld, 1993].
ŉ Dit leidt zelfs tot stellingen als
van Manish Tiwari [2000] op de
Global Water Forum in Den Haag
(2000): “there is no water scarcity,
only mismanagement”, hetgeen hij
vervolgens onderbouwt met succesvolle regenwatergebruiksprojecten
voor de (droge) Indische situatie.
Ŋ Handelingscoördinatie door
middel van het stuurmedium geld,
handelingscoördinatie d.m.v. het
stuurmedium macht, handelingscoördinatie d.m.v. wederzijds
begripgeoriënteerde taalhandelingen,
handelingscoördinatie d.m.v. strategische taalhandelingen en handelingscoördinatie d.m.v. “de coördinerende
kracht van de leefwereld” [Martens,
2003].
ŋ Drie kunnen als ‘communicatie’
worden aangemerkt: alleen voor
‘de leefwereld’ gaat dit minder
op, al speelt deze altijd een rol als
achtergrond van de communicatie.
Van belang zijn de zgn. ‘werkelijkheidsdefinities van de actoren, die als
vanzelfsprekend worden aangemerkt
en zo een ‘stilzwijgend’ handelingscoördinerend effect hebben [Linden,
2003].
¤Ņ Het belang gaat verder dan
samenwerken alleen: het betekent
ook samen verantwoordelijkheid
dragen.
¤ Functionele afstemming heeft
invloed op de leefwereld van actoren,
waardoor afstemming door middel
van een deelsysteem kan helpen de
leefwereld van deze actoren te actualiseren. Ook wel bekend als Elias’
‘figuratietheorie’. Systemen kunnen
daarbij niet onafhankelijk van de
leefwereld functioneren [Linden,
2003; Martens, 2003].
¤¤ Beleidsmatig gezien dient de
interne integratie niet uit het oog
verloren te worden. Bij het opstellen
van integrale plannen is, naast het
nastreven van de interne samenhang

tussen kwantiteitsbeheer en kwaliteitsbeheer, een bijkomend voordeel
dat de participanten gezamenlijk
een intensief leerproces doormaken
richting “brede kijk” [Lambregts &
Kwaadsteniet, 1992].
¤© Inmiddels is de term integraal
ontwerpen gemeengoed geworden
en wordt soms zelfs verkeerd geïnterpreteerd. Recent is de term ‘integraal ontwerpen’ opgepakt binnen
een onderzoekssamenwerking van
de T.V.V.L. (Ned. technische vereniging voor installaties in gebouwen) ,
OBOM (Onderzoeksgroep Faculteit
Bouwkunde, Delft) en de B.N.A..
De nadruk wordt daarbij verlegd van
duurzaamheid naar gelijkwaardige
integraliteit. Gesteld wordt dat het
‘integrale ontwerp’ “de toekomst
is, waarbij de vormgeving, de
functionaliteit, de leefbaarheid en de
harmonie met de omgeving in balans
zijn ontworpen en uitgewerkt”
[Quanjel & Zeiler, 2003]. Binnen
Integraal Ontwerpen werken de
verschillende bouwdisciplines vanaf
het begin in een project samen in het
ontwerpproces en de realisering van
gezonde en intelligente gebouwen,
duurzaam, met een verantwoorde
architectonische uitstraling en met
hoge eisen aan het gebruik” [Quanjel
& Zeiler, 2003].
¤ņ Hij verwijst naar de aanwezigheid
van een Cartesiaans dualisme dat
leidt tot de noodzaak van ‘ecologisch holisme’, geïntroduceerd door
William Rees. Van belang is om
te melden dat de achtergrond van
‘holisme’ binnen de context van
de AngelSaksische term ‘Holistic
Design’ gezien dient te worden.
Kristinsson [2002b] introduceerde in
1994 de term ‘integraal ontwerpen’:
“integraal ontwerpen is een holistisch natuurkundige benadering van
ecologisch bouwen, (...) als brug
tussen architectuur en natuur, beginnend bij de zon en eindigend in het
magma”.
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Figuur 10.2
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afval

energie
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)FUQSJODJQFWBOCFTUVVSMJKLPSHBOJTBUPSJTDIFJOUFHSBMJUFJUXPSEUEFMBBUTUFKBSFOPQ
WFSTDIJMMFOEFEFFMHFCJFEFOVJUHFXFSLU UPFHFQBTUFOPOEFS[PDIU*OEFFOFSHJFFOBGWBM
TFDUPSHFFGUEFWFSEFSHBBOEFMJCFSBMJTFSJOHFFOPQTUBQOBBSFFOCSFEFSFLJKLPQJOUFHSBMJUFJU
(FTUFMENPFUXPSEFOEBUIFUFFOHFGPSDFFSEF FOEPPSBOEFSF NPHFMJKLDPOnJDUFSFOEF
EPFMFOHFTUVVSEQSPDFTJOIPVEU
)FUHFXFOTUFFĊFDUWBOIFUCFSFJLFOWBOLXBMJUFJUEPPSJOUFHSBUJFHBBUJOEFSFHFMPQ
WPPSQSPDFTTFOOBBSNBUFFFOIPHFSQMBOWBOJOUFHSBUJFXPSEUCFSFJLU#JKQSPEVDUFO 
XBBSPOEFSHFCPVXFOFOJOGSBTUSVDUVSFO JTEJUNJOEFSTOFMIFUHFWBM&SJTFFOMJNJFUBBOEF
UPFHFWPFHEFXBBSEFBMTGVODUJFWBOIFUBBOUBMHFÕOUFHSFFSEFGVODUJFT¤Ň<4NPPL >
.FUCFUSFLLJOHUPUIFUQSJODJQFWBOGZTJFLFJOUFHSBMJUFJUJTIFU[PHFOBBNEFAJOUFHSBBM
SVJNUFHFCSVJLIFUNFFTUBDUVFFMFOCFLFOE¤ň*OUFHSBBMXBUFSCFIFFSJTFFOWPPSCFFMEWBO
JOUFHSBUJFWBOIFUQSPDFTOJWFBV XBUTPNTPPLMFJEUUPUFFOJOUFHSBBMQSPEVDU
.FUIFUAJOUFHSBBMXBUFSCFIFFS¤ŉMJKLUEBBSNFFBMTÏÏOWBOEFFFSTUFWBLHFCJFEFOFFO
WPPS[JDIUJHFPQTUBQ¤ŊHFNBBLUUF[JKOPQXFHOBBSFFOHFDPNCJOFFSEFWFSUJDBMF IPSJ[POUBMF
JOUFHSBMJUFJUFOVJUFJOEFMJKLNPHFMJKL[FMGTUPUFFOJOUFSBDUJFGFOWPMIPVECBBSAPNHFWJOHT
CFIFFS5PDILBOPPLIJFSFFOHSFOTBBOIFUBBOUBMHFÕOUFHSFFSEFGVODUJFTXPSEFOCFSFJLU¤ŋ
%FCFMBOHSJKLTUFLOFMQVOUFOCJKIFUJOUFHSBBMXBUFSCFIFFSMJHHFOPQIFUCFTUVVSMJKL
PSHBOJTBUPSJTDIHFCJFEWBOIFUNBOBHFNFOU EFBBOTUVSJOH FOEFPOEFSMJOHFBGTUFN
NJOH©Ņ<7MJFU >7PPSBMEFFYUFSOFJOUFHSBUJFWBOJOUFHSBBMXBUFSCFIFFS EFTBNFOIBOH
UVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFCFMFJETWFMEFO MBBUOPHUFXFOTFOPWFS©0PLWFSMPPQUEFTUBQWBO
QMBOWPSNJOHOBBSPQFSBUJPOFFMOJWFBVWBBLOPHNPFJMJKL©¤
(FTUFMELBOXPSEFOEBUEPPSIFUGVODUJPOFSFOWBOJOUFHSBMFTZTUFNFOFODPODFQUFO
HFSJDIUPQEVVS[BBNIFJE EFSVJNUFMJKLFTFHSFHBUJFFFOQSPCMFFNLBOWPSNFO#PWFOEJFO
MJKLUCJKIFUEPPSCSFLFOWBOEF[FSVJNUFMJKLFTFHSFHBUJFKVJTUEFTUJKHFOEFDPNQMFYJUFJU FO
JO[JDIUFMJKLIFJEXFFSFFOTUSVJLFMCMPLUF[JKO FOUFEVJEFOPQFFOWJDJFV[FDJSLFM%JUJTUF
WFSLMBSFOBBOEFIBOEWBOEFSFMBUJFUVTTFOPO[FLFSIFEFOFODPNQMFYJUFJU<(FMEPG >
(FFOPO[FLFSIFEFOBDDFQUFSFOJTXFJOJHDPNQMFY FOMFJEUOJFUUPUJOOPWBUJFT UFSXJKMIFU
OFHFSFOWBOPO[FLFSIFEFOPPLBMTUFTJNQFMLBOXPSEFOPQHFWBU*OEBUHFWBMXPSEFO
BMMFSMFJNBBUSFHFMFOHFQSPCFFSEFOJOIFUQMBOHFÕNQMFNFOUFFSE [POEFSOBESVLLFMJKL
SFLFOJOHUFIPVEFONFUEFPO[FLFSIFEFO%FQSPCMFNFOXPSEFOEBONFFTUBM
EPPSHFTDIPWFOOBBSEFCFIFFSTGBTFDRCFIFFSEFST%FXBSFNBUFWBODPNQMFYJUFJU
MJHUFSHFOTJOIFUNJEEFO©© FOLBOMFJEFOUPUOVUUJHF FOEFJOEFQSPCMFFNBOBMZTFBMT
OPPE[BLFMJKLHFTUFMEFJOOPWBUJFT
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10.2.2
innovatie bij complexe systemen
&S[JKOEJWFSTFCFMFJETJOTUSVNFOUFO [PHFOBBNEFUXFFEFHFOFSBUJFJOTUSVNFOUFO 
FOCFMFJETTUSBUFHJFÑOPOUXJLLFMEEJFJOTQFMFOPQIFUWFSTDIJKOTFMWBOUPFOFNFOEF
DPNQMFYJUFJU©ņ<#SVJKOT)FVWFMIPG >BMTHFWPMHWBOJOUFHSBUJFFODPOWFSHFOUJF
Figuur 10.3
schaal

Tijd en schaal i.n relatie tot exogeen ingegeven
ontwikkeling van technologie
systeem

globaal

product
proces

continentaal
‘end of
pipe’

regionaal
locaal

0

¤Ň Alhoewel het integreren en

5

verbinden van verschillende
systemen kan leiden tot vormen
voor compensatie van het uitvallen
van één onderdeel door een ander,
steeds vaker geldt verlies van grip
op processen door over-integratie
[Hinte et al., 2003].
¤ň In de meerjarenvisie 1996 van
de RMNO wordt integraal ruimtegebruik gedefinieerd als: “het zorgvuldig gebruikmaken van de ruimte
als resultaat van een afwegingsproces
waar natuur- en milieubelangen een
volwaardige plaats hebben. Hiervoor
moet o.a. gezocht worden naar
mogelijkheden om functies op creatieve wijze met elkaar te combineren
(...)”. Dat dit slechts een beperkte
interpretatie van integraliteit betreft
is duidelijk: Integraal heeft in de
definitie van de RMNO vooral
betrekking op de combinatie van
maatschappelijke functies. Hierbij
worden drie vormen van combinatie
van functies binnen een bepaalde
ruimte onderscheiden: (a) functies
die elkaar niet beïnvloeden; (b) functies die elkaar wel beïnvloeden (positief dan wel negatief); en (c) functies
die geïntegreerd zijn door elkaars
doelen te dienen [Bouwer, 1998]. Dit
laatste wordt ook wel aangeduid met

10

15

20

ruimtelijke en functionele verweving
[Gersie, 1995].
¤ŉ De Vries & Heerema [2003]
constateren een duidelijk verschil
in de breedte, c.q. mate van ‘integraliteit’ van infrastructuur gerelateerde projecten van zgn. ‘natte‘
versus die van de droge tak van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Verondersteld wordt dat dit kan
liggen aan: de aanwezigheid van
verschillende disciplines, van meet
af aan; omdat water zich gewoonlijk
niets aantrekt van hekken; of omdat
de fase in de beleidscyclus, waarin
nat een voorsprong heeft op droog
omdat deze eerder tegen de grenzen
van het oude beleid is aangelopen.
¤Ŋ Van Egmond [et al., 1992] constateert met betrekking tot integraal
waterbeheer dat verschillende rijksnota’s voor de fysieke omgeving op
verschillende punten tegenstrijdig
zijn. Hij concludeert dat het beleid
door een gebrekkige operationalisering leidt tot legio interpretatiemogelijkheden.
¤ŋ Op een gegeven moment neemt
het aantal te integreren functies zo
toe dat het proces onbestuurbaar
wordt.
©Ņ Van der Vliet onderkent twee
methoden om de belemmeringen

25
jaren
weg te nemen. De eerste richt zich
op de korte termijn en noemt hij de
pragmatische visie, terwijl de tweede
theoretisch en op de lange termijn
gericht is: trachten een zodanige
organisatiestructuur te scheppen, dat
de problemen en tegenstrijdigheden
die nu optreden worden weggenomen [Vliet, 1992].
© De beleidsdoelen van de eerste
nationale waterbeleidsplannen
worden onvoldoende en onvoldoende snel gerealiseerd. Oorzaken
zijn inhoudelijke problemen, financiële problemen en organisatorische
problemen [Egmond et al., 1992].
©¤ De planstructuur met vier niveaus
is te complex; de belangenafweging
te diffuus; er zijn teveel overheidsplannen en er is sprake van overlap
tussen provinciale en regionale
plannen [Hengeveld, 1993].
©© Te koppelen aan de drie trajecten
van Aristoteles: laf, dapper en overmoedig, ‘waarbij het doel wordt het
dappere pad te betreden” [Geldof,
1995].
©ņ Er zijn meerdere opties: door
over het beleid te onderhandelen
(meerzijdige sturing), centraal
beleid te beperken tot kaders en in
de uitvoering op grond van praktijkervaringen verder te detailleren
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.FUOBNFEFQSJODJQFTWBOAOFUXFSLNBOBHFNFOUFOAOFUXFSLDPOTUJUVFSJOHXPSEFOCJK
DPNQMFYFTZTUFNFODROFUXFSLFOOPPE[BLFMJKLFS;FCFÕOWMPFEFOCFXVTUEFWFSIPVEJOHFO
CJOOFOEFVJUWPFSJOHTFOCFMFJETHFCJFEFOEJFFFOTUSPPNPGTZTUFFNSBLFO<#BBT >
#JKIFU[PFLFOOBBSFFOPQUJNVNUVTTFOAPO[FLFSIFJEFOADPNQMFYJUFJU©ŇJTIFUCFTFGWBOEF
GBDUPSAUJKEWBOCFMBOH#JKTZTUFFNJOOPWBUJFTJTIFUUJKETCFTMBH NBBSPPLEFTDIBBMHSPPUUF
HSPUFSEBOCJKEFHBOHCBSFQSPEVDUFOPGQSPDFTPQUJNBMJTBUJFDRJOOPWBUJF 'JHVVS 
%FNBUFXBBSJOWFSBOEFSJOHPGJOOPWBUJFJTPQUFOFNFO EBOXFMBGUFSFNNFO IBOHU
OBVXTBNFONFUEFMBBHCJOOFOEFNBBUTDIBQQJKXBBSPQ[FCFUSFLLJOHIFFGU<#SBOE >
'JHVVS #SBOEPOEFSTDIFJEUTOFMMFMBHFOEJFJOOPWBUJFESBHFO FOMBOH[BNFMBHFO
EJFTUBCJMJTFSFOEXFSLFO)FUHSPFJFOEFCFMBOHWBODVMUVSFMFXBBSEFOFOEFEBBSNFF
TBNFOIBOHFOEFHFXFOTUFWFSBOEFSJOHTTOFMIFJEJOSFMBUJFUPUPOEFSTUFVOFOEFTZTUFNFOFO
JOGSBTUSVDUVSFO MFJEUTUFFETWBLFSUPUQSPCMFNFOEBOXFMDPNQMFYFPQMPTTJOHFO
Figuur 10.4
Opbouw van samenleving volgens Brand
mode
handel
infrastructuur
bestuur
cultuur
natuur

De snelle lagen innoveren,
terwijl de langzame lagen
stabiliseren.Tezamen
combineren ze ‘leerprocessen’
en ‘continuïteit’.

)FUJTNPHFMJKLEFUSBOTGPSNBUJFTOFMIFJEUFWFSBOEFSFO NBBSEJUIFFGUBMUJKEFFOVJUTUSBMJOH
OBBSEFCFMFOEFOEFPOEFSEFMFOCJOOFOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH IFUQSPEVDUPGEFEJFOTU
)FUMJKLUEBBSPNWPPSEFIBOEUFMJHHFOEBUHFLP[FONPFUXPSEFOWPPSPQMPTTJOHFOEJF
WBMMFOCJOOFOEFHBOHCBSFPNMPPQUJKEWBOEF[FUSBOTGPSNBUJFT<%PCCFMTUFFO B>
7PPSEFCJOOFOEJUPOEFS[PFLOBHFTUSFFGEF NFFSTUSVDUVSFMFWFSBOEFSJOHNPFUCFLFLFO
XPSEFOIPFWFSEFSHBBOEFBBOQBTTJOHFOUFSFBMJTFSFO[JKO;PMFJEUEFTUJKHFOEFDPNQMFYJUFJU
WBOEFNBSLU FOIFUXJMMFOJODPSQPSFSFOWBOEVVS[BBNIFJETHBSBOUJFTFO[FLFSIFJETHBSBOUJFT
WPPSHFCSVJLFST UPUEFPOUXJLLFMJOHWBOJOOPWBUJFWFQSPEVDUFOFOEJFOTUFO©ň EJF BMMFFO 
HFWPMHEEPPSFFOTVDDFTWPMMFNBSLUJOUSPEVDUJF BBODPOTVNFOUFOFFO WPMIPVECBBS BMUFS
OBUJFGLVOOFOCJFEFOCJOOFOFFOHFIFFMBOEFSFMBBH<.FJKLBNQ 1MVHFUBM >
*OOPWBUJF©ŉLBOMFJEFOUPUFFOBOEFSFXJK[FWBOCFIPFGUFWFSWVMMJOH XBBSCJKPQFFOOJFVXF
XJK[FQSPEVDUFO HSPOETUPĊFO FOFSHJFFONFOTFMJKLFBSCFJELVOOFOXPSEFOJOHF[FU©Ŋ
7PPSBMOJFVXFQSPEVDUEJFOTUFOSFMBUJFTLVOOFOIJFSCJKFFOCFMBOHSJKLFSPMTQFMFO©ŋ
<#SBT,MBQXJKL,OPU >
0NEF[FOPPE[BLFMJKLHFBDIUFJOOPWBUJFUFCFHSFO[FOWPSNUEFEPPS.FSUPO<>
POUXJLLFMEFPQEFMJOHWBOBBOQBTTJOHTUZQPMPHJFÑOJOSFMBUJFUPUPOUXJKLHFESBHWBOVJU
HFÕOTUJUVUJPOBMJTFFSEFJOTUBOUJFT FFOHPFEFMFJESBBE
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Figuur 10.5
Transformatie cycli volgens Brandon
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)JKPOEFSTDIFJEUWJKGNBOJFSFOWBOBBOQBTTJOH
 JOOPWBUJF
 SJUVBMJTNF
 BGTMVJUJOHPOUUSFLLJOH
 SFCFMMJFFO
 DPOGPSNJTNF
*OOPWBUJFXJKLUJOEF[FJOEFMJOHBGWBOASJUVBMJTNFJOEF[JOEBUCJKSJUVBMJTNFOJFVXF
EPFMFOXPSEFOWFSXPSQFOFOEBUNFO[JDIPQPVEF NFFSUSBEJUJPOFMFXJK[FOWBOIBOEFMFO
mYFFSUņŅ#JKBGTMVJUJOHXPSEUOBBTUEFWFSXFSQJOHWBOIFUHFTUFMEFEPFMPPLEFNPHFMJKLIFJE
UPUIBOEFMFOWFSXPSQFOPGBMTOJFU[JOWPMHFBDIU)FUVJU[JDIJOBQBUIJF FOTPNT BMEBO
OJFUWPPSULPNFOEVJUSFMJHJFVTFYUSFNJTNF UPUWPSNFOWBOGBUBMJTNF FTDBQJTNFFOJTPMBUJF

(verfijnde afstemming), door gebruik
te maken van de macht van anderen
(indirecte sturing en netwerkmanagement), en door gebruik te maken
van kennis die in het veld aanwezig
is (interactieve beleidsontwikkeling
[Baas, 1998; Bruijn, 1991].
©Ň De afweging tussen onzekerheid en complexiteit is niet één op
één te vertalen naar respectievelijk
autonomie en heteronomie (voor
bepaalde doelgroepen levert autonomie complexe situaties op en
heteronomie onzekerheid).
©ň Innovatie kan betrekking hebben
op de toepassing- en aanvaarding
van nieuwe technologie, en al dan
niet wettelijke redistributie van
toegang tot activa en macht.

©ŉ Innovatie wordt door Röling

[1970] gedefinieerd als ‘de aanpassing van handelingen of van de
mogelijkheid tot handelen ten
behoeve van veranderde doelen’.
Voor dit onderzoek is het nuttig
om van behoeften te spreken: innovatie als ‘het heroverwegen of het
optimaliseren van de wijze waarop
een zekere behoefte wordt vervuld’
[Meijkamp, 2000]. Het bevorderen
van een goede samenwerking tussen
mensen en hun middelen en materialen is niet de enige, maar wel een
belangrijke pijler voor vernieuwing.
©Ŋ Verschillende economen hebben
onderzoek gedaan naar de relaties
tussen economie, technologische
innovaties en radicale veranderingen.
Het blijkt dat de zogenaamde lange

golven in de economie samenhangen
met fundamentele doorbraken in de
technologie, wat leidt tot veranderingen in de techno-economische
paradigma’s [Freeman & Perez,
1988].
©ŋ Concepten zoals ‘leasen’, diensten
c.q. dienstproducten (niet het kopen
van een product maar alleen de
dienst) en ‘sharing’ (samen gebruikmaken van diensten/functies en/of
het delen van producten)van diensten en/of producten).
ņŅ Volgens N. Röling is ritualisme als
‘extreme vorm van traditionalisme
of zelfs fundamentalisme vaak het
gevolg van frustratie’ [Röling, 2000].
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#FQBBMEFWPSNFOWBOBVUPOPNJFFORVBTJBVUBSLJF[JKOIJFSWBOWPPSCFFMEFO#JKSFCFMMJFJT
TQSBLFWBOFFOWFSXFSQJOHWBOEFEPPSEFJOTUJUVUJPOFMFJOTUBOUJFTBBOHFESBHFOPQMPTTJOH 
NBBSXPSEUEFNPHFMJKLIFJEUPU [FMG IBOEFMFOXFMPOEFSLFOUFOVJUHFWPFSE&FOWPPSCFFME
JTEFLVOTUFOBBSTOFEFS[FUUJOH3VJHPPSEJO"NTUFSEBN0QFFOCFQBBMEFNBOJFSJTSFCFMMJF
EBBSNFF JOFFSTUFJOTUBOUJFBMTOJDIF FFOWPSNWBOJOOPWBUJF%JUJTPPLIFUHFWBMCJKEF
EPPSPOUXJLLFMJOHWBOBDIUFSMJHHFOEFQSJODJQFT[PBMTA-JDIUFTUFEFOCPVXFOAIFU8JMEF
8POFO#JKDPOGPSNJTNFXPSEFO[PXFMIFUOJFVXFEPFMBMTEFNPHFMJKLIFJEUPU[FMG
IBOEFMFOPOEFSTDISFWFO<WSJKOBBS.FSUPO 3ÚMJOH C>&DPWJMMBHFTFO
HFNFFOTDIBQQFO[JKOFFOWPPSCFFMEWBOEF[FWPSNWBOWFSBOEFSJOHPGBBOQBTTJOH BM
XPSEFO[FEPPSHFÕOTUJUVUJPOBMJTFFSEFJOTUBOUJFTWBBLBMTSFCFMMJFPG[FMGTPOUUSFLLJOH
BGTMVJUJOH CFTDIPVXEņ
Tabel 10.1

Gevolgen c.q. aanpassingen van cognitieve
verandering
wijze van aanpassing

effect op nieuwe culturele
doel(stelling)

effect op geïnstitutionaliseerde middelen

innovatie

+

--

ritualisme

--

+

afsluiting (isolatie)

--

--

rebelie

+/-

+/-

+

+

conformisme

%FCFUFLFOJTWBOFFONFFSPQTUSVDUVSFMFWFSBOEFSJOHHFSJDIUFQSPDFTCFOBEFSJOHCJKIFU
JOOPWFSFOJTSFFETJOIFUCFHJOWBOEFKBSFOOFHFOUJHJOEF7FSFOJHEF4UBUFOPOUEFLU
<#JLLFS >5PUEJFUJKEMJHUIFUBDDFOUPQEFLXBMJUFJUT[PSH XBUJOFFSTUFJOTUBOUJFWBBL
UPUEFWFSFJTUFJODSFNFOUFMFWFSCFUFSJOHFOņ¤MFJEU NBBSTMFDIUTCJKVJU[POEFSJOHLPNUUPU
FFOTUSVDUVSFFMOJFVXPOUXFSQWBOEFQSPDFTTFO)FUHFMEFOEFQBSBEJHNBCMJKGUPWFSIFU
BMHFNFFOTUVSFOE
*OEFPSHBOJTBUJFWBOEFQSPDFTTFOPOUTUBBONJEEFOKBSFOOFHFOUJHTUSPNJOHFOEJFFFO
TUSVDUVSFMFWFSBOEFSJOHPOEFSTUFVOFO%FCFMBOHSJKLTUFTUSPNJOHFO[JKOEF[PHFOBBNEF
A&NQPXFSNFOU PPLXFMA3FWJUBMJTBUJFHFOPFNE FOA#VTJOFTT1SPDFTT3FFOHJOFFSJOH
%F3FWJUBMJTBUJFCFPPHUIFUGVODUJPOFSFOWBOIFUQSJNBJSFQSPDFTWBOFFOJOEVTUSJFFM 
EJFOTUWFSMFOFOEPGPWFSIFJETCFESJKGHFEFHFOBGUFTUFNNFOPQFFOLMBOUHFSJDIUFCFOBEFSJOH
WBOEFNBSLU,FONFSLFOEWPPS1SPDFTT3FFOHJOFFSJOHJTIFUTUSFWFOFFOOBESVLLFMJKL
NFFSQSPEVDUTUSPPNHFSJDIUFPSHBOJTBUJFUFJOUSPEVDFSFO<#JLLFS >)FULPNUOFFSPQ
IFUUPQEPXOOJFVXPOUXFSQFOWBOHSPUFEFMFOWBOIFUQSJNBJSFQSPDFT BMTOPPE[BBLPN
TUSVDUVSFMFWFSCFUFSJOHFOUFSFBMJTFSFO
#FJEFTUSPNJOHFO[JKOHPFEWFSUBBMCBBSOBBSEFHFÕOEVTUSJBMJTFFSEFPQXFLLJOHTFO
CFIBOEFMJOHTNFUIPEFO USBOTQPSUFOJOGSBTUSVDUVVSTZTUFNFOWPPSEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJO
EFHFCPVXEFPNHFWJOH%FUXFFNFFTUCFLFOEFPQMPTTJOHTSJDIUJOHFOJOEFJOEVTUSJF[JKO
A-FBO1SPEVDUJPOFOA$PODVSSFOU&OHJOFFSJOHņ©%FVJUHBOHTQVOUFOWBOEF[FQSPDFTTFO
FOEFEPPSXFSLJOHWBOWPPSBMEFWJTJFA-FBOPQEFBBOFTTFOUJÑMFTUSPNFOHFLPQQFMEF
TZTUFNFOFOOFUXFSLFO[JKO[FFSBDUVFFM
&FOTUSVDUVSFFMIFSPOUXFSQWBOIFUUPUBMFQSJNBJSFQSPDFTNPFUEBOPPLIPPHPQEF
JOOPWBUJFBHFOEBXPSEFOHFQMBBUTU&OFS[JKETCFQMFJUIFUFFONFFSNBSLUHFSJDIUPSHBOJTFSFO 
XBBSWPPSBMTHFWPMHWBOMJCFSBMJTFSJOHQSPDFTTFOJOEFFOFSHJFFO WBTUF BGWBMTFDUPSWFFM
BBOEBDIUCFTUBBU BOEFS[JKETJTFSEFTUFFETBDUVFMFSXPSEFOEFWSBBHWBOBGTUFNNJOHPQ
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EFWSBBHWBOHFCSVJLFST EFOPPE[BBLUPUNFFSMPLBBM PNHFWJOHTHFSJDIUPSHBOJTFSFO%JU
MBBUTUFLPNUWPPSUVJUEFHSPFJFOEFWSBBHOBBSHFCSVJLFSTTQFDJmFLFAPOTJUFPQMPTTJOHFOņņ
#JOOFOEFFOFSHJFTFDUPSXPSEFOUXFFIPPGESJDIUJOHFOWPPSJOOPWBUJFTWFSXBDIUEF
JOQBTTJOHWBOEFDFOUSBMFFMFLUSJDJUFJUTPQXFLLJOHFOEFJOQBTTJOHWBOOJFVXF HBTWPSNJHF 
FOFSHJFESBHFST [JFIPPGETUVL <"&3 B>%FMBBUTUFVJUOPPE[BBLUFLPNFO
UPUWPMEPFOEFTOFMSFHFMCBBSWFSNPHFO PQTMBHUFDIOJFLFOņŇ JOWFSCBOENFUIFUNPFUFO
DPNQFOTFSFOWBOFFOTUFFETHSPUFSEFFMOJFUTUVVSCBSFFOFSHJF XJOE[PO %JUBOUJDJQFFSU
PQEFWFSXBDIUFPNWPSNJOHWBOEFTBNFOMFWJOHJOFFOTBNFOMFWJOHHFCBTFFSEPQEF
AXBUFSTUPGFDPOPNJF NFUXBUFSTUPGBMTFOFSHJFESBHFS<3JGLJO >
#JOOFOEFTBOJUBUJFTFDUPSXPSEFOJOOPWBUJFTWFSXBDIUPQIFUHFCJFEWBOJOUFHSBMF
DPODFQUFOFOJOUFHSBBMNBOBHFNFOU BEBQUJFWFNPEVMFT [PBMT3FBM5JNF$POUSPMņňFO
BOEFSFTPPSUFOSBOEWPPS[JFOJOHFO<)BSUNBO 7SJFT B>

10.2.3
integratie van ketenonderdelen bij
de essentiële netwerken
0NUPUBVUPOPNFTZTUFNFOWPPSEFFOFSHJFFOPGXBUFSWPPS[JFOJOHUFLPNFO[JKO
WFSTDIJMMFOEFDPNCJOBUJFTWBOUFDIOJFLFONPHFMJKL)PFXFM[PXFMOBBSFOFSHJFVJU
IFSOJFVXCBSFCSPOOFOBMTOBBSEVVS[BNFXBUFSTZTUFNFOWFFMPOEFS[PFLXPSEUHFEBBO JT
IFUWBOXFHFEFDPNQMFYJUFJUWBOIFUQSPCMFFN IFUSFBMJTFSFOWBOWPMIPVECBSFBVUPOPNJF 
OJFUNPHFMJKLPNPWFSÏÏOTZTUFFNBMTCFTUFWBSJBOUUFTQSFLFO/JFUBMMFFOJTFMLFTQFDJmFLF
TJUVBUJFBOEFSTRVBWSBBH BBOCPE SVJNUF CVEHFUFOOJFUUFWFSHFUFOAXFMXJMMFOEIFJEWBO
EFWFSTDIJMMFOEFBDUPSFO PPLHFMEUEBUEFLFV[FWPPSCFQBBMEFUFDIOJFLFOEFJO[FUWBO
BOEFSFUFDIOJFLFONJOEFSOVUUJHPG[FMGTPWFSCPEJHNBBLU
4PNTLVOOFOWFSTDIJMMFOEFUFDIOJFLFOFMLBBSWFSTUFSLFOPNIFUWSBBHTUVLFFOWPVEJHFSPQ
UFMPTTFO%PPSEFJOHFXJLLFMEIFJEXPSEUWFSEFSEFMPHJTUJFLFOCFIFFSUJKEFOTFOOBEF
POUXJLLFMJOHFOSFBMJTBUJFWBOCFMBOH5XFFPOEFSMJOHFTBNFOIBOHFO[JKOUFPOEFSTDIFJEFO
EJFUVTTFOLMJNBBU nFYJCJMJUFJUFOEVVS[BBNIFJE NFUOBNFAFOFSHFUJTDIFEVVS[BBNIFJE 
FOEJFUVTTFOMPHJTUJFL nFYJCJMJUFJUFOEVVS[BBNIFJE NFUOBNFABBOQBTCBBSIFJE PGXFM
NBUFSJÑMFEVVS[BBNIFJE %JUJTPNTDISFWFOBMTIFU03#*4BNCJUJFNPEFM<-VTDVFSF 
>7PPSCFJEFTBNFOIBOHFOLBOEF5SJBTFOFSHFUJDBXPSEFOUPFHFQBTUWFSNJKEFO 
WFSEVVS[BNFOFOPQUJNBMJTFSFO#JKEFFFSTUFTBNFOIBOH XBBSEFOBESVLWBBLPQFOFSHJF
MJHU IPVEUEJUFFOAFYFSHFUJTDIFCFOBEFSJOHJOņŉ#JKEFUXFFEFTBNFOIBOH NFUEFOBESVL
PQNBUFSJBMJTBUJF CFUSFGUEJUIFUSFEVDFSFOPQNBUFSJBBMHFCSVJL PGXFMAEFNBUFSJBMJTBUJFPG
ASFNBUFSJBMJTBUJF 'JHVVS 
ņ Dat is het gevolg van het afwijken

van het geldende paradigma dat deze
instanties uitdragen en uitvoeren.
Meestal zijn deze instanties te
beschouwen als zogenaamde dominante actoren.
ņ¤ Kleine-, stapsgewijze verbeteringen, veelal slechts op onderdelen.
ņ© Een voorbeeld van de ‘Process
Re-engineering is de automobielindustrie waar onder de visie
‘Lean- Production’ getracht wordt
de productie met zo weinig mogelijk
buffers, haperingen en discon-

tinuïteiten in stroomsnelheid te
laten verlopen. De integratie van
bewerken, regelen, onderhouden en
leren verbeteren zijn hier zeer intensief doordacht evenals de koppeling van de bewerkingssystemen en
meer omvattende deelsystemen in
de richting van de productiestroom
[Bikker, 1995].
ņņ Het Vauban project (Freiburg,
Duitsland) illustreert het belang van
het managen van het innovatieproces
door middel van een gedegen analyse
van de verschillende schalen van

innovatie in samenhang met vooral
ook het lokaal managen van de
organisaties [Urbed, 2001] (zie ook
hoofdstuk 3.4.3 referenties voor
gecombineerde autonome deelstromen).
ņŇ Een andere oplossing die aangedragen wordt is de strategische
inpassing van snel inzetbare of
uitschakelbare afnemers.
ņň Zie hoofdstuk 2.3.6.
ņŉ Voor watergerelateerde stromen
te vertalen als: ‘cascadering naar
kwaliteit’.
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Figuur 10.6
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#FIBMWFIFUHFTUFMEFQSPCMFFNWBOnFYJCJMJUFJUJOSFMBUJFUPUWFSBOEFSJOHFOMJKLUPPLEFSPFQ
PNPQMPTTJOHFO HFCBTFFSEPQFFOJOUFHSBMFBBOQBLNFUCFIVMQWBOFFOCSPOHFSJDIUFO
QSFWFOUJFGCFMFJE EFLFSOWBOIFUQSPCMFFNUFNJTTFOņŊ
0NEFCFHSJQTWPSNJOHFOBDIUFSHSPOEFO EPFMFO CJKEFFTTFOUJÑMFOFUXFSLFOIFMEFSUF
LSJKHFONPFUJOUFHSBBMEFOLFOBBOHFTDIFSQUUFXPSEFO%JULBOEPPSEFUFDIOJTDIFFO
OBUVVSMJKLFJOGSBTUSVDUVVSUF[BNFONFUEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHBMTÏÏOHFÕOUFHSFFSETZTUFFN
UFCF[JFOBMTA3VJNUFMJKLF*OGSBTUSVDUVVS%FJOGSBTUSVDUVVSXPSEUEBOFFOPOUXFSQ
DPNQPOFOU XBBSNFFPQFFOWPVEJHFSXJK[FEFFFSEFSCFTQSPLFONJMJFVUFDIOJTDIF TPDJBMF
FOSVJNUFMJKLFLXBMJUFJUTBTQFDUFOBBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSHFLPQQFMELVOOFO
XPSEFOņŋ*OUFHSBUJFCFTUBBUEBOOJFUVJUEFOBVXFJOUFSQSFUBUJFWBOJOUFHSBBMNBOBHFNFOU
BMMFFO)FUCFUSFGUFOFS[JKETIFUUFDIOJTDIFOSVJNUFMJKLJOUFHSFSFOWBOWFSTDIJMMFOEFJOGSB
TUSVDUVSFOCPWFOFOPOEFSHSPOET BOEFS[JKETEFCFTUVVSMJKLPSHBOJTBUPSJTDIFJOUFHSBUJF
%FEJFOTUWFSMFOJOHNPFUNFFSPQEFWBOVJUFJOEHFCSVJLFSTBMTHFXFOTUBBOHFHFWFO
TDIBBMOJWFBVTQMBBUTWJOEFO
%FQSPDFTTFOWBOWFSUJDBMFJOUFHSBUJF EJFWPPSBMBDUVFFM[JKOCJOOFOEFFOFSHJFLFUFO [JKO
UFWFSUBMFOOBBSBOEFSFTFDUPSFO7PPSEFFMJTEBUEF[PHFOBBNEFASFUBJMFST WFSLPPQ NFU
FJHFOQSPEVDUJFJOFFONBSLUNFUIPHFQSJK[FOFFONJOEFSHSPPUQSJKTSJTJDPMPQFOEBO
SFUBJMFST[POEFSFJHFOQSPEVDUJF)FUJOFJHFOCFIFFSIFCCFOWBOOFUXFSLFOJTFFOTUBCJFMF
mOBODJFSJOHTCBTJTWPPSBOEFSFCFESJKGTBDUJWJUFJUFO0PLHFFGUIFUFFOHSPPUAWBTULMBOUFO
CFTUBOE XBUMFJEUUPUMBHFSFLPTUFOQFSLMBOUFOFFOIPHFSFQPUFOUJFWPPSLMBOUFOCJOEJOH 
PPLBMJTEJUAVJUUFCVJUFOUFOCFIPFWFWBOBOEFSFEPFMFOŇŅ%FIPSJ[POUBMFJOUFHSBUJFMFWFSU 
OBBTUWPPSEFMFOEPPSTZOFSHJFJOOFUXFSLFO CFIFFS WPPSBMWPPSEFMFOPQBMTEBBSNFFFFO
CSFEFSTFHNFOUWBOEFWSBBH WBOCJKWPPSCFFMEFOFSHJF EFSFUBJMLBOU LBOXPSEFOBGHFEFLU
-PTEBBSWBO[JKOBBOEFBBOCPE[JKEFQSJKTnVDUVBUJFTCFUFSPQUFWBOHFOŇ
%FSJPMFSJOHTTZTUFNFO[JKOJOEFMPPQWBOEFKBSFO WPPSBMEFBGHFMPQFOUXJOUJHKBBS 
HFDPNQMJDFFSEFSJOTUSVDUVVSHFXPSEFO WPPSBMWBOIFUCFIFFSŇ¤<7PPSIPFWF >)FU
HFNFFOUFMJKLSJPPMCFESJKGMJKLU CJOOFOIFUBMHFNFFOHFMEFOEFQSPDFTWBOTDIBBMWFSHSPUJOH 
DFOUSBMJTBUJFFOEFHSPUFSXPSEFOEFDPNQMFYJUFJUWBOCFIFFS FFOBOBDISPOJTNF0WFSIFU
BMHFNFFOXPSEUEBBSPNBBOHFTUVVSEPQWFSEFSHBBOEFTDIBBMWFSHSPUJOHWBOEF[FMBBUTUF
UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSHFSFMBUFFSEFUBBLWBOEFMBHFSFPWFSIFJEŇ©%JULPNUOFFSPQ
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EFSPFQPNEF[PSHQMJDIUWPMMFEJHCJKEFHFNFFOUFMJKLFPWFSIFJEXFHUFIBMFO PGPNUF
LPNFOUPUIPSJ[POUBMFJOUFHSBUJF JOEF[JOWBOFFOHFNFFOTDIBQQFMJKLFSFHFMJOHPGFFO
JOUFSHFNFFOUFMJKLTBNFOXFSLJOHTWFSCBOE<7PPSIPFWF >%FPQUJFWBOIFUTDIBBMFJHFO
PQMPTTFOWBOEF[FTBOJUBUJFJOGSBTUSVDUVVS CJKWPPSCFFMEJOEFWPSNWBO*#"TZTUFNFO
*OEJWJEVFMF#FIBOEFMJOHWBO"GWBMXBUFS XPSEUWBBLOJFUPWFSXPHFO)FUOBEFFMEBU
VJUWPFSFOEFBNCUFOBSFOJOIVOWBLHFCJFEOJFUPGNPFJMJKLVQUPEBUFLVOOFO[JKO JT
PQUFWBOHFO BBOHF[JFOEFLFOOJTPQFFOHFIFFMBOEFSF NFFSJOHFLBEFSEF CFIFFSTCBSF
XJK[FPOUXJLLFMJOHCFIPFGU&SLBOCPWFOEJFOWFFMNFFSBBOHFTUVVSEXPSEFOPQWFSUJDBMF
JOUFHSBUJF
"BOLOPQJOHTQVOUFOWPPSJOUFHSBUJFCJKEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO[JKO
r TZTUFFNHFSJDIUFCFOBEFSJOHCJKEFCFIBOEFMJOHWBOFOFSHJF XBUFSFOTUPGTUSPNFO 
r CSPOHFSJDIUFBBOQBLWBOEFWFSWVJMJOHWBOIVJTIPVEFMJKLBGWBMXBUFS [XBSFNFUBMFO 
PSHBOJTDIFNJDSPWFSPOUSFJOJHJOHFO FOFOFSHJFPQXFLLJOH 
r EJĊFSFOUJÑSFOOBBS HFCSVJL LXBMJUFJU PGXFMUPFQBTTJOHWBOFYFSHJFQSJODJQFTFO
DBTDBEFSJOHWBOEFHFCSVJLTLXBMJUFJUHFSJDIUPQWFSTDIJMMFOEFGVODUJFT 
r OVUUJHHFCSVJLWBOMPLBMF OBUVVSMJKLFCSPOOFO [PBMT SFHFO XBUFS XJOE [POFOCPEFN 
r JOUFHSBUJFWBOBGWBMFOBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHCJKUFSVHXJOOJOHFOIFSHFCSVJLWBO
BGWBMTUPĊFODRFJOEQSPEVDUFO 
r JOUFHSBUJFBGWBM XBUFS CFIBOEFMJOHFOFOFSHJFPQXFLLJOH 
r JOUFHSBUJFBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHFOESJOLXBUFSWPPS[JFOJOH 
r NFFSEFDFOUSBMFBBOQBLWBOBGWBMXBUFSJO[BNFMJOHFOoCFIBOEFMJOHUCWCFTQBSJOHJO
LPTUFOWPPSBBOMFHFOPOEFSIPVEWBOIFUDFOUSBMFSJPPMTZTUFFN 
r NFFSBDDFQUBCFMFLPTUFOWBOEFTBOJUBUJFTZTUFNFOJOSFMBUJFUPUIVOEPFMNBUJHIFJEFO[P 
PQUFSNJKO MBHFSFLPTUFOEBOCJKOVHBOHCBSFTZTUFNFO
%FPN[FUUJOHWBOEFCFMBOHSJKLTUFFOFSHJF WBTUBGWBMFOBGWBMXBUFSTUSPNFOJOEF
EFFMTUSPNFOFMFLUSJDJUFJUFOPGXBSNUFMJKLUUFMFJEFOUPUWFS EFS HBBOEFJOUFSDPOOFDUJFŇņ
ņŊ Het woord ‘integraal’ wordt, net

als ‘duurzaam’, een containerbegrip
zonder vaste waarde of processturende dan wel -volgende invulling.
Het begin van een leeg paradigma.
ņŋ Een (re)integratie van de vakgebieden stedenbouw en (delen van de)
civiele techniek lijkt een vereiste. Dit
geldt voor de technische aspecten
van duurzaam waterbeheer en integrale energie en exergie concepten.
Deze re-integratie zou kunnen
beginnen bij de onderwijsinstellingen
(stedenbouw en civiele techniek) en
gemeentelijke diensten (Publieke
Werken en Ruimtelijke Ordening).
ŇŅ Uit onderzoek blijkt dat klanten
pas bij een bepaald prijsverschil
switchen tussen aanbieders. Het
reeds ‘in beheer hebben’ van de
klanten biedt een goede uitgangspositie. Het biedt ook mogelijkheden tot het benutten van
zogenaamde ‘oneigenlijke’ voordelen. Voorbeelden van dit oneigen-

lijke gebruik zijn het manipuleren
van het aanbod van productiecapaciteit, het vragen van hoge netwerktarieven of het opwerpen van net
toegangbelemmeringen voor potentiële concurrenten en het verlenen
van ‘voorrang’ van eigen productiecapaciteit bij congestiepunten in het
net [AER, 2003d].
Ň Door het bezitten van productiecapaciteit in de vorm van gasgestookte (el.) centrales naast een
positie op de gas(aanbod)markt kan
voordeel behaald worden uit prijsfluctuaties.
Ň¤ Voor de gemeenteambtenaar van
een kleine gemeente bijvoorbeeld
wordt het steeds moeilijker om bij
te blijven op het vakgebied riolering,
als hij tegelijkertijd ook verantwoordelijk is voor de infrastructuur van
wegen, openbare verlichting, soms
het groen, de markt, de begraafplaats en de gladheidbestrijding
[Voorhoeve, 2002]. Ook moet hij

op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, een waterplan mee kunnen
helpen opstellen en aanbestedingen
organiseren.
Ň© Een minimum grootte van 40.000
tot 50.000 inwoners wordt genoemd
om een adequate rioleringsafdeling
op te zetten, waarbij specifieke werkzaamheden, zoals het herberekenen
dan alsnog uitbesteed moet worden
aan ingenieursbureaus en rioolreiniging aan daarvoor gespecialiseerde
bedrijven [Voorhoeve, 2002].
Ňņ Met warmtenetten kunnen
nieuwe diensten worden gerealiseerd,
eventueel gekoppeld aan andere
deelstromen. Zo kan een warmtenet
ingezet worden bij aquaculturen,
koeldiensten en droogprocessen.
Consequentie van omzetting in
warmte of koude is dat de schaal
van implementatie beperkt is, gezien
de relatief grotere verliezen bij
transport.
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10.3
Interconnectie en integratie van lokale clusters
binnen essentiële infrastructuren
10.3.1
begripsbepaling
%FJOWPPSHBBOEFIPPGETUVLLFOHFDPOTUBUFFSEFOPPE[BLFMJKLFFOCFUFSFJOUFHSBUJFWBO
SVJNUFMJKLFPSEFOJOHFOTUSPNFOHFSFMBUFFSEFJOGSBTUSVDUVVS USBOTQPSU UPPOUEBUIFU
POKVJTUJTUFCMJKWFOEFOLFOJOBG[POEFSMJKLFTZTUFNFO%FWFSTDIJMMFOEFTUSVDUVSFONPFUFO
CFTDIPVXEXPSEFOBMTOFUXFSLFONFUFFOOBVXFPOEFSMJOHFBGIBOLFMJKLIFJEFOJOUFS
DPOOFDUJF)PFXFMEF[FDPOTUBUFSJOHJOEFQSBLUJKLBMCSFFEXPSEUPOEFSLFOEJTEF
JOWVMMJOHFSWBOOPHCFQFSLU8FMTQSFFLUEFIVJEJHFQSBLUJKLBMWBLFSWBOAJOUFHSBMFHFCJFET
POUXJLLFMJOH%JULPNUEBOWPPSBMOFFSPQEFJOUFHSBMFPOUXJLLFMJOHWBOHFIFMFTUBETEFMFO
JOÏÏOLFFS JOFFOCFQFSLUBBOUBMKBSFO FOJTEVTHFFOWPPSCFFMEWBOEFEZOBNJFLWBO
APOHFMJKLUJKEJHFMBOH[BNFUSBOTGPSNBUJF<"SUIVS >EJFOPEJHMJKLUPNEFDPNQMFYF
TUSVDUVSFOWBONBBUTDIBQQJK EFATUSPNFOFOEFOBUVVS MJKLFQSPDFTTFO PQFMLBBSBGUF
TUFNNFO&SNPFU WPPSIFUWFSEFSWFSEVVS[BNFOWBOEFWFSTDIJMMFOEFTUSVDUVSFONFFS
HFLFLFOXPSEFOOBBSEFXJK[FIPFTZTUFNFO OFUXFSLFOFOJOGSBTUSVDUVSFOCFUFSWPPSUF
CFSFJEFOPQEFOFHBUJFWF FOQPTJUJFWF HFWPMHFOWBOHSPFJ

10.3.2
verbindingen en structuren in
complexe netwerken
%FLFSOWBOEFPQMPTTJOHWPPSIFUPOEFSMJOHBGTUFNNFOFOIFUWPMIPVECBBSLPQQFMFOWBO
EFWFSTDIJMMFOEFDPNQMFYFTUSVDUVSFOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOHMJHUCJKEFCFMBOHSJKLTUF
HFNFFOTDIBQQFMJKLFPWFSFFOLPNTUEF[PHFOBBNEFOFUXFSLHFPHSBmFPGoBSDIJUFDUVVS
6JUPOEFS[PFLFOŇŇOBBSDPNQMFYFBEBQUJFWFTUSVDUVSFOFOOFUXFSLFOŇňEJFPOEFS
WFSTDIJMMFOEFDPOEJUJFTHFHSPFJEFOTPNT[FMGTPOUXPSQFO[JKO CMJKLUEBUEF[FPOHFBDIUEF
TQFDJmFLFDPNQPOFOUFOCJKOBHFMJKL[JKORVBAOFUXFSLBSDIJUFDUVVSŇŉ<#VDIBOBO >
Figuur 10.7
Driehoeksverbindingen in complexe (sociale) systemen

Piet
Kees

Jan

(FDPODMVEFFSELBOXPSEFOEBUIFUOJFUEFDPNQPOFOUFOWBOEFWFSTDIJMMFOEFTUSVDUVSFO
[JKOEJFWBOCFMBOH[JKO NBBSEFXJK[FXBBSPQEF[FPOEFSMJOH[JKOHFPSHBOJTFFSEBMT
JOUFMMJHFOUFŇŊTUSVDUVSFO%FNBUFWBOJOUFSDPOOFDUJFHBBUWFSEFSEBOEFTJNQFMFHSBmTDIF
WPPSTUFMMJOHWBOFFOBMEBOOJFUHFPSEFOEŇŋOFUXFSLWBOQVOUFOWFSCPOEFOWJBMJKOFODR
MJKOWPSNJHFJOGSBTUSVDUVVS
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*OEFTPDJBMF GZTJFLFFO[FMGTOBUVVSMJKLFXFSFMEJTOBHFOPFHBMUJKETQSBLFWBOCFQBBMEF
WPSNFOWBODMVTUFSJOHňŅ)FU[JKOHFFOWPMMFEJHXJMMFLFVSJHFTUSVDUVSFO#PWFOEJFO[JKJOFS
TUFSLFSFFO[XBLLFSF NFFSPGNJOEFSCFMBOHSJKLF WFSCJOEJOHFOUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEF
POEFSEFMFOWBOEFOFUXFSLFOPGTUSVDUVSFO NFOTFO FDPTZTUFNFO WPFETFMLFUFOT XPOJOHFO 
PQXFLLJOHTDFOUSBMFT FUDFUFSB <.JMHSBN #VDIBOBO >*OIFUHFWBMWBOTPDJBMF
OFUXFSLFOCMJKLUEBUTUFSLFWFSCJOEJOHFOOBHFOPFHOJFUBQBSUTUBBO NBBSEBU[FCJOOFO
[PHFOBBNEFESJFIPFLFOWBMMFO 'JHVVS 4PDJPMPHJTDIPOEFS[PFLEPPS(SBOPWFUUFS
<>MFJEEFUPUEFDPODMVTJFEBUFSWSJKXFMHFFOFĊFDUJTPQAEFPOEFSMJOHFBGTUBOEUVTTFO
XJMMFLFVSJHFQVOUFO PGQFSTPOFOCJOOFOFFOTPDJBBMOFUXFSL BMTFFO[PHFOBBNEFATUFSLF
WFSCJOEJOHXPSEUXFHHFIBBME%FDSVDJBMFWFSCJOEJOHFOCJOOFOTPDJBMFOFUXFSLFOCMJKLFO
WPMHFOT(SBOPWFUUFSEFA[XBLLFWFSCJOEJOHFOňUF[JKO#JKBOEFSF OJFUTPDJBMF NBBSXFM
HFPSEFOEF USBOTQPSU OFUXFSLFOCMJKLUEBU[F [PBMTTPDJBMFOFUXFSLFO WFFMBMPPLCFTUBBO
VJUDMVTUFST NBBSEBUUFHFMJKLFSUJKEAEFPOEFSMJOHFBGTUBOESFMBUJFGHSPPUJTň¤#JKEJTUSJCVUJF
OFUXFSLFOXPSEFOWJFSTZTUFNFOPOEFSTDIFJEFO 'JHVVS 
ŇŇ Het betreft onderzoeken in de

wiskunde en fysica [o.a. Watts &
Strogatz, 1998; Erdös & Grossman,
nd], psychologie en sociale
wetenschappen [o.a. Milgram,
1967; Klovdahl, nd; Granovetter,
1973/1983], en ecologie en biologie
[o.a. Yodzis, 2000; Mirollo &
Strogatz, 1990] [Buchanan, 2002].
Basis van het onderzoek naar de
complexiteit van systemen is het
wiskundige onderzoek dat bouwt op
de chaostheorie, waarbij is aangetoond dat eenvoudige systemen
complex gedrag kunnen voortbrengen [Gleick, 1989]. Binnen de
complexiteitswetenschap is aansluitend geconstateerd dat complexe
systemen eenvoudig gedrag kunnen
voortbrengen [Gell-Mann, 1994].
Gedurende een lange tijd (ca. 40
jaar, tot eind jaren negentig) werd de
topologie van complexe netwerken
nog gemodelleerd als volledig
aselect. De genoemde recente onderzoeken tonen aan dat ze algemene,
ofwel generieke, niet willekeurige
kenmerken bezitten, die bepaalde
verschalingswetten volgen [Bianconi
& Barabási, 2001].
Ňň Complexe adaptieve systemen
staan in continue wisselwerking met
hun omgeving en hebben als bijzondere eigenschap dat ze hun structuur aanpassen als in die omgeving
veranderingen optreden [Geldof,
2002]. Integrale systemen hebben
alle kenmerken van een complex
adaptief systeem.
Ňŉ Steeds meer onderzoek naar
structuren in de natuur onderschrijft
deze stelling [Buchanan, 2002]. Aan

de ene kant is de natuur onuitputtelijk in z’n vormen en verassend in z’n
veelvormigheid, aan de andere kant
evenzeer opmerkelijk in het gebruik
van dezelfde vorm en structuur voor
zo verschillende zaken. [vrij naar
Röling, 1995].
ŇŊ Centraal bij dit soort intelligente,
complexe structuren staat het begrip
adaptatie, waarbij het niet alleen gaat
om de beperkte interpretatie van
‘volgende aanpassing’, maar ook om
het betrekken van de context. Het
complexe proces van adaptatie houdt
het midden tussen ‘starheid’ (onveranderbaarheid) en ‘opportunisme’,
waarbij de oplossing veelal zonder
veel draagvlak, en door het gebrek
aan een visie, alle kanten uit gaat
[Geldof, 2002].
Ňŋ Uit onderzoek naar de efficiëntie
van structuren door de wiskundige
Paul Erdöss [Grossman, nd] blijkt
dat het plaatsen van willekeurige
verbindingen tussen de aanwezige
‘punten’ in een netwerk niet inefficiënt is. Ongeacht hoeveel punten er
zijn, een klein percentage van willekeurige verbindingen is altijd genoeg
voor het ‘samenbinden’ van een
netwerk in een min of meer volledig
gekoppeld geheel. Als het netwerk
groter wordt blijkt het percentage
benodigde verbindingen zelfs
sterk af te nemen: bij een netwerk
bestaande uit 300 punten (en ca.
5000 mogelijke verbindingen) blijkt
slechts 2% benodigd voor een hecht
netwerk, bij een netwerk van 1000
punten 1% en bij 10 miljoen:16-7 %.
ňŅ Het begrip cluster moet gelezen
worden als een verzameling van

samenwerkende eenheden, ontstaan
door het principe van ‘voorkeursverbinding’ (preferential attachment)
binnen (grote) complexe systemen,
inclusief zakelijke netwerken, sociale
netwerken en transportnetwerken.
Dit principe komt neer op het
proces dat bij groeiende netwerken
(nagenoeg alle) het netwerk uitbreidt
door de toevoeging van nieuwe
vertices die zijn verbonden met de
vertices die reeds aanwezig zijn in
het systeem. Bij de meeste netwerken
gebeurt dit volgens voorkeursverbinding, afhankelijk van de mate
van verbondenheid van de reeds
aanwezige vertices, de zogenaamde
‘effectieve verbondenheid’ [Barabási
et al., 1999; Banavar et al., 1999]: hoe
groter de verbondenheid hoe groter
de kans op een nieuwe verbinding.
ň Granovetter spreekt over ‘sociale
bruggen’ die, in het geval ze worden
verwijderd het netwerk in stukken
zouden doen breken [Granovetter,
1983]. Onderzoek door Latora en
Marchiori naar de hersen-schors
van makaken leidde tot een soortgelijke conclusie: als één hersendeel
verbonden is met twee andere delen,
dan blijken deze twee andere delen
nagenoeg altijd onderling verbonden,
en zijn ze elk sterk geclusterd. Ook
hier is sprake van driehoeksgewijze
clustering [Latora & Marchiori, 2001].
ň¤ Bij geordende netwerken is de
mate van clustering relatief groot,
terwijl ook de gemiddelde afstand,
het gemiddelde aantal stappen tussen
twee willekeurige punten in het
netwerk groot is [Watts & Strogatz,
1998].
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Figuur 10.8
Distributienetwerkstructuren
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0PLVJUPOEFS[PFLOBBSWFSTDIJMMFOEFFDPTZTUFNFOCMJKLUEBUEFTUBCJMJUFJU PGWFFSLSBDIU
FSWBO EJSFDUWFSCPOEFOJTBBOEFDPNQMFYJUFJU%JUHFMEUWPPSBMWPPSFDPTZTUFNFO XBBS
[XBLLFWFSCJOEJOHFOWBODSVDJBBMCFMBOH[JKOň©<5JMNBO%PXOJOH .D$BOOFUBM 
>%JUTPPSU[XBLLFWFSCJOEJOHFOXPSEFOEBOPPLBBOHFEVJEBMTDSVDJBMFWFSCJOEFST 
PGADPOOFDUPST7PPSBMEPPSEFWPPSUTDISJKEFOEFHMPCBMJTFSJOHFONPOEJBMFJOUFSDPOOFDUJF
POUTUBBOFSTUFFETNFFSDPOOFDUPST [JFPPLIPPGETUVL %PPSEFWFSEFSHBBOEFXFSFME
XJKEFJOUFSDPOOFDUJFPQBMMFSMFJHFCJFEHFMEUJONJEEFMTEBUEFWFFSLSBDIUWBOAIFUHFIFMF 
XFSFMEXJKEFNFOTFMJKLFTZTUFFNBGIBOHUWBOEFCFLXBBNIFJEUPUEPFMCFXVTUPNUFHBBO
NFU PGJOUFTQFMFOPQWFSBOEFSJOH<3ÚMJOH C>WBOEFWFSTDIJMMFOEFTZTUFNFOFO
OFUXFSLFO%FWFSTDIJMMFOEFTPDJBMFFONFUOBNFGZTJFLFADPOOFDUPSTIFCCFO BMTLSJUJTDIF
WFSCJOEJOHFOCJOOFOEFPOEFSMJHHFOEFGZTJFLFTUSVDUVSFO UF[BNFONFUEFCFIFSFOEF
JOTUJUVUJFT FFODFOUSBMFSPMCJKIFUGBDJMJUFSFOWBOEFWFSBOEFSJOHTQSPDFTTFOňņ
Figuur 10.9
Geclusterd netwerk en verbindingen

willekeurige aangebrachte
verbindingen

%FXJTLVOEJHFO8BUUT4USPHBU[<>EPFOPOEFS[PFLOBBSEFFĊFDUFOWBOIFUDPNCJOFSFO
PGLSVJTFOWBOEFQSJODJQFTWBOXJMMFLFVSJHF HFHSPFJEFOFUXFSLFONFUEJFWBOHFPSEFOEF
POUXPSQFO OFUXFSLFOňŇ;FNPOJUPSFOPOEFSNFFSJOIPFWFSSFFFOOFUXFSLHFDMVTUFSEJTFO
IPFHSPPUEFHFNJEEFMEFPOEFSMJOHFBGTUBOEJT JOEF[JOWBOIFUBBOUBMWFSCJOEJOHFO
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6JUEFCFWJOEJOHFOCMJKLUEBUEFHFSJOHTUFUPFWPFHJOHWBOXJMMFLFVSJHFWFSCJOEJOHFOCJOOFO
FFO HFPSEFOE OFUXFSL MFJEU UPU EF WPPSEFMFO EJF CFLFOE [JKO VJU EF CFTDISFWFO ATPDJBMF
OFUXFSLFO 'JHVVS   %JU XPSEU IFU [PHFOBBNEF ATNBMM XPSME  QSJODJQFňň HFOPFNE
<#VDIBOBO >)FUCFMBOHWBODMVTUFSJOHJT [PBMTHFTUFME PPLOBBSOJFUTPDJBMFOFUXFSLFO
UFWFSUBMFO*OFFOHFDMVTUFSEOFUXFSLCSFOHUIFUWFSMJFTWBOÏÏOFMFNFOUHFFOESBNBUJTDIF
GSBHNFOUBUJFWBOIFUOFUXFSLJOPOULPQQFMEFTVCTZTUFNFOUFXFFH
&FSEFSPOEFS[PFLOBBSEFHFWPFMJHIFJEWBOWFSTDIJMMFOEFWFSFFOWPVEJHEFEJTUSJCVUJF
OFUXFSLFOUPPOUBBOEBUOFUXFSLFOEJFBMTAWJTOFUTUSVDUVVSPNTDISFWFO[PVEFOLVOOFO
XPSEFO JOWFSHFMJKLJOHNFUNFFSIJÑSBSDIJTDIHFPSHBOJTFFSEFATBNFOHFTUFMEFEFDFOUSBMF
OFUXFSLFO 'JHVVS NJOEFSHFWPFMJH[JKOWPPSPOUXSJDIUJOHňŉ<#BSBO >
3FDFOUIFCCFOWFSTDIJMMFOEFPOEFS[PFLFOOBBSEFTUSVDUVVS EFHSPFJFOEFTUBCJMJUFJUWBO
IFU*OUFSOFUFOIFUĨPSMEĨJEFĨFC BBOHFUPPOEEBUFSCJOOFOIJÑSBSDIJTDIHFPSHBOJTFFSEF
ATBNFOHFTUFMEFEFDFOUSBMFOFUXFSLFOFFOBOEFSLFONFSLJTEBUWBOHSPUFSCFMBOHJTWPPSEF
WPMIPVECBBSIFJEWBOHSPFJFOEFOFUXFSLFOňŊňŋ
Figuur 10.10
Organisatie structuren

visnet structuren

ň© Belangrijkste conclusie van het

onderzoek is dat meer complexe
netwerken minder fluctueren en
stabieler zijn dan simpele netwerken
[Tilman & Downing, 1994]. Uit
ander onderzoek blijkt dat juist de
zwakke verbindingen in dit soort
ecosystemen ‘levens kunnen redden’
in geval van extreme fluctuaties.
Deze verbindingen werken als de
(nood)ventielen van een ecologische
gemeenschap [McCann et al., 1998].
ňņ Dit faciliteren van de veranderingsprocessen (change
management) is, vooral in relatie
tot natuurlijke bronnen en ecosystemen, een relatief jonge wetenschap [Groot & Maarleveld, 2000;
Röling, 2000].
ňŇ De studie komt neer op het
vermengen van orde en chaos:
door het geleidelijk aanbrengen
van steeds meer willekeurige,
(lange)afstand verbindingen tussen
punten in een geordend netwerk.
Bij het aanbrengen van slechts 1%
willekeurige verbindingen bleek de
mate van clustering nauwelijks af te

hiërarchisch georganiseerde
structuren

nemen (van 0.67 naar 0.65). De zgn.
‘typische afstand’ tussen willekeurige
punten nam echter af van bijna 50
naar slechts 7 [Watts & Strogatz,
1998].
ňň Het ‘small-world’ principe of
-geometrie komt neer op het zich
altijd (zeer) dicht bij elkaar bevinden,
in de zin van weinig tussenstappen
of –verbindingen, van twee willekeurige punten in een netwerk, ongeacht
hoe groot deze laatste is. Het fenomeen is het meest bekend uit sociologische onderzoekingen [Buchanan,
2002]. Bekendste voorbeeld is het
principe van ‘six degrees of separation’ [Milgram, 1967].
ňŉ Dit is het natuurlijke gevolg van
het feit dat slechts enkele elementen
binnen zo’n netwerk een relatief
belangrijke rol spelen in het onderling verbinden van alle elementen tot
een netwerk.
ňŊ Uit onderzoek naar het aantal
links dat een bundel normaliter moet
doorkruisen om van een willekeurig
punt een ander willekeurig punt in
het internet te bereiken, blijkt dat

dit ongeacht de enorme grootte van
het internet vrijwel altijd slechts vier
betreft [Faloutsos et al., 1999].
ňŋ De weergave van de mate van
clustering door Watts en Strogatz
is als volgt te verklaren: Stel een
willekeurig punt binnen een netwerk,
noem dit X, en denk aan al de
andere punten waarmee X direct
is verbonden. In principe, kunnen
al deze andere punten met elkaar
verbonden zijn. Als elk (laatste)
koppel verbonden zou zijn, dan is
het gebied rondom X te beschouwen
als maximaal geclusterd. In werkelijkheid, is in de meeste netwerken
slechts een deel van de directe
‘buren’ van X verbonden met elkaar.
Dit deel, een nummer tussen 0 en
1, biedt een geschikte maat van hoe
‘geclusterd dit gebied rondom X
is. Om de mate van clustering van
een geheel netwerk te weten, dient
de berekening slechts herhaald te
worden voor elk punt binnen het
netwerk, waarna het gemiddelde
bepaald wordt [Buchanan, 2002;
Watts & Strogatz, 1998].
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)FU*OUFSOFUJTUFCFTDIPVXFOBMTFFOBTFMFLUHSPFJFOEOFUXFSLEBUPOEBOLTEFFOPSNF
HSPFJFOWFSBOEFSJOHSFMBUJFGVJUTUFLFOEQSFTUFFSUFOEBBSPNCJOOFOEJUPOEFS[PFL
JOUFSFTTBOUJTBMTWPPSCFFMEOFUXFSLTUSVDUVVS
%FNBUFWBODMVTUFSJOHWBODPNQVUFSTCMJKLUCJKIFUJOUFSOFUNFFSEBOIPOEFSENBBMHSPUFS
EBOWFSXBDIUNBHXPSEFOWBOFFOXJMMFLFVSJHTBNFOHFTUFMEOFUXFSL<3ÏLB#BSBCÈTJ 
>#JOOFOEFOFUXFSLBSDIJUFDUVVSWBOIFUJOUFSOFUCMJKLFOFOLFMFLOPQFOCFEVJEFOE
NFFSMJOLTIFCCFOEBOEFPWFSJHFLOPQFOFSJTTQSBLFWBOFFOOFUXFSLTUSVDUVVSNFU
AIVCTŉŅ EJFEPNJOFSFOJOEFOFUXFSLBDUJWJUFJUFO*OIFUJOUFSOFUCFTUBBUFFOWBTUFSFMBUJF
UVTTFOIFUUPUBBMBBOUBMWFSCJOEJOHFO MJOLT FOIFUUPUBBMBBOUBMLOPQFOŉ 'JHVVS 
<#VDIBOBO >
aantal links

Figuur 10.11

Internet verdeling van aantal ‘knopen’ en ‘links’
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)FUDPNCJOFSFOWBOIFUCFMBOHWBOEF[FAIVCTNFUFFSEFSFDPOTUBUFSJOHFOUFOBBO[JFOWBO
EF[XBLLFWFSCJOEJOHFO PGADPOOFDUPSTMFJEUUPUEFDPODMVTJFEBUEFLOPQFONFU [FFS WFFM
WFSCJOEJOHFO[PWFFMNPHFMJKLWFSCPOEFONPFUFOXPSEFONFUBOEFSFLOPQFOWJB[XBLLF
WFSCJOEJOHFO UFSXJKMEFLOPQFONFUXFJOJHWFSCJOEJOHFOKVJTUWJBTUFSLFWFSCJOEJOHFO
NPFUFOXPSEFOWFSCPOEFO
%JUQSJODJQFMJKLUWPPSNFFSEFSFPOEFS[PDIUFFDPTZTUFNFOPWFSFFOUFLPNFONFUEF
XFSLFMJKLIFJEXBBSTQSBLFJTWBOFFOPWFSXJDIUWBO[XBLLFWFSCJOEJOHFOCJOOFOEF
BSJTUPDSBUJTDIFTUSVDUVSFO<4PMÏ.POUPZB >6JUPOEFS[PFLJOHFOOBBSBOEFSF
OFUXFSLFO WBOHFIFFMWFSTDIJMMFOEFUPUNFFSWFSHFMJKLCBSFBBSE [PBMTIFUĨPSMEĨJEF
ĨFC CMJKLUFFO[FMGEFXJTLVOEJHQBUSPPOUFLPNFO0PLIJFSJTEFAUZQJTDIFEJBNFUFS
WBOEFOFUXFSLFOUFMLFOTLMFJOŉ¤8BUUTFO4USPHBU[IFCCFOJOTBNFOXFSLJOHNFUBOEFSF
POEFS[PFLFSTPWFSEFIFMFXFSFMEWFSTDIJMMFOEFCFTUBBOEF BMEBOOJFUGZTJFLFOFUXFSLFO
POEFS[PDIUŉ©0OEFS[PFLOBBSIFU/PPSEBNFSJLBBOTFFMFLUSJDJUFJUTOFUXFSLJTJOIFULBEFS
WBOEJUPOEFS[PFLIFUNFFTUSFMFWBOU)FUCFTUBBUVJUESJFTVCOFUXFSLFOEJFAJOUFSDPOOFD
UJPOTHFOPFNEXPSEFO CFXJKTUEBUIFUATNBMMXPSMEQSJODJQFOBHFOPFHPQHBBU PGTDIPPO
IFUOFUXFSLOJFUCFXVTUBMT[PEBOJHPOUXPSQFOJT OPDIEPPSXJMMFLFVSJTPOUTUBBOŉņ
&S[JKOUXFFTPPSUFOTNBMMXPSMEOFUXFSLFOUFPOEFSTDIFJEFO IFUIPNPHFOF FHBMJUBJSF
OFUXFSL XBBSBMMFFMFNFOUFOOBHFOPFHEF[FMGEFIPFWFFMIFJEWFSCJOEJOHFOIFCCFOFOIFU
BSJTUPDSBUJTDIFOFUXFSL HFLBSBLUFSJTFFSEEPPSEVJEFMJKLFPOHFMJKLIFJERVBIPFWFFMIFJE
WFSCJOEJOHFOŉŇ<"MCFSUFUBM B>)FU /PPSEBNFSJLBBOTF FMFLUSJDJUFJUTOFUXFSLJTUF
UZQFSFOBMTAFHBMJUBJSFMLFHFOFSBUPS USBOTGPSNBUPSPGTVCTUJUVVUJTHSPGXFHWFSCPOEFONFU
ESJFBOEFSFOŉň UFSXJKMFS OBHFOPFH HFFOTQSBLFJTWBOADPOOFDUPSTEJFOBBSWFSIPVEJOH
BBO[JFOMJKLNFFSWFSCJOEJOHFOIFCCFO FOBMTAIVCCJOOFOIFUOFUXFSLGVODUJPOFSFOŉŉ
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10.3.3
vertaling netwerkgeometrie naar
fysieke en sociale structuren
3FMFWBOU[JKOEFJOEFKBSFO[FTUJHEPPS$ISJTUPQIFS"MFYBOEFSHFÕOUSPEVDFFSEFPQQPOFOUF
TUSVDUVSFOEJFIJKBMTPOEFSMFHHFSWBOEFNPHFMJKLFDPODFQUJFWBOTUFEFOCFTDIPVXU
)JKPOEFSTDIFJEUEFCPPNBYJPNBFOIFUIBMGSPPTUFSBYJPNBŉŊ 'JHVVS <"MFYBOEFS 
>#FMBOHSJKLTUFWFSTDIJMJTEFPWFSMBQQJOHCJKIFUIBMGSPPTUFSBYJPNBWFSTVTEFHSPUFSF
CFQFSLJOHFOCJOOFOEFCPPNBYJPNB)FUIBMGSPPTUFSIFFGUFFOWFFMJOHFXJLLFMEFSFONFFS
TVCUJFMFTUSVDUVVSŉŋ
ŉŅ Hub staat voor ‘naaf ’ of ‘middelpunt’: een knooppunt met een
(flink) meer dan gemiddeld aantal
verbindingen in een netwerk. In de
luchtvaart geïntroduceerd als onderdeel van een ‘hub’ en ‘spoke’ luchttransport systeem.
ŉ Wiskundigen hebben een zogenaamde ‘power-law’ (ook wel bekend
als ‘Pareto’ of ‘Zipf ’) aangetoond,
dat neerkomt op een vorm van
zelf-organisatie: het zeer gewoon zijn
van kleine groottes, terwijl binnen
de netwerkstructuur grote ‘voorkomens’ juist zeer zeldzaam zijn. De
power-law komt neer op een rechtlijnige relatie van het principe ‘the rich
get richer’. In geval van het internet
bleek bijv. dat bij elke verdubbeling van het aantal links het aantal
knopen ongeveer vijfvoudig vermindert [Adamic et al., 2002; Faloutsos
et al., 1999].
ŉ¤ De ‘typische afstand tussen
documenten’, of in het geval van
het world wide web: het aantal
muisklikken tussen twee willekeurig
gekozen documenten [Barabási
et al., 2003]. Bij het World Wide
Web is de diameter 19, die bij
de verwachte 1000% groei in de
komende jaren, slechts toeneemt
tot 21. Ook bij onderzoek naar de
netwerken bij biochemische reacties
binnen ‘cellular metabolisms’ van
43 verschillende soorten bleek een
zelfde wiskundige relatie tussen het
aantal knopen en verbindingen als bij
het internet en het world wide web.
Telkens een uiterst geringe ‘diameter’
[Jeong et al., 2000].
ŉ© Ondermeer het netwerk van
verbindingen tussen de cellen van
een wormsoort, de structuur van
cruciale proteïnen bij mensen, voedselketens binnen ons ecosysteem, het

amerikaanse elektriciteits- netwerk
en verbindingen tussen woorden in
grammatica- en taalgebruik.
ŉņ Het elektriciteitsnet blijkt tien
keer meer geclusterd dan dat het
zou zijn als het netwerk willekeurig
was opgebouwd, terwijl gemiddeld
maar 18,7 transmissieverbindingen
gevolgd worden om van één element
naar een andere te komen, tegen 12
transmissieverbindingen in geval van
een werkelijk willekeurig netwerk
[Watts & Strogatz, 1998]. Door de
vele, schijnbaar willekeurige toevoegingen en groei benadert de structuur die van willekeurige structuren,
ontstaan volgens het principe van
diffusion-limited aggregation (DLA).
In dit geval lijkt de in de loop der
jaren gegroeide chaotische-, als negatief aangeduide structuur van het
Noordamerikaanse elektriciteitsnet
langzamerhand te transformeren
naar een netwerk met een grotere
robuustheid. De relatief snelle
oplossing van de grote stroomuitval
halverwege 2003 in grote delen van
het Noordoosten van de Verenigde
Staten lijkt dit te bevestigen. Na de
grote stroomuitval (ca. 30 miljoen
mensen) op 9 november 1965 en in
augustus 1995 (4 miljoen mensen)
is het de derde grote stroomuitval
in het Noordamerikaanse elektriciteitsnet geweest. Als aspect staat
dit geheel los van het relatief grote
gebrek aan onderhoud van (onderdelen) van het Noordamerikaanse
elektriciteitsnet. Verder investeren
in de interdependentie van de
hoogspanningsnet(ten) van de
verschillende delen van Noord
Amerika, zoals in 2003 door Bush
aangekondigd, vergroot de kans op
grootschalige stroomuitval [Morris,
2003].

ŉŇ De onderverdeling egalitair - aristocratisch (hiërarchisch) dient niet
geplaatst te worden binnen eenzelfde
indeling zoals deze in de jaren
tachtig van de 20e eeuw is geïntroduceerd binnen de ‘Cultural Theory’
[Thompson et al., 1989], al is ze wel
relevant. Binnen de ‘Cultural Theory’
werd voor het eerst een duidelijke
basis gelegd voor het begrijpen van
complexe samenlevingen en de
relatie met het milieu. Met betrekking tot de achterliggende redenen
van verandering worden vier wereldbeelden, culturele gezichtspunten
onderscheiden.
ŉň Het logische gevolg van het feit
dat het technisch gezien steeds
moeilijker en vooral duurder wordt
om meer verbindingen te maken met
één elektrisch substation, zodat het
eenvoudiger (en efficiënter) is ergens
anders de verbinding te maken.
ŉŉ De grote stroomuitval halverwege
2003 in grote delen van het noordoosten van de Verenigde Staten
toonde de gevolgen van het egalitaire
karakter van het netwerk.
ŉŊ De beeldspraak is enigszins
verwarrend aangezien het halfroosteraxioma niet gelijk te stellen is met
egalitaire visnetstructuren en de
boomaxioma niet met aristocratische
structuren. Als je de tekenwijze
van ‘omsluitende verzamelingen’
in een knopen-verbindingen structuur verandert, blijkt het halfroosteraxioma overeen te komen met die
van aristocratische structuren.
ŉŋ Een boom gebaseerd op 20
elementen kan hoogstens 19 van
de 20 subverzamelingen hebben,
terwijl het halfrooster, op dezelfde
20 elementen gebaseerd meer dan
een miljoen subverzamelingen kan
omvatten.
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(FWPMHJTFFOiHSPUFSFTUSVDUVSFMFTBNFOHFTUFMEIFJEwXBBSEPPSDPNQMFYFTPDJBMFTUSVDUVSFO
CJOOFODPODFQUJFTWBOIFUTDIFNBWBOIFUIBMGSPPTUFSCFUFSUFPNWBUUFO[JKO
7FFMWBOEFHFHSPFJEFCFTUBBOEFTUFEFOFOTUSVDUVSFOXPSEFOHFLFONFSLUEPPSFFOTUSVD
UVVSEJFEJUIBMGSPPTUFSBYJPNBCFOBEFSU UFSXJKMOBHFOPFHBMMFPOUXPSQFOTUFEFOFOTUBET
EFMFOBMTCPPNBYJPNBPNTDISFWFOLVOOFOXPSEFOŊŅ 'JHVVS <"MFYBOEFS >
Figuur 10.12
Axioma structuren
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)FUPOEFSLFOOFOWBOIFUTPPSUOFUXFSLJTWBOCFMBOHCJKWFSEFSHBBOEFHSPFJŊFOBMEBO
OJFUHFXFOTUFLSJNQŊ¤#JKEJUTPPSUDPNQMFYFWSBBHTUVLLFOWFSMPQFOPPS[BBLFOHFWPMH
OJFUMJOFBJS
$PNQMFYFQSPDFTTFOMBUFOFFOQBUSPPO[JFOWBOTUBCJMJUFJUFOJOTUBCJMJUFJUXBBSJO[PHFOBBNEF
ABUUSBDUPSFOŊ©BDUJFG[JKO<(FMEPG >)FUWPSNUEFMFJESBBEWPPSPOUXFSQFOEJFCFUFS
BBOTMVJUFOCJKUSBOTGPSNBUJFQSPDFTTFOFOEFFSNFFTBNFOIBOHFOEFQSPCMFNFOŊņTOFMMFS
PQMPTTFO%FWPPSOBBNTUFQSPCMFNFOEPFO[JDIWPPSCJKIFUXFHWBMMFOWBOCFMBOHSJKLF
EFMFOWBOIFUOFUXFSLJODPNCJOBUJFNFUFFOUFHFSJOHFWFFSLSBDIUŊŇ"SJTUPDSBUJTDIFFO
FHBMJUBJSFOFUXFSLFOWFSTDIJMMFOTUFSLWBOFMLBBS
6JUPOEFS[PFLCMJKLUEBUXJMMFLFVSJHF FHBMJUBJSFOFUXFSLFOWSJKTOFMVJUFFOWBMMFOCJK
XJMMFLFVSJHFDRPOHFDPÚSEJOFFSEFVJUWBMŊň*OFFOJEFOUJFLFVJUWBMTJNVMBUJFCJKFFO
BSJTUPDSBUJTDIOFUXFSLCMJKLUEBUBMTNFFSEBOEFIFMGUWBOEFLOPQFOWFSXJKEFSEXPSEU 
IFUSFTUBOUWBOIFUOFUXFSLOPHJOUFHSBBMCMJKGUGVODUJPOFSFO#JKFFOHFDPÚSEJOFFSEF HPFE
HFSJDIUFVJUWBMCMJKLUIFUBSJTUPDSBUJTDIFOFUXFSLWFFMHFWPFMJHFSŊŉ&SJTCJKTUSVDUVSFOTQSBLF
WBOFFOPNTMBHQVOU XBBSFFOHPFEGVODUJPOFSFOE NJOPGNFFSTUBUJTDIFTUSVDUVVSVJUFFO
WBMUJOFFOPOHFPSEFOEF TPNT[FMGTWFSBOEFSFOEFEZOBNJFL
#JKBSJTUPDSBUJTDIFOFUXFSLFOJTEPPSEFSFMBUJFGHFSJOHFEJBNFUFS XFJOJHCFOPEJHEF
UVTTFOTUBQQFOUVTTFOUXFFXJMMFLFVSJHFQVOUFOCJOOFOIFUOFUXFSL BNQFSTQSBLFWBOÏÏO
PNTMBHQVOU#JKTDIBEFEPPSVJUWBMWBOÏÏOPGNFFSEFMFOJTFFOEFFMUFJTPMFSFO XBBSEPPS
VJUWBMWBOIFUHFIFMFOFUXFSLWFSNFEFOLBOXPSEFOŊŊ"BOHF[JFOEFJOUFSDPOOFDUJFWBO
WFSTDIJMMFOEFOFUXFSLFOTUFFETNFFSPOEFSTUFVOEXPSEUEPPSDPNNVOJDBUJFTZTUFNFOEJF
FFOEFSHFMJKLFJOIPNPHFOFUPQPMPHJFIFCCFO MJKLUEJUBTQFDUWBOHFWPFMJHIFJEWPPSHFSJDIUF
BBOUBTUJOHWBOIFU[FLFSIFJETCFHJOTFMWBOEFFTTFOUJÑMFOFUXFSLFO XBBSBBOFFOQVCMJFL
CFMBOHWFSCPOEFOJT WBOXBBSEF&SCFTUBBOEVTUXFFSFHJNFTWBODPNQMFYFOFUXFSLFOFFO
FYQPOFOUJFFMSFHJNFEBUMFJEUUPUIPNPHFOFTUSVDUVSFOFOFFOTDIBBMWSJKSFHJNFEBUMFJEUUPU
FFOBSJTUPDSBUJTDIFTUSVDUVVS<"MCFSUFUBM "MCFSUFUBM B>
"MTFFOOFUXFSL TUSVDUVVS NBUIFNBUJTDIHF[JFOWPMMFEJHWPMHFOTEFCFMBOHSJKLTUF
LFONFSLFOWBOIFUATNBMMXPSMEQSJODJQF[PVXPSEFOPOUXJLLFMEPGBBOHFQBTUŊŋ XPSEU
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EF[FTDIBBMWSJKŋŅ<#BSBCÈTJFUBM >%F[F[PHFOPFNEFATDIBBMJOWBSJBOUJFIPVEUJOEBU
IFUFFOWPSNWBO[FMGPSHBOJTBUJFJT [PBMTFFSEFSBMHFDPOTUBUFFSECJKWFFMWBOEFXFSLFMJKLF
OBUVVSMJKLF FOAPVEFSF POUXJLLFMEF OFUXFSLFOŋ%FUXFFCFMBOHSJKLFWPPSXBBSEFOWPPS
FFOEVVS[BNF JOEF[JOWBOAEVSBCMF [FMGPSHBOJTBUJF[JKO
 IFUOFUXFSLNPFU DPOUJOV HSPFJFOEPPSEFUPFWPFHJOHWBOOJFVXFAWFSUJDFT PG
 WFSCJOEJOHFO FO
 OJFVXFWFSUJDFTNPFUFOBBOIFUOFUXFSLWFSCPOEFOXPSEFONFU[HOAWFFMWFSCPOEFO
 WFSUJDFTWPMHFOTIFUQSJODJQFWBOEFAWPPSLFVSTWFSCJOEJOH

ŊŅ Alexander [1966] analyseert meer-

dere ontworpen steden en stadsdelen, zoals meerdere tuinsteden in
Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten, de ‘Greater London Plan’
(1943) van Abercrombie en Forshaw,
het ‘Tokyo Plan’ door Kenzo
Tange, Chandigargh (1951) door
Le Corbusier, Brasilia door Lucio
Costa en zelfs de halfroosteraxioma
gelijkende ‘Mesa City, door Paolo
Soleri. Deze plannen zijn, ongeacht
hun organieke vormen, en gesuggereerde overlappende structuren,
geanalyseerd als voorbeelden van de
boomaxioma.
Ŋ Watts en Strogatz zijn de eersten
geweest die de transitie van een
locaal geordend systeem naar een
willekeurig groot-, en verbonden
netwerk, wiskundig gemodelleerd
hebben [Barabási et al., 1999].
Ŋ¤ Dit is een understatement voor de
sterker wordende dreiging van sabotage van (onderdelen van) de kritische infrastructuur. “Door de steeds
grotere interdependentie en afhankeilijkheid van” (relatief eenvoudig
toegankelijke, kwetsbare) aan de
essentiële infrastructuren gekoppelde
-of zelfs geïntegreerde- computernetwerken worden de risico’s steeds
groter“ [Presidential decision directive, 1998]. Amerikaanse defensie
specialisten constateren in diverse
onderzoeken dat gecoördineerde
aanvallen op verbindende informatiesystemen tot enorme consequenties voor diverse onderdelen van de
samenleving en de samenleving als
geheel kunnen leiden [Deutch, 1996;
Busby, 1999].
Ŋ© Attractoren worden gedefinieerd
als ‘preferentietoestanden’. Inzicht
in het patroon van attractoren, de
achterliggende mechanismen en
de werking van weerstanden tegen
verandering kan helpen bij het op de

juiste wijze adapteren van het proces
of –systeem [Geldof, 2002].
Ŋņ Een voorbeeld is de -vooral (tot
9-11 2001) in de Verenigde Staten en
Engeland- geldende capaciteitscrisis
in de luchtvaart; de congestie in de
lucht. Het luchttransport is een aristocratisch netwerk. Uit een recente
studie blijkt dat dit niet (meer) geheel
opgaat. Het aantal ‘superverbonden’
hubs is klein, als gevolg van een
proces dat met ‘voorkeurs verbinding’ wordt aangeduid [Buchanan,
2002]. Ten tijde van groei zal binnen
aristocratische netwerken de groei
zich concentreren bij de hubs. In de
loop van de tijd verliezen de meest
verbonden hubs echter hun voordeel, waardoor minder verbonden
knooppunten sneller groeien en het
netwerk als geheel meer egalitair van
karakter wordt. Door bijv. economische beperkingen kunnen aristocratische netwerken dus in egalitaire
netwerken transformeren, met alle
consequenties van dien [Nunes
Amaral et al., 2000].
ŊŇ De veerkracht houdt in dat tot
op zekere hoogte sprake moet zijn
van ‘overbodigheid’; dat bepaalde
elementen binnen een netwerk
dezelfde basistaken kunnen
uitvoeren, zodat bij het wegvallen
van willekeurige elementen andere
het kunnen overnemen volgens het
principe van de ‘by pass’.
Ŋň Meerdere systeemonderdelen
kunnen nog wel functioneren, maar
doen dit –zo mogelijk- los van elkaar
binnen een gefragmenteerd netwerk
[Albert et al., 2000a].
Ŋŉ Dit is het gevolg van het belang
van hubs binnen deze netwerken.
Voor het internet bijvoorbeeld
is maar gerichte uitval van 18%
van de elementen nodig voor een
volledige versplintering [Albert,
2000a]. Gezien het belang van de

informatiesystemen binnen veel
kritische (aristocratische) netwerken
in de samenleving bepleiten
diverse onderzoekers extra versterking, veerkracht, snel herstel of
andersoortige bescherming van
sommige informatie-infrastructuren
[Buchanan, 2002; Anderson &
Douglas Marcouiller, 2001]. Steeds
vaker wordt naar natuurlijke verdedigingsmechanismen gekeken om
(veelvoorkomende aristocratische)
netwerken te beschermen tegen
deze vorm van uitval door aanval.
De stapsgewijze, cognitieve aanpak
komt neer op het snel herkennen van
een aanval van buitenaf en het direct
tegenaanvallen dan wel isoleren
zodat de schade beperkt wordt tot
een klein deel van het netwerk zodat
tegelijkertijd de stromen omgeleid
kunnen worden.
ŊŊ Afhankelijk van de grootte van dit
geïsoleerde deel zou dit zelfs kunnen
leiden tot een transformatie van
een aristocratisch netwerk naar een
egalitair netwerk.
Ŋŋ Dit komt neer op het maken van
clusters, het aanbrengen van enkele
zwakke-, lange afstand verbindingen
binnen een verder relatief geordende
structuur en interconnectie tussen
de verschillende schaalniveaus. Te
overwegen valt een mogelijke aristocratische structuur met hubs (met de
mogelijkheid terug te vallen naar een
egalitair netwerk).
ŋŅ Maar niet schaalonafhankelijk,
aangezien dit afhankelijk is van
het beoordelingskader, ook wel
omschreven als de schaal-paradox
[Jong et al., 1997].
ŋ De eerder genoemde (willekeurige-) aanvalstolerantie van complexe
netwerken blijkt alleen van toepassing op dit soort ‘schaalvrije’, zgn.
‘inhomogeen verbonden netwerken
[Albert et al., 2000a].
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Figuur 10.13
Boom-axioma voorbeelden

analyse tuinstadstructuur

structuur ‘Greenbelt Maryland’

structuur ‘Mesa City’ van
Paolo Soleri

%F[FDPNCJOBUJFWBOHSPFJFOAWPPSLFVSTWFSCJOEJOHJTVJUFJOEFMJKLWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSEF
TDIBBMWSJKFEJTUSJCVUJFFOEFNPHFMJKLIFJEWBOAQPXFSMBXWFSTDIBMJOH[PBMT[FHFPCTFSWFFSE
[JKOJOXFSLFMJKLF CJKWOBUVVSMJKLF OFUXFSLFO#JBODPOJ#BSBCÈTJ<>UPPOEFO
CJOOFO[PHFOBBNEFDPNQFUJUJFWFOFUXFSLFOFOEJU[PHFOPFNEFASJDIHFUSJDIFSCFHJOTFM
IFUQSJODJQFWBOEFAmUUFSHFUTSJDIFSBBO&FOLOPPQLBOJOEJUTPPSUTZTUFNFOBMMFFO
WFSEFSWFSCJOEFOUFOLPTUFWBOBOEFSFLOPQFOIFU UIFPSFUJTDI DPNQFUJUJFWFLBSBLUFSWBO
EJUTPPSUOFUXFSLFOJTIFUHFWPMHWBOIFUGFJUEBULOPQFOEJFBMCJOOFOFFOTZTUFFNCFTUBBO
JOIFUDPOUJOVFHSPFJQSPDFTWBOIFUTZTUFFNNPFUFODPODVSSFSFONFUFFO BBOHFUPPOE
MJOFBJS UPFOFNFOEBBOUBMBOEFSFLOPQFO
)FUBTQFDUAmUIFJEJTWPPSEFWFSTDIJMMFOEFOFUXFSLFOBG[POEFSMJKLUFEFmOJÑSFO;PBMT
JOWPPSHBBOEFIPPGETUVLLFOHFBOBMZTFFSE LPNUIFU WPPSEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOFO
CJKCFIPSFOEFJOGSBTUSVDUVSFOOFFSPQFFODPNCJOBUJFWBOEFNBUFWBOnFYJCJMJUFJU 
VOJGPSNJUFJU DPOTJTUFOUJFFOPQUJNBMJTBUJFWBOEFPQXFLLJOH JO[BNFMJOHFOUSBOTQPSU
;FLFSIFJEWBOMFWFSJOHEPPSLXBMJUFJUTBGTUFNNJOHFOHFPQUJNBMJTFFSEF PNMPPQ UJKE JT
OBBTUEVVS[BBNIFJE JOEFEVCCFMFCFUFLFOJT IFUTMFVUFMCFHSJQ
7FSXBDIUXPSEUEBU POHFBDIUEFEZOBNJTDIFEBOXFMHFPNFUSJTDIFBBOOBNFTWBOEF
TUSVDUVVSWBOEFOFUXFSLFO<#BOBWBS > IFUTDIBBMWSJKFLBSBLUFSFFOQSJODJQFJT 
HFOFSJFLDRVOJWFSTFFMWPPSDPNQMFYFOFUXFSLFO<#BSBCÈTJFUBM #BOBWBSFUBM 
>%FTDIBBMWSJKFIFUFSPHFOJUFJUWBOUSBOTGPSNFSFOEFFODPNQFUJUJFWFDPNQMFYF
OFUXFSLFOJTFFOEJSFDUHFWPMHWBOIFUQSJODJQFWBO[FMGPSHBOJTBUJFEPPSMPLBMFCFTMJTTJOHFO 
HFNBBLUEPPSJOEJWJEVFMFAWFSUJDFTFOHFCBTFFSEPQJOGPSNBUJFEBUWJBEFDPNNVOJDBUJF
TZTUFNFOJTHFMFJEOBBSEFNFFS[JDIUCBSFASJKLFSFA NFFSWFSCPOEFOAWFSUJDFT POHFBDIUEF
BBSEFOEFCSPOWBOEF[F[JDIUCBBSIFJE<#BSBCÈTJFUBM "MCFSUFUBM "MCFSU
#BSBCÈTJ C>
%JULBOFSUPFCJKESBHFOEBUPWFSIFEFOFOCFIFFSEFSTWBO QVCMJFLF OFUXFSLFOLVOOFO
BGTUBQQFOWBOCFMFJEEBUFFOWBTUFJOEEPFMOBTUSFFGU%PPSEFMBOHFQSPDFEVSFTJTPQIFU
NPNFOUWBOSFBMJTBUJFEFWJTJFBMXFFSBDIUFSIBBMEEPPSEFHFUSBOTGPSNFFSEFXFSLFMJKLIFJEŋ¤
<"SUIVS >)FUJEFFIJFSBDIUFSJTEBUFDPOPNJTDIFTUSVDUVSFOJOEBUHFWBMOJFU
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Hoofdstuk 10

IPFWFOUFLSJTUBMMJTFSFOSPOEPNLMFJOF BGHFCBLFOEFCFMFJETEPFMFOXBBSCJKFFOHFXFOTU
FJOECFFMEWJBEXBOHNBUJHFSFHFMHFWJOHXPSEUOBHFTUSFFGE NBBSNFFLVOOFOFWPMVFSFO
OBBS NFF HSPFJFOEFTUSVDUVSFOŋ©)FUMFJEUUPUFFOOJFVXFGPDVTEJFEFCBTJTLBOWPSNFO
UPUTUSVDUVSFMFXJK[JHJOHFOJOEFUPQPMPHJFWBOPOUXPSQFOFOPGWFSCPOEFODPNQMFYF
OFUXFSLFO
$FOUSBMFWSBBHJTIPF HFHFWFOFFOCFQBBMEFUPQPMPHJFWBOFFOOFUXFSL PQFFOEZOBNJTDIF
NBOJFSPQUJNBBMFYUSBWFSCJOEJOHFOLVOOFOXPSEFOUPFHFWPFHEPGXFHHFOPNFOBBO
DPNQMFYFOFUXFSLFO PNWPMIPVECBBSUFGVODUJPOFSFOŋņ
0QIFUNPNFOUEBUOFUXFSLFOFWPMVFSFOOBBSDPNQMFYFTZTUFNFO NFUFFOTUSVDUVVS
EJFPQEFCFTQSPLFOXJK[FHFLFONFSLUXPSEU JTIFUHFFOWSBBHTUVLWBOFFOPQUJNBMF
TDIBBMNFFS(SPFJPGLSJNQJTCJOOFOEFBSJTUPDSBUJTDIFTUSVDUVVSWBOEJUTPPSUDPNQMFYF
OFUXFSLFOFFOWPVEJHFSPQUFWBOHFOWPMHFOTEFQSJODJQFTWBOWPPSLFVSTUPFWPFHJOH 
AQPXFSMBXBGIBOLFMJKL%JUIPVEUJOEBUEFLPQQFMJOHWBODFOUSBMFOFUXFSLFOBBO
EFDFOUSBMFOFUXFSLFO FOWJDFWFSTB TUSBUFHJTDIEBOXFMBTFMFLU CFJEFTZTUFNFOWFSTUFSLU
)FUCJFEUCPWFOEJFOFFONPHFMJKLFFOWPVEJHFPQTUBQWPPSFFOTOFMMFSFJOUSPEVDUJFWBO
EFDFOUSBMFUFDIOJFLFOFOTZTUFNFOEJFHFCSVJLNBLFOWBOIFSOJFVXCBSFCSPOOFO[POEFS
SFFETHFEBOFJOWFTUFSJOHFOPWFSCPPSEUF[FUUFO
#FJEFPOUXJLLFMJOHTSJDIUJOHFO EFJOUFSDPOOFDUJFFOEFBVUPOPNJFDREFATDBMFFDPOPNZ
FOEFAFDPOPNZPGTDBMFT MJKLFOFMLBBSNFFSOPEJHUFIFCCFOEBOUPUOVUPFWFSPOEFSTUFME
0QMPTTJOHFONPFUFOEVTOJFUTMFDIUTHF[PDIUXPSEFOJOIFUDSFÑSFOWBOTUFSLHFPSEFOEF
TZTUFNFOEBOXFMJOPOHFPSEFOEFPGXJMMFLFVSJHF OBBSADIBPTOFJHFOEF BMEBOOJFU[P
HFHSPFJEFOFUXFSLFO

10.3.4
nut en noodzaak interconnectie en integratie van
lokale clusters binnen essentiële infrastructuren
4UFFETWBLFSXPSEUHFTQSPLFOPWFSEFOPPE[BBLWBOIFUPQEFMFOWBOTUFEFMJKLFTUSVDUVSFO
FOEF FOFSHJF JOGSBTUSVDUVSFOJOMPLBMF EBUXJM[FHHFOHFNFFOUFMJKLFPGOPHLMFJOFSF
OFUXFSLFO<%0& >%JUBMEBOOJFUBMTPOEFSEFFMWBOEFHSPUFSF DFOUSBMF OFUXFSLFO
#FEPFMEXPSEUEBUEBBSNFFEF MFWFSJOHT [FLFSIFJECFUFSUFHBSBOEFSFOJT FFONFFS
FFOWPVEJHFJNQMFNFOUBUJFFOPOEFSMJOHFBGTUFNNJOHWBOIFSOJFVXCBSFCSPOOFONPHFMJKL
JT FOEBBSNFFFFOHSPUFSFĊFDURVBFNJTTJFSFEVDUJFTLBOXPSEFOCFIBBME
&FOBOEFSBSHVNFOUEBUTUFFETWBLFSXPSEUHFOPFNEJTEBUIFUEFPQTUBQOBBSFFOPQEF
XBUFSTUPGFDPOPNJFFOWFSEFSHBBOEFDPNCJOBUJFWBOXBSNUFFOLSBDIU ĨĜĜ HFTUPFMEF
SVJNUFMJKLFPSEFOJOHCFUFSGBDJMJUFFSU%FBSHVNFOUBUJFJTOJFUHFIFFMLMPQQFOE(FTUFMEF
WPPSEFMFOEPFO[JDIBMMFFOWPPSBMTFSUFWFOTTDIBBMWPPSEFMFO[JKO EBBSXBBSIFUHBBUPN
IFUBGTUFNNFOWBOQJFLFOFOEBMFO%BBSWPPSJTPOEFSMJOHFWFSCPOEFOIFJEWBOEFSHFMJKLF
ŋ¤ Zie hiervoor de probleemanalyse

in hoofdstuk 1.3 en hoofdstuk 3.2
/3.3.
ŋ© Yook [et al., 2001] verbindt dit
principe aan verschillende transportsystemen in de natuur, variërend
van cardiovasculaire- tot luchtwegsystemen, die gekenmerkt worden
door gedefinieerde stroomgroottes

of –snelheden, bepaald door de
afzonderlijke verbindingen, waarvan
de grootte bepaald wordt door de
netwerktopologie [Banavar et al.,
1999].
ŋņ Gedacht wordt aan het introduceren van cognitieve functies binnen
het door communicatie-infrastructuur ondersteunde deel, zoals
patroonherkenning [Banavar et al.,

1999; Yook et al., 2001].
ŋŇ In het Verenigd Koninkrijk
zijn door de Watford City Council
plannen uitgewerkt voor micronetten
voor elektriciteit en daaraan gekoppelde brandstofcellen gecombineerd
met uitgebreide energiemaatregelen
in de stad en de regio Hertfordshire
[Roaf & Viljoen, 2004].
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MPLBMFOFUUFOBMTOFMOPPE[BLFMJKL%F[FOPPE[BBLUPUPOEFSMJOHFWFSCPOEFOIFJEJTPPLOBBS
WPSFOHFLPNFOVJUEFQSJODJQFTWBOOFUXFSLHFPNFUSJFJOSFMBUJFUPU[FLFSIFJETHBSBOUJFTCJK
BMEBOOJFUHFGPSDFFSEFVJUWBMWBO EFMFOWBO IFUOFUXFSL
Figuur 10.14
‘Interconnector’ tussen Zeebrugge (B)
en Bacton (UK)

De zogenaamde ‘Interconnector’ vormt een belangrijke schakel in het net van hoofdtransportleidingen voor aardgas in Europa. De verbinding komt vooral voort uit economische achtergrond.

&FOEFSHFMJKLFOFUXFSLHFPNFUSJFIFFGUCFUSFLLJOHPQEFWFSTDIJMMFOEFTPDJBMF FOGZTJFLF
OFUXFSLFO(F[JFOEFBBSEFOSFMBUJFWFFFOWPVEWBOJOUFSDPOOFDUJFJTIFUQSJODJQFHPFE
UPFQBTCBBSWPPSEFFOFSHJFTUSPPNHFSFMBUFFSEFJOGSBTUSVDUVSFO WPPSBMWPPSFMFLUSJDJUFJU
&FOVJUXFSLJOHWBOEJUQSJODJQFJTEBUAQPXFSHBUFT<3PBG7JMKPFO >XPSEFO
HFSFBMJTFFSEUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFMPLBMFOFUXFSLFOPNFOFSHJF[FLFSIFJEJOEFUPFLPNTU
UFHBSBOEFSFO NBBSUFHFMJKLFSUJKEEFNPHFMJKLFWPPSEFMFOWBOCFUFSFBGTUFNNJOHFOIFUPQ
MBHFSFTDIBBMOJWFBVTPQMPTTFOWBOFOFSHJFBBOCPEFOoWSBBHBGTUFNNJOHPQFOIPVEFO%JU
[PVEBOQMBBUTNPFUFOWJOEFOUF[BNFONFUIFUPQ[FUUFOWBOFFOFJHFOA&OFSHZ6TF1MBO
EPPSEFBG[POEFSMJKLFFFOIFEFO CJKWPPSCFFMETUFEFOPGTUFEFMJKLFSFHJPTŋŇ&FOEFSHFMJKL
QMBOXPSEUCJKMPLBMFOFUXFSLFOWBOHSPUFSCFMBOHJOWFSCBOENFUPQCSFOHTUHFCSVJL
BGTUFNNJOHFONFUUFWFSXBDIUFOHSPUFSHSPOEHFCSVJLCJKUPFQBTTJOHWBOIFSOJFVXCBSF
CSPOOFO%JUHSPUFSFHSPOEHFCSVJLNPFUEPPSWPSNFOWBONFFSWPVEJHSVJNUFHFCSVJL
HFPQUJNBMJTFFSEXPSEFO
0PLWPPSBBOEFBGWBMXBUFSTUSPPNHFSFMBUFFSEFTZTUFNFOFOOFUXFSLFOJTIFUQSJODJQFWBO
JOUFSDPOOFDUJFFOJOUFHSBUJFWBOMPLBMFDMVTUFST FOFFOBBOHFQBTUFOFUXFSLHFPNFUSJFHPFE
UPFQBTCBBS)FULBOEFNPHFMJKLIFEFO PN[PXFMEFIPSJ[POUBMFBMTWFSUJDBMFJOUFHSBUJF
CJOOFOEFBGWBMXBUFSLFUFOUFWFSLSJKHFO CFWPSEFSFO%FPOUXJLLFMJOHWBO BGWBM XBUFS
LFUFOCFESJKWFO EJFIFUPQFSBUJPOFMFCFIFFSWBOEFSJPMFSJOHWBOHFNFFOUFOPWFSOFNFO
XPSEUTUFSLFSŋň%JULBOFFOHFNFFOTDIBQQFMJKLFEPFMBGXFHJOH NFUQSPDFEVSFMFFO
LPTUFOWPPSEFMFOPQMFWFSFO)FUMFJEUUPUCFSHJOHPQ[VJWFSJOH TUVSJOHUVTTFOEFBGWPFSWBO
WFSTDIJMMFOEFALFSOFOOBBSÏÏOPGNFFSģĨīĚTPGĚēĒT FOLFUFOPOEFSTUFVOFOEFNJEEFMFO
LVOOFOHF[BNFOMJKLXPSEFOJOHF[FU#PWFOBMXPSEUIFUNPHFMJKLÏÏOHFÕOUFHSFFSE
BGWBMXBUFSTZTUFFNCFOBEFSJOHUFLSJKHFOUPUBBMVJUXPSQWBOIFUSJPPMTUFMTFMFOģĨīĚŋŉ
*OEFWPPSHBBOEFQBSBHSBBGIFCCFOXFHF[JFOEBUHFOPFNEFQSJODJQFTTDIBBMWSJK[JKO 
NBBSUFHFMJKLFSUJKEOJFUTDIBBMPOBGIBOLFMJKL%JUCFUFLFOUEBUEFLFSOPQMPTTJOHFOWPPSEF
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WFSTDIJMMFOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOPQFFOBOEFSTDIBBMOJWFBVLVOOFOMJHHFO NBBSEBUIFU
PQMPTTJOHTQSJODJQFXFMWFSHFMJKLCBBSJTŋŊ
%FJOUFHSBUJFWBOTUFSLFSHFDMVTUFSEF BMEBOOJFUBMTAEFDFOUSBBMUFCFTDIPVXFOEFFM
OFUUFOFOPGTZTUFNFOEJFJOQSJODJQFNFFSHFSJDIU[JKOPQ[FMGWPPS[JFOJOHFOEJFUFWFOT
HFEVSFOEFFFOCFQBBMEFUJKELVOOFOGVODUJPOFSFO[POEFSEFOPPE[BBLWBOUSBOTQPSU 
EBOXFMAWFSCPOEFOIFJE WPSNFOFFOCFMBOHSJKLFCBTJTWBOEFCFTQSPLFO FOBMTHFXFOTU
CFTDIPVXEFDPNQMFYFHSPFJFOEFOFUXFSLFOPQHSPUFSFTDIBBMOJWFBVT
%FMBBUTUFO[JKOWPPSXBBSEFWPPSIFUBDDVSBBULVOOFOJOTQFMFOPQEFEZOBNJFLWBO
POHFMJKLUJKEJHFUSBOTGPSNBUJF#PWFOEFOCJFEFO[JKFFOHFMJKLXBBSEJHFPGCFUFSFMFWFSJOHT
[FLFSIFJEWPPSFMLEFFMWBOIFUOFUXFSL FOWPPSBMPPLWPPSIFUWFSCPOEFOHFIFFM
6JUFJOEFMJKLXPSEUFFOCBTJTHFCPEFOWPPSFFONFFSSBEJDBMFWFSEVVS[BNJOH JOEFEVCCFMF
CFUFLFOJT WBOIFUHFIFMFOFUXFSL JODMVTJFGEFFSBBOHFLPQQFMEFWPPS[JFOJOHFO0PL[JKO[F
CFUFSBBOUFTMVJUFOPQ JOEJWJEVFMF HFCSVJLFSTXFOTFO)FU[BMMFJEFOUPUHSPUFSFBVUPOPNJF
WBOEFMFOFOBBOTMVJUFOEoNJUTHFXFOTUWBOIFUHFIFMFOFUXFSL#PWFOEJFO[PSHUIFU
WPPSFFONJOEFSLXFUTCBSFBGIBOLFMJKLIFJETQPTJUJFWBOOJFUNFFSBBOTUVVSCBSFUFDIOJTDIF 
TPDJBMF QPMJUJFLFFONBSLUUFDIOJTDIFQSPDFTTFOFOWBOTPDJBBMHFPHSBmTDIHF[JFOPOTUBCJFMF
HFCJFEFO)FUWPPS[JFUJOFFOTUFFETNFFSOPPE[BLFMJKLHFBDIUFAUFSVHWBMPQUJFCJOOFOEFJO
HBOHHF[FUUFQSPDFTTFOWBOMJCFSBMJTFSJOHFODFOUSBMJTFSJOHWBOOFUXFSLFO

10.4
Conclusies & Aanleiding Hoofdstuk 11
10.4.1
conclusies hoofdstuk 10
t &FOTUSVDUVSFFMIFSPOUXFSQWBOEFWPPS[JFOJOH FO WPPSEFFTTFOUJÑMFTUSPNFONPFU
IPPHPQEFJOOPWBUJFBHFOEBXPSEFOHFQMBBUTU
t %FBDUVFMFWSBBHWBOBGTUFNNJOHPQEFXFOTFOWBOHFCSVJLFSTWPPSEFFTTFOUJÑMF
OFUXFSLFO[PSHUWPPSFFONFFSMPDBBM PNHFWJOHTHFSJDIUPSHBOJTFSFOFOFFOOBESVLPQ
JOOPWBUJFNBOBHFNFOU%FBBOEBDIUNPFUVJUHBBOOBBSPOUXJLLFMJOHFOEJFNJOEFS
QBEBGIBOLFMJKL[JKO
t #JOOFOEFFOFSHJFTFDUPS[JKOFSUXFFIPPGESJDIUJOHFOWPPSJOOPWBUJFT&OFS[JKETEF
JOQBTTJOHWBOEFDFOUSBMFFMFLUSJDJUFJUTPQXFLLJOH FOBOEFS[JKETEFJOQBTTJOHWBOOJFVXF
HBTWPSNJHF FOFSHJFESBHFST

ŋň Zie hoofdstuk 5.4.3.
ŋŊ Zo zal het principe voor de elekŋŉ Daarnaast zijn er ontwikkelingen triciteitsgerelateerde netwerken in

leveringszekerheid van het netwerk
en is als investering daarmee bovenNederland vertaald kunnen worden dien efficiënter dan het in recente
met betrekking tot maatregelen
naar het toevoegen van een intercon- discussies steeds vaker genoemde
die toepassing hebben op integrale
teruggrijpen op toevoeging van extra
nectie via een zwakke, maar directe
oplossingen buiten de afvalwateropwekkingscapaciteit in de vorm van
keten, zoals het scheiden van water- verbinding, bijvoorbeeld HVDC naar
kerncentrales. Voor de afvalwaterhet
Noorseof
IJslandse
elektricistromen,, het afkoppelen, infiltreren
stroom speelt daarentegen eenzelfde
en bufferen (kort en lang), de toepas- teitsnetwerk. Gestelde toevoeging
principe op het bovengemeentelijk
heeft dan een positief effect op de
sing van zuivering in het watersy(regionaal) schaalniveau, terwijl voor
duurzaamheid
–in
de
dubbele
betesteem en de doorspoeling van het
de vaste afvalstroom het principe het
kenis- (gezien het overschot aldaar
watersysteem [Vries, 2002a].
van uit hernieuwbare bronnen opge- beste vertaald kan worden naar het
wekte elektriciteit) en robuustheid en boven regionale schaalniveau.
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t #JOOFOEFTBOJUBUJFTFDUPSSJDIUFOJOOPWBUJFT[JDIPQJOUFHSBMFDPODFQUFOFONBOBHFNFOU
FOBEBQUJFWFNPEVMFTFOSBOEWPPS[JFOJOHFO [PBMT3FBM5JNF$POUSPM
t &SNPFUPQFFOBOEFSFNBOJFSNBSLUHFSJDIUHFPSHBOJTFFSEUFXPSEFO%JULPNUWPPSU
VJUEFMJCFSBMJTFSJOHQSPDFTTFOFOWBOVJUEFOPHWBBLPOEFSCFMJDIUFHSPFJFOEFWSBBHOBBS
HFCSVJLFSTTQFDJmFLFPQMPTTJOHFO
t %FOPPE[BBLUPUJOUFHSBUJFCFTUBBUOJFUVJUEFOBVXFJOUFSQSFUBUJFWBOJOUFHSBBM
NBOBHFNFOUBMMFFO)FUCFUSFGUIFUUFDIOJTDIFOSVJNUFMJKLJOUFHSFSFOWBOWFSTDIJMMFOEF
JOGSBTUSVDUVSFOCPWFOFOPOEFSHSPOET#JKEFCFTUVVSMJKLPSHBOJTBUPSJTDIFJOUFHSBUJF
EJFOUEFEJFOTUWFSMFOJOHCFUFSPQWBOVJUFJOEHFCSVJLFSTBMTHFXFOTUBBOHFHFWFO
TDIBBMOJWFBVTQMBBUTUFWJOEFO
t ;PXFMCJKQSPDFTJOUFHSBUJFBMTCJKTZTUFFNJOUFHSBUJFHFMEUEBUCFJEFQFSEFmOJUJF
JOHFXJLLFME[JKO%FPSHBOJTBUJFFOMPHJTUJFLWBOEFJNQMFNFOUBUJFUJKEFOTFOOBEF
POUXJLLFMJOHFOSFBMJTBUJFJTWBOHSPPUCFMBOH
t )FUQSJODJQFWBOAUFDIOPMPHJDBMFYUFSOBMFDPOPNJFT[PVHFLPQQFMENPFUFOXPSEFOBBO
TQFDJmFLFTDIBBMOJWFBVTJOQMBBUTWBOBBOTQFDJmFLFWBLHFCJFEFOPGEFFMTUSPNFO
t %FHFOPFNEFLPQQFMJOHLBOEFIJTUPSJTDIHFHSPFJEFSFMBUJFTDRWBTUHFSPFTUF
CFTUVVSMJKLFPSHBOJTBUJFCJOOFOEFPSHBOJTBUJFT[FMGFOEFWFSCJOEJOHFOOBBSFMLBBSFO
OBBSEFNFFSBMHFNFOFTPDJBMFTUSVDUVSFOJOEFTQFDJmFLFMPLBMJUFJUFO IFMQFOEPPSCSFLFO
t )FUUPFWPFHFOWBOEFDFOUSBMFDMVTUFST NFUBMEBOOJFUHFDPNCJOFFSEFBVUPOPNF
EFFMTUSPNFO JOEFDFOUSBMFOFUXFSLFOWPMHFOTEFQSJODJQFTWBOATDIBBMJOWBSJBOUJF 
[BMEFSPCVVTUIFJEWBO[PXFMEJFWBOEFJOEJWJEVFMFDMVTUFSTBMTIFUDFOUSBMFOFUXFSL 
WFSHSPUFO6JUFJOEFMJKLMFJEUEJUWFSHSPUFOWBOSPCVVTUIFJEUPUIFUHFOFSFSFOWBOWFSEFSF
QSPDFTTFOWBOWFSEVVS[BNJOHPQBOEFSFTDIBBMOJWFBVT
t &SJTHFFOPQUJNBMFTDIBBMWPPSBVUBSLJF OPDIJTFSEFOPPE[BBLPNEF[FUFCFOPFNFO
%FJOWVMMJOHWBODMVTUFSTCJOOFOFFOHSPUFSOFUXFSLLBOXFMJOTQFMFOPQFFOXFOT
WBO[FMGWPPS[JFOJOHEPPSNJEEFMWBOIFUDSFÑSFOWBOFFOWPSNWBOARVBTJBVUPOPNJF 
NPHFMJKLBMTUFSVHWBMTDFOBSJPWBOEFTUJKHFOEFBGIBOLFMJKLIFJE%FJOWVMMJOHWBOEF
OFUXFSLFOJTEBOBOEFSTEBOEFOVHBOHCBSF
t "VUBSLJFBMTQSJODJQFJTUFHFMJKLFSUJKETDIBBMBGIBOLFMJKLFOTDIBBMJOWBSJBOU%FTDIBBM
BGIBOLFMJKLIFJEWBOEFTDIBBMJOWBSJBOUJFCFUFLFOUEBUBVUBSLJFOPHWPMMFEJHBGIBOLFMJKL
WBOEFAHFOJVTMPDJJT%FVJUXFSLJOHJTQMBBUTFOHFCSVJLFSTHFCPOEFO

10.4.2
aanleiding hoofdstuk 11
"OBMZTFCJOOFOIPPGETUVLOBBSEFQSPCMFNFOFONPHFMJKLIFEFOWBODPNQMFYF
OFUXFSLFO QSPDFTTFOWBODPOUJOVFUSBOTGPSNBUJFFOTUFFETHSPUFSFJOUFSEFQFOEFOUJFFO
JOUFSDPOOFDUJFIFFGUHFMFJEUPUUJKEMP[FDSJUFSJBWPPSEFOPPE[BLFMJKLFHFPNFUSJFWBOEF
FTTFOUJÑMFOFUXFSLFOŋŋ.FUCFUSFLLJOHUPUEFJOTUBCJMJUFJUWBOBVUPOPNF EFFM TZTUFNFO
JTIFUOBBSWPSFOHFLPNFOCFMBOHŅŅWBOFFOPOEFSMJOHFWFSXFWFOIFJEDRSFMBUJFWBOEF
DFOUSBMFFOEFDFOUSBMFTDIBBMOJWFBVTCJOOFOFOUVTTFOOFUXFSLFOHFCMFLFO%JUIFFGUHFMFJE
UPUFFOTFSJFWBOQPUFOUJÑMFWPPSXBBSEFOCJOOFOIFU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO 1W.
IPPGETUVL EJFEFEPFMTUFMMJOHWBOIFUPOEFS[PFLLVOOFOIFMQFOSFBMJTFSFO
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%FBBOHFUPPOEFOPPE[BBLNFFSOBESVLUFMFHHFOPQEFPOUXJLLFMJOHWBOTUFSLF EFDFOUSBMF
FOPOEFSMJOHWFSCPOEFOLOPQFO PGDMVTUFST CJOOFOBSJTUPDSBUJTDIWPSNHFHFWFOOFUXFSLFO
WPSNUEFCBTJTWPPSEFWFSEFSFVJUXFSLJOHWBOPQMPTTJOHTSJDIUJOHFOFOFFOQMBOWBOBBOQBL
)FUPOUXJLLFMEFQSJODJQFNPFUWFSUBBMEXPSEFOOBBSEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHFOWPPSBMEF
HFCPVXEFPNHFWJOH BMTCBTJTWBOFFOWFFMPNWBUUFOEFTUSVDUVVSEJFIFUVJUFJOEFMJKLFEPFM
WBOEFWFSEVVS[BNJOHWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOCJOOFOEFHFCPVXEFPNHFWJOHŅ
7SBBHJTIPFIFUQVCMJFLCFMBOHCJOOFOFFOEFSHFMJKLFJOWVMMJOHFSVJULPNUUF[JFO FOIPF
EF[FEFIVJEJHFWPSNFOWBOWFS[FMGTUBOEJHEF JOGSB TUSVDUVSFOCJKTUVVSUPGCJKLBOTUVSFOUPU
EFHFXFOTUFnFYJCFMFFOHFEJĊFSFOUJFFSEFWPSN7PPSEFPOEFSTUFVOJOHWBOWFSEFSHBBOEF
WFSEVVS[BNJOHJTOPEJHEBUEFUFPOUXJLLFMFOEFFMTZTUFNFOCJOOFO[POHFPNFUSJFIFUEPFM
WBOBVUPOPNJFCFOBEFSFO%JUMFJEUUPUFFOJOUFHSBBMTZTUFFN[POEFSEFOBEFMFOWBOJOTUB
CJMJUFJUFOTDIBBMmYBUJF [PBMTCFTQSPLFOJOIPPGETUVLFO
)FUWPMHFOEFIPPGETUVLPOEFS[PFLUEFDPOTFRVFOUJFTWPPSEFSVJNUFMJKLFTBNFOIBOHFO
SVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOHWBOEFHFCPVXEFPNHFWJOHCJOOFOEFHFTUFMEFPQMPTTJOHTSJDIUJOH

ŋŋ Om verdere processen van

verduurzaming te kunnen genereren
op andere schaalniveaus.
ŅŅ Belang van duurzame flexibiliteit, duurzaamheid en zekerheidsgaranties.
Ņ Volgens Frey [2004] is juist de

afwezigheid van een competente
veelomvattende structuur voor accuraat mondiaal management omtrent
de invulling van duurzame ontwikkeling het voornaamste probleem voor
het realiseren van een ‘duurzame
samenleving’. Het leidt tot besluiten
aangaande ‘duurzame ontwikke-

LEESWIJZER MODEL A: 11

MODEL B :

-

ling’ op lagere schaalniveaus zoals
op de schaal van de Europese
Gemeenschap, de schaal van de
afzonderlijke landen of individuele
steden. De noodzakelijke samenhang en mogelijke synergie-effecten
ontbreken nog te vaak.

MODEL C :

-

MODEL D :

11
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11.1
Inleiding
"BOTMVJUFOEPQEFHFTUFMEFEJBHOPTF IPPGETUVLFO FOIFUWFSUBMFOWBOEFVJULPNTUFO
NFUCFUSFLLJOHUPUEFBOUXPPSEFOPQBDIUFSHSPOEWSBBH**JOSFMBUJFUPUCFTUBBOEF
DPODFQUFO IPPGETUVLFO USBDIUEJUIPPGETUVLEFCBTJTUFMFHHFOWPPSEFBBOUFESBHFO
PQMPTTJOHTSJDIUJOH[PBMTEJFJOIFUUXFFEFEFFMWBOIFUPOEFS[PFL[BMXPSEFOVJUHFXFSLU
WPPSFFOQSBLUJKLDBTVT.FFSDPODSFFUCFUFLFOUEJUIFUWFSUBMFOWBOEFDPOTFRVFOUJFT
WBOEFJOIPPGETUVLOBBSWPSFOHFLPNFOBMUFSOBUJFWFOFUXFSLDPOmHVSBUJFOBBS
WPMIPVECBSFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHFOEFXJK[FXBBSPQEFHFCPVXEFPNHFWJOHFOFTTFOUJÑMF
JOGSBTUSVDUVSFOFOWPPS[JFOJOHFOEBBSCJOOFOTBNFOHFTUFME[PVEFONPFUFOXPSEFO*O
BBOTMVJUJOHPQEFJOIPPGETUVLHFDPOTUBUFFSEFOPPE[BLFMJKLFWFSBOEFSEFPNHBOHNFU
nFYJCJMJUFJUFOIFUPQOFNFOWBONFFSBBOPQFO HSPFOF SVJNUFHFLPQQFMEFGVODUJFT 
[BMCFLFLFOXPSEFOXFMLFBDUVFMFPOUXJLLFMJOHTNPEFMMFOFOTUSBUFHJFÑOFFOEFSHFMJKLF
JOUFHSBUJFWBOOBUVVSMJKLFTZTUFNFOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOHIFUCFTUFGBDJMJUFSFO¤
)FUWPSNUEFCBTJTWPPSEFOBEFSFVJUXFSLJOHWBOEFFFSEFSCFIBOEFMEFEFSEF
BDIUFSHSPOEWSBBH©
"DIUFSHSPOEWSBBH***
Is er een optimale schaal voor autarkie per stroom, en zo ja, wat is de optimale schaal?

%FVJUXFSLJOHSJDIU[JDIPQEFSVJNUFMJKLFDPOEJUJFTPQEFWFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVT EF
CPWFO TUFEFMJKLFWPSNFODPOmHVSBUJF EFTUFEFMJKLFUZQPMPHJFFOEFJOWVMMJOHFSWBOPQ
HFCSVJLFSTOJWFBV)FUMBBUTUFSBBLUEBBSNFFEFHFCSVJLFSTHFSFMBUFFSEFBTQFDUFOEJFBBOEF
PSEF[JKOCJOOFOEFWJFSEFBDIUFSHSPOEWSBBHņ
"DIUFSHSPOEWSBBH*7
In hoeverre kan via het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken de participatie en
betrokkenheid van gebruikers verhoogd worden?

(F[JFOEFOBESVLPQTUSBUFHJTDIFNBBUSFHFMFOUFOCFIPFWFWBOTUSVDUVSFMFWFSCFUFSJOH
XPSEUHFLFLFOJOIPFWFSSFEFJOGSBTUSVDUVSFOBMEBOOJFUTUVSFOELVOOFOXPSEFOJOHF[FUCJK
EFUSBOTGPSNBUJFOBBSFFONFFSnFYJCFMFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHDRDPOmHVSBUJFPQCBTJTWBO
IFUJOUSPEVDFSFOWBOABVUPOPNFEFFMTZTUFNFOEBOXFMEFFMTZTUFNFOEJFEBU[PWFFMNPHFMJKL
OBTUSFWFO

 Kan het (de)centraal oplossen

van verschillende stromen verdere
processen van verduurzaming
genereren op een ander (hoger)
schaalniveau?
¤ Indirect vormen ze het referentiekader voor de toetsing van de te
bepalen ruimtelijke condities.

© Toelichting bij achtergrondvraag
III (ten dele overgenomen uit
hoofdstuk 1.3.2): ‘Los van het
bepalen van een optimale schaal

van toepassing voor de aan de
verduurzaming van het totaal van de
stromen gerelateerde technieken is
het van belang om per deelstroom
te kijken naar optimale schaal, beredeneerd vanuit de milieutechnische-,
ruimtelijke- en gebruikerscriteria.’
ņ Toelichting bij achtergrondvraag
IV (ten dele overgenomen uit
hoofdstuk 1.3.2): ‘Onderzocht
moet worden in hoeverre het al
dan niet dichter bij de gebruikers
realiseren van autonome systemen

m.b.t. de essentiële stromen leidt tot
een grotere betrokkenheid van die
gebruikers en of het meer zichtbaar
maken van de oplossingen leidt tot
al dan niet positieve gedragsveranderingen.’
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11.2
Stedelijke modellen en de
integratie van alternatieve functies
11.2.1
begripsbepaling
*OIFUWFSMFOHEFWBOEFEFmOJUJFWBOAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHEPPSEF$PNNJTTJF
#SVOEUMBOE[JKOWFFMJOTQBOOJOHFOWFSSJDIUPNFFOTUBETUSVDUVVSFOTUBETWPSNUFWJOEFO
EJFJOIBBSCBTJTOJFUMFJEUUPUOJFUOPPE[BLFMJKLFNJMJFVCFMBTUJOH TPDJBBMOJFUJTPQHFCPVXE
VJUHFTDIFJEFOMBHFO FOPQUJNBBMFOFDPOPNJTDIGVODUJPOFFSUJOWFSHFMJKLJOHNFUEFTUFEFO
WBOWBOEBBHEFEBH0NTVTUBJOBCJMJUZFOSVJNUFMJKLFPSEFOJOHPQFMLBBSBGUFTUFNNFO
IFCCFO.D%POBDIFO:BOFTLFWJFSWFSTDIJMMFOEFATUBUFOPGAUPFTUBOEFOWBOhEVVS[BBNIFJE
HFÕOUSPEVDFFSE<.D%POBDI:BOFTLF >
r A5ZQF PG(SPVOE4UBUF TVTUBJOBCJMJUZJTBGHFMFJEWBOEFGZTJDBFOLPNUOFFSPQEF
MBBHTUFFOFSHFUJTDIFTUBBUWBOFFOTZTUFFN%FMBBHDPSSFTQPOEFFSUNFUAHFFOMFWFOFO
XPSEUPPLXFMEFBCJPUJTDIFMBBHHFOPFNE [JFIPPGETUVL'JHVVS <,SJTUJOTTPO
FUBM B>NFUBGXF[JHIFJEWBO[PXFMOBUVVSMJKLBMTLVOTUNBUJHALBQJUBBM BOEFSTEBO
ABBSEF EF[FMBBHJTOJFUJOTUBBUPNNFOTFMJKLMFWFOUFPOEFSTUFVOFOŇ
r A5ZQFTVTUBJOBCJMJUZJOEF[FTUBBUWBOEVVS[BBNIFJEMFWFONFOTFO JOBBOUBMMFO
FOFDPOPNJTDIFPOUXJLLFMJOH CJOOFOEFMJNJFUFOWBOFFOOBUVVSMJKL WFSOJFVXFOE
FDPTZTUFFN%FUPFTUBOEXPSEUHFLFONFSLUEPPSJOQVUWBO[POOFFOFSHJFFOXPSEU
HFEPNJOFFSEEPPSBBOXF[JHIFJEWBOOBUVVSMJKLLBQJUBBMň7PPSCFFMEFO[JKOEFJO
IPPGETUVLCFTDISFWFOWSPFHIJTUPSJTDIFBVUBSLJTDIFOFEFS[FUUJOHFODRTBNFOMFWJOHFO
r A5ZQFTVTUBJOBCJMJUZEF[FTUBBUWBOEVVS[BBNIFJELFOUFFOWFFMIPHFSFTPDJPFDPOP
NJTDIFBDUJWJUFJUEJF JOBBOWVMMJOHPQEFJOQVUWBO[POOFFOFSHJF NFUFFOJOUFOTFS
HFCSVJLWBOFOFSHJFWBOBOEFSFCSPOOFO [PBMTGPTTJFMFFOPGOVDMFBJSFCSPOOFO HFWPFE
XPSEU0NWPMIPVECBBSUF[JKONPFUIFUTPDJPFDPOPNJTDIFTZTUFFNiWPMEPFOEF
QSPEVDUJFG[JKO [PEBUWPMEPFOEFDBQBDJUFJUHFDSFÑFSEXPSEUPNJONJMJFVUFDIOJTDI
PQ[JDIUUFLVOOFOIFSTUFMMFO%JUTBNFONFUIFUGFJUEBUNJMJFVLVOEJHFEFHSBEBUJF FO
IFUALVOTUNBUJHFLBQJUBBM EPPSEFCFWPMLJOHXPSEUHFBDDFQUFFSEwŉ<'SFZ Q>
%FSFGFSFOUJFQSPKFDUFOVJUIPPGETUVLFOLVOOFOBMTWPPSCFFMEFOHF[JFOXPSEFO
WBONJMJFVCFXVTUFWPPSCFFMEFOEJFFFOEFSHFMJKLFTUBBUWBOEVVS[BBNIFJEQSPCFSFOUF
CFSFJLFO
r A5ZQFTVTUBJOBCJMJUZEF[FTUBBUCFSVTUWPMMFEJHPQBSUJmDJÑMF OJFVXFCJPTGFSFO 
POBGIBOLFMJKLWBO NBBSOJFUOPPE[BLFMJKLFSXJKTCVJUFOEFBBSETFCJPTGFFS EJFBMT
WPMMFEJH[FMGWPPS[JFOFOECFTDIPVXEXPSEU CJKWPPSCFFMEA#JPTQIFSF**JO"SJ[POB 74 
0QMPTTJOHTSJDIUJOHFOWPPSIFUWFSEVVS[BNFOWBOEFIVJEJHFTUFEFOIBOHFOCJOOFOEF[F
POEFSWFSEFMJOHOBVXTBNFONFUEFHFXFOTUFAUPFTUBOEWBOATVTUBJOBCJMJUZ<'SFZ >
0NWPMMFEJHFPOEFSHBOHUFWPPSLPNFO WBOIFUJOIPPGETUVLBMTOPPE[BLFMJKLFO
FTTFOUJFFMHFDPOTUBUFFSEF FOOPHBNQFSHFMEFOEF ATUBEBDIUFSMBOETZTUFFN [JKOUXFF
PQMPTTJOHTSJDIUJOHFOUFPOEFSLFOOFO
%FFFSTUFPQMPTTJOHTSJDIUJOHIPVEUJOEBUEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHUFSVHLFFSUOBBSFFOWPSN
WBOUZQFTVTUBJOBCJMJUZ%FUXFFEFPQMPTTJOHTSJDIUJOHIPVEUJOEBUEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH
PWFSEFHFIFMFCSFFEUFIFUCFSFJLFOWBOUZQFPGUZQFTVTUBJOBCJMJUZGBDJMJUFFSU
%FFFSTUFPQMPTTJOHTSJDIUJOHLBOCJOOFOEFIVJEJHFDPOUFYUBMMFFOOPHBMTFFONPOEJBBM
FWFOXJDIUPQHFMPTUXPSEFO)FUWPSNUEFCBTJTWBOEFNFFTUFSFDFOUFPOUXJLLFMJOHFOFO
PQMPTTJOHFOBBOHBBOEFEFFTTFOUJÑMFJOGSBTUSVDUVSFOFOEFEBBSBBOHFMJFFSEFSVJNUFMJKLF
328

Hoofdstuk 11

Consequenties Ruimtelijke Ordening

POUXJLLFMJOH [JFIPPGETUVL #JOOFOEF[FPQMPTTJOHTSJDIUJOHMJKLUIFUPOUXJLLFMJOHTQBE
EBUWFSEFSHBBOEFDFOUSBMJTBUJFFOJOUFSDPOOFDUJFOBTUSFFGUEBOPPLEFFOJHFPQMPTTJOHWPPS
BMTIFUHBBUPNEFWFSCJOEFOEFTUSVDUVSFO&FOEFSHFMJKLFWFOXJDIUTUBBUPPLCFLFOEBMT
EFA8PSME4FUUMFNFOU&OWFMPQFŊ<'SFZ >FOJTWFSHFMJKLCBBSNFUEFWPPSCFFMEFOWBO
FWFOXJDIUUVTTFOTUBEFOPNNFMBOEFOVJUEFIJTUPSJF [JKIFUPQFFOHSPUFSTDIBBMOJWFBV
7PPSOBBNTUFLBOUUFLFOJOHFOCJKFFOEFSHFMJKLEPFM[JKOEFJOIPPGETUVLHFDPOTUBUFFSEF
JOTUBCJMJUFJUWBOTZTUFNFOEJFUFHFOIVOCVJUFOHSFOTBBO[JUUFO FOEFJOIPPGETUVL
HFDPOTUBUFFSEFHFWBSFOBMTHFWPMHWBOFFOWFSLFFSEFOFUXFSLHFPNFUSJF
%FUXFFEFPQMPTTJOHTSJDIUJOHXPSEUWPPSBMEPPSGVUVSPMPHFOFOPOUXFSQFSTBBOHFHSFQFO 
FOWPMHUIFUBMUFSOBUJFWFPOUXJLLFMJOHTQBEWBOEFDFOUSBMJTBUJFFOTUSFWFOOBBSBVUPOPNJF
PQPOEFSEFMFO7PPSIFUCFSFJLFOWBOUZQFTVTUBJOBCJMJUZXPSEUHF[PDIUOBBSPQMPTTJOHFO
EJFUPFOBNFWBOCJPQSPEVDUJFGMBOEFOPQXBBSEFSJOHWBOXPFTUJKOFO [FFÑO FOHFCFSHUFO
JOIPVEFO7PPSIFUCFSFJLFOWBOUZQFTVTUBJOBCJMJUZXPSEFODPODFQUFOVJUHFXFSLUFO
HFCPVXEEJFPQIFULPMPOJTFSFOWBOSVJNUFOCVJUFOEFBBSETFACJPTGFFSFOIFUDSFÑSFO
WBONJDSPLMJNBUFOHFCBTFFSE[JKO [JFIPPGETUVL %FQSPCMFNFOWBOEF[FUXFFEF
PQMPTTJOHTSJDIUJOH[JKOWPPSOBNFMJKLWBOFDPOPNJTDIFFOTPDJBMFBBSE7BOEPNJOBOUF
BDUPSFOLPNUCPWFOEJFOPOWPMEPFOEFTUFVOBMTHFWPMHWBOEFHFMEFOEFQBSBEJHNBT [JF
IPPGETUVL 

11.2.2
herintroductie van het stad-achterland principe:
stedelijke modellen
0O[FLFOOJTWBOOBUVVSMJKLFTZTUFNFOOFFNUXFMJTXBBSUPFNBBSJTFJHFOMJKLOPHCFQFSLU
7BO#FFL<>NBBLUEJUEVJEFMJKLJOEFTDIFNBUJTDIFPQUFLFOJOHWBOEFQSPDFTLFUFOWBO
IFUOBUVVSMJKLTZTUFFNWPPSXBUFSCFIFFS
Figuur 11.1
complexiteit

Procesketen Natuurlijk Systeem
Voorbeeld: Waterbeheer
voedsel
keten
effect op
(deel)ecosysteem
opname /
bio-accumulatie
chemische / microbische
processen
transport van
stoffen
waterstroming

beschikbaarheid
van gegevens

Ň Er bestaan voorbeelden van steden
van dit ‘Type 0 sustainability’: de
ruïnes van nederzettingen uit de
oudheid, zoals Pompeii (Italië),
Machu Picchu (Peru) [Frey, 2004].
ň ‘Type 1 sustainability’ heeft
miljoenen jaren stand gehouden

[Frey, 2004], plaatsafhankelijk veelal
tot in de Middeleeuwen (ca. 1350)
[Humpert, 2001]. In zeldzame
gevallen zelfs tot na de industriële
revolutie.
ŉ Volgens Yaneske [2003] is het
mogelijk dat deze staat nog niet
bereikt is (terwijl de limieten van

de ‘Type 1 sustainability’ reeds zijn
gepasseerd). Hij stelt daarom dat de
huidige staat zowel als overgangsfase
als “onduurzaam” te karakteriseren
is.
Ŋ Buckminster Fuller noemde dit de
‘one-town world’ [Baldwin, 1996].
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5PDIJTTQSBLFWBOFFOWPPSUTDISJKEFOEJO[JDIUJOOBUVVSMJKLFQSPDFTTFOEBU JODPNCJOBUJF
NFUTUFFETCFUFSFUFDIOPMPHJTDIFNPHFMJKLIFEFOPNEFOBUVVSMJKLFQSPDFTTFOUFDIOJTDI
UFPOEFSTUFVOFO FSWPPS[PSHUEBUEFIVJEJHFPQMPTTJOHFOTUFFETWBLFSIVOCBTJTMJKLFOUF
WJOEFOJOEJFOBUVVSMJKLFQSPDFTTFO<)BSQFS >:FBOHHFFGUFFOHMPCBMFFOIJÑSBSDIJTDIF
JOEFMJOHWBOFDPTZTUFNFOCJOOFOEFDPOUFYUWBOCJPLMJNBUJTDICPVXFOFOEFTQFDJmFLF
MPDBUJFT<:FBOH >
r A&DPMPHJDBMMZ.BUVSFFDPTZTUFNT[JKOOJFUEJSFDUCFÕOWMPFECFQBBMEEPPSFOJHF
NFOTFMJKLFUVTTFOLPNTU
r A&DPMPHJDBMMZ*NNBUVSF&DPTZTUFNTOPHOBUVVSMJKL NBBSIFSTUFMMFOEFWBOWFSTUPSJOH
PGJOFFOQSPDFTWBOTVDDFTTJFPGSFHFOFSBUJF
r A&DPMPHJDBMMZ4JNQMJmFE&DPTZTUFNTWBOPPSTQSPOHA.BUVSFPGA*NNBUVSFTZTUFNT 
NBBSOVWFSTUPPSEPGWFSXPFTUEPPSBMEBOOJFUTFMFDUJFWFBGHSB[JOH XFJEJOHPG
WFSCSBOEJOH EPPSEFWFSXJKEFSJOHWBOCJPUJTDIFDPNQPOFOUFO
r A.JYFE"SUJmDJBM&DPTZTUFNTLVOTUNBUJHEPPSNFOTFOPOEFSIPVEFO NBBSNFU
HFNFOHEFCFTUFNNJOHDRCFXFSLJOH CJKWPPSCFFMEEPPSBHSPCFCPTTJOH QBSLFO 
UVJOFO FUDFUFSB 
r A.POPDVMUVSF&DPTZTUFNTLVOTUNBUJH NBBSNPOPDVMUVSFO MBOECPVX IFSQMBOUUF
CFCPTTJOH FUDFUFSB 
r A;FSPDVMUVSF&DPTZTUFNTLBWFMTQMFLLFOCFTUBBOEFVJUWPMMFEJHLVOTUNBUJHF
FDPTZTUFNFONFU OBHFOPFH HFFOPWFSCMJKWFOEFFDPMPHJTDIFDVMUVSFO CJKWPPSCFFME
TUFEFMJKLFHFCJFEFO 
%PFMJTWPMHFOT:FBOHPN WFSTUFEFMJKLUF HFCJFEFOUFONJOTUFUFUSBOTGPSNFSFOWBOEF
A;FSPDVMUVSFFOA.POPDVMUVSF&DPTZTUFNTOBBSNJYFEA"SUJmDBM&DPTZTUFNT%JUJT
FFOWPVEJHFSHF[FHEEBOHFEBBO
7PPSAOJFUBBOOBUVVSMJKLFQSPDFTTFOHFSFMBUFFSEF NJMJFV JOOPWBUJFTHFMEUEBUIFUOJFU
WBO[FMGTQSFLFOEJTEBUUFDIOJTDIBMTHFTMBBHEUFCFTDIPVXFOPQMPTTJOHFOPPLBVUPNBUJTDI
LVOOFOSFLFOFOPQFFOHSPUFFOTOFMMFNBBUTDIBQQFMJKLFUPFQBTTJOH<#SF[FU >%JU
HFMEUUFNFFSWPPSEFWFFMBMTQFDJmFLF HFWPFMJHFFOBBOOBUVVSMJKLFQSPDFTTFOHFSFMBUFFSEF
PQMPTTJOHFO EJF:FBOH )BSQFS [JFIPPGETUVL FBWPPSPHFOTUBBO7BOEBBSPPL
EBUCJKEF[FOJFVXFUFDIOPMPHJFWPPSBMTOPHWSJKXFMBMUJKEFFOMBHFSTDIBBMOJWFBVWBO
JNQMFNFOUBUJFXPSEUHFLP[FO<5JNNFSFO C>%JUJT[PXFMEFLSBDIUBMTEF[XBLUF
WBOEF[FDPODFQUFO [JFIPPGETUVL #JKIFUPQMPTTFOWBOBBOOBUVVSMJKLFQSPDFTTFO
HFSFMBUFFSEFNJMJFVQSPCMFNFOFOPQMPTTJOHFOJTIFUFYUSBQPMFSFOEFNPFJMJKLIFJE<5PEE 
> [FLFSJOFFONBBUTDIBQQJKEJFOPHTUFFETHFLFONFSLUXPSEUEPPSFFOFYQPOFOUJÑMF
FDPOPNJTDIF HSPFJ7BOVJUEFFDPMPHJFCFSFEFOFFSEHFMEUBMTBMHFNFFOCFHJOTFMEBU XJM
FFOQPQVMBUJFLVOOFOPWFSMFWFO FYQPOFOUJÑMFHSPFJJOFMLXJMMFLFVSJHFDPTZTUFFNWFSNFEFO
NPFUXPSEFOŋ
#JOOFOEFBDUVFMFEJTDVTTJFTPNUSFOUSFMFWBOUFBSDIFUZQJTDIFTUFEFMJKLFWPSNFOLVOOFO
TBNFOHFWBUEFWPMHFOEFWJKGXPSEFOPOEFSTDIFJEFO</FXUPO >
 EFA%JTQFSTFEDJUZMBHFEJDIUIFEFOTFNJVSCBOFPOUXJLLFMJOH NFUJOGSBTUSVDUVVS
 HFEPNJOFFSEEPPSXFHUSBOTQPSU
 EFA$PNQBDUDJUZIPHFSFCFWPMLJOHTDPODFOUSBUJFTFOEJDIUIFEFOFONFFSOBESVLPQ
 PQFOCBBSWFSWPFS
 EFA&EHFTDJUZNFUWFSEJDIUJOHPQHFLP[FOQMFLLFODRLOPQFO WBBLHFLPQQFMEBBO
 DPODFOUSBUJFTWBOPQFOCBBSWFSWPFS
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 EFA$PSSJEPSDJUZOBESVLPQEFSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOHMBOHTMJOFBJSFDPSSJEPST
 WBOVJUDFOUSBMFCFESJKWFODPODFOUSBUJFTFOWFSCFUFSEPQFOCBBSWFSWPFSFOPGTOFMXFHFO
 EFA'SJOHFDJUZOBESVLPQHSPFJMBOHTEFSBOEFOWBOEFTUBE
0QEFFFSTUFOB HBBOBMEF[FNPEFMMFOWBOTUFEFMJKLFWPSNFOVJUWBOIFUDPODFOUSFSFOWBO
SVJNUFMJKLF POUXJLLFMJOH FOCFWPMLJOH JOCFQBBMEFEFMFOWBOEFTUBE%FUSFOEJTNFFS
WPSNFOWBOAJOCSFJEFO JOUFOTJWFSJOHWBOTUFEFMJKLFEJDIUIFEFO POUXJLLFMJOHWBOACSPXO
mFMET NBBSPPLWBOCFTDIFSNEFHSPFOFHFCJFEFOFOOBESVLPQWPSNFOWBODPMMFDUJFG
WFSWPFSŅ<3PBG7JMKPFO >
*OSFMBUJFUPUAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH[JKOWJFSTUFEFMJKLFNPEFMMFOBDUVFFMCJOOFOEF
QMBOPMPHJTDIFFOEFXFUFOTDIBQQFMJKLFEJTDVTTJF
r A$PNQBDUF4UBE
r A(FEFDFOUSBMJTFFSEF$PODFOUSBUJF
r A-JDIUFPGJOGPSNFMF4UFEFCPVX
r A,SJOHMPPQTUBE
%FMBBUTUFUXFF[JKOGFJUFMJKLWFSEFSFVJUXFSLJOHFOWBO BEEJUJPOFMF POEFSEFMFOWBO
SFTQFDUJFWFMJKLIFU$PNQBDUF4UBENPEFMFOIFUNPEFMWBO(FEFDFOUSBMJTFFSEF$PODFOUSBUJF
<6SIBIO#PCJD 3ÚMJOH B 5JNNFSFO C> 'JHVVS 
Figuur 11.2
Stedelijke vorm modellen

compacte stad

lineaire stad

satelietstad (of ‘new town’)

parkstad

%FUXFFFYUSFNFUZQPMPHJFÑO IFUCPVXFOJOIPHFSFEJDIUIFJE $PNQBDU#PVXFO FOIFU
CPVXFOJOMBHFSFEJDIUIFEFO -JDIUFPG*OGPSNFMFTUFEFCPVX [JKOUIFNBTEJFEFEJTDVTTJFT
WPFEFO<7SPMJKLTFUBM %PPSFO)BSTFNB 5JNNFSFO C%PSTUFUBM 
>
ŋ Als men dat vertaald naar de

Brundtland definitie van ‘sustainable
development’ zou volgens Lettinga
[2001] gesteld kunnen worden dat
‘sustainability’ en exponentiële groei
niet samengaan.
Ņ Waar De Jong [1996] de nieuw
gebouwde stad waardeert om z’n
ecologische waarde, gemeten in een
analyse van de biodiversiteit, gaat
Moewes [1997] uit van het idee dat
“de komst van nieuw bouwland
fundamenteel anti-ecologisch is,
omdat nieuwe gebouwen en bijbe-

horende infrastructuren (onder
andere) meer energiebehoefte
creëren die (nog) niet duurzaam
wordt ingevuld”. Moewes richt zich
op het reduceren van de energiebehoefte. Hij citeert daarbij Frei Otto
die stelt dat ecologisch bouwen in
eerste instantie betekent “helemaal
niet bouwen”. Op praktisch niveau
betekent ecologisch bouwen volgens
Otto stedelijke reconstructie: de
verbetering van het bestaande
gebouwenweefsel en de vergroting
van dichtheid overal waar mogelijk.
 In Nederland spitst de discussie

zich toe omtrent de structuur van
het stedelijke systeem van de randstad. Ook hier worden vier stedelijke
(ontwikkelings)modellen onderkend:
de ‘Compacte Stad’, de ‘Lineaire-‘ of
‘Bandstad’, de ‘New Towns’ en het
‘Parksysteem. De Lineaire stad en
de New Towns zijn te beschouwen
als uitwerkingen van de typologie
‘Gedecentraliseerde Concentratie’,
terwijl het Parksysteem, en ook
de New Towns en de Lineaire
stad, vergelijkbaar zijn met de
‘Kringloopstad’ ten dele te relateren
zijn aan Lichte stedenbouw.
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-JDIUFTUFEFOCPVXEJFOUUPFHFQBTUUFXPSEFOCJKEFHSBUJFWBODPNQBDUFTUFEFO PQEJF
QMFLLFOEJFIFUABOEFSTWBTUMFHHFOWBOHSPFOWSBHFO [PBMTEFNJOEFSLSJUJTDIFEFMFOWBOEF
&DPMPHJTDIF)PPGE4USVDUVVS"GLPQQFMJOHWBO DFOUSBMF JOGSBTUSVDUVVSNPFUIFUVJUHBOHT
QVOU[JKO<5JNNFSFO >(FDPNCJOFFSENFUCFQBBMEFQSJODJQFTWBOIFUA8JMEF8POFO
FOEFWFSXBDIUFHFWPMHFOWBOEFWPPSHFTUFMEFWFSBOEFSJOHFOEJFWPPSULPNFOVJUEFEPPS
EFSJKLTPWFSIFJEHFQVCMJDFFSEFA/PUB3VJNUF LBOIFUMFJEFOUPUTDIBBMWFSLMFJOJOHWBOEF
TUFEFOCPVXLVOEJHFVJUCSFJEJOHFO5FWFOTPOUTUBBONFFSLBOTFOWPPSPQNJMJFVCFXVTU[JKO
FOWPMIPVECBBSIFJEHFSJDIUFEFDFOUSBMFTZTUFNFOFO UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVSFO NPHFMJKL
HFDPNCJOFFSENFUWPSNFOWBOAVSCBOBHSJDVMUVSF [JFIPPGETUVL 
"MEVTVJUHFXFSLU TUBBOEFUXFFPQMPTTJOHFOWPPSWFSTUFEFMJKLJOH IFUEJDIUTMJCCFOWBO[PXFM
TUBEBMTQMBUUFMBOEFOIFUIPNPHFOJTFSFOWBOXPPOFOXFSLHFCJFEFO OJFUMJKOSFDIUUFHFO
PWFSFMLBBS NBBSWFSTUFSLFO[FFMLBBS PNEBUPQWFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVTHF[PDIUXPSEU
OBBSEJWFSTJUFJUWBOEFMFFGHFCJFEFO<3ÚMJOH5JNNFSFO >%JULBOUPUVJUJOHLPNFO
JOFFOUFMLFOTBOEFSFTBNFOTUFMMJOHWBONBBUSFHFMFOPNWPSNFOWBOBVUPOPNJFQFSFODMBWF 
QFSTDIBBMOJWFBV UFCFSFJLFO%FNPHFMJKLIFEFOWPPSEFDFOUSBMJTBUJF WFSCPOEFOTZTUFNFO
WBOBVUPOPNJFFONBYJNBMJTBUJFUVTTFOTUBEFO PNNF MBOE[JKOHSPUFS8FMNPFUBBO
CFQBBMEFWPPSXBBSEFOXPSEFOWPMEBBO<5JNNFSFO C>4BNFOHFWBUHFMEUEBUWPPSFMLF
EJDIUIFJENJMJFVUFDIOJTDIFPQUJNBMJTBUJFNPHFMJKLJT NJUTIPFMBHFSEFEJDIUIFJE IPF
HSPUFSEFNBUFWBOJOEJWJEVFMF[FMGWPPS[JFOJOH2VBUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSCFUFLFOUEJU
ØGBBOLPQQFMFOFOHFNFFOTDIBQQFMJKLFFċDJÑOUJF DPNQBDUIFJE ØGBGLPQQFMFOFO
JOEJWJEVFMFEBOXFMMPLBMF[FMGWPPS[JFOJOHh#PWFOEJFONPFUEFGZTJFLF IBSEF CPWFO
HSPOETF JOGSBTUSVDUVVSCJKEFMBBUTUFMPTHFLPQQFMEXPSEFOWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS 
FOWPPS[PWFSNPHFMJKLXPSEFO JOIFU[JDIU HFLPQQFMEBBOEF[BDIUFJOGSBTUSVDUVVS"MTEF
TUFEFOCPVXLVOEJHPOUXFSQFS[JDIBBOEF[FVJUHBOHTQSJODJQFTIPVEUCFTUBBU UPDI EFNPHF
MJKLIFJEPNEFOPPE[BLFMJKLFFOWFFMBMHFÑJTUFIPFWFFMIFJEXPOJOHFOUFPOUXFSQFO[POEFS
WBTUUF[JUUFOBBOEFCFQFSLFOEFFJTFOEJFEFJOGSBTUSVDUVVSPQMFHU*OHFWBMWBOHSPUFSF
BVUPOPNFLOPQFO FOHFNFFOTDIBQQFMJKLFTZTUFNFONPFUEFPOEFSMJOHFWFSCJOEJOHWPSN
LSJKHFOWPMHFOTIFUQSJODJQFWBOBSJTUPDSBUJTDIFPSHBOJTBUJFDRHFPNFUSJF HFSJDIUFDMVTUF
SJOHFOFFOVJUXFSLJOHWPMHFOTIFUIBMGSPPTUFSBYJPNBWBO"MFYBOEFS [JFIPPGETUVL 
)FUDPODFQUWBOEFDPNQBDUFTUBELPNUEFMBBUTUFUJKEXFFSNFFSPOEFSESVLUFTUBBO¤
5F[BNFONFUEFWFSBOEFSEFVJUHBOHTQVOUFOWBOVJUEFHFPNFUSJFWBOEFPOEFSMJOHF
WFSCJOEJOHFOJTIFUEBBSPNCFUFSUFEFOLFOJOUFSNFOWBODPNQBDUFTUFEFMJKLFTZTUFNFO
<5JNNFSFO3ÚMJOH B>%BULPNUOFFSPQFFOPQEF LMFJOF LSJOHMPPQTUBE
HFCBTFFSEFUZQPMPHJFNFULOPQFOWBOIPHFEJDIUIFJEFOSFMBUJFGLMFJOFEJBNFUFS 
HFDPNCJOFFSENFUJOGPSNFMFWPSNFOWBO-JDIUF4UFEFOCPVXFOSPPEHSPFOWFSXFWJOH
)FUSFBMJTFSFOWBONFFSDPOUSBTUJTEBBSEPPSNPHFMJKL©&SPOUTUBBOOJFVXF NFFSQPMZ
DFOUSJTDIFQBUSPOFOWBOSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOH NFUWFSEFSHBBOEFTQFDJBMJTFSJOHWBO
TUFEFMJKLFLFSOFO FOEBBSNFFUPFHFOPNFODPNQFUJUJF FOFFOUPFOFNFOECFMBOHWBO
TUFEFMJKLFOFUXFSLFO<3PHFST 4BYFOJBO >%FTUSBUFHJFWPPSEFWFSEVVS[BNJOH
WBOTUFEFOFOSFHJPTNPFUEJUUPUVJUHBOHTQVOUOFNFO
&FOTUFEFMJKLFTUSVDUVVSEJFCFTUBBUVJUNFFSEFSFDPNQBDUFOFEFS[FUUJOHFOWBOIPHF
EJDIUIFEFO NFUTVCDFOUSBPQBGTUBOEWBOIFUWPPSOBBNTUFATUBETDFOUSVNJTFFOSFBMJTUJTDI
DPNQSPNJTUVTTFOWFSEJDIUJOHFOWFSTQSFJEJOHņ<-MPZE+POFT >.JOJNBMFNJMJFV
CFMBTUJOHJTIJFSCJKFFOTUJNVMBOTWPPSFFOPQUJNBMFTUFEFMJKLFPNHFWJOH4USFWFOOBBS
WPMIPVECBBSIFJE nFYJCJMJUFJUFOWFSTUBOEJHHSPOEHFCSVJL[JKOEFMFJEFOEFQSJODJQFTŇ
<5JNNFSFOFUBM B>
%JUNPEFM FOEBOTQFDJmFLIFUNFFSVJUHFXFSLUFDPODFQUWBOEF,SJOHMPPQTUBE<'SFZ 
>XPSEFOUPUVJUHBOHTQVOUHFOPNFO,FONFSLJTEBUCJOOFOQPMZDFOUSJTDIFLOPQFO
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EFTUFEFMJKLFTUSVDUVVSNBYJNBBMJTJOHFSJDIUPQJOUFSOFMPPQFOmFUTWFSCJOEJOHFOFOMPLBMF
FOEFDFOUSBMFLSJOHMPQFO)FUTMVJUFOWBOEFTUPGLSJOHMPQFOTUBBUWPPSPQ;PPOUTUBBU
NFFSSVJNUFWPPSIFUGVODUJPOFSFOWBOEFTUBEBMTFDPTZTUFFNň%JUJTHVOTUJHWPPSEF
CJPEJWFSTJUFJUFOWPPSEFCFQFSLJOHWBOIFUFOFSHJFHFCSVJLJOSFMBUJFUPU[VJWFSJOHTQSPDFTTFO
FOUSBOTQPSUWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO)FUNPEFMUSBDIUEFLXBOUJUFJU LXBMJUFJU 
GVODUJPOBMJUFJUFOWPPSBMEFUPFHBOLFMJKLIFJEWBOTUFEFMJKLFHSPFOTUSVDUVSFO FOFSBBO
HFLPQQFMEFGVODUJFTDRWPPS[JFOJOHFOUFWFSHSPUFO<5JNNFSFO B>5F[BNFONFUIFU
TDIBBMWSJKFQSJODJQFWBOBSJTUPDSBUJTDIFOFUXFSLTUSVDUVVS FOEFHFDPOTUBUFFSEFOPPE[BBL
WBOJOUFSDPOOFDUJFFODMVTUFSJOHWPSNUIFUEFCBTJTWBOFFOWFSCPOEFOPOUXJLLFMJOH
&FOWFSUBMJOHWBOIFUTDIBBMWSJKFQSJODJQFOBBSEFTDIBBMWBOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH FOEF
OPPE[BLFMJKLHFBDIUFLPQQFMJOHWBOEFMPLBMFFONPOEJBMFTDIBBM

11.2.3
invloed van typologie en grondgebruik
#FIBMWFOBBSFFONFUSJTDIFTDIBBMWFSEFMJOH RVBHSPPUUF XPSEUPPLHFLFLFOOBBSFFO
TDIBBMWFSEFMJOHHFSFMBUFFSEBBOEFJOXPOFST [JFIPPGETUVL *OBBOWVMMJOHPQEF
EJTDVTTJFWPPSEFTUFEFMJKLFWPSN DPNQBDUFTUBEWTHFEFDFOUSBMJTFFSEFDPODFOUSBUJF LBO
HFTUFMEXPSEFOEBUEFEJDIUIFJEŉWBOCFMBOHJTWPPS[PXFMFDPOPNJTDIFBMTFDPMPHJTDIF
BGXFHJOHFO
%FXPOJOHEJDIUIFJEWPPSOJFVXCPVXXJKLFOJO/FEFSMBOEMJHUPQDJSDBIVJ[FOQFS
IFDUBSF FFONJEEFOXFHUVTTFO IPPH TUFEFMJKLIFJE UPUXPOJOHFOIB FOMBOEFMJKLIFJE
XPOJOHIB Ŋŋ
¤ Zie bijlage VII.
© Een combinatie van ontwik-

ņ Frey [2004] stelt dat de meeste

Europese steden, ‘binnen hun eigen
grenzen’, reeds getransformeerd
kelingen die uit gebieden met een
zijn naar dit soort polycentrische
hoge dichtheid en gebieden met
structuren, of stedelijke (eu)regio’s
een lage dichtheid bestaat. Een
die onderling verbonden zijn door
direct gevolg van het bouwen met
gedeelde infrastructuren.
meer contrasten is dat een meer
verfijnde overgang te maken is van
Ň Voor een beter ‘open-hemel’- of
stad naar land, van bebouwd naar
daglichtbeschenen oppervlaktegeonbebouwd, van mens naar natuur
bruik. Binnen de ruimtelijke orde[Timmeren, 1999b]. De uitwerking
ning is dit te vertalen in een grote
is te zien als een creatief contact
nadruk bij planning op infrastructussen twee extreme gezichtspunten: tuurgebruik, dakgebruik, energiegehet nastreven van type 1 sustainabi- bruik gekoppeld aan grondgebruik
lity via de reductie van de bouwtaak en oppervlakteverharding [Roaf &
Viljoen, 2004].
tot een gemetselde kloosterachtig
omsluiting van waaruit de mens
ň Aangezien het huidige stedenbetrekkingen kan ondernemen met bouwkundig vormvocabulaire
zijn medemensen en de natuur als
gerationaliseerd is kan, door deze
het ene uiterste (een herinterpretatie extra dimensie van een gehele of
van het systeem stad/ommeland),
gedeeltelijke zelfvoorziening van
én het nastreven van ‘Type 2 (of
een woning of groep woningen,
zelfs ‘Type 3) sustainability’: het
een synthese ontstaan tussen
annexeren dan wel klimatiseren van ‘groen en rood’ ofwel de sfeer
de buitenruimte door het als intevan de (tuin)stad en die van het
rieur/onderdeel van de bouwopgave (stedelijk)landschap [Röling, 2000a;
te behandelen (incorporate space
Timmeren, 1999b]. Zoals de Engelse
opgave) als het andere extreme
'close', een elementaire groepering
gezichtspunt [Frey, 2004; Timmeren, van gebouwen die verbonden is met
1999a; Slessor, 1997].
een terrein waarop zij ruimtes vast

legt waarvan de status bepaald is:
denk aan moestuinen, oppervlakte
water, al dan niet met waterzuivering, etc. Het is een moderne
herinterpretatie van de traditionele
boerenhof of het landhuis. Het gaat
om een groepering van woningen,
zónder een ostentatieve relatie aan
te gaan met de natuur. Eerder een
respecteren van het verschil tussen
openbaar en privé.
ŉ In de jaren ’30 was Cor
van Eesteren één van de
eerste architecten die op het
belang van het opnemen van
(bevolkings)dichtheden in de
(ruimtelijke) planning wees [Roaf &
Viljoen, 2004; Gideon, 1969].
Ŋ Een optimum tussen enerzijds
de vraag naar grondgebonden
woningen en anderzijds naar het
draagvlak voor noodzakelijke
stedelijke voorzieningen [Timmeren,
2000].

ŋ Het belang van consumptie

merken we dus ook in de bepaling
van het ruimtegebruik De term
‘ruimteconsumptie’ is geïntroduceerd. Dit is te definiëren als:
“ongewenste overbesteding in het
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%F[FXPOJOHFOQFSIFDUBSFMJKLUWPPSBMmOBODJFFMCFQBBME¤Ņ*OUFSFTTBOUJTPNEF
HFNJEEFMEFEJDIUIFJEBGUF[FUUFOUFHFOEFHFNJEEFMEFEJDIUIFJEWBOCFTUBBOEF RVBTJ 
BVUPOPNFQSPKFDUFO [PBMTADPIPVTJOHFOAFDPWJMMBHFT 'JHVVS[JFPPL'JHVVS 
Figuur 11.3
Voorbeelden (quasi-)autonome projecten

Eco village
Roskilde, Denemarken

Co-housing
Munkesogaard, Denemarken

6JUOBVXHF[FUPOEFS[PFLEPPS.BSHSJUFO%FDMBO,FOOFEZJOSFMBUJFUPUEF&VSPQFTF
TJUVBUJFCMJKLUEBUDPODSFUFWPPSCFFMEFOWBOWFSHBBOEFNJMJFVCFXVTUFXPPOQSPKFDUFO EPPS
,FOOFEZ,FOOFEZHFOPFNEAFDPMPHJTDIFOFEFS[FUUJOHFO NFUEJDIUIFEFOCPWFOEF
IBMGWSJKTUBBOEFCPVXFOPQHSPUFSFTDIBBMEBOUPUXPOJOHFOOPHNBBSTQPSBEJTDI
WPPSLPNFO<,FOOFEZ,FOOFEZ >0QFOLFMFVJU[POEFSJOHFOOBCMJKLUEF
HFNJEEFMEFEJDIUIFJEWBOEFFDPMPHJTDIFOFEFS[FUUJOHFO¤OPHMBHFS;FWBSJÑSFOUVTTFO 
IVJTIPVEFOTQFSIB CJKWA$ISJTUBM8BUFST "VTUSBMJÑ'JHVVS FOEF IVJTIPVEFOT
QFSIB AĦėĒ'BCSJL #FSMJKO %VJUTMBOE'JHVVS ¤¤#JKNJMJFVCFXVTUFXPPOXJKLFO
XPSEFOWBBLIPHFSFEJDIUIFEFOCFSFJLU BMPWFSTUJKHUIFU[FMEFOEJFWBOEFHFNJEEFMEF
/FEFSMBOETFWJOFYEJDIUIFJE
7BSJBUJFJOEJDIUIFJEFOAQSJWBDZ[POFSJOHIFFGUHSPUFCFUFLFOJTWPPSBVUPOPNJFPGOBBS
BVUBSLJFOFJHFOEFDPODFQUFO%FMBBUTUFKBSFOXPSEUWBOVJUEFCPVXQSBLUJKL TUFEFOCPVX
FOQMBOPMPHJF HF[PDIUOBBSCFUFSFNBOJFSFOPNWFSIPVEJOHFOUVTTFOLBWFMPQQFSWMBL 
WMPFSPQQFSWMBLFOPQFOSVJNUFWBTUUFMFHHFOCFLFOE[JKOEFėĤĚ ėĒģ ĘĤĚFOĠĤģ¤©
1SPCMFFNJTEBUFOFS[JKETHFFOPOEFSTDIFJEXPSEUHFNBBLUUVTTFOPQFOCBBSHFCJFEFO
QSJWÏCVJUFOSVJNUFOFOBOEFS[JKETHFFOWFSTDIJMUVTTFOGVODUJFT3FDFOUFMJKL[JKOEBBSPN
EFĦġĤJOEFY EFġġģ¤©¤ņFOEFĠĒSBUJP¤ŇHFÕOUSPEVDFFSE<%PCCFMTUFFO8JMEF > 
EJFFFOBBO[FUWPSNFOWPPSIFUNBLFOWBOPOEFSTDIFJEOBBSHFCSVJL SFTQQSJWÏWFSTVT
PQFOCBSFCVJUFOSVJNUFFOLBOUPPSSVJNUFWFSTVTXPOJOHSVJNUF (FTUFMEFJOEFYFOSBUJP
JOEJDBUPSFOOFNFOEBBSCJKEFCFMBOHSJKLFEVVS[BBNIFJETGBDUPSFOPQIFUOJWFBVWBOEF
XPOJOHPQ EJFEFNBBUWPSNFOWBOEFCVJUFOSVJNUF EFEJWFSTJUFJUWBOEFGVODUJFT FO
EBBSNFFJOEJSFDUnFYJCJMJUFJU FOEFWFSIPVEJOHUVTTFOPQFOCBSFFOQSJWBUFSVJNUF¤ň)FU
NPEFMA,SJOHMPPQTUBEIFFGUEJUBMTWPPSOBBNTUFVJUHBOHTQVOU%FSFMBUJFPQFOCBBSQSJWÏ
JTWBOCFMBOHWPPSEFJOUSPEVDUJFWBOUFDIOJFLFOPGTBNFOMFWJOHTWPSNFOEJF [PMBOHFSFFO
TQBOOJOHTWFMECMJKGUCFTUBBO HFNFFOTDIBQQFMJKLIBOEFMFOJOIPVEFO5FWFSVJUFFOUSFLLFO
WBOCFJEFHFCJFEFO[BMTDIBEFPQMFWFSFOBBOAEFNBBUTDIBQQFMJKLFPOUXJLLFMJOHPQEJF
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TQFDJmFLFQMFL FONPHFMJKL[FMGTBBOIFUHFIFFM)FUPQUJNBMJTFSFOWBOEFWFSIPVEJOH
LBOEPPSWFSEFMJOHWBOHFCSVJLPWFSNFFSEFSFUJKETQFSJPEFOCPWFOEJFOCJKESBHFOBBOFFO
JOUFOTJFWFSHFCSVJL FOEBBSNFFBBOTUFEFOCPVXLVOEJHFFOJOGSBTUSVDUVSFMFFċDJÑOUJF

11.2.4
vertaling naar stedenbouwkundige typologie
0OEFS[PFLOBBSEFEVVS[BBNIFJEWBOEFHFCPVXEFPNHFWJOH HFCPVXFODPOUFYU SJDIU
[JDIPQEFNFFSBMHFNFOFBTQFDUFOFDPMPHJF CJPEJWFSTJUFJU HF[POEIFJEFOWFJMJHIFJE
FOEFTQFDJmFLFVJUXFSLJOHRVBNBUFSJBBMHFCSVJL FOFSHJFHFCSVJL XBUFSFOWFSWPFS
(FEFHFOWFSHFMJKLFOENJMJFVUFDIOJTDIPOEFS[PFLOBBSEFTDIBBMOJWFBVTCPWFOEBUWBOIFU
HFCPVX TUFEFOCPVXLVOEJHFUZQPMPHJFÑO JT VJU[POEFSJOHFOEBBSHFMBUFO XFJOJHHFCFVSE
%FVJULPNTUFOWBOWFSLFOOFOEPOEFS[PFLIJFSPNUSFOUUPOFOXFMIFUCFMBOHWBOIFU
WFSBOEFSFOWBO BTQFDUFOWBO EFTUFEFOCPVXLVOEJHFUZQPMPHJF [JFIPPGETUVL 
0OEBOLT/FEFSMBOETFCFMFJETNBUJHFVJUHBOHTQVOUFOWBOGVODUJFNFOHJOHFOWFSEJDIUJOH
JOCSFJEJOH JTFSOPHNBBSXFJOJHTQSBLFWBOJOUFHSBBMPOUXFSQFOHFDPÚSEJOFFSECFIFFS

ruimtegebruik voor één of meerdere
functies” [Smeulers, 1987].
¤Ņ De uniformering van bouwprojecten qua dichtheid, structuur en
bouwwijze) komt mede voort uit de
aard en samenstelling van de centrale
infrastructuren. Daarbij geldt dat
met deze dichtheid investeringen
(en onderhoud) in grondaankoop,
kabels, parkeerplaatsen, straatverlichting en dergelijke redelijk beheersbaar zijn [Zoethout, 2002].
¤ Een ecologische nederzetting
(Eco village) is iets anders dan een
ecologische wijk. In Eco-wijken ligt
het accent op ‘duurzaam bouwen’,
terwijl een Eco-Village specifiek
ontwikkeld is met aandacht voor
duurzaam wonen en -leven, met
meer aandacht voor de dynamiek
van het proces na oplevering [Seitz
et al., 2003].
¤¤ De lage gemiddelde dichtheid
van Crystal Waters (Australië) komt
door de ruime beschikbaarheid
van grondgebied, en doordat het
is ontwikkeld volgens de principes
van Permaculture (zie hoofdstuk
9.2.3). Bij de andere ondezochte
Eco-villages, zoals Findhorn (Groot
Brittanië) en Zegg, Lebensgarten en
Braamwisch (allen in Duitsland), en
co-housing principes zoals Roskilde
en Munkesogaard (in Denemarken)
en Westwood en Key-two cohousing
(in de Verenigde Staten) speelt dit in
mindere mate. De lage gemiddelde
dichtheid komt voort uit het zo

veel mogelijk zelf willen voorzien
in de eigen behoefte, een algemeen
kenmerk van veel eco-villages. Daar
waar het de voedselproductie betreft
houdt dit een beperking in die leidt
tot een redelijkerwijs maximaal
haalbare dichtheid van rond de 30
woningen/ha. [Roaf & Viljoen,
2004; Viljoen & Tardiveau, 1998].
Lokale (eenvoudig realiseerbare-)
autonomie op gebied van energie
wordt mogelijk geacht tot dichtheden van 200 personen per hectare
[Viljoen &Bohn, 2000]. Alleen
de meer stedelijke ‘eco-gemeenschappen’ UFA Fabrik (Berlijn,
Duitsland) en (in mindere mate)
Christiania (Denemarken) hebben
een hogere gemiddelde dichtheid (al
blijft de 12,5 h.h./ha. naar verhouding ‘zeer lage dichtheid’) [Seitz,
2001].
¤© FSI (Floor Space Index) en FAR
(Floor Area Ratio) geven de verhouding weer tussen het totale vloeroppervlak van een bouwwerk en het
oppervlak van de kavel, Er wordt
onderscheid gemaakt tussen nettoen bruto FSI. Bij de bruto FSI factor
wordt de helft van elke willekeurige
omliggende publieke ruimte (w.o.
straten) meegenomen. Bij de netto
FSI wordt geen publieke omliggende
ruimte meegenomen. GSI (Ground
Space Index) indiceert de verhouding tussen het bebouwd oppervlak
van de kavel en het totale kaveloppervlak en OSR (Open Space Ratio)

de verhouding tussen onbebouwd
oppervlak van de kavel en het totale
vloeroppervlak van het gebouw
[Meyer, 2003; MVRDV, 1998].

¤ņ UPSI (Useful Public Space Index)

is de relatie tussen de toegankelijke
openbare ruimte en de gerealiseerde
netto vloer oppervlakte (GFA,
Gross Floor Area). De PPR (Public
Privat Ratio) geeft de verhouding
tussen publiek toegankelijk gebied
en privé ruimten. Deze indicator
wordt gebruikt voor het optimaliseren van meervoudig gebruik
[Dobbelsteen & Wilde, 2004].
¤Ň De OAR (Office Apartment
Ratio) geeft de verhouding weer
in een (stedenbouwkundig) gebied
tussen kantooroppervlakte en woonoppervlakte. Een OAR van 100%
houdt in een stedenbouwkundig
plan met alleen kantoren in, 0%
een invulling met alleen woningen
[Dobbelsteen & Wilde, 2004].

¤ň Toevoeging van een semi-privé

domein in woongebouwen kan
de relatie maaiveld en eigen huis
verrijken. De toegenomen scheiding
tussen openbaarheid en privacy
betekent enerzijds meer ruimte en
vrijheid voor huishoudens in hun
woningen, anderzijds houdt het
ook in dat de huishoudens aanrakingspunten met de totaliteit van de
wereld verliezen, en het moeilijker
wordt ze aan te spreken op (gemeenschappelijke) verantwoordelijkheden.
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%JUSFTVMUFFSUJOFFOPOOPEJHHSPUFSVJNUFDPOTVNQUJFWBOMBBHXBBSEJHFPOUXJLLFMJOHFO
&FOCFMBOHSJKLFWBSJBCFMFWPPSIFUWFSBOEFSFOWBOEFTUFEFOCPVXLVOEJHFUZQPMPHJFOBBS
FFONFFSJOUFHSBBMPNHFWJOHTNBOBHFNFOUNFUBGTUFNNJOHFOBBOTMVJUJOHJOQMBBUTWBO
TFHNFOUBUJF JTAEJWFSTJUFJUNFUAWBSJBUJFFOASFQFUJUJFBMTTMFVUFMCFHSJQQFO#BMWFST<>
DPOTUBUFFSU JOFFOPOEFS[PFLOBBSWBSJBUJFFOSFQFUJUJFJO/FEFSMBOETFXPPOXJKLFOVJUEF
FFFVX EBUPNEFEFSUJHKBBSBOEFSFFMFNFOUFO TUSVDUVSFO XPSEFOJOHF[FUCJKIFUTUSVD
UVSFSFOWBOIFUPOUXFSQWBOEFXPPOXJKL*OEFKBSFOEFSUJHXBTIFUCPVXCMPLOPHFFO
EPNJOBOUFMFNFOUJOEFXJKLHFMFEJOH JOEFKBSFO[FTUJHXBSFOEJUWPPSBMEFTUFEFOCPVX
LVOEJHFTUFNQFMTFOEFBVUPPOUTMVJUJOH UFSXJKMJOEFKBSFOOFHFOUJHEFHSPFOTUSVDUVVSFO
EFPQFOCBSFSVJNUFFFOCFMBOHSJKLFSPMTQFFMUCJKEFTUSVDUVSFSJOH)FUCMJKLUEBUIFUNJMJFV
TUFFETWBLFSFJTFOTUFMU EJFEFWPSNFOUBBMWBOEFBSDIJUFDUVVSFOSVJNUFMJKLFJOSJDIUJOH
WFSOJFVXFOFOWFSSJKLFO<3ÚMJOH C>5FHFOEF[FBDIUFSHSPOEFOEFOPPE[BLFMJKLIFJE
WBOWFSEFSHBBOEFWFSEVVS[BNJOHJTIFUUFWFSEFEJHFOEBUWBOBGIFULPNFOEFEFDFOOJVNEF
NJMJFVUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSFOHFMFEJOHEFESBHFS TUSVDUVVS [VMMFOXPSEFOWPPSEFUF
POUXFSQFOCPVXLVOEJHFFOUJUFJUFO
#JKPOEFS[PFLOBBSEVVS[BBNIFJEFONBUFSJBBMHFCSVJLWBOHFCPVXFO XPPOPQQFSWMBLUF FO
JOGSBTUSVDUVVSCJKNJEEFMHSPUFFOHSPUFTUFEFOJO%VJUTMBOE¤ŉ<*½3 >JTHFLFLFOOBBS
EFWFSTDIJMMFOUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFTUFEFMJKLFUZQPMPHJFÑO¤Ŋ;F[JKOPPLSFMFWBOUWPPSEF
/FEFSMBOETFTJUVBUJFPNEBU[FEJSFDUJNQMJDBUJFTIFCCFOWPPSEFNPHFMJKLFEJDIUIFEFO EF
614JOEFYFO11SBUJP FOJOEJSFDU[FMGTPQEF0"SBUJP0OEFSTDIFJEFOXPSEFO
r HFTMPUFOCMPLSBOECFCPVXJOH 
r PQFOCMPLSBOECFCFCPVXJOH 
r HFTMPUFOCPVXCMPL 
r PQFOCMPLCFCPVXJOH 
r TUSPLFOCPVX 
r FFOHF[JOTXPOJOHFO 
r WJMMBT 
r BQQBSUFNFOUHFCPVXFO
4UFEFOCPVXLVOEJHFUZQPMPHJFÑOEJFFFOQSPHSBNNBNFFSDPNQBDUSFBMJTFSFO CFÕOWMPFEFO
JOEJSFDUFDPMPHJTDIFLXBMJUFJUFO OBCJKFOWPPSBMWFSEFSXFH .FEFEBBSPNJTEFĘĒġ
JOEJDBUPS¤ŋHFÕOUSPEVDFFSE©Ņ<%PCCFMTUFFO8JMEF >)FUPQUJNBMJTFSFOWBOSVJNUF
FOSVJNUFHFCSVJLXPSEUBMTMFJEFOEQSJODJQFHF[JFOWPPSIFUWFSEFSWFSCFUFSFOWBOEF
WPMIPVECBBSIFJEWBO NFUOBNFOVUTWPPS[JFOJOHFOHFLPQQFMEFTUFEFOCPVXLVOEJHF
FOUJUFJUFO0QWJFSNBOJFSFOLBOEJUQMBBUTWJOEFOIFUJOUFOTJWFSFOWBOHFCSVJLTPQQFSWMBLUF 
IFUJOUFOTJWFSFOWBOHSPOEHFCSVJL FOIFUPQUJNBMJTFSFOWBOHFCSVJLGVODUJFTFOWBOHSPOE
Figuur 11.4
1

2

3

4

Zonering stedelijke milieus

Zonering van de verschillende stedelijke milieus

Aansluiting openbaar vervoer

)FUQSPKFDU4UFEFMJKLF.JMJFV%JĊFSFOUJBUJF PQHF[FUEPPSEF3JKLTQMBOPMPHJTDIF%JFOTU 
POEFSTDIFJEUBDIUNJMJFVUZQFOPQCBTJTWBOWFSTDIJMMFOJOEJDIUIFJEFOPWFSJHFLFONFSLFO©
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<%SJFTTFO 7SPMJKLTFUBM >%FJOEFMJOHXJKLUFOJHT[JOTBGWBOEFFFSEFS
HFOPFNEF%VJUTFPOEFSWFSEFMJOH%FNJMJFVUZQFO[JKOCJOOFOEFģġĕTUVEJFPOEFS[PDIUPQ
BBOUSFLLFMJKLIFJEWPPSEFUXFFCFMBOHSJKLTUFMFFGTUJKMFO©¤ UFXFUFODVMUVSFFMWTFDPOPNJTDI
<#PVSEJFV  JO%SJFTTFO >/BBBOQBTTJOHFOHFSJDIUPQEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH 
JTEFNFFSEFSIFJEBBOUSFLLFMJKLWPPSEFDVMUVSFMFMFWFOTTUJKM<%SJFTTFO > 5BCFM 
%FJOEFMJOHWPMHUTUFSLEFTUFEFMJKLFWPSN DRUZQPMPHJF(F[JFOIFUWFSPOEFSTUFMEF
CFMBOHWBO MFFG UJKEFOHFCSVJL FST ©©XPSEUCJOOFOEJUPOEFS[PFLEFNFFSCFLOPQUFEPPS
IFU.JOJTUFSJFWBO730.HFIBOUFFSEFPOEFSWFSEFMJOHJOWJKGXPPONJMJFVTFOEBBSPOEFS
WBMMFOEFTVCUZQFOHFIBOUFFSE BMTMFJESBBEWPPSEFWFSEFSFUZQFSJOHWBOEFEFFMHFCJFEFO
CJOOFOEFTUFEFMJKLFWPSN
Tabel 11.1
Onderverdeling in verschillende woonmilieus
en typeringen
Woonmilieu

Typen

CS

centrum
stedelijk

(historische)
binnensteden

BC

buiten
centrum

vooroorlogse vooroorlogse vooroorlogse vooroorlogse naoorlogse
‘etage’
‘grond‘herenhuis’
‘tuindorpen’ ‘etage’
gebonden’

CD

centrum
dorps

(historische) centra

GS

groen
stedelijk

uitbreidingswijken
aan de stad

groeikernen

actuele uitleg

LW

landelijk
wonen

villa wijk

wonen in het landschap

landgoederen

¤ŉ De onderscheiden stedelijke

nieuwe
stedelijke centra

naoorlogse
‘grondgebonden’

kleine kernen

bruik dat is vermeden, in relatie tot
een referentieplan.
©Ņ Tegelijkertijd speelt dat gezondheidsaspecten op het schaalniveau
van het gebouw en veiligheidsaspecten op de schaalniveaus van
zowel het gebouw als de directe
omgeving mogelijk negatief beïnvloed worden. Zo heeft onderzoek
aangetoond dat zowel de binnen- als
¤Ŋ Deze worden gedefinieerd als
de buitenluchtkwaliteit in dicht
‘stedelijke deelruimten met fysiobebouwde gebieden slechter is dan
nomisch uniforme uitstraling, op
het stedelijke vlak gekenmerkt door in meer landelijke kantoor- dan wel
een karakteristieke configuratie van woonwijken [Byrne et al., 1998].
bebouwing en open ruimten’. De
© De acht zogenaamde SMDstructuurtypen zijn over het algemilieus zijn niet ontwikkeld met
meen homogeen ten aanzien van de het oog op duurzame ontwikkeling.
wijze en dichtheid van bebouwing
Uitgangspunt is geweest wervende
en de bijkomende vrije ruimten
leefmilieus te creëren voor de
[NAWO, 2001].
destijds actuele invulling van Vinex¤ŋ De GAP (Green Area Preserved), locaties. Berends [1994] heeft, om
berekent het te bebouwen grondge- toch een verbinding met duurzame
typologieën zijn soms gerelateerd
aan bouwmethoden die specifiek
voor een bepaalde bouwperiode in
Duitsland zijn, zoals de zogenaamde
Plattenbau (elementenbouw) in de
na-oorlogse Siedlungen naast de
doorsnee bouwwijzen van de zogenaamde ‘Großwohnsiedlungen’.

centra van
nieuwe steden

ontwikkeling te maken, de desbetreffende indeling aangevuld met milieupotenties.
©¤ Een beperkt aantal duidelijk
afgegrensde leefstijlgroepen zijn
in de huidige samenleving niet
aan te wijzen. Leefstijlen zijn
gebaseerd op het verlangen ergens
bij te horen (status, incl. culturele
status), en op waardenoriëntaties
(postmaterialisme). De centrale
veronderstelling bij het betrekken
van leefstijlen binnen dit onderzoek
is dat waardenoriëntaties en statusoverwegingen (de basiselementen
van leefstijlen) ook bij de keuze voor
milieubewust gedrag opgaan.
©© De ontwikkelingen op de
(woning)markt komen neer op meer
vraag naar binnenstedelijk wonen,
maar ook de vraag naar groen, dorps
en landelijk wonen blijft groot.
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Tabel 11.2
Milieutypen gerelaterd aan locatietypen en
milieumogelijkheden
Milieu typologie /
benaming

Karakterisering

Milieu potenties
Ruimtelijke Ordening

stadscentrum

stedelijk; hoge dichtheid; gemengd gebruik;
publieke & commerciële functies

‘high-tech’; ‘eco-tech’;
‘smart-buildings’; wkk

Leefstijl (*)
econ. / cult.

+/-

Locatie
type
(fig.11.4)

+++ 1, 2, 3

Stedelijke
vorm (**)
(fig. 11.2)

a, b

periferie; gecombineerd hoogwaardig openbaar
met woonfuncties; lage vervoer; water retentie;
ecologisch groen
dichtheden
beheer

+

-

gemengd gebruik
gebieden

hoge dichtheid;
gemengde / flexibele bedrijfsgebieden;
beperkte bewoning

‘lineair openbaar
vervoer’; clustering;
energie zelfvoorziening

-

++

1, 2, 3, 4 a, b

gemengd gebruik
woongebieden

hoge dichtheid, stedelijke woongebieden;
gestapelde bebouwing (multifunctioneel);
middel / kleinschalig;
gekoppeld aan stedelijk
groen / parken

hogere dichtheden
nabij openbaar vervoer;
lagere dichtheden met
groen / water; nadruk
op centrale dienstverlening

+

+++

2, 3

laagbouw
woongebieden
(stedelijke bewoning)

middel-hoge dichtheid;
woningen met tuin,
kleinschalig; nabij stedelijk groen

water retentie; wijk
& buurt gerelateerde
voorzieningen / oplossingen; gemeenschappelijke

+

++

‘wonen aan de
stadsrand’

woon / werk gebieden
in de periferie; nabij
aantrekkelijk landschap;
lage dichtheden

groen / blauwe structuren; eco-tech; buurt& cluster gerelateerde
voorzieningen; water
zelfvoorziening

+++

+

‘compacte woongebieden in groen
buitengebied’

hoge dichtheid; gesta‘urban agriculture’, zelfpelde bebouwing;
voorziening energie;
groene woonomgeving water retentie

--

-

3, 4

‘wonen in het
groen’

recreatieve bewoning;
(z) lage dichtheid, periferie; beperkte toepassing

+++

--

3, 4

atracties

afkoppeling; zelfvoorziening energie / water;
gecombineerd wonen
/ werken

2, 3, 4

a, b, c, d

a, b

2, 3, 4 a, b, c

2, 3

b, c, d

d

a,

c, d

(*) Het betreft de (beperkte) indeling naar de onderverdeling Economische leefstijl vs. Culturele leefstijl
(Driessen, 1994)
(**)Volgens een gecombineerde indeling naar Frey (2204) en Urhahn & Bobic (2000) (zie ook 11.2.2)

&SJTFFOPOHFMJKLIFJEUVTTFOXPPOXFOTFOWBONFOTFOFOIFUBBOHFCPEFOXPPONJMJFV
<730. >5PFLPNTUJHF PQEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHHFCBTFFSEF WFSBOEFSJOHFO
NPFUFOBGHFTUFNEXPSEFOPQEFXFOTWBOFFOHSPUFSFnFYJCJMJUFJUPNBBOEFDPOUJOV
WFSBOEFSFOEFXPPOXFOTFOUFHFNPFUUFLPNFO)FUNPEFMWBOEFHFEFDFOUSBMJTFFSEF
DPODFOUSBUJF FOJOIFUCJK[POEFSEFVJUXFSLJOH LMFJOF ,SJOHMPPQTUBECJFEUEBBSUPFEF
CFTUFWPPSXBBSEFO
7PPSEF/FEFSMBOETFDPOUFYUCFUFLFOUEJUEBUJOQVCMJDBUJFTFOCFMFJETEPDVNFOUFOTUFFET
NFFSBBOEBDIUXPSEUHFTDIPOLFOBBOIFUHFCSFLLJHGVODUJPOFSFOWBOIFUSVJNUFMJKLFCFMFJE
FOCJKLPNFOEFSVJNUFMJKLFJOWFTUFSJOHFOPQIFUSFHJPOBMFTDIBBMOJWFBV<)BCJGPSVN >
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(FNFFOUFTOFNFOIFUIFGUOPHUFWFFMJOIBOEFOWJBLMBTTJFLFWPSNFOWBOQMBOOJOHBBO
EFIBOEWBOEFXFJOJHnFYJCFMFWMFLLFOQMBOOFOPG CFTUFNNJOHTQMBOOFO EJFPOWPMEPFOEF
WSJKIFEFOHFWFOBBOEFCFXPOFSTDRHFCSVJLFST0PLIFUSVJNUFMJKLCFMFJEWBOEF
/BUJPOBMF0WFSIFJE /PUBTWBO3VJNUFMJKLFPSEFOJOH ©ņWPMTUBBUTUFFETNJOEFS
%F8FUFOTDIBQQFMJKLF3BBEWPPS3FHFSJOHTCFMFJE©Ň<Ĩģģ >TUFMUEBUAEJUTZTUFFN
BMMFFONBBSEFTUBOEBBSEPQMPTTJOHFOGBDJMJUFFSU#PWFOEJFOMFJEUIFUTZTUFFNUPUMBOHEVSJHF
QSPDFEVSFTFOWFSUSBHJOHFOEJFFSWPPS[PSHFOEBUIFUUPDIBMSFMBUJFGUSBHFMBODFFSUFNQPEF
CFIPFGUFOVJUEFTBNFOMFWJOHBNQFSLBOWPMHFO MBBUTUBBOTUVSFO
0NBBOEFCFIPFGUFOOPHFOJHT[JOTUFHFNPFUUFLPNFO[JKOJOEFF/PUBWPPS3VJNUFMJKLF
0SEFOJOHEFTUFEFMJKLFOFUXFSLFODFOUSBBMHFTUFME*OQSBLUJKLCMJKLUPPLPQEF[FTDIBBMEF
POEFSMJOHFBENJOJTUSBUJFWFBGTUFNNJOHFOCFMFJETBGTUFNNJOHXFJOJHnFYJCFM XBU[FMEFO
MFJEUUPUEPPSHSPOEFQMBOWPSNJOHFOPGTPDJBMFQBSUJDJQBUJF<)BCJGPSVN >%FĨģģ
DPODMVEFFSEFBMJOEBUIFUOPPE[BLFMJKLJTUFLPNFOUPUFFOHSPUFSFEJĊFSFOUJBUJFJOEF
QMBOOJOHTQSPDFTTFONFUFFOOBVXFTBNFOXFSLJOHUVTTFOEFMPLBMF SFHJPOBMFFOOBUJPOBMF
PWFSIFEFO
&FONFFSSFHJPHFPSJÑOUFFSEFQMBOOJOHLBOIFUBOUXPPSEWPSNFOPQEFTUFFETWFSEFS
WFSWBHFOEFTDIFJEJOHUVTTFOTUBEFOQMBUUFMBOE FOEFFFSEFSBMTFTTFOUJFFMOBBSWPSFO
HFLPNFOWFSBOEFSEFPSHBOJTBUJFPGHFPNFUSJFWBOEFPOEFSMJOHFWFSCJOEJOHFO
7FSHFUFOXPSEUWBBLEBUPQIFUNPNFOUEBUWJBEFNFFSHFEJĊFSFOUJFFSEFQMBOOJOHT
QSPDFTTFOPOUTUBOFQMBOOFONPFUFOXPSEFOVJUHFWPFSE EF[FSFEFMJKLWBTU[JUUFOJOFFO
LFVSTMJKGWBOBBOEFGZTJFLF UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSHFLPQQFMEFTUBOEBBSEFOEJF[PXFMEF
nFYJCJMJUFJU BMTPPLEFNPHFMJKLIFEFOUPUQBSUJDJQBUJFWFSLMFJOFO<5JNNFSFO,SJTUJOTTPO 
> [JFIPPGETUVL 0PLEF[FCBSSJÒSFNPFUEPPSCSPLFOXPSEFOXJMNFOLPNFO
UPUFFOSVJNUFMJKLFPSEFOJOHEJFCFUFSBGHFTUFNEJTPQEFTUFFETTOFMMFSWFSBOEFSFOEF
NBBUTDIBQQJK©ň

11.2.5
bioregionaliteit en biotextuur
#JOOFOEFEJWFSTFXPPONJMJFVTFOoUZQFOJTEFMPDBUJFLXBMJUFJUÏÏOWBOEFFFSTUFFO
CFMBOHSJKLTUFBTQFDUFOPNFFOHFCJFEUFPOUXJLLFMFO&MLFQMFLIFFGU[JKOFJHFOLBSBLUFSFO
TUBBUPQFJHFOXJK[FJOSFMBUJFUPUBOEFSFQMFLLFO©ŉ

De voorraad woningen rondom de
centra van steden raakt minder in
trek. Inhoudelijk bezien tendeert de
vraag georiënteerde markt naar meer
service, comfort en combinaties
van wonen en werken. Het belang
van de fundamentele behoeften
‘vrijheid’ (te vertalen naar vrijheid
van handelen en meer ruimte) en
‘identiteit’ (het uitdrukking geven
aan de eigen identiteit) neemt toe.
Binnen de Nota Wonen heeft
dit geleid tot drie principes voor
het beleid in Nederland: (1) meer
keuzevrijheid, (2) aandacht voor
maatschappelijke waarden; en (3)
betrokken overheid en een beheerste
marktwerking. Naar vijf kernthema’s

vertaald: zeggenschap over woning
en woonomgeving vergroten, kansen
scheppen voor mensen in kwetsbare
posities, wonen en zorg op maat
bevorderen, stedelijke woonkwaliteit
verbeteren en groene woonwensen
faciliteren [Nota ‘Mensen, wensen,
wonen in de 21e eeuw’, VROM,
2004].
©ņ Eens in de 10 jaar wordt de nota,
die tot weinig accurate ruimtelijke
acties leidt, opgesteld.
©Ň WRR; Wetenschappelijke Raad
voor Regeringsbeleid. Sinds 1972
(1976 officieel) onafhankelijk functionerend adviesorgaan dat toekomstige ontwikkelingen onderzoekt
ten behoeve van het Nederlandse

regeringsbeleid. De Raad houdt zich
vooral bezig met ontwikkelingen die
op langere termijn de samenleving
kunnen beïnvloeden [WRR, 2003].
©ň Terwijl mogelijk onthaasten
veel nuttiger zou zijn voor de
toekomstige samenleving (zoals bijv.
Milieudefensie, NCDO, de Kleine
Aarde, en dergelijke stellen).
©ŉ Inclusief de economische krachtenvelden, die qua tijd & karakter
vaak veranderlijker zijn: plekken die
eerst aan de periferie van de stad
lagen, krijgen een andere positie
binnen een transformerend stedelijk
netwerk.
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%FMPLBMFLBSBLUFSJTUJFLFOLVOOFOXPSEFOCFOVUPNEFWFSTDIJMMFOEFWPSNFOWBOHFCSVJL
UFDPOEJUJPOFSFO0OEFSEFFMWBOEJUDPOEJUJPOFSFOJTEFTPPSUUFDIOJTDIF JOGSB TUSVDUVVS
EBUTUFEFMJKLFHFCJFEWPPS[JFUWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO%FUFDIOJTDIFMBBH©Ŋ<,SJTUJOTTPO
FUBM B>PGMBZPVUWBOFFOTUFEFMJKLHFCJFEXPSEUFSEPPSCFQBBME&FOTUFEFMJKLF
PNHFWJOHEJFWBOCFHJOBGBBOXPSEUPOUXJLLFMEWPPSEFDFOUSBBMNBOBHFNFOUFOSFDZDMJOH
WBONFOTFMJKLFVJUTDIFJEJOHFO HSJKTXBUFSFOBGWBM[BMFSBOEFSTVJU[JFO©ŋEBOFFOTUFEFMJKLF
PNHFWJOHNFUHFDFOUSBMJTFFSEFSJPMFSJOHFOBGWBMCFIFFS XBBSEFBGTUFNNJOHDRPSHBOJTBUJF
UVTTFOLMFJOFFOHSPUFTDIBBMOJWFBVTFOTZTUFNFOOJFUJTHFPQUJNBMJTFFSE+VJTUJOHFWBMWBO
EFDFOUSBBMNBOBHFNFOUTQFFMUIFUCFMBOHWBOJOUFSDPOOFDUJFUVTTFOEFPQMPTTJOHFOPQEF
WFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVT%FTUFEFMJKLFNPEFMMFOA,SJOHMPPQTUBEFOA(FEFDFOUSBMJTFFSEF
$PODFOUSBUJFWPSNFO[PBMTFFSEFSHFDPODMVEFFSEWPPSFFOEFSHFMJKLFTUFEFMJKLFPNHFWJOH
IFUCFTUFLBEFS [JFCJKMBHF7** 
%FOPPE[BLFMJKLFJOUFSDPOOFDUJFUVTTFOEFPQMPTTJOHFOFOEFWFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVT
XPSEUWPPSBMEVJEFMJKLXBOOFFSEFXBUFSIVJTIPVEJOH PGXFMIFUTUFEFMJKLXBUFSTZTUFFN 
CJOOFOEFCFCPVXEFPNHFWJOHXPSEUHFTDIFNBUJTFFSE
)FUTUFEFMJKLXBUFSTZTUFFNPNWBU HFMJKLEFJOIPPGETUVLCFIBOEFMEFFDPEFWJDF XBUFS
TUSPNFOEJFEFTUBEJOLPNFO ESJOLXBUFS PQQFSWMBLUFXBUFS OFFSTMBH LXFM FOXBUFS
TUSPNFOEJFEFTUBEVJUHBBO WFSEBNQJOH PQQFSWMBLUFXBUFS BGWBMXBUFS XFH[JKHJOH %F
TUSPNFOLVOOFOPQWFFMNBOJFSFOJOWMPFEIFCCFOPQEFLXBMJUFJUWBOIFUTUFEFMJKLFTZTUFFN
FOPQIFUPOUXFSQWBOEFHFCPVXFO/JFUBMMFFOWSBBHUIFUPNFFO[PSHWVMEJHPOUXFSQ
RVB CFSFHFOEF SVJNUFFO EBH MJDIUHFCSVJLņŅ PPL[BMEPPSEFJOQBTTJOHWBOPQOBUVVS
HFCBTFFSEFUFDIOPMPHJFFFOHSPUFSFWFSXFWFOIFJE BBOQBTTJOH NFUIFUMPLBMFLMJNBBU EF
CJPUFYUVVSņWBOEFQMFL HFNBBLUNPFUFOXPSEFO%JU[BMMFJEFOUPUFFOBOEFS OJFUQFS
EFmOJUJFHSPUFS SVJNUFHFCSVJL
*OEFIFEFOEBBHTF DPNQBDUF TUFEFO FOEBOWPPSBMEFDFOUSBFOWPPSPPSMPHTFņ¤TUBETEFMFO
EFXPPONJMJFVT$4FO#$ CJOOFO<7SPMJKLTFUBM > JTUPFOFNFOEFCFIPFGUFBBO
HSPFOFSVJNUFOEJFEFTQFDJmFLF QMBBUTHFCPOEFOFO[POPEJHCFTDIFSNEFLXBMJUFJUFOWBO
EFQMFLCFOVUUFOUFOCFIPFWFWBOIFUSFDSFÑSFO<%JFOTU473PUUFSEBN >1BSBMMFM
TQFMFOQSPDFTTFOEJFFSWPPS[PSHFOEBUEFGFJUFMJKLFPQFOCBBSIFJEWBOHSPFOTUFFETNFFS
CFQFSLUXPSEUņ© [JFPPLIPPGETUVL "MTEBOEFWFSBOEFSEFTUFEFMJKLFDPOUFYU EJF
WPPSULPNUVJUEFNPEFMMFOA,SJOHMPPQTUBEFOA(FEFDFOUSBMJTFFSEF$PODFOUSBUJF UPU
VJUHBOHTQVOUXPSEUHFOPNFOMJKLUIFUWFSTUBOEJHBGUFTUBQQFOWBOEFHBOHCBSFPQEFMJOH
JOCMPL CVVSU XJKLFOTUBETHSPFO#JOOFOIFUHFTUFMEFTUFEFMJKLFNPEFMJTIFUCFUFSFFO
JOEFMJOHWBOHSPFOUFNBLFOOBBSTPPSUHFCSVJL PGGVODUJF%FDPODMVTJFTVJUIPPGETUVL
CFWFTUJHFOEJU%FGVODUJFLPQQFMJOHWBOIFUHSPFONPFUNFFSSFLFOJOHIPVEFONFUEF
CFMBOHSJKLFSXPSEFOEFTDIBBMOJWFBVTACVVSUCMPLFOTFNCMF ATUFEFMJKLOFUXFSLFOFVSFHJPņņ
%FPOEFSWFSEFMJOHJOWJFSHSPFOUZQFOEPPS-VJUFO+PTTFMJO%F+POH<>CJFEU
IPVWBTUTUBETUVJOFO TUBETQBSLFO TUBETCPTTFOFOoQMBTTFOFOTUBETMBOETDIBQQFOņŇ.FEF
JOHFHFWFOEPPSFFOIFSOJFVXEFSPFQPNNFFSJOUJNJUFJUFOPNNPHFMJKLIFEFOWPPS
JOQBTTJOHWBOWPSNFOWBOA6SCBO"HSJDVMUVSF [JFIPPGETUVL XPSEUWPPSEFDPNQBDUF
TUBEEFTUBETUVJO OBBTUIFUDPNQBDUFFORVBHFCSVJLHFÕOUFOTJWFFSEFTUBETQBSL BMTNFFTU
HFTDIJLUHFBDIUPNUFXPSEFOUPFHFQBTU<5JNNFSFO5BXJM B-VJUFO+PTTFMJO
%F+POH >5F[BNFONFUFFOWFSTPCFSFOPGJOLSJNQFOWBOTMFDIUHFMFHFOPGXFJOJH
HFCSVJLUFQBSLPGCPTTUSPLFO TUBBUEF[FSPFQPNHFÕOUFOTJWFFSEHFCSVJLWBOHSPFOF
SVJNUFTJODPOUSBTUNFUEFHSPFJFOEFUFSVHIPVEFOEIFJEPNJO TMFDIUGVODUJPOFSFOE 
PQFOCBBSHSPFOJOUFHSJKQFOņň*OFFONPHFMJKLFJOUFOTJWFSJOHWBOHFCSVJL EPPSTUSBUFHJTDIF
PQPĊFSJOHFONFUEFJOUSPEVDUJFWBOFFOOJFVXAHSPFOQSPHSBNNBEBUCFUFSBBOTMVJUPQIFU
NPEFMWBOEFLSJOHMPPQTUBE PGHFEFDFOUSBMJTFFSEFDPODFOUSBUJF LBOIFUUPUTZOFSHJFTJUVBUJFT
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MFJEFO EJFOVCJOOFOIFU$PNQBDUF4UBENPEFMNPFJMJKLSFBMJTFFSCBBS[JKO
)FUJTWBOCFMBOHPNFFOSVJNUFMJKLDPODFQUPGoJOTUSVNFOUUFJOUSPEVDFSFOEBUFFOHPFEF
WFSEFMJOHWBOPQFO EBHMJDIUHFSFMBUFFSEF SVJNUFFO DPNQBDUF CFCPVXJOH HFTUFVOEEPPS
NJMJFVJOWMPFEFO LBOTUVSFO7PSNFOWBONFFSWPVEJHSVJNUFHFCSVJLņŉLVOOFOWFSUBBME
XPSEFOOBBSTFDHSPFOPGEBHMJDIUWSBHFOEFFOHFSFMBUFFSEFGVODUJFT7FFMWBOEFAOBUVSBM
UFDIOPMPHJFTXPSEFOHFLFONFSLUEPPSFFOEFSHFMJKLFEBHMJDIUBGIBOLFMJKLIFJEņŊ
*OHFCJFEFONFUIPHFSFEJDIUIFEFOLBOEFUZQPMPHJFWBOEF TFNJHFNFFOTDIBQQFMJKLF 
TUBETUVJOSVJNUFCJFEFOWPPSEFIFSJOUSPEVDUJFWBOEFGVODUJFASVJNUFMJKLF NJMJFV 
JOGSBTUSVDUVVSņŋ%FTUBETUVJOJTEBO OBBTUEFPWFSJHFJOHSFQFONFUCFUSFLLJOHUPU
FFOWFSBOEFSEFIPVEJOHWBOHSPFO FODPOUFYU PNNFMBOEFO PQUFWBUUFOBMTA)PSUVT
$PODMVTVTEJFÏÏOPGNFFSBDUJFWF GVODUJPOFMF SPMMFOWFSWVMUCJOOFOEFJOUFOTJFGCFOVUUF
DPNQBDUFTUBETLOPQFOŇŅ
©Ŋ Zie Hoofdstuk 1.1, Figuur 1.2.
©ŋ De natuurlijke capaciteit van

water om verontreiniging af te
breken en/of vast te leggen kan
door een juiste inrichting worden
bevorderd. In dit voorbeeld geldt
dat voldoende zuurstof en de
aanwezigheid van bepaalde waterplanten zoals riet, lisdodde en biezen
het zuiveringsproces bevorderen:
De fotochemische afbraak wordt
bevorderd door het water plaatstelijk
ondiep te houden, zodat voldoende
licht kan doordringen tot de bodem.
Ook de inrichting van oevers kan
natuur-ondersteunend plaatsvinden.
ņŅ Essentiële benodigdheden voor
lokale water- en energierecycling.
ņ Biotextuur is een door Michael
Reynolds [2000] geïntroduceerd
begrip (i.r.t. ‘Earthships’; zie hoofdstuk 8.3.2) voor de plekspecifieke
ecologische-, klimatologische en
fysische eigenschappen die bij
bouwen maximaal benut moeten
worden.
ņ¤ In na-oorlogse wijken is de situatie omgekeerd. Er is veelal sprake
van een negatieve beleving van het
wèl aanwezige groen als ‘afgestorven
en verwaarloosd’. Oorzaak is de
afname van de gemiddelde woningbezetting in deze wijken, terwijl de
aanwezige parken juist zijn ingericht
voor intensief en massaal gebruik
(en nu meer individueel worden
benut). Ook de toename van het
autobezit zorgt er voor dat men
eerder geneigd is voor ontspanning
naar natuur- en recreatieplekken
buiten de stad te trekken [Dienst
S&V, 2001]. In de binnensteden en
vooroorlogse wijken wordt naarstig

gezocht naar mogelijkheden om de
naar verhouding drukke wijken voor
het hedendaags wonen aantrekkelijk
te maken, wat resulteert in aanleg
van pleinen, kleine stadsparken en
‘trapveldjes’.
ņ© Bijvoorbeeld bij golfbanen en
volkstuinen, die zijn opengesteld
onder voorwaarden van lidmaatschap of toegansbewijs. Daarnaast
krijgen steeds meer natuurgebieden
een ecologische betekenis en wordt
de toegankelijkheid beperkt [Meijer,
2002a].
ņņ De in hoofdstuk 2.3.1 afgebakende schaalniveaus 2, 6 en 7.
ņŇ Elk van de groentypen geeft een
andere invulling aan de factoren
waaraan het zijn specifieke betekenis verleent, zoals de aard van de
begrenzing, de mate van toegankelijkheid, de positie en verankering
in het stedelijk weefsel, de beoogde
sfeer, het inrichtingsniveau en
verzorgdheid, de gebruiksintensiteit
en de verantwoordelijkheid voor het
voortbestaan [Luiten & Josselin-De
Jong, 2000].
ņň Veel groen in de stad is vrijwel
onaantastbaar geworden, ook als het
er slecht bij ligt [Meijer, 2002a]. De
steeds grotere druk van bebouwing
en (harde) infrastructuurvormen
op het bestaande groen leidt er toe
dat de gemeentelijke groendiensten
een strategie ontwikkelt met behoud
op basis van het ‘verdedigen’ van
aanwezig groen [vrij naar Tjallingii,
2004]. De laatste jaren is hier
een voorzichtige reactie op waar
te nemen die als ‘offensief ’ kan
worden aangeduid: het vrijgeven
of uitbesteden (leasen, beheerscontracten e.d.) van aanwezig groen aan

gebruikers of belangenverenigingen.
Vaak leidt dit in detail tot goede
resultaten, maar lijkt minder effect
te genereren op het bovenliggende
schaalniveau van de groenstructuur
van steden. Een integrale aanpak,
gebaseerd op een combinatie van
offensieve en defensieve stappen
lijkt de meest geschikte strategie.
ņŉ Meervoudig ruimtegebruik kan
worden gedefiniëerd als ‘verschillende functies die worden gecombineerd in een bepaald gebied en
in een bepaalde tijd’ [Priemus et
al., 2000]. Naast de voordelen van
synergie zijn er ook nadelen aan het
meervoudig ruimtegebruik. Het is
relatief duur, de opbouw, realisatie
en samenhang (beheer, verantwoordelijkheden, etc.) is complex, en de
aanpasbaarheid en groei zijn (binnen
de ‘projectgrenzen’) op de grotere
schaalniveaus moeilijk [Wilde, 2002].
De laatste twee nadelen spelen
minder sterk bij meervoudige functievervulling van de groene ruimte
binnen een stedenbouwkundige
setting. Mits goed uitgewerkt kan
het nadeel mogelijk zelfs omgezet
worden in een voordeel (bescherming, gecombineerd beheer).
ņŊ Een dergelijke uitwerking is te
omschrijven als meervoudig groengebruik, maar ook als meervoudig
daglichtgebruik.
ņŋ Zie hoofdstuk 2, en bijlagen I
en II
ŇŅ Het private karakter van de tuin
leent zich goed voor eventuele uitbesteding aan derden, mede omdat
er voor stadstuinen meer geld voor
een intensief onderhoud en speciale
inrichting is [Dienst S&V, 2001). De
gesloten tuin heeft als semi-open341
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0PLTPDJBBMHF[JFOCJFEUFFOEFSHFMJKLFVJUXFSLJOHJOUFSFTTBOUFBBOLOPQJOHTQVOUFOTFNJ
PQFOCBSF PGoQSJWÏ SVJNUFODRANBOEFMJHFHFCJFEFOEJFFFOJOUFSNFEJBJSWPSNFOUVTTFO
NFFSDFOUSBBMCFIFFSEFPQFOCBSF HSPFO HFCJFEFOFOEFQSJWÏ CVJUFO SVJNUFO%FIBMGPQFO
XPPOIPWFOJOEFXJKL-BOYNFFSUF$VMFNCPSH[JKOIJFSWBOFFOWPPSCFFME<5JNNFSFO
FUBM C>)FUJTPQUFWBUUFOBMTFFONJOEFSWFSHBBOEBOUXPPSEPQEFUPFOFNFOEF
WSBBHOBBSAHFNFFOTDIBQQFMJKLIFJE<)VMTNBO > [POEFSUFSVHUFNPFUFOWBMMFOPQ
A HBUFE DPNNVOJUJFTŇ)FUJEFFBDIUFSEFDPMMFDUJFWFUVJOFOJTEBUIFUEFQBSUJDJQBUJF
WBOEFHF[BNFOMJKLWFSBOUXPPSEFMJKLF QSJWÏ FJHFOBSFOBDUJWFFSUFOEBBSNFFAOJFVXF
HFNFFOTDIBQQFODSFÑFSUNFUFFO OJFVX TPPSUACVVSUHFWPFM<"ESJBFOTFUBM >

11.3
Infrastructuur als instrument voor verduurzaming
11.3.1
begripsbepaling
%FJOUFHSBUJFWBOBBOWVMMFOEFGVODUJFTTUBBUPGWBMUNFUBBOTMVJUJOHPQEFCFTUBBOEF
TUSVDUVSFO)FUBBOQBLLFOWBONJMJFVHFSFMBUFFSEFQSPCMFNFOJOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHWJB
EFOPHWFFMBMEPPSPWFSIFEFOBBOHFTUVVSEFJOGSBTUSVDUVSFOLBOFFOHPFECFHJO[JKOWPPSIFU
HBSBOEFSFOWBOFFOEVVS[BNFJOWVMMJOHCJOOFOEFWFSTDIJMMFOEFOFUXFSLFOFOLFUFOT0Q
IPHFSFTDIBBMOJWFBVTTUSBOEFOOPHWFFMNJMJFVNBBUSFHFMFOEPPSCVSFBVDSBUJFFOEPPSUF
HSPUFWFSTDIJMMFOJOEFEPFMHSPFQFO<5JNNFSFO,SJTUJOTTPO B>7PPSEFWFSTDIJMMFOEF
TUSPNFOXPSEUEFEJTUSJCVUJFCJKIFUPQUJNBMJTBUJFQSPDFTOPHPOWPMEPFOEFDFOUSBBMHFTUFME
7PPSBMCJKPOEFS[PFLOBBSEFSFMBUJFUVTTFONJMJFVQSPCMFNFOFOFDPOPNJTDIFNPEFMMFO
XPSEUWBBLBMMFFOHFLFLFOOBBSOBUJPOBMFHSFO[FOPWFSTDISJKEFOEUSBOTQPSUŇ¤
.FFSUPFHFTQJUTUPQEFFTTFOUJÑMFJOGSBTUSVDUVSFOCJKEFBGWBMXBUFSFOFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVS
HSPFJUEFMBBUTUFUJKEIFUCFTFG EBUFFOFJOEFEJFOUUFLPNFOBBOEFFFO[JKEJHFJOTUFFLŇ©

11.3.2
strategische interacties
%FJOUFHSBUJFWBONJMJFVLVOEJHFEPFMTUFMMJOHFOJOFDPOPNJTDICFMFJEJOUSPEVDFFSU
LFONFSLFOEF [PHFOBBNEFTUSBUFHJTDIFJOUFSBDUJFT/BBTUIFUAQVCMJFLFOVULBSBLUFSWBO
EFNJMJFVWPPS[JFOJOHFOJTEFWFSPOEFSTUFMMJOHEBUNJMJFVSFHFMHFWJOHEFDPODVSSFOUJFQPTJUJF
WBOEF OBUJPOBMF FDPOPNJFCFÕOWMPFEIJFSBBOEFCFU&FOWPPSCFFMEWPPSTUSBUFHJTDI
HFESBHWBO[PXFMAWFSPPS[BLFSTPGQSPEVDFOUFOBMT OBUJPOBMF PWFSIFEFO JTIFUGFOPNFFO
AFDPEVNQJOH<6MQI >8FCFS<>UPPOUBBOEBUJOFFOTUSBUFHJTDIFDPOUFYU POEFS
CFQBBMEFWPPSXBBSEFO JOLPNFOEFUSBOTGFST JOCFJEFSJDIUJOHFO UVTTFOUXFFWFSTDIJMMFOEF
MBOEFOEFHMPCBMFNJMJFVLXBMJUFJULBOIFMQFOWFSCFUFSFO$POSBE<>POEFS[PDIUPGIFU
NPHFMJKLJTNJMJFVTVCTJEJFTFOoCFMBTUJOHFOWPPSEVPQPMJTUJTDIFmSNBTŇņJOUFWPFSFOCJOOFO
TUSBUFHJTDIFNBSLUFO JOHFHFWFOEPPSJOUFSOBUJPOBBMFOPQNFFSEFSFMPDBUJFTPQFSFSFOEF
PMJHPQPMJTDIFJOEVTUSJFÑOŇŇ%FHFMJCFSBMJTFFSEF&VSPQFTFFOFSHJFNBSLUOFJHUFSUPF [JF
IPPGETUVL 4MFVUFMGBDUPSCJKIFUWPPSLPNFOWBOOFHBUJFWFNJMJFVFĊFDUFOAPWFSEFHSFOT
JTEFSFBMJTBUJFWBOFFO[PHFMJKLXBBSEJHNPHFMJKLFNJMJFVQPMJUJFLFONJMJFVIBOEIBWJOH
)FUWFSLSJKHFOWBOFFO[PHFOBBNEAHFMJKLTQFFMWFME MFWFMQMBZJOHmFME FOIBSNPOJTBUJF
[JKO[PXFMWBOVJUFDPOPNJTDIFŇňBMTFDPMPHJTDIFBDIUFSHSPOEWBOEPPSTMBHHFWFOECFMBOH
&TTFOUJFFMJTPNUFCFHJOOFONFUIFUBGTUFNNFOWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS
4FDUFDIOJTDIHF[JFOLBOIFUCFMFNNFSFOEXFSLFOBMTPQLPSUFUFSNJKOHFLP[FOXPSEUWPPS
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ÏÏOUFDIOPMPHJF%PPSFFOUFQSFNBUVSFLFV[FWBOJOGSBTUSVDUVSFOLVOOFOCFQBBMEF
UFDIOPMPHJFPGTDIBMFOOJFUXPSEFOUPFHFQBTU)FUJTOPHPO[FLFSJOXFMLFWFSIPVEJOHFO
EFWFSTDIJMMFOEFUFDIOPMPHJFÑO[VMMFOCJKESBHFOBBOEFOPPE[BLFMJKLFWPPS[JFOJOHFOWBO
BMHFNFFOOVU*OHSPUFMJKOFO[JKOEFPQUJFTWPPSEFUPFLPNTUJHFJOWVMMJOHWBOEFFOFSHJF
WPPS[JFOJOHFOEFXBUFSCFIBOEFMJOHTNFUIPEFTCFLFOE [JFIPPGETUVL 
0QEJUNPNFOUWBMUOJFUUF[FHHFOXBUAEFXJOOFOEFFOFSHJFUFDIOPMPHJF[BM[JKO#JKEF
BGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHMJHUEBUBOEFST%FCFTUBBOEFBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHUFDIOPMPHJFCJFEU
BMUFSOBUJFWFOHFFOPGXFJOJHLBOTPNEFCFHJOGBTFNFUEFOPPE[BLFMJKLFLJOEFS[JFLUFOEPPS
UFLPNFO
%FOPPE[BBLUPUnFYJCJMJTFSJOHWSBBHUPNIFUNBLFOWBOLFV[FT%FPO[FLFSIFJEEXJOHU
WSJKXFMBMUJKEUPUWFSEFSCPVXFOPQCFTUBBOEFTZTUFNFOCJKFFODFOUSBMFTDIBBM%F
WFSXBDIUFDBQBDJUFJUTWFSBOEFSJOH HSPFJ FOEFJOQBTTJOHWBOOJFVXFIFSOJFVXCBSFCSPOOFO
MFJEUUPUPWFSEJNFOTJPOFSJOHŇŉ#JKEFMJCFSBMJTFSFOEFFOFSHJFFOBGWBMCFIBOEFMJOHTTFDUPS
TUBBUEFASFHJFDFOUSBBM*OEFAPVEF OJFUHFMJCFSBMJTFFSEFTJUVBUJFWPMHEFEFJOGSBTUSVDUVVS
EFPOUXJLLFMJOHFOBBOWSBBHFOBBOCPE[JKEF*OEFHFMJCFSBMJTFFSEFTJUVBUJFESFJHFOWPPSBM
POEFSIPVET EVVS[BBNIFJETFOJOOPWBUJFBTQFDUFOIFUPOEFSTQJUUFEFMWFOEPPSFFOHFCSFL
BBOHSJQ BBOSFHJF*OFFOTJUVBUJFEJFJTHFDSFÑFSEPNNBSLUXFSLJOH LFV[FNPHFMJKLIFEFO 
LXBMJUFJUTEJĊFSFOUJBUJFFONJOEFSACFNPFJFOJTUFWFSLSJKHFO MFJEUEJUUPUNFFSSFHFMT 
IFċOHFOFOWPSNFOWBOSFHJFWBO OPHWFSEFS CPWFOBG &6OJWFBV ŇŊ&FOUFSVHUSFEFOEF
PWFSIFJELBOIFUQSPDFTWBOFFOHFMFJEFMJKLFWFSBOEFSJOHCFNPFJMJKLFO EPPSPOEFSNFFS
DPOnJDUFSFOEFCFMBOHFOPQLPSUF FDPOPNJTDIFFċDJÑOUJF FOMBOHFUFSNJKO WPPS[JFOJOHT
[FLFSIFJE EVVS[BNFPOUXJLLFMJOH 
%FA4BOEXJDITUSBUFHJFBMTPOEFSEFFMWBOEF&740 &DPMPHJTDI7FSBOUXPPSEF4UFEFMJKLF
0OUXJLLFMJOH PPLXFMBMTA&DPQPMJTTUSBUFHJFCFOPFNE <5KBMMJOHJJ >JT [PBMT
HFDPOTUBUFFSEJOIPPGETUVL FFOCSVJLCBSFTUSBUFHJFEJFWPPSUCPVXUPQEFESJFTUBQQFO
TUSBUFHJF [JFIPPGETUVL %FA&DPQPMJTTUSBUFHJFPOEFSTDIFJEUOBBTUFFOCPWFOMBBH
DFOUSBMFPWFSIFJE FFOCBTJTMBBH EFHFCSVJLFST 

baar gebied van oudsher een hybride
karakter door de combinatie natuur/
cultuur en educatie en techniek,
naast het benutten van tegenstellingen als esthetisch/functioneel en
netwerk versus plek (de combinatie
van meerdere ‘tuinen’ heeft bij een
goede ruimtelijke afstemming een
extra ecologische meerwaarde). [Nio,
2000].
Ň De stedelijke typologie die
bestaat uit een ommuurde woonwijk
komt met name in Noord- en Zuid
Amerika al tientallen jaren voor.
Vaak is het een wijk met een hek
eromheen en een bewaakte ingang
Ň¤ Er wordt gekeken naar de
verschillen tussen een volledig vrije
markt met onbeperkt transport en
handel aan de ene kant, en nationale
(economische) autarkie zonder internationaal transport aan de andere
kant [Weber, 2000].

Ň© De Energieraad constateert

voor de energie-infrastructuur dat
algemeen het idee is ontstaan dat
een duurzame (in de betekenis van
volhoudbaar én milieubewuste)
energiehuishouding alleen gerealiseerd kan worden als de energieinfrastructuur op relatief korte
termijn ingrijpend wordt veranderd,
maar dat voor de gestelde noodzaak
van ‘korte termijn’ geen draagvlak
lijkt te zijn [AER, 2003a].
Ňņ Bedrijven die gevestigd zijn in
twee of meer landen [Weber, 2000].

ŇŇ Er wordt onderzoek verricht in
hoeverre alternatieve marktstructuren en alternatieve vormen van
concurrentie kunnen bijdragen
aan het geven van prikkels aan
overheden om gewenste ‘zachte’
milieustandaarden op te leggen
[Barrett, 1994].

Ňň Onderzoek naar het verliezen van

de ‘eigen hogere (milieu)standaarden’
indiceert dat de overstap van nationaal (benaderende-) autarkie naar
volledige vrijhandel tussen twee
landen negatieve gevolgen heeft
voor het welzijn in beide landen. Uit
dit onderzoek blijkt dat dit niet komt
door onvoldoende milieubescherming, zoals veelal geclaimd wordt
door milieugroeperingen, maar een
gevolg is van te veel bescherming
van het milieu [Weber, 2000].
Ňŉ Kwantitatieve pieken en dalen
van aanbod binnen de verschillende
stromen.
ŇŊ De Energieraad doet aanbeveling
een strikter marktregulering toe te
passen (op Europees niveau), door
aanpassingen in de tariefstructuur
(via prikkels), bestemmingsheffingen
en bescherming van de eindgebruikers te regelen [AER, 2003a; AER,
2003d].

343

Autonomie & Heteronomie

DEEL III

#JKHFCSFLBBOTUFVOPGJOJUJBUJFGWBOVJUEFCBTJTMBBHLBOBDUJFPOEFSOPNFOXPSEFO [PEBU
BMEBOOJFUHFDMVTUFSE PQIFUOJWFBVWBOEFABVUPOPNFXPOJOHPGWBOIFUJOEJWJEV
HFIBOEFMEXPSEU)FUTMVJUEBBSCJKBBOCJKIFUATVCTJEJBSJUFJUTQSJODJQFCJOOFOEF&VSPQFTF
HFNFFOTDIBQ BMXPSEUIFUOBBSOPHMBHFSFTDIBBMOJWFBVTEPPSHFUSPLLFO%JUJTWBOCFMBOH
PNEBUEFTUSBUFHJFHPFENPFUBBOTMVJUFOPQEFWFSTDIJMMFOEFGBTFTWBOIFUPOUXJLLFMJOHTFO
CPVXQSPDFT HFLPQQFMEBBOEFCFMBOHSJKLTUFUIFNBTWPPSEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH 
,SJOHMPQFOXPSEFOEBBSCJKJO FOPN IFUFJHFOIVJT[PWFFMNPHFMJKLHFTMPUFOŇŋ#FQBBMEF
WFS[PSHEF OVUT WPPS[JFOJOHFOCMJKWFOWPPSEFNFFTUFHFCSVJLFSTFDIUFSOPPE[BLFMJKL)FU
UVTTFOOJWFBVWBOEFTUBEPGEFXJKLTQFFMUEBBSPNFFOCFMBOHSJKLFSPMCJKIFUSFBMJTFSFOWBO
QSPKFDUFOEJFHFCSVJLNBLFOWBOEFLFV[FNPHFMJKLIFJEUVTTFOIFUJOEJWJEVFMFJOJUJBUJFG
BGXJKLFO FOEFWPMMFEJHFWFS[PSHJOHEPPS FOBGIBOLFMJKLIFJEWBODFOUSBMFOFUXFSLFO
.FFSEFSFPOEFS[PDIUFSFGFSFOUJFQSPKFDUFOJOIPPGETUVLFOUPOFOEJUBBO
#JKPWFSHBOHWBOEFIVJEJHFTUSPNFOOBBSTUSPNFOPQCBTJTWBOIFSHFCSVJLFOPG
IFSOJFVXCBSFCSPOOFO PG[FMGTHFDSFÑFSEFALMFJOFLSJOHMPQFO NPFUXPSEFOVJUHFHBBO
WBOEFWPPSOBBNTUFFJTFOEJFHFCSVJLFSTBBOEFWFSTDIJMMFOEFTUSPNFOFOCJKCFIPSFOEF
JOGSB TUSVDUVSFOTUFMMFOACFUSPVXCBBS CFUBBMCBBSFOTDIPPO7BBLJTEFPOEFSMJOHF
BGXFHJOHEFNPFJMJKLIFJE%PPSFFOHSPFJFOEFBGIBOLFMJKLIFJEJOEFTBNFOMFWJOH WBO
FMFLUSJDJUFJUMJKLUCFUSPVXCBBSIFJEOBBTUCFUBBMCBBSIFJEJOCFMBOHUFHSPFJFO UFOLPTUFWBO
AIFUTDIPPO[JKO%PPSNFFSOBESVLUFMFHHFOPQIFUBTQFDUACFUSPVXCBBSIFJEPQEFMBOHF
UFSNJKOLBONPHFMJKL XFFS FFOEVJEFMJKLFSMJOLOBBSATDIPPOHFMFHEXPSEFO%FAIPFEFST
WBOEFPWFSIFUBMHFNFFO OPH HPFEGVODUJPOFSFOEFOFUXFSLFOIFCCFOFFOWFSHBBOEF
WFSBOUXPPSEFMJKLIFJE%JUWSBBHUPNPOUXJLLFMJOHWBOFFOTUSBUFHJTDIFMBOHFUFSNJKOWJTJF
&FOTUSVDUVSFFMBOEFSFBBOQBLCJFEUNPHFMJKLIFEFO,PQQFMJOHBBOBOEFSFWPSNFOWBO
CFIFFSFOnFYJCJMJUFJUWPPSEFFJOEHFCSVJLFS BMTEJFOTUWFSMFOJOH FOEFEPNJOBOUFBDUPSFO
%BBSOBBTUEFJOUSPEVDUJFDRJOUFHSBUJFWBOJOOPWBUJFFOSFÑMFNJMJFVCFMBTUJOHAGSPNTPVSDF
UPTFSWJDF EFJOUFHSBMFNJMJFVLXBMJUFJU ňŅ5FOBBO[JFOWBOIFUPQOFNFOWBOEFSFÑMF
NJMJFVCFMBTUJOHHFMEUEBUFFOIBSNPOJTBUJFWBOEFWBMJEBUJF PPLPQJOUFSOBUJPOBMFTDIBBM 
WBOHSPPUCFMBOHJTň
Figuur 11.5

Afwisselende incrementele en structurele
verandering c.q. innovatie
mate van verandering

incrementele innovatie

tijd
stabiliseren

7PPSJOOPWBUJFTHFMEUEBU CJOOFOIFU JOIPPGETUVL HFDPOTUBUFFSEFCFMBOHWBOJOOPWBUJF
WJBA1SPDFTT3FFOHJOFFSJOHFOWPPSBMCJOOFOIFUWPMHFOWBOPQMPTTJOHFOWPMHFOTEFA-FBO
WJTJF EF4BOEXJDITUSBUFHJFTMFDIUTHFEFFMUFMJKLIBOUFFSCBBSMJKLU)FUJTWBOCFMBOHEBUFFO
BGXJTTFMJOHQMBBUTWJOEUUVTTFOTUBQTHFXJK[F LMFJOF HFMFJEFMJKLFWFSBOEFSJOHFO JODSFNFOUFMF
JOOPWBUJFT FOUPQEPXOJOOPWBUJF 'JHVVS ň¤
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)FUUPQEPXOOJFVXPOUXFSQFOWBOHSPUFEFMFOWBOIFUQSJNBJSFQSPDFTJTOPPE[BLFMJKLPN
TUSVDUVSFMFWFSCFUFSJOHFOUFSFBMJTFSFO
%FJOEFQSPCMFFNBOBMZTFHFDPOTUBUFFSEFQBSBEJHNBWPMHFOEF JODSFNFOUFMF POUXJLLFMJOHFO
JOEFHFCPVXEFPNHFWJOHFOEFCJKCFIPSFOEFJOGSBTUSVDUVVS MJKLFOEFBDUVBMJUFJUWBOEF
OPPE[BBLWBOFFOTUSVDUVSFFMIFSPOUXFSQUFPOEFSTUSFQFO%FTBOEXJDITUSBUFHJFWPSNU
TMFDIUTFFOPQTUBQWPPSEFJOIPPGETUVLBMTOPPE[BLFMJKLHFDPOTUBUFFSEFWPPSXBBSEFWBO
IFUJO[FUUFOWBOEFDFOUSBMFDMVTUFSTCJOOFOEFBBOXF[JHFDFOUSBMFOFUXFSLFO%FJOOPWBUJF
NPFUNFFSWBOVJUEFDFOUSBMFTDIBBMHFTUVVSEFWFSBOEFSJOHXPSEFOHFWPOEFO HFSJDIU
PQEFOFUXFSLHFPNFUSJF IPPGETUVL FOWFSEFSHBBOEFJOUFHSBUJFFOJOUFSDPOOFDUJF
UVTTFOEFTUSPNFO IPPGETUVL #PWFOEJFONPFUEFDFOUSBBMHFTUVVSEFWFSBOEFSJOHEF
JOIPPGETUVLHFTUFMEFTUVSJOHWBOVJUEFTVQFSTUSVDUVVS HFCBTFFSEPQNFFSEBOEFOV
HBOHCBSFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFO POEFSIPVEFOCFTDIFSNJOH WPMHFOEF[PHFOBBNEF
MBUFSBMFCFIPFGUFWFSWVMMJOH%FCJOOFOEFTVQSBTUSVDUVVSHFGPSNVMFFSEFNBBUTDIBQQFMJKLF
EPFMTUFMMJOHFOFOGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFOMFJEFOEBBSCJKUPUFJTFODRXFOTFO [PXFM
LXBOUJUBUJFGBMTLXBMJUBUJFG UFOBBO[JFOWBOEFJOEJUPOEFS[PFLDFOUSBBMTUBBOEFFOFSHJF
FOTBOJUBUJFWPPS[JFOJOHň©

11.4
Conclusies & Aanleiding Hoofdstuk 12, Deel IV
11.4.1
conclusies hoofdstuk 11
t &FOSVJNUFMJKLFTDIBBMBGCBLFOJOHXPSEUCFÕOWMPFEEPPSUJKEFO JOHFWBMWBOCPUUPNVQ
POUXJLLFMJOHTQSPDFTTFO APWFSSVMFEEPPSTPDJBMF HFPHSBmTDIFFOPGQPMJUJFLF
CFTMJTTJOHTTUSVDUVSFO
t 7BOVJUAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHHF[JFOJTIFUTUFEFMJKLFPOUXJLLFMJOHTNPEFM
A(FEFDFOUSBMJTFFSEF$PODFOUSBUJF CJKWPPSLFVSVJUHFXFSLUOBBSIFUQSJODJQF
A,SJOHMPPQTUBE UFCFTDIPVXFOBMTNFFTUDPOTFRVFOUFOWPPSXBBSEFMJKL
t )FUCFOPFNFO POUXFSQFO CFUSFLLFOFOJOFFOXFUUFMJKLLBEFSWBTUMFHHFOWBOEF
SVJNUFMJKLFUVTTFOOJWFBVTAFOTFNCMFCVVSU ATUFEFMJKLOFUXFSLFOAFVSFHJPFOEF
CJKCFIPSFOEFHSPFOTUSVDUVSFOJTFTTFOUJFFMWPPSIFUTMBHFOWBOEVVS[BNFSVJNUFMJKLF
POUXJLLFMJOHWPMHFOTHFEFDFOUSBMJTFFSEFDPODFOUSBUJF
t 7BSJBUJFJOEJDIUIFEFOMFWFSUWPPSXBBSEFOWPPS UFDIOJTDIF TZTUFNFOFOJOGSBTUSVD
UVSFO#JOOFOEF[FPQMPTTJOHTSJDIUJOHHFMEUBBOLPQQFMFOFOHFEFFMEFFċDJÑOUJF
DPNQBDUIFJE PGBGLPQQFMFOFOJOEJWJEVFMFDRMPLBMF[FMGWPPS[JFOJOH
t )FUBTQFDUCFUSPVXCBBSIFJEFOEFWPPS[JFOJOHT[FLFSIFJEPQEFMBOHFUFSNJKOJOSFMBUJF
UPUNJMJFVUFDIOJTDIFDSJUFSJBNPFUNFFSBBOEBDIULSJKHFO
Ňŋ Het betreft veelal pioniers.
ňŅ Binnen de geliberaliseerde situ-

atie krijgen kleinere projecten tot
dusverre eerder een kans, zij het
uitsluitend vanwege de geringe
ruimte voor privé investeringen.
ň Het betrekken van infrastructuur
binnen milieu-validatiemethoden
kan de veranderingsprocessen

naar ‘duurzame ontwikkeling’ en
het betrekken van lange termijn
aspecten op gang brengen. Wellicht
leidt dit tot ver(der)gaande innovaties, -betrouwbaarheid of zelfs
ontkoppeling, en onafhankelijkheid.

ň¤ De grafiek toont de afwisseling

door structurele en stapsgewijze
verandering. De structurele verandering kan zowel een endogene als

exogene oorsprong hebben.

ň© De kwantitatieve zaken hebben

betrekking op bijvoorbeeld het
energie- en watergebruik, de emissies en de kosten. Kwalitatief gaat
het meer om zaken als de toekomstwaarde van de infrastructuur, de
betrouwbaarheid van de technologie, het imago en de innovatieve
aspecten.
345

Autonomie & Heteronomie

DEEL III

t 7PPSEFOPPE[BLFMJKLFTUSVDUVSFMFPOUXJLLFMJOHNPFUFFOATUSBUFHJTDIFMBOHFUFSNJKO
WJTJFBMTVJUHBOHTQVOUEJFOFO)JFSCJKNPFUFOAUPFLPNTUXBBSEFFOADPSSFDUJFWFSNPHFO
BMTNJMJFVDSJUFSJBNFFSQSJPSJUFJULSJKHFO
t &FOBGXJTTFMJOHWBOTUBQTHFXJK[FFOTUSVDUVSFMFPOUXJLLFMJOHBBOEFIBOEWBOEF
WFSTDIJMMFOEF NJMJFVUFDIOJTDIF DSJUFSJBJTOPPE[BLFMJKL;JKPOEFSTUFVOFOIFUQSPDFT
WBOHSPUFSFnFYJCJMJUFJUFOHSPUFSFLXBMJUFJUTEJĊFSFOUJBUJF CJKHFMJKLCMJKWFOEFPGCFUFSF
HBSBOUJFTWPPS[BLFOWBOABMHFNFFOCFMBOH [PBMTCJKEFFTTFOUJÑMFJOGSBTUSVDUVSFO
t %F UFOEFMF OPPE[BLFMJKLFTUBQTHFXJK[F JODSFNFOUFMF POUXJLLFMJOHNPFUIFU&6
QSJODJQFWBOIFUPQMPTTFOPQFFO[PMBBHNPHFMJKLTDIBBMOJWFBV TVCTJEJBSJUFJUTQSJODJQF 
WPMHFO CPUUPNVQ 

11.4.2
aanleiding hoofdstuk 12
)FUPQTUFMMFOWBOEFCFMBOHSJKLTUFDPOEJUJFTWPPSEFSVJNUFMJKLFTUSVDUVVSFOIFUGPSNV
MFSFOFOBGCBLFOFOWBOEFWFSTDIJMMFOEFSFMFWBOUFTDIBBMOJWFBVTIFFGUHFMFJEUPUFFOTFSJF
WBOLBOTSJKLFJOHSFQFOCJOOFOIFU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO 1W.[JFIPPGETUVL
 NFUOBNFWBOVJUIFUHF[JDIUTQVOUWBOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH%VJEFMJKLF
WFSXFWJOHWBOEFSVJNUFMJKLFLXBMJUFJU EBOXFMIFUTUSFWFOEBBSOBBS NFUHFCSVJLFST
HFSFMBUFFSEFBTQFDUFOJTHFCMFLFO"OEFSFJOGSBTUSVDUVVSFOSVJNUFMJKLFWPSNHFWJOHLBO
PNBOEFSFOBOEFSTJOHFSJDIUCFIFFSFOHFCSVJLWSBHFO#PWFOEJFOHFMEUEBUIFUXFJOJH
[JOWPMJTPNFFOFDPMPHJTDIFPGAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHUFCFHJOOFOBMTEJUTPDJBBMHF[JFO
OJFUAWPMIPVECBBSňņJT*OEFQSPCMFFNBOBMZTFňŇJTCFQFSLUFFOJOTPNNJHFHFWBMMFO[FMGT
UFSVHMPQFOEFCFUSPLLFOIFJEWBOBDUPSFOHFDPOTUBUFFSE
)FUJTWBOCFMBOHPNEFCFMBOHSJKLTUFDSJUFSJBUFGPSNVMFSFOXBBSBBOUFDIOJTDIF
EFFMTZTUFNFO FOIVOCFHFMFJEFOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSCJOOFOFFOEFSHFMJKLF
SVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOHNPFUFOWPMEPFO%F[F POUXJLLFMJOHT DSJUFSJBLVOOFOCJKEF
VJUFJOEFMJKLFDBTFTUVEJFFONPHFMJKLFWFSWPMHQSPKFDUFOPPLBMTFWBMVBUJFDSJUFSJBEJFOFO
0OUXJLLFMJOHTDSJUFSJBXPSEFOWBBLPQHFTQMJUTUJOFDPMPHJTDIFDSJUFSJB FDPOPNJTDIFDSJUFSJB
FOTPDJBMFDSJUFSJB.FUCFUSFLLJOHUPUEFEPFMTUFMMJOHWBOEJUPOEFS[PFLJTEJUBBOHFQBTU UF
XFUFO%FFDPOPNJTDIFDSJUFSJBXPSEFOOJFUBMTMPTTUBBOEFňň BMHFNFOFDSJUFSJBPOEFS[PDIU 
UFSXJKMEFFDPMPHJTDIFFOTPDJBMFDSJUFSJBXFMBMTBMHFNFFOHFMEFOEFDSJUFSJBXPSEFO
VJUHFXFSLU*OBBOTMVJUJOHPQEFJOIPPGETUVLHFDPOTUBUFFSEFOPPE[BBLUPUWFSEFSF
WFSCJOEJOHDRJOUFHSBUJFWBOEFWBBLPO[JDIUCBSFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOFO[JDIUCBSF
SVJNUFMJKLFTUSVDUVSFO XPSEFOXFMTQFDJmFLFSVJNUFMJKLFDSJUFSJBVJUHFXFSLU
%FESJFBMHFNFFOHFMEFOEFDSJUFSJBEJFJOIFUWPMHFOEFIPPGETUVLXPSEFOVJUHFXFSLU
CFUSFĊFOEFFDPMPHJTDIFPGNJMJFVHFSFMBUFFSEFDSJUFSJB EFSVJNUFMJKLFDSJUFSJBFOEFTPDJBMF
PGHFCSVJLFSTHFSFMBUFFSEFDSJUFSJB

ňņ Zie hoofdstuk 2.2.1 .
ňŇ Zie hoofdstuk 1.3 en
hoofdstuk 3.

ňň Economische criteria worden

en als basis van een een belangrijk
nadrukkelijk meegenomen bij de aan gebruikersgerelateerd criterium: de
de praktijk gekoppelde case-studies betaalbaarheid.

LEESWIJZER MODEL A: 12
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-
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-
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i%FUPFLPNTU[JFUFSOJFUMBOHFSVJU
[PBMTNFOEBDIU PG[PBMTEJFIBELVOOFO[JKO
BMTNFOTFOIVOIFSTFOTIBEEFOXFUFOUFHFCSVJLFO
FOIVONPHFMJKLIFEFOCFUFSIBEEFOCFOVU
.BBSEFUPFLPNTULBOOPHTUFFETXPSEFO
XBUXJKFSSFEFMJKLFSXJKTFOSFBMJTUJTDIHF[JFO
WBOWFSMBOHFOw
"VSFMJP1FDDFJ

Hoofdstuk 12

Ontwerp Condities / Criteria

12.1
Inleiding
%JUIPPGETUVLMFHUEFCBTJTWPPSEF UPFUTJOHWBOEF BBOUFESBHFOPQMPTTJOHTSJDIUJOH
BBOHBBOEFIFUSFBMJTFSFOWBO[FMGWPPS[JFOJOHJOEFHFCPVXEFPNHFWJOH [PBMTEF[FJOIFU
UXFFEFEFFMWBOIFUPOEFS[PFLXPSEUVJUHFXFSLUWPPSFFOQSBLUJKLDBTVT.FFSDPODSFFU
CFUFLFOUEJUIFUGPSNVMFSFOWBOSBOEWPPSXBBSEFODRUPFUTJOHTDSJUFSJBWPPSJOQBTTJOHT
FOWFSEVVS[BNJOHTBTQFDUFOWBOEFDFOUSBMFPGMPLBMFTZTUFNFOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOH
&FSTUXPSEUHFLFLFOXBUEFCFMBOHSJKLTUFNJMJFVUFDIOJTDIFDPOEJUJFT PGXFMCFPPSEFMJOHT
FOFWBMVBUJFDSJUFSJB [JKO7FSWPMHFOTEFVJUXFSLJOHWBOEFUFTUFMMFODSJUFSJBBBOEFSVJNUF
MJKLFLXBMJUFJUFOEFSVJNUFMJKLFJOQBTTJOHWBOEFTZTUFNFO#FJEFJOWBMTIPFLFO SVJNUFMJKL
FONJMJFVUFDIOJTDI SBLFOEFHFCSVJLFSTHFSFMBUFFSEFDPOEJUJFT CJOOFOEFWJFSEFBDIUFS
HSPOEWSBBH1 FOXPSEFOBMTWPPSXBBSEFMJKLFDSJUFSJBWPPSCFJEFBOEFSFDSJUFSJBVJUHFXFSLU2
"DIUFSHSPOEWSBBH*7
In hoeverre kan via het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken de participatie en
betrokkenheid van gebruikers verhoogd worden?

%FDSJUFSJBCJOOFOEJUPOEFS[PFLXPSEFOCFOVUBMTCFPPSEFMJOHTFOFWBMVBUJFDSJUFSJBFO
LVOOFO OBBTUIFUNFFSHBOHCBSFGVODUJPOFMFQSPHSBNNBWBOFJTFO HF[JFOXPSEFOBMTIFU
QSPHSBNNBWBOFJTFOWBOVJUEFHFLP[FOJOWBMTIPFLFO%BBSNFFJTBDIUFSHSPOEWSBBH7NFU
CFUSFLLJOHUPUEFHFLP[FOQSBLUJKLDBTVT-BOYNFFS $VMFNCPSHJOIFUBGTMVJUFOEFIPPGETUVL
UFCFBOUXPPSEFO
"DIUFSHSPOEWSBBH7
Moeten- en kunnen de verschillende technieken voor het optimaliseren van de stromen
samengevoegd worden in één “device” of dienen ze afzonderlijk geïntegreerd te worden
in bestaande (infra)structuren of gebouwen?3

&MLDSJUFSJVNCFTUBBUVJUFFOEFmOJUJFNFUFFOLPSUFUPFMJDIUJOH FOXBBSOPEJHWPPSCFFMEFO
8BBSNPHFMJKLJTJOEFJOMFJEFOEFQBSBHSBGFOHFUSBDIUEFWFSTDIJMMFOEFHFUIFNBUJTFFSEF
DSJUFSJBPOEFSMJOHUFXBBSEFSFO

 Toelichting bij achtergrondvraag

IV (ten dele overgenomen uit
hoofdstuk 1.3.2): ‘Onderzocht moet
worden in hoeverre het al dan niet
dichter bij de gebruikers realiseren
van autonome systemen m.b.t. de essentiële stromen leidt tot een grotere
betrokkenheid van die gebruikers
en of het meer zichtbaar maken van
de oplossingen leidt tot al dan niet
positieve gedragsveranderingen’.
¤ Als algemeen uitgangspunt voor
een kansrijke oplossing geldt dat
deze breed toepasbaar, technisch
gezien haalbaar (nu of op korte
termijn) en maatschappelijk accep-

tabel (nu en over langere termijn)
moet zijn.
© Toelichting bij achtergrondvraag V
(overgenomen uit hoofdstuk 1.3.2):
‘Het grond- en daglichtgebruik
van de verschillende, al dan niet op
natuurlijke processen gebaseerde,
milieutechnieken om autonomie te
realiseren moet worden geanalyseerd
en waar mogelijk geoptimaliseerd. Is
dit te integreren in bestaande bouwwerken of bestaande infrastructuur,
en hoe is het proces van ‘duurzame
ontwikkeling’ op wijk, buurt-, blokof gebouwniveau in relatie tot de
oplossing te optimaliseren. Wat zijn

de bouwkundige consequenties van
het samenvoegen van de verschillende technieken en stromen van
een hoger schaalniveau in een bouwwerk, en wat betekent dit voor de
architectonische vertaling? Is een
dergelijk bouwwerk zo te ontwerpen
en te bouwen dat uitbreiding (en
'inbreiding') qua aantal (en grootte)
van de stromen mogelijk is?’
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12.2
Milieutechnische beoordelings- en evaluatiecriteria
technische deelsystemen
12.2.1
begripsbepaling
7PMHFOT1BQBOFL<>NBBLUFFOPOUXPSQFOQSPEVDUHFEVSFOEFEFHFIFMFhMFWFOTDZDMVTh 
NJMJFVUFDIOJTDIHF[JFOUFONJOTUF[FTQPUFOUJFFMHFWBBSMJKLFGBTFO4EPPS [PBMTEJF[JKO
XFFSHFHFWFOJOEFEPPSIFNHFÕOUSPEVDFFSEF[FT[JKEJHFA'VODUJPONBUSJY
Figuur 12.1
Zeszijdige ‘Function Matrix’
methode
gereedschap, materialen
processen

toepassing
als werktuig(tool)
als communicatie
als symbool

associatie
gezinnen en basismilieu
processen

consequenties
ecologisch, milieukundig
sociaal maatschappelijk
materiaal, water en
energiegebruik

esthetisch
‘gestalt’, perceptie
sociale gegevens
behoefte
voortbestaan, identiteit
doelstelling

%FGBTFA.FUIPEFEPFMUWPPSOBNFMJKLPQEFPOUXJLLFMJOHTFOCPVXGBTFWBOFFO
CPVXXFSL)FUCFUSFGUEBOEFCPVXNFUIPEF EFUPFHFQBTUFNBUFSJBMFOFO EF NPOUBHF
BTQFDUFOA5PFQBTTJOHTMBBUPQEFHFCSVJLTGBTFFOJTFFOWBSJBCFMFEJFBDUVFMFSXPSEUPNEBU
HFCSVJLFSTTUFFETWBLFSWBOHFCPVXPGXPOJOHWFSBOEFSFO<ĔēĤ .JOJTUFSJFħģĠĞ 
>%FGBDUPSUJKEXPSEUWBOUPFOFNFOECFMBOHWPPSEFNJMJFVUFDIOJTDIFDPOTFRVFOUJFT
%FGBTFA$POTFRVFOUJFTEVJEUPQEFHFCSVJLTGBTF FOEBOTQFDJmFLPQIFUWFSCSVJLWBOEF
CSPOOFOFOEFQSPEVDUJFWBOBGWBM TUPĊFO A&TUIFUJTDIJTXFMMJDIUEFNFFTUPOEFSTDIBUUF
DPNQPOFOUJOEFCPVXJOSFMBUJFUPUNJMJFVUFDIOJTDIQSFTUFSFO [JFQSPMPPH %JULXBMJUFJUT
BTQFDUIFFGUWFFMJOWMPFEPQIFUNJMJFVCFXVTUHFCSVJL BMTUJKETBBOEVJEJOHFOBMTWPMIPVE
CBBS HFEVSFOEFEFHFIFMFMFWFOTDZDMVT0PLGBTFA"TTPDJBUJFTQFFMUTUFFETWBLFSJOEFCPVX 
OVTQSBLFJTWBOFFOGSFRVFOUFSXJTTFMFOEFANPEFJOIFUVJUFSMJKLWBOJOUFSJFVSÒOFYUFSJFVS5
%FDPNQPOFOUA#FIPFGUFUFOTMPUUFJTEFFOJHFDPNQPOFOUEJFJOEFCPVXOJFU[P[FFSBMT
WBSJBCFMFPQUFWBUUFOJTBBOHF[JFO EFCFIPFGUFBBOIVJTWFTUJOH PGhCFTDIFSNJOHhBMTÏÏOWBO
EFWPPSOBBNTUFGVOEBNFOUFMFMFWFOTCFIPFGUFO6XPSEUCFTDIPVXE7
%BUAEVVS[BBNIFJEFFOCSFFECFHSJQJT FOEBUEVVS[BBNIFJEHFSFMBUFFSEFDSJUFSJBBMHBVX
CFMFOEFOEFPOEFSXFSQFOPWFSMBQQFOUPPOUEFGPSNVMFSJOHWBOAEVVS[BBNIFJEDSJUFSJB
EPPS-FUUJOHB<> PQCBTJTWBOIFUTUVLiOBHFTUSFFGEFEVVS[BBNIFJEWPPSEFTUFEFMJKLF
XBUFSLFUFOw ĥğĠĞĖġSBQQPSU  )JKOPFNUEFWPMHFOEFDSJUFSJB8
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r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
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5FDIOJTDIFFFOWPVE HPFELPPQJOBBOTDIBG 9
&FOWPVEJHFOHPFELPPQJOCFESJKGFOPOEFSIPVE 
;FFS -BHFFOFSHJFCFIPFGUF
5PFQBTCBBSCJKWPPSHSPUFWFSTDIFJEFOIFJEWBOBGWBMXBUFST WBTUFSFTJEVhT WFSWVJMEFHSPOE 
MVDIUPGBGWBMHBT
5PFQBTCBBSPQBMMFTDIBBMOJWFBVT
4JUVBUJFPOBGIBOLFMJKL 
(FSJOHHSPOEHFCSVJL 
(SPUFnFYJCJMJUFJU HFSJOHFHFWPFMJHIFJE
)PHFFċDJÑOUJF
(FFOPWFSMBTU 
-BOHFMFWFOTEVVS
(FUPFUTUPQIFSHFCSVJL
(FFOOPPE[BBLUPUHFCSVJLWBOEVSFBEEJUJPOFMFWPPS[JFOJOHFOFOHFFOCFTMBHMFHHJOHPQ
WPPS[JFOJOHFOPQFFOIPHFSTDIBBMOJWFBV CJKWFFOSJPMFSJOHTTZTUFFNFODFOUSBMF
FMFLUSJDJUFJUTWPPS[JFOJOH 
#FWPSEFSJOHWBOSFHJPOBMFPOBGIBOLFMJKLIFJEFO[FMGWPPS[JFOJOH
#FWPSEFSJOHQBSUJDJQBUJFWBOEFCFWPMLJOH 

5F[BNFO10NFUEFFFSEFSHFOPFNEFNJMJFVUFDIOJTDIFEFFMBTQFDUFOWBO1BQBOFLIFFGUEJU
HFMFJEUPUEFTBNFOTUFMMJOHWBOEFCFMBOHSJKLTUFNJMJFVUFDIOJTDIFDSJUFSJBCJKIFUCFPPSEFMFO
FOPGFWBMVFSFOWBOFFOUFDIOJTDI EFFM TZTUFFN
 NJOJNBMFWFSWVJMJOHWBOCPEFN MVDIU HSPOEFOPQQFSWMBLUFXBUFS I 
 [PWFFMNPHFMJKLTMVJUFOWBO TUPG LSJOHMPQFO I 
 UPFWPFHJOHWBOHSPOETUPĊFONJOJNBMJTFSFOPQUJNBMJTFSFO I 
 NJOJNBBMFOFSHJFWFSCSVJLNBYJNBMFFOFSHJFQSPEVDUJF I 
 NBYJNBMFHF[POEIFJETHBSBOUJFTIZHJÑOFWFJMJHIFJE WSJKWBOESFJHJOH  I 
 WPPS[JFOJOHT[FLFSIFJEDPOTJTUFOUJF I 
 UPFLPNTUXBBSEFnFYJCJMJUFJUFOVOJGPSNJUFJU I 
 JODBTTFSJOHTWFSNPHFOTBCPUBHFWFSLFFSEHFCSVJL I 
7PPSWFSTDIJMMFOEFNJMJFVUFDIOJTDIFEFFMDSJUFSJBHFMEUEBU[FSVJNUFMJKLFFOTPDJBMF
DPOTFRVFOUJFTLVOOFOJOIPVEFOEJFNPFJMJKLWFSFOJHCBBS[JKONFUHFTUFMEFDPOEJUJFTPG
[FMGTJOTUSJKELVOOFO[JKONFUÏÏOPGNFFSWBOEFBOEFSF NJMJFVUFDIOJTDIF DSJUFSJB11
)FUJTWBOCFMBOH[FPOEFSMJOHUFXBBSEFSFO#JOOFOEFESJFTUBQQFOTUSBUFHJFWBOEF
PWFSIFJE IPPGETUVL [PVEJUMFJEFOUPUFFOWPMHFOEFJOEFMJOH
ņ De verschillende fasen, of

ŉ Wel kan met een groter arsenaal

benoemt. Ze zijn beter te omschrijven als ruimtelijke criteria dan wel
als sociale criteria
Ņ Alhoewel de criteria geformuleerd zijn voor specifiek de
(klein)stedelijke waterketen zijn ze
ook te extrapoleren naar de andere
essentiële stromen.
 Voorbeeld is de conditie van het
afschermen ter voorkoming van
ň Zie hoofdstuk 6.2.2 ten aanzien
ŋ Opmerkelijk is dat Lettinga ook de vandalisme en/of sabotage versus
de zichtbaarheid ter stimulering van
van de fundamentele behoeften bin- niet sec aan verduurzaming gekopondermeer een grotere betrokkennen de ‘suprastructuur’.
pelde aspecten, hier weergegeven
heid.
met: (*) als ‘duurzaamheidcriteria’
‘componenten’ zijn overigens niet gelijk
gesteld aan ketenonderdelen.
Ň Gebruikers vereenzelvigen zich
steeds vaker met een bepaalde
uitstraling. Imago kan zowel in het
nadeel als in het voordeel van verduurzaming werken (bijv. acceptatie
van zonnepanelen op daken en
windmolens in het landschap).

aan bestaande, niet (optimaal) benutte bouwwerken de vraag gesteld
worden of er überhaupt wel gebouwd moet worden.
Ŋ Het betreffen ‘duurzaamheidcriteria’ specifiek voor sanitatiesystemen
in relatie tot de door Lettinga noodzakelijk geachte vermindering van
kwetsbaarheid.
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%FFFSTUFESJFDSJUFSJBIFCCFOCFUSFLLJOHPQEFUXFFEFTUBQ IFUTMVJUFOWBOLSJOHMPQFOWBO
TUPĊFO%FWJFSEFWFSFJTUFLPNUPWFSFFONFUEFFFSTUFQSJPSJUFJU UFSXJKMEFNJMJFVUFDIOJTDIF
EFFMDSJUFSJB  FOJONFFSPGNJOEFSFNBUFCFUSFLLJOHIFCCFOPQEFLXBMJUFJUFO
MFWFOTEVVSWBOIFUQSPEVDU%FQSJPSJUFJUTUFMMJOHLPNUWPPSUVJUIFUHSPUFSFCFMBOHEBUWBO
PWFSIFJETXFHFHFTUFMEXPSEUBBOEFLPSUFUPUNJEEFMMBOHFUFSNJKOWBOXFHFEFFFOWPVEJHFS
JNQMFNFOUFFSCBBSIFJEFOSFBMJTFFSCBBSIFJEWBOPQMPTTJOHFO
6JUPPHQVOUWBOFFONFFSTUSVDUVSFMFWFSCFUFSJOHMFJEUEJUUPUFFOQSJPSJUFJUTTUFMMJOH EJF
NFFSEFWPMHPSEFWBOIFU/FEFSMBOETFCPVXCFTMVJUWPMHU12;PMFJEUEJUCJKWPPSCFFMEUPU
EFIPPHTUFQSJPSJUFJUWPPSNBYJNBMFHF[POEIFJETHBSBOUJFTFOIZHJÑOF PGXFMIFUWSJKWBO
ESFJHJOH[JKO DSJUSJVN BMTHFLFLFOXPSEUPQHSPOEWBOEFNFFSBMHFNFOFEPFMTUFMMJOHFO
FOCFIPFGUFOTUSVDUVVSWBOEFJOIPPGETUVLCFIBOEFMEFTVQSBTUSVDUVVS%BBSOBLPNU
EFWPPS[JFOJOHT[FLFSIFJEDRDPOTJTUFOUJF DSJUFSJVN WFSWPMHFOTIFUPQUJNBMJTFSFOWBO
HSPOETUPĊFO EFNJOJNBMFWFSWVJMJOH FOIFUTMVJUFOWBOLSJOHMPQFO EFDSJUFSJB FO 
5FOTMPUUFQBTEFPQUJNBMJTBUJFWBOIFUFOFSHJFWFSCSVJL IFUJODBTTFSJOHTWFSNPHFOFOEF
UPFLPNTUXBBSEF DSJUFSJB FO "MMFBDIUDSJUFSJBNPFUFOUFBMMFOUJKEFJOTBNFOIBOH
NFUFMLBBSHF[JFOXPSEFO13
%FBDIUNJMJFVUFDIOJTDIFDSJUFSJBXPSEFOJOSFMBUJFUPUEFFTTFOUJÑMFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVD
UVSFOFOEFFMTZTUFNFOJOEFWPMHFOEFQBSBHSBGFOOBEFSUPFHFMJDIU

12.2.2
minimale vervuiling
%JUDSJUFSJVNCFUSFGUEFJOWMPFEWBOVJUEFUFDIOJTDIFDPNQPOFOUCJOOFOPOTNJMJFVTZTUFFN
PQEFBOEFSFESJFEFFMDPNQPOFOUFOWBOPOTNJMJFVTZTUFFNEFGZTJTDIFDPNQPOFOUFO EF
CJPUJTDIFDPNQPOFOUFOFOEFBCJPUJTDIFDPNQPOFOUFO14<,SJTUJOTTPO B>%JUIPVEU
JOHFFO PGFFONJOJNBMFJO[FUWBO NJMJFVUFDIOJTDIHF[JFO QSPCMFFNTUPĊFO ACSPO FO
HFFOPGNJOJNBMFFNJTTJFTBMTHFWPMHWBOMFLLBHFTFOWFSMJF[FO AQVU 15&SNBHCPWFOEJFO
HFFOXF[FOMJKLFWFSBOEFSJOHWFSTMFDIUFSJOHWBOEFCJPEJWFSTJUFJUPQUSFEFO%FHFTUFMEF
FĊFDUFO[JKOUFWPPSLPNFOWJBWSPFHUJKEJHFTDIFJEJOHWBOWFSTDIJMMFOEFTUSPPNLXBMJUFJUFO 
BOEFSFWPSNFOWBOUSBOTQPSU BOEFSNBUFSJBBMHFCSVJLFOIFUWFSLMFJOFOWBOEFUSBOTQPSU
BGTUBOEFOXBBSEPPSLBOTPQMFLLBHFTWFSLMFJOEFOEFEFUFDUFFSTOFMIFJEWFSIPPHEXPSEFO

12.2.3
sluiten van (stof-)kringlopen
%JUCFPPHUIFUHFCSVJLWBOEFHSPOETUPĊFOUFWFSNJOEFSFOEPPSIFUNBYJNBBMIFSHFCSVJLFO
WBOTUPG EFFM TUSPNFOFOPQUJNBMFDBTDBEFSJOHOBBSLXBMJUFJUWBOFOFSHJF5FOBBO[JFOWBO
EFFMFLUSJDJUFJU XBSNUFFOBGWBM IFSHFCSVJL JTEFKVJTUFWPSNWBODBTDBEFSJOH PQCBTJTWBO
FYFSHJF FFOHSBEJÑSJOHOBBSLXBMJUFJU EFPQMPTTJOH7PPSEFWFSTDIJMMFOEFTBOJUBUJFTUSPNFO
IPVEUEJUJOEBUEF[F[PAQVVSNPHFMJKLHFIPVEFOXPSEFO16%FWFSTDIJMMFOEFLXBMJUFJUFO
DREFFMGSBDUJFTEJFIJFSVJUWPPSULPNFOLVOOFOEBBSOBWPMHFOTEFDBTDBEFSJOHT17PG
FYFSHJFQSJODJQFT WBOIPHFSFOBBSMBHFSFLXBMJUFJUJOHFCSVJLXPSEFOWFSXFSLUFONPHFMJKL
UFSVHHFCSBDIU18"MHFNFFOTDIPOFGVODUJFTCJKTDIPPOPQQFSWMBLUFXBUFS TDIPPOXBUFS
BMMFFOHFCSVJLFOXBBSOPEJHFOWFSWVJMFOEFGVODUJFT NFU[PNPHFMJKLIFSHFCSVJLWBO
SFMBUJFGTDIPOFSBGWBMXBUFS [PEJDIUNPHFMJKLCJK[VJWFSJOHQMBBTUFO<5FSQTUSB >
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12.2.4
optimaliseren toevoeging van
grondstoffen
%JUHFMEUWPPSXBUEFTUSPNFOCFUSFGUJOTUFSLFNBUFWPPSEFBGWBM XBUFS TUSPPN)FUHBBU
PNNJOJNBBMHFCSVJLWBOCJKWPPSCFFMEEFIPPHXBBSEJHFHSPOETUPGAESJOLXBUFSWPPS
MBBHXBBSEJHFUPFQBTTJOHFO WFSEVOOFO USBOTQPSUFSFO FOEFSHFMJKLF 190PLFFO[PMBBH
NPHFMJKLHFCSVJLWBODIFNJDBMJÑO EBUXJM[FHHFOOJFUOBUVVSMJKLFTUPĊFO UFOCFIPFWFWBO
EF[VJWFSJOHFOLXBMJUFJUTDPOUSPMFWBMUPOEFSEJUDSJUFSJVN
7PPSEFUFSFBMJTFSFOUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSHFMEUEJUEFFMBTQFDUWPPSBMMFHFEFmOJFFSEF
TUSPNFO)FUHBBUPNIFUNBUFSJBBMHFCSVJLJOBBOUBMFOHSPPUUF FOEFNJMJFVCFMBTUJOHWBO
EFEFTCFUSFĊFOEFNBUFSJBMFO207PPSBMEFTDIBBMWBOUPFQBTTJOH BGTUBOEFOIPFWFFMIFEFO 
FOEFBMEBOOJFUOPPE[BLFMJKLFPWFSEJNFOTJPOFSJOHEPPSBGXJKLFOEFPGWBSJÑSFOEFWSBBH
FOBBOCPE EBOXFMDBQBDJUFJUWBOEFTUSPNFOFOEFJOGSBTUSVDUVVS [JKOEPPSTMBHHFWFOEF
BTQFDUFO

12.2.5
minimaal energieverbruik /
maximale energieproductie
7PPSEFFOFSHJFTUSPPNJTEJUBTQFDUUFWFSUBMFOOBBSFFONBYJNBBMFYFSHFUJTDISFOEFNFOU21
)FUANBYJNBMJTFSFOHFMEUWBOBGEFPQXFLLJOHEBOXFMXJOOJOHUPUFONFUIFUUSBOTQPSU22 
EFPQTMBHFOIFU IFS HFCSVJLPGXFMWPPSEFHFIFMFLFUFO EFMFWFOTDZDMVTPGOFU XFSL 
¤ Bij het bouwbesluit is de volg-

orde van prioriteitstelling: gezondheid, veiligheid, functionaliteit (c.q.
betrouwbaarheid, stabiliteit).
© De gestelde varianten in prioriteitstelling komen voort uit het
optimaal ondersteunen van maatschappelijke behoeften dan wel
het realiseerbaar maken van beleid.
Het is moeilijk, zo niet onmogelijk
om te spreken van een onderlinge
waardering (hoewel dit wel gebeurt
in verschillende milieuvalidatiemethoden). Binnen de functiematrix
van Papanek vallen alle criteria
binnen drie van de zes gedefinieerde fasen: Consequenties (1, 3, 5),
Behoefte (6,7, 8 –en indirect ook
1), en Methode (2, 4, en ook 1).
Dit betekent dat de milieutechnisch
gezien “potentieel gevaarlijke fasen”
Associatie, Toepassing en Esthetisch
in dit hoofdstuk onbenoemd blijven,
qua condities c.q. criteria. Mede
daarom worden de ruimtelijke criteria afzonderlijk benoemd (paragraaf
12.3).
ņ Het betreft verschillende negatieve effecten op de bodem (a-bi-

otisch), de lucht of atmosfeer (fysisch), de flora en fauna, het gronden oppervlaktewater (biotisch).
Ň Bij transport door middel van
vrachtwagens geldt dat de afstand
en de keuze van het soort brandstof
van de voertuigen er voor kan zorgen dat zo weinig mogelijk milieuvreemde stoffen uitgestoten worden.
Ook het bundelen of voorkomen
van deze vormen van transport en
het kiezen van het juiste transportmiddel en –wijze is van belang.
ň Zo weinig mogelijk verdund en
zoveel mogelijk gescheiden inzamelen en transporteren.
ŉ In het algemeen is het streven dat
het water van schoon naar vuil en
van hoog naar laag (natuurlijk verloop) stroomt.
Ŋ Een kringloop kan benaderd worden door afvalstoffen te scheiden
en her te gebruiken, maar eventueel
ook door stoffen lokaal te ‘lozen’ en
terug te brengen in de grote natuurlijke kringloop (mits het voldoet aan
de eisen van volhoudbaarheid) en
naar behoefte lokaal weer te winnen.
Lokale lozingen mogen geen te hoge

concentraties tot gevolg hebben op
de ene plek en tekorten op andere
plaatsen.
ŋ Schoon drinkwater is als onderdeel ‘onderhoud’ (zie hoofdstuk 6)
een eerste levensbehoefte van de
mens. Het is niet zomaar en in overvloed voorhanden, ofschoon het
huidige systeem van waterbeheer dit
wel suggereert. Het huidige (hoge)
verbruik van drinkwater verdunt de
afvalwaterstroom. Verdund afvalwater is echter minder makkelijk te
behandelen en vergt daardoor meer
energie en ruimte [Werner et al.,
2004; Lens et al., 2001].
¤Ņ Zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4.
¤ Het vinden van toepassingen die
zo dicht mogelijk tegen de kwaliteit
van de energiedrager aanliggen.
¤¤ Onderzocht wordt bijvoorbeeld
in hoeverre hogere voltages en
gelijkstroom, met grotere leidingdiameters en minder transformatiestappen een oplossing kunnen vormen
[Friedeman, 2002].
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%F BGWBM XBUFSFOBGWBMTUSPPNJTWPPSIFUFOFSHJFWFSCSVJLPQUFTQMJUTFOOBBSEF
LFUFOPOEFSEFMFO
 JO[BNFMJOH 
 USBOTQPSU FO
 CFIBOEFMJOH
"EJO[BNFMJOH
)FUWFSCFUFSFOWBOEFDPNQBDUIFJEWBOEFTUSPNFOCJKWEPPSIFUWFSNJOEFSFOWBOIFU
HFCSVJLWBOXBUFSNFUFFOIPHFFOFSHJFDPNQPOFOU ESJOLXBUFS EPPSIFUJOHF[BNFMEF
WPMVNFUFDPNQSJNFSFOWJBWBDVàNNFUIPEFT PGEPPSIFUPOEFSESVLDPNQSJNFSFOFO
PQWBOHFODRBGWMBLLFOWBOEFBBOCPEFOWSBBHQJFLFO
"EUSBOTQPSU
5SBOTQPSUWBOBGWBMLPTUQFSEFmOJUJFFOFSHJFPNEBUEJUPWFSEFXFH TQPPSEBOXFMXBUFS
QMBBUTWJOEU%FKVJTUFLFV[FWBOUSBOTQPSUXJK[F USBOTQPSUNJEEFMPGTZTUFFN UF[BNFONFU
PQUJNBMJTBUJFWBOPQIBBMGSFRVFOUJFFOUSBOTQPSUBGTUBOEFOLBOIFUFOFSHFUJTDISFOEFNFOU
WBOIFUUSBOTQPSUBMTHFIFFMWFSCFUFSFO
0PLIFUUSBOTQPSUFSFOWBO BGWBM XBUFSLPTUFOFSHJF7PPSBMIFUOPPE[BLFMJKLFQPNQFO CJK
BGWBMXBUFS 23 TBNFONFUIFUPOEFSESVLIPVEFOWBOEFTVCTUBOUJF CJKESJOLXBUFS WSBBHU
WFFMFOFSHJF)FUUPUBMFFOFSHJFWFSCSVJLOFFNUUPFCJKWFSHSPUJOHWBOEFBGTUBOE WPMVNFFO
EFDPNQMFYJUFJU24WBOEFEFTCFUSFĊFOEFJOGSBTUSVDUVVS
"MTEFBGWBMTUSPPNNFFSHFDPODFOUSFFSEWBOTBNFOTUFMMJOHJTLBOWPPSFFOBMUFSOBUJFG
USBOTQPSUTZTUFFN [PBMTFFOWBDVàNTZTUFFN HFLP[FOXPSEFO25&FOBOEFSFPQUJFJTHFCSVJL
WBOHSBWJUBUJF WSJKWFSWBM CJKUSBOTQPSUWBONFFSHFDPODFOUSFFSEFBGWBMXBUFSTUSPNFO
%FNFFTUFDPNQPTUUPJMFUUFO[JKOIJFSWBOFFOWPPSCFFME
"ECFIBOEFMJOH
#JKEFCFIBOEFMJOHJTIFUWPMVNFWBOEFBGWBMXBUFSFOBGWBMTUSPPNCFQBMFOEWPPSIFU
FOFSHJFWFSCSVJL4UFFETWBLFSXPSEUFOFSHJFUFSVHHFXPOOFO

12.2.6
maximale veiligheid, gezondheidsgaranties
en hygiëne
7FJMJHIFJEJTJOUFEFMFOOBBSTPDJBMFWFJMJHIFJEFOGZTJFLFWFJMJHIFJE<7PPSEU8FHFO >
'ZTJFLFWFJMJHIFJECFUSFGUIFUHFIFFMPGNBYJNBBMWSJKWBOESFJHJOH[JKOWBOEFNPHFMJKLIFJE
UPUWFSXPOEJOHFOPGMFWFOTFJOEF BMTHFWPMHWBOOBUVVSMJKLPGNFOTFMJKLHFWBBS<WSJKOBBS
4VEEMF8BBSUT >4PDJBMFWFJMJHIFJEJTWFJMJHIFJETCFMFWJOH FOXPSEUXFMHFQFSDJQJ
FFSEFWFJMJHIFJEHFOPFNE<%PSTU >(FWPFMFOTWBOPOWFJMJHIFJEIBOHFOBGWBOQFS
TPPOTLFONFSLFOFOWBOEFPNHFWJOH<)PFL >%FPNHFWJOHIFFGU[PXFMCFUSFLLJOH
PQEFTPDJBMFBMTPQEFGZTJFLFPNHFWJOH26
5FOBBO[JFOWBOEFFTTFOUJÑMFEFFMTUSPNFOIFFGUWFJMJHIFJEWPPSBMCFUSFLLJOHPQHF[POEIFJE
FOIZHJÑOF4ZTUFNFONPFUFOWPMEPFOBBOFFOKVSJEJTDIWBTUHFMFHEFIZHJÑOJTDIFTUBOEBBSE
#JKEFHF[POEIFJETLSJUJTDIFTUSPNFOBGWBMFOXBUFSLVOOFOHF[POEIFJETLSJUJTDIFCBDUFSJÑO
[PBMTEFFDPMJCBDUFSJF QBUIPHFOFOFOGBSNBDFVUJTDIFSJTJEVFOBBOXF[JH[JKO<8JMEFSFS 
>%BBSPNJTIFUWBOCFMBOHEBUEFTZTUFNFO XBBSEFEFFMTUSPNFOFFOWFSTDIJMMFOEF
CFIBOEFMJOHFOUPFQBTTJOHLFOOFO BCTPMVVUHFTDIFJEFOCMJKWFO KVJTUCJKMP[JOHPQIFU
PQQFSWMBLUFXBUFS 278BUCFUSFGUEFOBHFTUSFFGEFEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHWPPSEFTUFEFMJKLF
XBUFSLFUFOIFFGUEFBOHTUWPPSNJMJFVFOHF[POEIFJETHFWBSFOJOFFSTUFJOTUBOUJFHFMFJEUPU
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UBNFMJKLBCTPMVVUHFTUFMEFDSJUFSJBNFUCFUSFLLJOHUPUXBUFSLXBMJUFJUFOoLXBOUJUFJU28
%FDSJUFSJBLVOOFOHFLPQQFME[JKOBBOEFMJHHJOH290PLCJKEFFMFLUSJDJUFJUFOXBSNUF
TUSPNFONPFUBGIBOLFMJKLWBOIFUUSBOTQPSUNFEJVNSFLFOJOHHFIPVEFOXPSEFONFU
BTQFDUFOBMTEFMFHJPOFMMBCBDUFSJF XBSNXBUFS FO[PHFOBBNEFJOEJSFDUFPGEJSFDUF
WFSTUPSJOH30)ZHJÑOFLFOUFFOATVCKFDUJFWF [PHFOBBNEFHFWPFMTLBOU AEFCFMFWJOHWBO
IZHJÑOF31&FOHPFEFWPPSMJDIUJOHFOIFUCFUSFLLFOWBOHFCSVJLFST DPNNVOJDBUJF CJKEJU
TPPSUPQMPTTJOHFOLBOEFTVCKFDUJFWFCFMFWJOHIFMQFODPSSJHFSFO
7FJMJHIFJEJOEF[JOWBOAWSJKWBOESFJHJOHLBOPPL[JKO HFFOIJOEFSWBOBOEFSFHFCSVJLFST
%PPSEFHSPUFWFSTDIJMMFOUVTTFOHFCSVJLFSTJTWPPSEFÏÏOFFSEFSTQSBLFWBOIJOEFS
QSPCMFFN EBOWPPSEFBOEFS32

12.2.7
voorzieningszekerheid en consistentie
%JUBTQFDUHFMEU[PXFMPQEFHFNFFOTDIBQQFMJKLFTDIBBMWPPSBBOWPFSTUSPNFO ESJOLXBUFS 
FOFSHJF FOEFSFUPVSTUSPNFO BGWBMXBUFS BGWBM BMTPQJOEJWJEVFMFTDIBBMJOEF[JOWBOIFU
WSJK[JKOWBOPOEFSIPVEFOTUPSJOHFO
&MLFTUSPPNIFFGUFFOFJHFOMJNJFURVBUJKEEBUEFWPPS[JFOJOH[POEFSGVODUJPOFSFOLBO
CMJKWFO#JKTUSPNFO[PBMTESJOLXBUFSFOJONJOEFSFNBUFXBSNXBUFSFOHBTJTIFU CJK
HPFEFDPNNVOJDBUJFWPPSBG NPHFMJKLFOJHFUJKEOJFUAUFMFWFSFO33
¤© In Nederland onvoldoende

hoogteverschillen die benut kunnen
worden,
¤ņ Deze wordt ondermeer bepaald
door het aantal bochten en aftakkingen. Bij transport van afvalwater
door leidingen geldt: hoe meer
verdund (-vloeibaarder) des te gemakkelijker, maar des te groter het
volume doorgevoerde substantie.
¤Ň Dit kost ondanks het kleinere te
transporteren volume, meer energie
maar leidt tot aanzienlijke reducties
van de leidingdiameters, wat neerkomt op een kleinere energie-inhoud
van de materialen in vergelijking met
meer conventionele systemen.
¤ň Er zijn een aantal omgevingskenmerken van belang: (1) gevoelens
van onveiligheid (de aanwezigheid
van potentiële daders c.q. gevaar); (2)
sociale controle; (3) zichtbaarheid en
overzichtelijkheid en (4) attractiviteit
[Dorst, 2005; Pauwels, 1998; Hoek,
1994; Voordt & Wegen, 1990]. De
laatste twee kenmerken zijn binnen
de ruimtelijke criteria (hoofdstuk
12.3) en de gebruikersgerelateerde
criteria (hoofdstuk 12.4) apart opgenomen. De eerste twee omgevingskenmerken zijn beter te verbinden
aan de hier gestelde gezondheidgerelateerde garanties (vrij van dreiging

en controle/garantie).

houden, “niet in verband met gezondheidsrisico’s maar vanwege
onderhoud en voorkomen van
van de afval(water)stromen bezit
ongelukken”) [Gezondheidsraad,
elke stroom een karakteristieke
samenstelling die een specifieke be- 2001; Lelie, 2002].
handelingsmethode mogelijk maakt. ©Ņ Van toepassing bij de elektriciteitHoe specifieker deze methode, hoe en communicatiestroom. Verstoring
gevoeliger ze is voor afwijkende
betreft bijvoorbeeld het plaats
stoffen en dus vermenging met
vinden van negatieve effecten door
andere kwaliteiten.
straling, ongewenst contact en/of
¤Ŋ Lettinga [1997] pleit er voor om kortsluiting.
in bepaalde omstandigheden af te
© Bijvoorbeeld voor het gebruik
stappen van de heersende paradigvan bepaalde desinfecterende
ma’s en een "verantwoorde aantasschoonmaakmiddelen. Het niet moting" toe te staan (de achtergrond
gen of kunnen gebruiken van deze
van een agrariër die faeces waardeert wel op de markt voorhanden zijnde
als voedingsstof). Hij stelt dat het
middelen kan als afbreuk van het
niet duidelijk is waarom in bewoon- gebruiksgemak en van de (beleving
de gebieden beslist geen sprake zou van de) hygiëne ervaren worden,
mogen zijn van “enige (acceptabele) zoals de composttoiletten. Veel van
aantasting van ecosystemen en acde huidige composttoiletten zijn zo
cumulatie van verontreinigingen”.
ontworpen dat er tijdens gebruik en
Dit geldt zo mogelijk meer voor de onderhoud geen fysiek contact is
zogenaamde buitengebieden.
met faeces en urine. De werkelijke
¤ŋ De ligging in een hinderzone (qua hygiëne is goed, terwijl de beleving
geluid, reuk, explosiegevaar e.d.) of van hygiëne, wellicht door een
minder eenduidig gedefinieerde zo- bepaalde groep gebruikers, minder
nes zoals nabij hoogspanningsleidin- positief is.
gen, waar de afstand tussen wonin- ©¤ Dit pleit voor locatie en gebruigen en het midden van de leidingen kersspecifieke oplossingen.
vaak (nog) verschilt per gemeente
©© Bijvoorbeeld ten behoeve van het
(het RIVM, de Gezondheidsraad en kunnen uitvoeren van werkzaamEssent adviseren een onbebouwde
heden.
bufferzone van 25 meter aan te

¤ŉ Door het gescheiden inzamelen
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DEEL IV

7PPSBMWPPSFMFLUSJDJUFJUIFCCFO WPMHFOTEFQSJODJQFTWBOMJOFBJSF EZOBNJTDIF TZTUFNFO 
LMFJOFPPS[BLFOWBBLHSPUFHFWPMHFO%FVJUWBMEJFOUUPUFFOBCTPMVVUNJOJNVNCFQFSLU
UFXPSEFO34)FUQSJODJQFHFMEUPPLWPPSHF[POEIFJESBLFOEFTUSPNFO[PBMTEFBGWPFSWBO
[XBSUBGWBMXBUFS FOJONJOEFSFNBUFWPPSBGWBMFOPWFSJHFBGWBMXBUFST%PPSBBOQBTTJOHWBO
HFCSVJLLBO[POPEJHBBOHFTUVVSEXPSEFOUPUUJKEFMJKLFTUPQ[FUUJOH

12.2.8
toekomstwaarde: flexibiliteit en uniformiteit
%FUPFLPNTUXBBSEFWBOFFOTZTUFFNFOWBOEFJOGSBTUSVDUVVSXPSEUCFQBBMEEPPSnFYJCFMJO
UFTQFMFOPQUPFLPNTUJHFPOUXJLLFMJOHFOPGXFMIPFCFQBMFOE[JKOEFLFV[FTOVWPPSLFV[FT
JOEFUPFLPNTU5FDIOPMPHJTDIFWFSCFUFSJOHFO[JKOFFOAESJWJOHGPSDFBDIUFSWFSPVEFSJOH
<)JOUFFUBM >&MLTZTUFFNNPFUFFOWFSNPHFO35CF[JUUFOPNJOUFLVOOFOTQFMFOPQ
EFEZOBNJFLWBOWFSBOEFSJOHFOCJOOFOEFHFCSVJLTQFSJPEF[PBMT CJOOFOJOUFHSBBMXBUFS
CFMFJE IFUPQLVOOFOWBOHFOWBOEFnVDUVBUJFTNFUWFSTDIJMMFOEFPNMPPQUJKEFO36
0OEFSTDIFJEJTUFNBLFOUVTTFOQSPDFEVSFMFnFYJCJMJUFJUFOJOIPVEFMJKLFPGQSPHSBNNBUJTDIF
nFYJCJMJUFJU*OIPVEFMJKLFnFYJCJMJUFJUJTJOUFEFMFOOBBSWFSTDIJMMFOEFQSPHSBNNBT CJKWPPS
CFFMEUFDIOJTDIEFFMTZTUFFN SVJNUFJOEFMJOH FUD 
)FUAGBDJMJUFSFOWBOFFOCFQBBMEFWFSXFSLJOHTDBQBDJUFJUWBOCJKWBGWBM XBUFS WSBBHUFFO
[FLFSFNBUFWBOnFYJCJMJUFJU"MTEJUOJFUHFCFVSEXPSEUEFJOGSBTUSVDUVVSEFCFMFNNFSFOEF
GBDUPSJOIFUWFSBOEFSJOHTQSPDFTWBOXFHFUFIPHFLPTUFOPGFFOWFSPVEFSEFUFDIOPMPHJF%JU
TQFFMUPPLWPPSEFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVS%F&OFSHJFSBBETUFMUEBUEFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVS
[ÏMGOJFUEFESJKWFOEFLSBDIUJTJOWFSBOEFSJOHTQSPDFTTFOFOEBU[FFFSEFSAGBDJMJUFSFOEJT
EBOATUVSFOE37<"&3 B>*OIPPGETUVLJTHFDPODMVEFFSEEBUEJU JOEF/FEFSMBOETF
TJUVBUJF OJFUFYQMJDJFUXBBSJT%FJOQBTTJOHWBOOJFVXFUFDIOPMPHJFJTBGIBOLFMJKLWBOEF
BBOXF[JHIFJEWBOEFCFOPEJHEFFOFSHJFESBHFS NBBSPPLWBOEFDBQBDJUFJUWBOIFU
BBOHFMFHEFOFU38
#JKBBOXF[JHIFJEWBONFFSEFSF NBSLU QBSUJKFOJTFOJHFNBUFWBOHFMJKLXBBSEJHIFJEWPPS
EF[FQBSUJKFOOPPE[BLFMJKLFFO[PHFOBBNEHFMJKLTQFFMWFME CFLFOEBMTAMFWFMQMBZJOHmFME 
PNCJOOFOEFFJTFOWBOPQUJNBMFnFYJCJMJUFJUVJUXJTTFMCBSFFFOIFEFOUFHBSBOEFSFO
'MFYJCJMJUFJUJTOPEJHPN[POEFSHSPUFXJK[JHJOHFOWBOIFUCFTUBBOEFTZTUFFN FFOEPPS
BOEFSFGBDUPSFOPOUTUBOF TUFSL WFSHSPUFEBOXFMWFSLMFJOEFUPFTUSPPNDRWSBBHUFLVOOFO
WFSXFSLFO39%JUNPFU[PNPHFMJKLPOBGIBOLFMJKLWBOEFBOEFSFDSJUFSJB'MFYJCJMJUFJULBOJO
UFHFOTQSBBL[JKONFUÏÏOPGNFFSBOEFSF NJMJFV DSJUFSJB40

12.2.9
incasseringsvermogen
%FTBNFOMFWJOHFOEFFDPOPNJF[JKOTMFDIUTNJOJNBBMWPPSCFSFJEPQFFOUFLPSUBBO PGIFU
POUCSFLFOWBOXBUFSFOFOFSHJF<ğĒģĦĔ ǻǹǹǼĕĠĖ ǻǹǹǼĦĤĖĒ ǻǹǹǻğĘĒ ǻǹǹǻ>)FUJT
WBOFTTFOUJFFMCFMBOHEBUEFBBOXF[JHFTZTUFNFOFOJOGSBTUSVDUVSFOJODBTTFSJOHTWFSNPHFO
DPSSFDUJFWFSNPHFO CF[JUUFOPNVJUWBMPGWFSBOEFSJOHJOLXBOUJUFJUPGLXBMJUFJUPQUF
LVOOFOWBOHFO416JUWBMPGBBOUBTUJOHLBOIFUSFTVMUBBU[JKOWBO BMEBOOJFUPQ[FUUFMJKL 
WFSLFFSEHFCSVJLPGTBCPUBHF42#FJEFBTQFDUFOJNQMJDFSFOTFDUFDIOJTDIHF[JFOWPPSFFO
TZTUFFNIFU[FMGEF OBNFMJKLIFUPOHFWPFMJH[JKOWPPSPOHFXFOTUFBOEFSFQSPDFTTFOEBO
XBBSWPPSIFUPOUXPSQFOJT;FWSBHFOEBBSFOUFHFOXFMFFOBOEFSFBBOQBL
7FSLFFSEHFCSVJL[BMBMUJKEWPPS CMJKWFO LPNFO CJKXJMMFLFVSJHXFMLQSPEVDUPGQSPDFT
PPL&ÏOWBOEFNBBUSFHFMFOPNEJUUPUFFONJOJNVNUFCFQFSLFOJTIFUCFUSFLLFO FOEBO
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HBBUIFUPNCFHSJKQFO WBOEFHFCSVJLFSTCJKIFUQSPEVDUFOEFEBBSCJKCFIPSFOEFQSPDFTTFO
%JUTVHHFSFFSUPQ[ONJOTUFFO[FLFSFOPPE[BBLUPUUPOFO MBUFO[JFOWPFMFOSVJLFO
%JUOBVXFSCFUSFLLFOWBOEFNFOTFOJTFDIUFSÏÏOWBOEFNJOTUHFXFOTUFBTQFDUFONFU
CFUSFLLJOHUPUTBCPUBHF43
©ņ De elektrificatie van de

(Nederlandse) samenleving is
vergevorderd. De elektriciteitsproducenten hebben altijd een reservecapaciteit ter beschikking. Door de
liberalisering is de reservecapaciteit
de laatste jaren echter onder druk
komen te staan. Het creëren van
reservecapaciteit kan op drie wijzen
verzekerd worden: (1) de overheid
houdt zelf reservecapaciteit aan; (2)
producenten worden verplicht tot
het aanhouden van een bepaald percentage aan reservecapaciteit; of (3)
het apart beprijzen van capaciteit of
reservecapaciteit, door leveranciers
wordt verplicht, bijvoorbeeld bij elke
100 geleverde producten, moet een
‘100 + x’ capaciteit (tegen bijv. een
ander tarief), of x reservecapaciteit
gekocht worden, waarbij als voorwaarde geldt dat de reservecapaciteit
niet mag worden gebruikt voor
productie [AER,2003d].
©Ň Ook wel omschreven als ‘ontwikkelingsvermogen’ [NAWO, 2001].
©ň Fluctuaties per dag, per week, per
maand en/of per seizoen. De natuurlijke fluctuaties zijn binnen het
integraal waterbeheer mede richtinggevend voor de vorm en maatvoering van de infrastructuur.
©ŉ De energie-infrastructuur reageert op de ontwikkeling in omvang
en technologie van vraag en productie [AER, 2003a], die bepaald
worden door veranderingen in de
suprastructuur.
©Ŋ Een voorbeeld is de eventuele toepassing van micro-warmte/
kracht. Hiervoor is een gasnet nodig
dat voldoende capaciteit moet hebben. Een gasnet dat is uitgelegd
op koken en bijstook voor een
elektrische warmtepomp is dan niet
voldoende. Als nu niet voor elektrische warmtepompen wordt gekozen
en een elektriciteitsnet alleen ter
voorziening van elektriciteitsvraag
voor verlichting en apparatuur wordt
aangelegd, zal ook de capaciteit van
het net onvoldoende blijken om later
alsnog elektrische warmtepompen

in te zetten. Afhankelijk van de
dimensionering en de wijze van
bedrijven kan bij micro WKK en PV
ook teruglevering aan het net van
belang zijn.
©ŋ Al dan niet door middel van
een parallelle of seriële uitbreiding
van de capaciteit.. In de (huidige)
praktijk leidt dit veelal nog tot overdimensionering: de piekbelasting
wordt dan maatgevend voor de
minimale maatvoering.
ņŅ Bij doorspoelen van meer
(afval)water wordt de flexibiliteit van
een systeem verhoogd, doordat het
systeem minder gevoelig wordt voor
het effect van milieuvreemde stoffen
(verdunning).
ņ Het correctievermogen is daarmee gelieerd aan het vermogen tot
regeneratie en reflexibiliteit, ofwel
“het vermogen om adaptief om te
gaan met verandering” [NAWO,
2001].
ņ¤ Door de toenemende technische
complexiteit van structuren en ketens wordt de kwetsbaarheid groter.
Dat de effecten van sabotage of al
dan niet opzettelijk verkeerd gebruik
niet altijd tot gevaarlijke situaties
leidt voor de specifiek deelstroom
waar de storing ten gevolge van de
uitval optreedt blijkt uit een analyse
van Kreuger [1995] van de effecten
van een uitval gedurende enkele weken van de elektriciteitsvoorziening
van een gebied ter grootte van WestNederland. De effecten beperken
zich niet tot de elektriciteit. Ook de
overige energievoorzieningen krijgen
bij een dergelijke storing grote problemen: zo zal de verwarming van
het merendeel van de bouwwerken
uitvallen en zal het tanken van fosiele brandstoffen niet meer mogelijk
zijn. De drinkwatervoorziening blijft
wel functioneren, dat wil zeggen in
gebouwen tot en met de vierde, wellicht vijfde verdieping. De grootste
problemen worden als gevolg van
uitval van de elektriciteitsvoorziening over zo’n periode verwacht bij
de rioleringen. Rioolgemalen hebben

veelal nog geen noodstroomvoorziening. Op sommige plaatsen zal het
daarom al na ca zes uur mis gaan.
Ik korte tijd zullen fecaliën en ander
afval niet meer kunnen worden
afgevoerd, met als consequentie dat
er grootschalige overstort plaats
vindt met directe gevolgen voor de
gezondheid ter plekke. Mocht de
uitval in een regenachtig jaargetijde
plaatsvinden dan zullen de polders
ook onderlopen aangezien ca. 95%
van onze polderbemaling elektrisch
is (de rioolbemaling vind nagenoeg
100% elektrisch aangedreven plaats).
Mobiele stroomaggregaten zijn
beschikbaar en kunnen ter plekke
worden ingezet, maar bij uitval van
een hele landstreek zal dit ontoereikend zijn. De communicatie zal in
eerste instantie minder problemen
ondervinden van een dergelijke
elektriciteitsstoring. Hoofdcentrales
hebben noodaggregaten en kleinere
centrales blijven doordraaien op accu’s (eventueel gevoed door mobiele
aggregaten). Ook hier zal een langdurige storing in een groter deelgebied onvoldoende op te vangen
zijn. De verwachting is verder dat
het telefoonnet door overbelasting
zal uitvallen [Kreuger, 1995]. Over
het algemeen gaat het om storingen
in kleinere gebieden die sneller zijn
op te lossen. De grootste, minst
geanalyseerde risico’s ontstaan door
de interactie en sequentie van uitval
die plaats kan vinden bij al dan
niet opzettelijk verkeerd gebruik
[NARUC, 2003]. De factor tijd is
evenals de schaal van de storing van
cruciaal belang. Tijd is moeilijk beheersbaar, de omvang van de storing
biedt evenwel mogelijkheden. Het is
algemeen bekend dat een netwerkstructuur die uit al dan niet gekoppelde kleinere deelsystemen bestaat,
een groter incasseringsvermogen
bezit met betrekking tot plaatselijke
verzwakking c.q.verstoring.
ņ© Beschadiging door ongelukken of
sabotage aan kritieke delen van een
leidingnet kan een grote reikwijdte
hebben. Bij graafwerkzaamheden in
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)JFSWPPSHFMEUKVJTUEFXFOTUPUFFO[FLFSFHFDPOUSPMFFSEFBGTUBOE%FHFDPNCJOFFSEF
PQMPTTJOHWPPSCFJEF VJUWBMPGBBOUBTUJOH OBBTUIFUDSFÑSFOWBOJODBTTFSJOHTWFSNPHFO
WBOIFUQSPEVDUTZTUFFN [BMMJHHFOJOIFUOBVXFSCFUSFLLFO XBBSCJKFSFFOHSPUFSF
A[JDIUCBBSIFJEWPPSEFNFEFHFCSVJLFSTEBOXFMQBTTBOUFOLPNU"MMFSMFJNJOPGNFFS
JOHSJKQFOEFNPHFMJKLIFEFO[JKOUFJOUSPEVDFSFOPNWFSLFFSEHFCSVJLUFEFUFDUFSFOFOUF
DPSSJHFSFO44

12.3
Ruimtelijke beoordelings- en evaluatiecriteria
12.3.1
begripsbepaling
#JKIFUNBLFOWBOFFOLFV[FVJUWFSTDIJMMFOEFTZTUFFNPQUJFTJTIFUWBOCFMBOHEBUEF
WBSJBOUFOBBOEFIBOEWBOWPPSBGWBTUHFTUFMEFDSJUFSJBCFPPSEFFMEXPSEFO*OEFCPVX
XPSEFOADSJUFSJB45BMTOFMHFLPQQFMEBBOIFUHFSFOPNNFFSEFESJFUBMWBO7JUSVWJVT
CSVJLCBBSIFJE HFNBL CPVXCBBSIFJE EFHFMJKLIFJE FOTDIPPOIFJE HFOPFHFO 46
%FNFFTUFNFOTFO[JKOHFOFJHEPNCPVXCBBSIFJEPCKFDUJWFFSCBBSUFOPFNFO 
CSVJLCBBSIFJENJOEFS FOTDIPPOIFJEFJHFOMJKLOJFU<4JFSLTNB 2VBOKFM;FJMFS 
>#JKIFUNBLFOWBOTQFDJmFLFTZTUFFNPQUJFT[JKOEF7JUSVWJBBOTFDSJUFSJBWFSXFSLU
CJOOFOEFFFSEFSUPFHFMJDIUFESJFEFMJOHTUSPNFO HFCJFEFOFOBDUPSFO47<5KBMMJOHJJ >
*OPOEFSMJHHFOEPOEFS[PFLXPSEUFFOHSPUFSTDIBBMOJWFBVCFTDIPVXEEBOEBUWBOIFU
HFCPVX FOEFDPOUFYU BMMFFO%FWJFSCFMBOHSJKLTUFDPOEJUJFTWPPSEFWJUBMJUFJU FOEBBSNFF
NJMJFVQPUFOUJFTWBOIFUHSPUFSFTDIBBMOJWFBVWBOTUFEFMJKLFNJMJFVT[JKOnFYJCJMJUFJU 
DPNQMFYJUFJU JEFOUJUFJUFOTUSBUFHJF<6SIBIO#PCJD >%FDPOEJUJFTDPNCJOFSFO
1BQBOFLTGVODUJFT"TTPDJBUJF 5PFQBTTJOHFO&TUIFUJFL'MFYJCJMJUFJUJTHPFEUFPNTDISJKWFO
BMTDSJUFSJVNWPPSTZTUFNFO#JKDPNQMFYJUFJUFOJEFOUJUFJUMJHUEJUBOEFSTA*EFOUJUFJUXPSEU
CJOOFOPOEFSMJHHFOEPOEFS[PFLCFTDIPVXEBMTFFOHFCSVJLFSHFSFMBUFFSEDSJUFSJVN
ADPNQMFYJUFJUJTFFSEFSJOIPPGETUVLHFBOBMZTFFSEFOIFUCFTUFUFPNTDISJKWFOBMTEF
NBYJNBMFnFYJCJMJUFJUPN FFONJYWBOLXBMJUBUJFWFHSPPUUFT GVODUJFT LXBOUJUBUJFWF
HSPPUUFT EJDIUIFEFO TUSPPNHSPPUUFT FOIFUDPOUJOVFQSPDFTWBOUSBOTGPSNBUJF PQUF
OFNFOA4USBUFHJF UFOTMPUUFJTOPPE[BLFMJKLPNEFSVJNUFMJKLFLXBMJUFJUUFCFSFJLFOFO
UFCFIPVEFO48
#JKIFUCFPPSEFMFOFOFWBMVFSFOWBOFFOUFDIOJTDI EFFM TZTUFFN[JKOEFWPMHFOEF
SVJNUFMJKLFDSJUFSJBUFPOEFSTDIFJEFO
 JOQBTCBBSIFJEJOEFXPPOPNHFWJOH I 
 PQUJNBMJTBUJF HSPOE PQQFSWMBLUFHFCSVJL I 
 NJOJNBMJTBUJFPQUJNBMJTBUJFNBUFSJBBMHFCSVJL I 
 BGTDIFSNJOHTBCPUBHFWBOEBMJTNF I 
 UPFHBOLFMJKLIFJEBDUPSFO I 
 PQUJNBMJTBUJFJO[BNFMJOHUSBOTQPSU I 
 BBOQBTCBBSIFJEVJUCSFJECBBSIFJE I 
 FTUIFUJTDIFLXBMJUFJU I 
0PLWPPSSVJNUFMJKLFDSJUFSJBHFMEUEBUCJKFFONPHFMJKLFQSJPSJUFJUTUFMMJOHEFPQLXBMJUFJU
HFSJDIUFNBBUSFHFMFOCFMBOHSJKLFS[JKOEBOEFLXBOUJUBUJFWFNBBUSFHFMFO PNEBU[FWBBL
WPPSXBBSEFMJKL[JKO
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&S[JKOCJOOFOEFDSJUFSJBTPPSUFOCFPPSEFMJOHTXBBSEFOUFPOEFSTDIFJEFO<(FMEPG >
 #FHSFO[JOHTXBBSEFO FO
 "GTUFNNJOHTXBBSEFO49
"BOHF[JFOEFDSJUFSJBOBHFOPFHBMMFNBBMPQUJNBMJTFSJOHTWSBBHTUVLLFOCFUSFĊFO [JKO[F CJK
HFCSVJLBMTCFPPSEFMJOHTXBBSEF BMMFBDIUUFCFTDIPVXFOBMTBGTUFNNJOHTXBBSEF
"MMFFOEFDSJUFSJBBGTDIFSNJOHFOUPFHBOLFMJKLIFJE EJFFFOEJMFNNBLVOOFOJOIPVEFO 
NPFUFOBMTCFHSFO[JOHTXBBSEFOXPSEFOHFEFmOJFFSE-PTEBBSWBO[JKOTQFDJmFLFDSJUFSJB
PGLFONFSLFOUFCFOPFNFOEJFWBOVJUEFTBNFOMFWJOHHFWSBBHEXPSEFOJOIFUQSPDFTWBO
EFCFTMVJUWPSNJOHCJKEFLFV[FFOSFBMJTBUJFWBOEFTQFDJmFLFTZTUFFNPQUJF%F[FCFTMVJU
WPSNJOHHFSFMBUFFSEFDSJUFSJB[JKOTBNFOUFWBUUFOJOEFFFSEFSHFOPFNEFESJFEJMFNNBTFO
SBLFOOJFUBMMFFOEFSVJNUFMJKLF NBBSPPLEFNJMJFVUFDIOJTDIFFOWPPSBMTPDJBMFDSJUFSJB
<3VJT >
r ATOFMIFJEFOLXBMJUFJU
r A[FLFSIFJEFOMFHJUJNJUFJU 
r AFċDJÑOUJFFOQBSUJDJQBUJF50
&FOWPPSCFFMEWBOIFUFFSTUFEJMFNNBJTIFUHFWBBSWBOUSBHFPGTMVJQFOEFCFTMVJUWPSNJOH51
&ÏOWBOEFOFHBUJFWFFĊFDUFOWBOTMVJQFOEFCFTMVJUWPSNJOHJTAEPFMWFSTDIVJWJOH#JKIFU
EJMFNNBTOFMIFJE PGUJKE WFSTVTLXBMJUFJUTQFFMUEFWSBBHPGEF[FFMFNFOUFOUFHFOHFTUFME
[JKOBBOFMLBBSPGKVJTUFFOWPPSXBBSEFWPPSFMLBBS52
de buurt van kritieke componenten
van technische infrastructuur is een
eigenaar/-beheerder van ondergrondse infrastructuur er bij gebaat
dat de informatie over de ligging
van componenten zo nauwkeurig
mogelijk is, terwijl vanwege dreiging
van sabotage een ‘brede’ bekendheid
omtrent de exacte ligging van deze
kritieke componenten ongewenst
geacht wordt [COB, 2003].
ņņ Bijvoorbeeld door het systeem,
of delen daarvan, afkoppelbaar te
maken.
ņŇ Volgens Dewey [1931] heeft
eenieder zijn eigen wereldperspectief, en heeft iedereen recht op dat
perspectief, maar dat houdt niet in
dat elk perspectief even weel ‘waard’
is. Die verschillende ‘waarde’ van
perspectieven c.q. kritische oordelen
impliceert dat er criteria moeten zijn
op grond waarvan het verschil in
waarde kan worden vastgesteld.
ņň Utilitas, firmitas, venustas
[Vitruvius, s.d.].
ņŉ In de voorgaande paragraaf zijn
de aan de ‘stromen’ gerelateerde
milieutechnische criteria en milieutechnische kwaliteiten opgehangen.
Deze paragraaf worden voor de ‘gebieden’ (en daarvan afgeleide kwaliteiten) ruimtelijke criteria gesteld.

Gerelateerd aan de ‘actoren’ kunnen
sociale criteria, ofwel criteria vanuit
het gebruikerperspectief gekoppeld
worden (h.12.4 ).

ņŊ Vooral gericht op de wijze hoe

regels optimaal toegepast kunnen
(of moeten) worden om de gestelde
doelen te bereiken.
ņŋ Begrenzingswaarden zijn er om
belangen te beschermen (een absoluut gestelde grens), terwijl afstemmingswaarden tot stand komen in
een afwegingsproces (het lokale
optimum in tijd en ruimte).
ŇŅ De roep om snelheid, zekerheid
en efficiëntie speelt vooral bij de
realisatie van projecten. Elk van de
projecten is een doel op zich. De
parameters kwaliteit, legitimiteit en
participatie richten zich meer op de
suprastructuur, waarbij aandacht
wordt geschonken aan de doelstellingen van de projecten, inclusief
de wijze waarop daarover besloten
moet worden. Ten aanzien van het
dilemma zekerheid versus legitimiteit moet bekeken worden hoe te
voorkomen is dat maatschappelijke
belangen onvoldoende expliciet en
integraal worden afgewogen. De
besluitvorming over de systeemkeuze en bijbehorende technische
infrastructuur komt (te) vaak op

een ‘sluipende’ manier tot stand.
Politieke keuzes kunnen de marktordening van veranderingen in de
infrastructuur bepalen, bijvoorbeeld
door de snelheid van marktopening,
mededingingsbeleid, tariefregulering,
belastingsconstructies, milieuregels
en toezicht [Ruis, 1996]. Vooral bij
de introductie van nieuwe systemen
en opwekkings- of behandelingswijzen zullen door de investering in
moeite en tijd bij het doorlopen van
het proces en de vele belangen die
hierdoor ontstaan oorspronkelijke
doelen en behoeften van het project
steeds verder naar de achtergrond
verschuiven.
ŇDoor het steeds bijstellen van
doelen en uitgangspunten en door
een fragmentering van beslissingsmomenten, is er sprake van een ‘sluipende’ besluitvorming. De argumentatie om een project (al dan niet) te
realiseren verandert wanneer kritiek
op het project (of argumenten om
het project niet uit te voeren) niet
voldoende kunnen worden weerlegd,
of doordat de tijd de argumenten
inhaalt [Bruijn et al., 1996].
Ň¤ Een voorbeeld is de besluitvorming bij de aanleg van de Betuwelijn,
die bij grotere zorgvuldigheid niet of
anders was uitgevoerd.
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%F8FUFOTDIBQQFMJKLF3BBEWPPSIFU3FHFSJOHTCFMFJETUFMUEBUIFULFSOQSPCMFFNWBO
USBBHIFJECJKIFUWFSBOEFSFOWBOTZTUFNFOPGCJKIFUSFBMJTFSFOWBOOJFVXFQSPKFDUFOHFWPSNE
XPSEUEPPSEFUJKEEJFNFUEFCFTMVJUWPSNJOHTQSPDFEVSFTJTHFNPFJE53<Ĩģģ >5PDIJT
OJFUXFUFOTDIBQQFMJKLIBSEUFNBLFOEBUUJKETCFTMBHFFOQSPCMFFNLBOXPSEFOHFOPFNE54
*OIFUBMHFNFFOTUFMUAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHOBBTUJOIPVEFMJKLFPPLQSPDFTTVFMFFJTFOBBO
CFTMVJUWPSNJOHTQSPDFTTFO)FUTMVJUCFUFSBBOCJKQBSUJDJQBUJF LXBMJUFJUFOMFHJUJNJUFJUEBO
CJKFċDJÑOUJF TOFMIFJEFO[FLFSIFJE7BOCFMBOHJTUFCFTFĊFOEBUEFEJMFNNBTOJFUJOBMMF
HFWBMMFOUFHFOTUFMMJOHFOJOIPVEFOFFOTOFMMFSFCFTMVJUWPSNJOHLBOEFMFHJUJNJUFJU
FOBDUVBMJUFJU WBOFFOCFTMVJUWFSHSPUFO FOIFUTUSFWFOOBBSESBBHWMBLNJEEFMTQBSUJDJQBUJF
LBOEFCFTMVJUWPSNJOHWFSTOFMMFO&FOHPFEF BBOTQSFLFOEFFTUIFUJTDIFSVJNUFMJKLJOUFHSBUJF
DRPQMPTTJOHJTNJOEFSFFOWPVEJHIBSEUFNBLFO NBBSLBOCFWPSEFSFOE[JKOWPPS
NFFSEFSFWBOEFBOEFSFSVJNUFMJKLF TPDJBMFFO[FMGTNJMJFVUFDIOJTDIFDSJUFSJB

12.3.2
inpasbaarheid in de woonomgeving
#JKFFOPOUXFSQPQHBWFUSFFEUBMUJKEFFOBGCBLFOJOHOBBSTDIBBMPQ;PPOUTUBBUFFO
HFMBBHEIFJEJOPOUXFSQCFTMJTTJOHFO XBBSEPPSCFTMVJUFOPQFFOIPHFSTDIBBMOJWFBVBMTLBEFS
HFMEFOWPPSPOUXFSQFOPQFFOMBHFSTDIBBMOJWFBV.BBSPPLEJFOUPQFFOIPHFSTDIBBM
OJWFBVSFLFOJOHHFIPVEFOUFXPSEFONFUEFPOUXFSQQSPCMFNFOEJFBBOEFPSEF[JKOPQ
MBHFSFTDIBBMOJWFBVT*OXFSLFMJKLIFJEJTNFUCFUSFLLJOHUPUEFTDIBBMOJWFBVTTQSBLFWBO
AHMJKEFOEFHSFO[FO&MLTDIBBMOJWFBVIFFGUFFOCFQBBMEF WFFMBMCFQFSLUF PQOBNFDBQBDJUFJU55
PGCFSFJL567BOEF7FO<>JOUSPEVDFFSEFEBBSUPFIFUCFHSJQUJKETDIBMFO57
%FNPHFMJKLIFEFOXPSEFOEPPSEFDBQBDJUFJUCFQBBME%JUJTEVTFFOLSJUJTDIFGBDUPSWPPS
EFNPHFMJKLIFJEUPUIFUCFXFSLTUFMMJHFOWBOBVUPOPNFFOUJUFJUFO%FDBQBDJUFJUJTOBVX
WFSCPOEFONFUEFJOQBTCBBSIFJEJOEFXPPOPNHFWJOH FOoHFCPVXFO WBOEFWFSTDIJMMFOEF
TZTUFNFOFOOFUXFSLFO)FUHBBUPQWPPSEFJOGSBTUSVDUVVSBMTHFIFFM NBBSWSBBHUFYUSB
BBOEBDIUJOHFWBMWBOEF[JDIUCBSFTUSPNFO [PBMTBGWBMFO BGWBM XBUFS58
%FSVJNUFEJFFFOTZTUFFNJOOFFNUCFTUBBUVJUEFSVJNUFWPPSEFJOTUBMMBUJF EFMFJEJOHFOFO
HFCSVJLTBQQFOEBHFT%FHSPPUUFFOIFUSVJNUFCFTMBHWBOEFJOTUBMMBUJFJTWPPSBMBGIBOLFMJKL
WBOIFUBBOUBMHFCSVJLFST0QHFCPVXOJWFBVNPFUWBBLBBOCFQBBMEFSBOEWPPSXBBSEFO
XPSEFOWPMEBBOPNJOQBTTJOHWBOOJFVXFUFDIOPMPHJFNPHFMJKLUFNBLFO590PLNPFU
NFUBTQFDUFOBMTHFMVJETIJOEFS WJTVFMFIJOEFS TUBOL NPHFMJKLFHFWPMHFOWBOEZOBNJTDIF
QSPDFTTFO USJMMJOH HF[POEIFJEFOWFJMJHIFJESFLFOJOHHFIPVEFOXPSEFO%BBSOBBTU[JKO
JOTUBMMBUJFTTPNTBGIBOLFMJKLWBOTQFDJmFLFPNHFWJOHTGBDUPSFO[PBMT EBH MJDIUFOPGFFO
CFQBBMEFUFNQFSBUVVS7BO[FMGTQSFLFOECSFOHFOEFPQMPTTJOHFOPPLCFQFSLJOHFONFF
WPPSIFUBMHFIFMFSVJNUFMJKLPOUXFSQWBOFFOHFCPVX FFODPNQMFYPGFOTFNCMFPG[FMGTEF
HFIFMFXJKL60

12.3.3
optimalisatie (grond)oppervlaktegebruik
*OEFTUFFETEJDIUFSCFWPMLUSBLFOEF TUFEFMJKLF HFCJFEFOJTPQUJNBMJTBUJFWBOIFU HSPOE 
PQQFSWMBLUFHFCSVJLFFOHFHFWFO)FUHBBUOJFUBMMFFOPNEFCFOPEJHEFGZTJFLFSVJNUFWPPS
CFIBOEFMJOH PQXFLLJOHPGUSBOTQPSU NBBSPPLPNEFOJFUEJSFDUWFSFJTUFGZTJFLFSVJNUF 
BMTKVSJEJTDIF IJOEFS [POFTFOSVJNUFEJFOPEJHJTWPPSUPFHBOLFMJKLIFJEWBOTZTUFNFO 
NBYJNBMFCFMBTUJOHFOFOFWFOUVFMFCFMFNNFSJOHFO
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12.3.4
minimalisatie c.q. optimalisatie van
het materiaalgebruik
%FFJOEJHIFJEWBOCFQBBMEFFMFNFOUBJSFTUPĊFOJTFFONJMJFVQSPCMFFN%BUXBUHFCPVXE
PGHFQSPKFDUFFSEXPSEUNPFUBMUJKEPGFFOWPVEJHUFNPEJmDFSFO[JKO PGWFSBOEFSJOHFOJO
IFUQSPHSBNNBLVOOFOPQOFNFONFUFFONJOJNBMFNBUFSJÑMFBBOQBTTJOH%JUCFHJOUPQEF
TUFEFOCPVXLVOEJHFTDIBBM<)JOUF >ɨFNBTBMTAEFNBUFSJBMJTBUJFFOEFNPOUBHFUFO
CFIPFWFWBOIFSHFCSVJLXPSEFOCFMBOHSJKLFS-JDIUIFJEFOEFNBUFSJBMJTBUJF[JKOOJFUBMMFFO
NJMJFVUFDIOJTDIF NBBSPPLSVJNUFMJKLFDSJUFSJB BBOHF[JFOWFSHBBOEFPOUXJLLFMJOHFOPG
UPFQBTTJOHHFWPMHFOIFFGUWPPSEFTDIBBMWBOUPFQBTTJOHFOEVTWPPSEFEJSFDUFTBNFOIBOH
WBOEF3VJNUFMJKLF0SEFOJOH
#JKFOFSHJFCFTQBSJOHXPSEUWSJKXFMEJSFDUHFEBDIUBBOWFSCFUFSJOHWBOFċDJÑOUJFBBOEF
BBOCPELBOUEPPSJO[FUWBOCFUFSFDPOWFSTJFUFDIOPMPHJF EJFUPUNJOEFSFOFSHJFWFSMJF[FO
MFJEU7BOVJUIFUPPHQVOUWBOUPFLPNTUXBBSEFWFSEJFOFOWSBBHCFQFSLFOEFNBBUSFHFMFOEF
WPPSLFVSCPWFOFċDJÑOUFDPOWFSTJFUFDIOPMPHJF%F[F[JKOUFLPQQFMFOBBOEFHFCSVJLFS 
NBBSPPLBBOEFPNHFWJOHWBOEFHFCSVJLFS&FOHPFEDBTDPTUBBUUPUSFOPWBUJFËKBBS
FOHBBUEBBSOBOPHMBOHFSNFF UFSXJKMFċDJÑOUFDPOWFSTJFUFDIOPMPHJF [PBMTFFOFMFLUSJTDIF
XBSNUFQPNQOB[POKBBSNPFUXPSEFOWFSWBOHFO61

Ň© Binnen het ontwikkelings- en

realisatieproces kunnen wetgeving
en beleid niet in alle gevallen tot
legitieme afstemming tussen onderneming en de betrokken actoren
leiden. Vijf beperkingen van wetgeving en beleidsvorming zijn: (1)
er verloopt altijd zekere tijd tussen
het moment waarop een maatschappelijk probleem optreedt of dreigt
op te treden en het moment dat
wetgeving en beleid gemaakt of
geactualiseerd zijn; (2) de omstandigheden waaronder wetten en beleid
tot stand komen kunnen veranderen
zodat ze niet langer in alle situaties
toepasbaar zijn; (3) de mogelijkheden tot naleven van wetten af
te dwingen zijn beperkt; (4) door
mondialisering en denationalisering
is ontwijken van wetten en beleid uit
te nutten. Bovendien zijn er staten
waarin wetten en beleid niet volgens
democratische principes tot stand
komen; en (5) wetten kunnen niet
eindeloos in complexiteit toenemen;
op een gegeven moment wordt
uitvoering onmogelijk, en bovendien
is niet ieder probleem door middel
van wetgeving op te lossen [vrij naar
Steinman & Scherer, 2000; Linden,
2003].
Ňņ Een snelle besluitvorming is niet

per definitie beter. Een langzame besluitvorming kan zorgvuldiger en in
een aantal gevallen kostenbesparend
werken [Bruijn et al., 1996].
ŇŇ De opnamecapaciteit heeft een
technische en een sociale component. Zo kan het technisch gezien
voortkomen uit het maximaal
beschikbare en omzetbare daglicht
ten behoeve van natuurlijke zuiveringsprocessen of om zonne-energie
(uitgedrukt in W/m2) op te wekken.
De opnamecapaciteit kan echter ook
voortkomen uit (niet altijd zichtbare)
sociale begrenzingen. Het is van
belang om deze te combineren.
Ňň Het bereik speelt bij bepaalde
transportvormen, bijv. bij afvalafzuigsystemen. Vergelijkbaar is hoe
vroeger de grootte van nederzettingen samenhing met de transportwijze, zoals vijf kilometer als
diameter van de ‘loopstad’, twintig
kilometer van de ‘paardenstad’, etc.
[Reh et al., 2003] of het aantal inwoners (bijv. voor de Romeinen 50.000,
i.v.m. de bestuurbaarheid).
Ňŉ Bij fysische, chemische en biologische processen is sprake van
tijdschalen, die bijvoorbeeld bij
waterbeheer verbonden zijn aan de
afstroming van water, bestaande uit
een snelle piekafvoer en een trage

afvoer via grondwater.

ŇŊ Tenzij sprake is van 100 % hergebruik loost een decentraal afvalwatersysteem zijn effluent bijvoorbeeld
op het oppervlaktewater. Daarnaast
is sprake van hemelwater, dat kan
worden vastgehouden, zo mogelijk
benut en ingevoegd in het watersysteem. De mate waarin deze stromen
mengen is afhankelijk van de situatie.
Ňŋ Voor inpassing van warmtepompen moet het CV systeem op een
lage temperatuur worden uitgevoerd,
voor micro-WKK is een rookgasafvoer nodig en voor PV is het nodig
dat de huizen op de zon georiënteerd zijn.
ňŅ Met uitzondering van een pilot-project in Almere (en naar
verwachting Arnhem) wordt afval
bovengronds afgevoerd. De noodzakelijke infrastructuur moet minimaal
van omvang zijn i.v.m. consequenties
voor het hele ruimtelijke ontwerp
(zoals voor de brandweerauto).
ň Oriëntatie en constructieve
maatregelen kunnen later niet meer
eenvoudig worden aangepast.
ň¤ Zie ook de milieutechnische

criteria 12.2.8 en 12.2.9.
ň© Juist het tonen van het gehele
proces (inclusief de minder ‘mooie’
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12.3.5
afscherming sabotage en vandalisme
;PXFMNFFSDFOUSBMFBMTPPLEFDFOUSBMFTZTUFNFONPFUFOJOIVOGVODUJPOFSFOPOHFWPFMJH
[JKOWPPSWBOEBMJTNFPGTBCPUBHF627PPSBMXBBSIFUHBBUPNHF[POEIFJETLSJUJTDIFTZTUFNFO
%JUDSJUFSJVNIPFGUOJFUEJSFDUWFSUBBMEUFXPSEFOOBBSIFUWPMMFEJHBGTMVJUFOWBOEF
TZTUFNFOOBBSEFPQFOCBSFSVJNUF634BCPUBHFLBOBMMFFOEPPSWFSSFHBBOEFNBBUSFHFMFO
WPPSLPNFOXPSEFO#FUFSJT WPPSBMWFFMBBOEBDIUUFCFTUFEFOBBOEFEFUFDUFFSTOFMIFJE
[JDIUCBBSIFJE FOBBOFFONPHFMJKLTOFMMFBGLPQQFMJOHWBOFFOEFFMWBOIFUTZTUFFN
CJKHSPUF SF TZTUFNFO PGIFUHFIFMFTZTUFFN CJKLMFJOFSFTZTUFNFO 

12.3.6
toegankelijkheid actoren
0PLXFMBBOHFEVJENFUAQFSNFBCJMJUFJU64;PXFMUFSDPOUSPMFFOCFIFFS BMTPPLWPPS
JOGPSNBUJFFOFEVDBUJFEJFOFOEFWFSTDIJMMFOEFTZTUFNFOUPFHBOLFMJKLUF[JKOWPPSEF
BDUPSFO&ÏOFOBOEFSESBBHUCJKBBOIFUCFXVTUXPSEJOHTQSPDFTCJKCFXPOFSTHFCSVJLFSTWBO
FJHFOIBOEFMFOFOWBOEFNPHFMJKLFDPOTFRVFOUJFTEBBSWBO)FUCJFEUUFWFOTNPHFMJKLIFJE
WPPSBOEFS [PHFOBBNEiEVCCFMwHFCSVJL [JFIPPGETUVL 
%FUPFHBOLFMJKLIFJECFQFSLU[JDIWBBLOJFUBMMFFOUPUEFTDIBBMWBOQFSTPOFO)FULBOPPL
CFUSFLLJOHIFCCFOPQWFSWPFS7FSLFFSNFUFFOHSPUFBTESVLNPFUJOEFCVVSULVOOFO
LPNFO JOWFSCBOENFUSFQBSBUJFT UPFFOBGWPFSWBOPOEFSEFMFODREFFMTUSPPNWPMVNFT 
%JUBTQFDULBOADPOnJDUFSFONFUEFHFXFOTUFBGTDIFSNJOHUFHFOTBCPUBHF&FO[PSHWVMEJHF
WPSNHFWJOHWBOEFUPFHBOLFMJKLIFJELBOIJFSPQJOTQFMFO8BUFSLBOCJKWPPSCFFME
[JDIUCBBSFOIPPSCBBS[JKO WJTVFFMFOBVEJUJFGUPFHBOLFMJKL [POEFSEBUIFUCFSFJLCBBSJT
GZTJFLUPFHBOLFMJKL WPPSPOCFWPFHEFO

12.3.7
optimalisatie inzameling en transport
%FJO[BNFMJOHFOIFUUSBOTQPSUNPFUFOHFPQUJNBMJTFFSEXPSEFORVBSVJNUF FOFSHJF
FONBUFSJBBMHFCSVJL%FMBBUTUFUXFF[JKOSFFETBMTNJMJFVUFDIOJTDIDSJUFSJVNVJUHFXFSLU
3VJNUFMJKLFDPOTFRVFOUJFT[JKOBGIBOLFMJKLWBOEFTDIBBMWBOUPFQBTTJOH JON NFON 
EFUSBOTQPSUXJK[FFOIFUBMEBOOJFUCVOEFMFOWBO PQMPTTJOHFOWPPS TUSPNFO

12.3.8
aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid
%PPSTUFFETCFUFSFUFDIOJFLFOFODPOUJOVWFSBOEFSFOEFTUSPNFOJTEFBBOQBTCBBSIFJE MFFT
nFYJCJMJUFJU FOEFGZTJFLFCFIVJ[JOHWBOEFTZTUFNFOFOTUSPNFOFFOCFMBOHSJKLHFHFWFO65
/JFUBMMFFONPHFMJKLFHSPFJ NBBSPPLLSJNQ EPPSWFSCFUFSEFUFDIOJFLFOWFSCFUFSEF
POUXFSQFOWBOJOTUBMMBUJFT NPFUPQHFWBOHFOLVOOFOXPSEFO%JUJT PNEBUEFMFWFOTEVVS
WBOIFUTZTUFFNWFSTDIJMMFOELBO[JKOWBOEBUWBOEFXPPOXJKLBMTHFIFFMFOPGWBOEF
UFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS66
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"BOIFUCFHSJQAnFYJCFMJTFFOEVJEFMJKLTDIBBMPQUJNVNUFLPQQFMFO#PWFOEJFOCJFEU
IFUFFO[JOWPMMFJOWBMTIPFLWPPSJOOPWBUJF)FULJF[FOWPPSCFJEFFYUSFNFO IFUIPPHTUF
TDIBBMOJWFBV DFOUSBBM67 PGIFUMBBHTUFTDIBBMOJWFBV WBOFFOHFCSVJLFS PGXPOJOH68 MJKLUPQ
WPPSIBOEWBOVJUEBUBTQFDUCF[JFOEBOPPLOJFUHVOTUJH

12.3.9
esthetische kwaliteit
%JUBTQFDUMJKLUBMTPOEFSEFFMWBOSVJNUFMJKLFLXBMJUFJU69NPFJMJKLPCKFDUJFGUFEFmOJÑSFO
5PDIJTIFUUFCFTDIPVXFOBMTÏÏOWBOEFDSJUFSJBWPPSCMJKWFOETVDDFTWBOFFOPOUXPSQFO
CPVXXFSLFOWPPS[PWFS[JDIUCBBSWPPSEFTZTUFNFO<,FOOFEZ,FOOFEZ 7MJFU
4UFJO >&SJTCJKTBOJUBUJFTZTUFNFOFFOQSJODJQJFFMWFSTDIJMUVTTFOBVUPOPNFTZTUFNFO
EJF [PBMTIFUIVJEJHFnVTIBOEGPSHFUTZTUFFN [PWFFMNPHFMJKLBOPOJFNFOPO[JDIUCBBS
IVOXFSLEPFO FOJOUFHSBMFTZTUFNFOEJFFFO[JDIUCBBSFOWBO[FMGTQSFLFOEEFFMVJUNBLFO
WBOEFEBHFMJKLTFMFFGPNHFWJOH<-VJTJOH >%PFMJTPNQPTJUJFWFSFEFOFO QPTJUJFWF
BBOTQPSJOHFO JODFOUJWFT UFWJOEFOWPPSEFJOTUBMMBUJFWBOFFOBMUFSOBUJFWFPQMPTTJOH
<8JOCMBE >%FCFMFFGCBBSIFJEWBOCJKWPPSCFFMEFFOXBUFSTZTUFFNJOEFXJKLLBOFFO
POEFSEFFM[JKO&FOJEFBBMCFFMEJTATQFMFOEFLJOEFSFO FOWPMXBTTFOFO JOHF[VJWFSEXBUFS
<1ÚU[#MFV[Ï >
7BOVJUNJMJFVUFDIOJTDIPPHQVOUHF[JFOJTFTUIFUJTDIFLXBMJUFJUÏÏOWBOEFQPUFOUJFFM
HFWBBSMJKLFGBTFOJOEFMFWFOTDZDMVTWBOEFFOUJUFJU6JUIZHJÑOJTDIFPWFSXFHJOHFO[JKOEF
POEFSEFMFOWØØSEF[VJWFSJOHTTUBQCJKWPPSCFFMEOJFUHFTDIJLUPNHFIFFM[JDIUCBBSPGUBTUCBBS
UFNBLFO)FUBTQFDUJTOBVXWFSXFWFONFUHFCSVJLFSTHFSFMBUFFSEFDSJUFSJB[PBMT*EFOUJUFJU 
$SFBUJWJUFJU PG&YQSFTTJF CJOOFOIFUTDIFNBWBO1BQBOFL %BBSCJKIBBLUIFUJOPQUXFF
WBOEFJOIPPGETUVLHFGPSNVMFFSEFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFO)FULBOEFNJMJFV[PSH EF
FFSTUFWFSFJTUFPQXFHOBBSFDPMPHJTDICPVXFOWPMHFOTIFUQSJODJQFWBOWPPSXBBSEFMJKLIFJE
<+POH > [JF1SPMPPH'JHVVS IFMQFOPOEFSTUFVOFO
%FOPPE[BBLUPUEJWFSTJUFJUoPPLBMNPFJMJKLPCKFDUJWFFSCBBS70JTFFOBTQFDUEBUCJK
FTUIFUJTDIFLXBMJUFJUTBNFOIBOHUNFUIFUTDIFQQFOWBOPQUJNBMFNPHFMJKLIFEFOWPPSEF
*EFOUJUFJU $SFBUJWJUFJUFO&YQSFTTJF

flexibiliteit om een systeem te vernieuwen (‘upgrade’) moet aanwezig
zijn. Omgekeerd kan een gebouw
of een wijk, in technisch goede staat
door demografische veranderingen
opeens vanuit sociaal-ruimtelijke
oogpunt verouderd zijn.
ňŉ Op stedenbouwkundig niveau is
de mate van aanpassing van bebouwing en uitbreiding een indicatie.
Ook hier geldt dat de onderdelen
van het systeem bereikbaar moeten
zijn voor vervanging/aanpassing/
ňň Een relatief nieuwe technologie reparatie.
kan ook relatief snel verouderen. De ňŊ Op het niveau van de woning en
aspecten), gecombineerd met een
meer verfijnd (esthetisch) ontwerp
kan tot op zekere hoogte positief
gebruik bevorderen.
ňņ Dit wordt gedefinieerd als de
kwaliteit die beïnvloedt waar mensen
kunnen gaan en staan, en waar niet
[Roaf & Viljoen, 2004].
ňŇ Dit wordt naast flexibiliteit ook
wel vertaald naar variëteit, ofwel ‘de
kwaliteit die de mogelijke soorten
menselijk gebruik beïnvloedt’ [Roaf
& Viljoen, 2004].

het woongebouw is de flexibiliteit af
te meten aan de mate waarin andere
indelingen in de plattegrond mogelijk zijn en in de mate waarin het
systeem is te repareren of vervangen
zonder de bouwkundige structuur
aan te passen.
ňŋ Zie ook h 12.3.1 en h 12.4.6 .
ŉŅ Habraken stelde dat diversiteit
niet te ontwerpen valt [Habraken,
1983]. Het belang van diversiteit
komt ondermeer voort uit de steeds
grotere verscheidenheid aan leefstijlen, en de wens die te tonen [Urhahn
& Bobic, 2000].

365

Autonomie & Heteronomie

DEEL IV

12.4
Criteria vanuit het gebruikersperspectief
12.4.1
begripsbepaling
0QBMMFSMFJHFCJFEXPSEUOJFVXF EFDFOUSBMF UFDIOPMPHJFPOUXJLLFME NBBSEFPQOBNF
EPPSDRSFBMJTFSJOHJOEFTBNFOMFWJOHTUBHOFFSUWBBL<5JNNFSFO3ÚMJOH C>
7BOEFXJTTFMXFSLJOHJOEJWJEVoTBNFOMFWJOH EJFEFBBSEWBOEFNFOTFMJKLFCFIPFGUFOJO
FFOTUBCJFMFTBNFOMFWJOHLFONFSLUF JTOJFUWFFMPWFSHFCMFWFOEFCFIPFGUFOWBOEFNFOTFO
MJKLFOOJFUUFWFSTDIJMMFOWBOEFHFQSPHSBNNFFSEFCFIPFGUFOWBOEFNBBUTDIBQQJK
/FUXFSLTUSVDUVVSDRJOGSBTUSVDUVVSHFSFMBUFFSEFCFESJKWFOCFWJOEFO[JDIJOFFOTQBOOJOHT
WFMEUVTTFOUFDIOJFL NBSLU NBBUTDIBQQJK BMHFNFFOCFMBOH FOSFHVMFSJOH/BBTUEFFFSEFS
CFIBOEFMEFIFFSTFOEFQBSBEJHNBFOEPNJOBOUFBDUPSFOMJHUEFPPS[BBLWFFMBMCJK
AHFTDIFJEFODJSDVJUTJOIFUUFDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOHTQSPDFT<7FSHSBHU >
%FPQMPTTJOHMJHUNPHFMJKLJOFFOWFSCSFEJOHWBOPOUXJLLFMJOHTOFUXFSLFOWPPSUFDIOPMPHJF
&FOBOEFSFPQMPTTJOHTSJDIUJOHJTIFUWFSCFUFSFOWBOEFNBBUTDIBQQFMJKLFCFUSPLLFOIFJECJK
EFOJFVXFPQMPTTJOHEPPSNJEEFMWBOWPPSMJDIUJOHFOTVDDFTWPMMFWPPSCFFMEFODRAQJMPU
QSPKFDUFO%JUJTHFNBLLFMJKLFSHF[FHEEBOHFEBBO$PMMJOHSJEHF<>XFFTIJFSBMPQ
)JKTUFMEFNFUCFUSFLLJOHUPUAUFDIOPMPHJFPWFSESBDIUEBU XBOOFFSFFOUFDIOPMPHJFOPH
AKPOHJT EFNBBUTDIBQQFMJKLFJNQMJDBUJFTOPHOJFUCFLFOE[JKO*TEBUXFMIFUHFWBM EBOJT
EFUFDIOPMPHJFBM[P[FFSWFSBOLFSE EBU[FOJFUHPFENFFSBBOUFQBTTFOJT%JUXPSEUPPL
XFMIFUA$PMMJOHSJEHFEJMFNNBHFOPFNE
%FCFTUBBOEFUFDIOPMPHJFIFFGUFFOTUFSLTZTUFFNLBSBLUFS XBBSEPPS[F[PXFMUFDIOJTDIBMT
TPDJBBMNPFJMJKLBBOUFQBTTFOJT<7FSHSBHU(SPFOFXFHFO C>7PPSEFBBOQBLFO
PQMPTTJOHJTIFUOPEJHGVOEBNFOUFFMOBUFEFOLFOPWFSEFNBBUTDIBQQFMJKLFWPPSXBBSEFO 
XBBSPOEFSEF[FUFDIOPMPHJFPOUXJLLFMEJTFOIFFGUHFGVODUJPOFFSE%FPOUXJLLFMJOHFO
NFUCFUSFLLJOHUPUEFSPMWBOEFCFUSPLLFOBDUPSFO[JKOJOIPPGETUVLHFBOBMZTFFSE
(FDPOTUBUFFSEJTEBUWFSBOEFSJOHFOOPPE[BLFMJKL[JKO NBBSPPLEBUNBBUTDIBQQFMJKLF
WPPSXBBSEFOESBTUJTDINPFUFOWFSBOEFSFO%FWSBBHJTPGEJUàCFSIBVQUNPHFMJKLJT
7PMHFOT.D,FO[JFFO8BKDNBO<>CFTUBBOIJFSPWFSESJFPQWBUUJOHFO
r UFDIOPMPHJTDIEFUFSNJOJTNFEFBVUFVSTTUFMMFOEBUEFUFDIOPMPHJF[JDIBVUPOPPN
WBOVJU[JDI[FMG POUXJLLFMUFOOJFUWBOVJUEFNBBUTDIBQQJKCFÕOWMPFELBOXPSEFO
r FDPOPNJTDIEFUFSNJOJTNFUFDIOPMPHJTDIFJOOPWBUJFT[JKOBMMFFOTVDDFTWPMPQEFNBSLU
UFCSFOHFOXBOOFFSEBUFDPOPNJTDISFOEBCFMJT
r TPDJBBMDPOTUSVDUJWJTUJTDIEFUFSNJOJTNFEFUFDIOPMPHJFPOUXJLLFMJOHLPNUUPUTUBOE
EPPSEBUPWFSFFOTUFNNJOHUVTTFOBDUPSFOXPSEUHFDSFÑFSEPWFSEFSJDIUJOHXBBSJOEF
UFDIOPMPHJFNPFUHBBO FOXBOOFFSEFWFSXBDIUJOHWBOFDPOPNJTDISFOEFNFOUBBOXF[JH
JT%JULBOMFJEFOUPUFFOATFMGGVMmMMJOHQSPQIFTZ<#JKLFS >
"BOHF[JFOJOIPPGETUVLEFFFSTUFUXFFPQWBUUJOHFOPWFSEFUFDIOPMPHJTDIFPOUXJLLFMJOH
WBOEFUFPOEFS[PFLFOTUSPNFO FOWBOEFFSBBOHFLPQQFMEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSBMT
SFEFMJKLPOXSJLCBBS[JKOHFBOBMZTFFSE JTUFDPODMVEFSFOEBUEFPQMPTTJOHFOHFCBTFFSE
NPFUFO[JKOPQEFTPDJBBMDPOTUSVDUJWJTUJTDIFPQWBUUJOH
)FUJTWBOCFMBOHEBUEFBDUPSFOFOIVOCFMBOHFOJOLBBSUHFCSBDIUXPSEFO#PWFOEJFO FO
EBUCMFFLJOEFWPSJHFQBSBHSBGFONFFSEFSFLFSFO IBOHUFFOTVDDFTWPMMFJNQMFNFOUBUJFWBO
EFDFOUSBMFTZTUFNFOPPLBGWBOEFBDDFQUBUJFEPPSHFCSVJLFST"DDFQUBUJF BEPQUJF FO
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QBSUJDJQBUJFEPPSHFCSVJLFSTJT OBBTUEFKVJTUFLFOOJTWBOEFUFDIOJFLEPPSEFHFCSVJLFST
WPPSMJDIUJOH WBOHSPPUCFMBOHWPPSEFCFUSPLLFOIFJEFOWPPSLPNUWFFMTPDJBMF SVJNUFMJKLF
NJMJFV QSPCMFNFO#FUSPLLFOIFJEJTWPPSXBBSEFWPPSIFUTVDDFTWPMGVODUJPOFSFOWBOBM
EBOOJFUOJFVXF WPMIPVECBSFDFOUSBMF NBBSWPPSBMPPLWBOWPMIPVECBSFEFDFOUSBMF
TZTUFNFO&SJTEBBSPNHFLP[FOPNEFTPDJBMFDPOEJUJFT DRDSJUFSJBWBOVJUEJUHFCSVJLFST
QFSTQFDUJFGUFGPSNVMFSFO
7BOVJUHFCSVJLFSTQFSTQFDUJFG[JKOEFWPMHFOEFDSJUFSJB71 BMTTPDJBMFDSJUFSJB WPPSIFU
CFPPSEFMFOFOPGFWBMVFSFOWBOFFOUFDIOJTDI EFFM TZTUFFNUFPOEFSTDIFJEFO
 IBOEIBWJOHEBOXFMWFSIPHJOHHFCSVJLTHFNBL I 
 HFFOBGCSFVLBBODPNGPSU I 
 WFSHFMJKLCBSFLPTUFOPQUFEFMFOOBBSJOWFTUFSJOHTLPTUFOFOPOEFSIPVET
 FOHFCSVJLTLPTUFO I 
 .BDIUJHJOH AFNQPXFSNFOU POBGIBOLFMJKLIFJEWBOHFTQFDJBMJTFFSEFJOTUJUVUJFT
 FOJOGSBTUSVDUVSFMFOFUXFSLFOTZTUFNFO I 
 JNBHPFOMFFTCBBSIFJEFTUIFUJTDIFLXBMJUFJUFO[JDIUCBBSIFJEPQMPTTJOHFO
  JOGPSNBMJUFJUWFJMJHIFJE  I 
0PLWPPSTPDJBMFDSJUFSJBHFMEUEBUCJKFFONPHFMJKLFQSJPSJUFJUTUFMMJOHEFPQLXBMJUFJU
XFM[JKO HFSJDIUFNBBUSFHFMFOCFMBOHSJKLFS[JKOEBOEFLXBOUJUBUJFWFNBBUSFHFMFO 
BBOHF[JFO[FWPPSXBBSEFMJKL[JKO

12.4.2
handhaving dan wel verhoging gebruiksgemak
7PPSOJFVXUFJOUSPEVDFSFOTZTUFNFOHFMEUUFBMMFOUJKEFEBUIFUHFCSVJLTHFNBL [PBMTUPUPQ
EBUNPNFOUHBOHCBBS OJFUNBHWFSTMFDIUFSFO&FONPHFMJKLQSPCMFFNJTEBUCJKHFCSVJLFST 
EPPSFFO[FLFSFWPSNWBOHFXFOOJOH CFQBBMEFHFXPPOUFTJOHFTMFUFOSBLFO72
%BBSOBBTUTQFFMUTUFFETWBLFSEBUUPFQBTTJOHWBONFFSAIJHIUFDIPPL[PHFOBBNEFAIJHI
UPVDIWFSFJTU73FOEBUDPNGPSUFFOTVCKFDUJFWFCFMFWJOHCFUSFGU74
)FUHFCSVJLTHFNBLJTJOUFEFMFOJOESJFBTQFDUFOIFUTQFDJmFLFHFCSVJL75 IFUGVODUJPOFSFO
FOIFU FJHFO POEFSIPVE [PBMTCJKBGWBM XBUFS XBBSEFHFCSVJLFSHFFOPNLJKLFOOBBSIFFGU
XBOOFFSEFWFSXFSLJOHDFOUSBBMHFSFHFMEJT AnVTIBOEGPSHFU "MTEFWFSXFSLJOHEFDFOUSBBM
QMBBUTWJOEU XPSEUEFHFCSVJLFSNFFSHFDPOGSPOUFFSENFUHFCSVJL DPOTFRVFOUJFTWBO
HFESBH FOPOEFSIPVE76

ŉ De sociale criteria die meer gere-

lateerd zijn aan de overige actoren
zijn opgenomen als voorwaardelijke
criteria om aan deze gebruikergerelateerde-, ruimtelijke- en milieutechnische criteria te kunnen voldoen.
ŉ¤ Vrijwel elke wijziging kan dan op
verkeerde gronden als een verslechtering beoordeeld worden.

ŉ© Onderhoud en reparatie zijn

steeds complexer, vragen zeer specifieke kennis en vergen ook vaak

fysieke aanwezigheid van specialisten ŉŇ Voorbeelden zijn het verplicht
[Kleinknecht, 1998].
moeten scheiden van afvalstromen,
het moeten plaatsen van bepaalde
ŉņ Comfort en de waardering van
mogelijke veranderingen in gebruik gebruiksapparaten bij specifieke
aansluitpunten (en soms op vaste
zijn subjectief, en afhankelijk van
culturele en demografische factoren. aansluittijden) en de dubbele doorEen voorbeeld is dat jongeren, als de spoelknop op het toilet.
reden wordt uitgelegd, makkelijker
ŉň In sommige gevallen, zoals bij
accepteren dat de man moet gaan
het composttoilet, is de gebruiker
zitten bij het plassen (i.p.v. te blijven volledig verantwoordelijk. Vaak blijft
staan), dan eerdere generaties man- het onderhoud van gedeelde systenen [Werner, 2004].
men grotendeels aan professionele
organisatie(s) uitbesteed.
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12.4.3
geen afbreuk aan comfort
$PNGPSUJTHFFOWBTUPNMJKOECFHSJQ8FTQSFLFOWBOFFO[PHFOBBNEFHMJKEFOEFTDIBBM
0WFSIFUBMHFNFFO[BMEJUJOIPVEFOEBUFSHFFOBMTWFSWFMFOECFTDIPVXEFCFQFSLJOHFO
LPNFOBMTHFWPMHWBOIFUHFLP[FOTZTUFFN XBUOFFSLPNUPQFFO[FLFSFCFUSPVXCBBSIFJE
FOSPCVVTUIFJE77%FGBDUPSFOUJKEFOSFHFMCBBSIFJE[JKOCFMBOHSJKLFBTQFDUFO780PLBBO
IJOEFSHFSFMBUFFSEFBTQFDUFO[PBMTHFMVJE HFVS SVJNUFCFTMBHFOVJUFSMJKL[JKOWBOCFMBOH
<#FFMENBO >0VEFCFQSPFGEFUFDIOJFLFOXPSEFOEPPSHFCSVJLFSTHFQSFGFSFFSE
WBOXFHFEFHSPUF CFXF[FO CFUSPVXCBBSIFJE*OQSBLUJKLHFCSBDIUFOJFVXFUFDIOJFLFO
IFCCFOWBBLMBTUWBOLJOEFS[JFLUFT EJFEPPSWFFMHFCSVJLFSTBMTOBEFFMXPSEUFSWBSFO
(FWPFMTNBUJHHFFGUEJUFFOHSPUFBGIBOLFMJKLIFJEWBOCFESJKWFOFOJOTUFMMJOHFOPNÏÏOFO
BOEFSHPFEUFLVOOFOMBUFOGVODUJPOFSFO0PLFFOBOEFSPOUXFSQWBOATUBOEBBSEHFCSVJLT
FMFNFOUFOWBOTZTUFNFOLBOBMTDPNGPSUSFEVDUJFCFMFFGEXPSEFO79

12.4.4
vergelijkbare kosten
#JKFFOXPOJOHHBBUIFUJOFFSTUFJOTUBOUJFPNEFTUJDIUJOHTLPTUFOFOEFLPTUFOWBO
CFOPEJHEFJOTUBMMBUJFTWPPSFOFSHJFFOESJOLXBUFSWPPS[JFOJOH FOBGWBMFOBGWBMXBUFS
CFIBOEFMJOH%BBSPOEFSWBMMFOPPLLPTUFOWBO CFQBBMEF CPVXLVOEJHFNBBUSFHFMFO80
7PPSEFHFCSVJLFST[JKOEFHFCSVJLTFOWFSCSVJLTLPTUFOWBOCFMBOH81%F[FLPNFOWPPSU
VJUEFJOWFTUFSJOHTLPTUFOFOPOEFSIPVETFOCFIFFSTLPTUFO&OJHFWBSJBCFMFO[JKOEF
GBDUPSFO BGTDISJKWJOHT UJKEFO NPHFMJKL FJHFOCFIFFS)FUQSFTFOUFSFOWBOEFBMUFSOBUJFWF
PQMPTTJOHBMTFFOQPTJUJFWFLFV[FJTWPPSXBBSEFWPPSBDDFQUBUJF<8JOCMBE >
%BBSCJKNPHFOEFLPTUFOHFFOOFHBUJFWFSPMTQFMFO82
7PPSEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSHFMEUEBUAIPFNFFSMFJEJOHFOJOFOPNIFUIVJTMJHHFO 
IPFIPHFSEFBBOMFHFOPOEFSIPVETLPTUFOWBOEFMFJEJOHFO[JKO%FIPFWFFMIFJEBBOUF
MFHHFOMFJEJOHXPSEUCFQBBMEEPPSUXFFGBDUPSFO UFXFUFOEFBGTUBOEUPUEFWFSXFSLJOHT
JOTUBMMBUJFDRPQXFLLJOHTJOTUBMMBUJF N FOIFUTDIFJEFOWBOFFOTUSPPNJOEFFMTUSPNFO
WBOWFSTDIJMMFOEFLXBMJUFJUFO WSBBHUPPLNFFSQBSBMMFMMFUSBOTQPSUPQUJFT #FIBMWFWPPSEF
MFJEJOHFO[JKOEFLPTUFOWBOEFJOTUBMMBUJFT WFSSFLFOEQFSIVJTIPVEFOWBOCFMBOH OFUBMT
CFQBBMEFBBOTQPSFOEFPGCFMFNNFSFOEFLPTUFOEBOXFMTVCTJEJBJSFSFHFMJOHFO83

12.4.5
machtiging (empowerment): onafhankelijkheid
van gespecialiseerde instituties en
verplichte netwerken
%JUIBOHUOBVXTBNFONFUIFUPOEFSIPVETFOTUPSJOHTHFESBHWBOFFOUPFHFQBTUF
UFDIOPMPHJF84FOEF WSJKF CFÕOWMPFECBBSIFJEEBBSWBOEPPSEFHFCSVJLFST85
#JKFFOHFNFFOTDIBQQFMJKLXBSNUFOFUCJKWPPSCFFMEJTIFUBGIBOLFMJKLIFJETHFWPFMTUFSL86
4UFFETNFFSCVSHFSTCFLSVJQUIFUHFWPFMEBUEFTBNFOMFWJOHLXFUTCBBSEFSXPSEU FOEBU
EJUPOWFSNJOEFSEEPPSHBBU<-FUUJOHB >0OEFSEFOPFNFSWBOAWFSIPHJOHWBOEPFM
NBUJHIFJE ANJMJFVSFOEFNFOUFOAHFNFFOTDIBQQFMJKLCFMBOHhXPSEUEPPSEFUPFQBTTJOH
WBOHFBWBODFFSEFUFDIOPMPHJFFFOTUFFETHSPUFSFBGIBOLFMJKLIFJEHFDSFÑFSE878BUEPPSEF
SFMBUJFGPOCFQFSLUFCFTDIJLCBBSIFJEWBOFOFSHJF TDIPPOXBUFS BGWBMBGWPFSFEHFMFJEIFFGU
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UPUFOFS[JKETFFOHSPUFSFPOUQMPPJJOHTNPHFMJKLIFJEWPPSNFOTFO CFUFLFOUBBOEFBOEFSF
LBOUEBUNFOBGIBOLFMJKLFSJTHFXPSEFOHSPUFSFPOUQMPPJJOHHBBUTBNFONFUWFSFJTUFHSPUFSF
[FMGCFIFFSTJOH POEFSIPVE 88
&FOHSPFJFOEFHSPFQNFOTFOCJOOFOEFTBNFOMFWJOHIFFGUFFOMBUFOUWFSMBOHFOOBBSIFU
WFSLSJKHFOWBOFFOHSPUFSFPOBGIBOLFMJKLIFJE%F[FHSPFQNFOTFOTMVJUFO[JDICFXVTU
CVJUFO [PSHUWPPS[JDI[FMGFOWPFMU[JDIEBBSXFMCJK%JUCVJUFOTMVJUFOWJOEUQMBBUTWJBIFU
TFNJ QFSNBOFOUWFTUJHFOJOFODMBWFTEBOXFMAOFEFS[FUUJOHFO897BBLHBBUIFUPN
[PHFOBBNEFHFEPPHEFWPSNFOWBOXPOFO)FUDSFÑSFOWBOFFOLFV[FWSJKIFJECJOOFOEF
SVJNUFMJKLFPSEFOJOH EJFNFOTFOEFNPHFMJKLIFJECJFEUPNPOBGIBOLFMJKL FS WBOEF[F
WFFMBM[FFSHFBWBODFFSEFJOGSBTUSVDUVSFMFUFDIOJTDIFOFUXFSLFOFOEFCJKLPNFOEF EVSF 
HFTQFDJBMJTFFSEFJOTUJUVUJFT WPPSPOEFSIPVEFOCFIFFS HFCSVJLUFNBLFO JTNPHFMJKLFFO
OJFVXFTPDJBBMEPFM

ŉŉ Geen hinder betekent geen ver-

stoppingen in de leidingen (afvoer),
uitval van toevoer (drinkwater,
elektriciteit), geen stankoverlast of
lawaai tijdens gebruik (of gebruik
door derden), en dergelijke.
ŉŊ Een bewoner wil het bijv. vrijwel altijd snel warm hebben en de
temperatuur in huis goed kunnen
regelen [Beeldman, 1997].
ŉŋ Enkele voorbeelden zijn andere
stopcontacten voor gelijkstroom
en/of laagspanning (de gebruiker
wordt gedwongen z’n aansluitingen
te veranderen), een dubbel waterleidingnet met vereiste verschillende
leidingsoorten (de doe-het-zelver
kan niet zomaar de leidingen met
zelfde materialen veranderen), verplichte compost- of afvalbakken
(het ontbreken van goede ruimte),
een composttoilet (het veelal geintegreerde ventilatiesysteem voelt
tijdens het gebruik vervelend aan)
of een separeertoilet (de feces en
urine worden apart ingezameld; de
gebruiker moet altijd zittend urineren). Toch hoeft dit niet automatisch
in te houden dat een dergelijke optie
afvalt. In geval van het separeertoilet kan het probleem ondervangen
worden door het plaatsen van een
additief urinoir. Dit neemt wel meer
ruimte in beslag en kan voor verschillende gebruikersgroepen, zoals
kinderen, weer comfortproblemen
geven.
ŊŅ In verhouding tot de totale
stichtingskosten stellen de kosten
van vraagbeperkende, bouwkundige
maatregelen relatief weinig voor
[Beeldman, 1997].

ŊDe systeemkeuze heeft invloed op Ŋň Uit onderzoek naar de opinie

de prijs van de woning, en in geval
van huur op de maandelijkse huuren servicekosten.
Ŋ¤ Naast altruïstische motieven (een
schonere wereld voor ons allemaal,
voorbeeldfunctie, etc.) is geldbesparing waarschijnlijk de belangrijkste
aansporing (‘incentive’) voor alternatieve systemen te kiezen, het
maakt niet uit of het gaat om decentrale sanitatie, zonnepanelen of om
windenergie.
Ŋ© De heffingsvrije voet van de
kleinverbruikersheffing, over de
eerste 800 m3 en de eerste 800 kWh
waar geen heffing over betaald hoeft
te worden is soms niet toepasbaar.
In het geval van een elektrische
warmtepomp kan de bewoner niet
van de vrijstelling voor aardgas profiteren; een nadeel voor deze optie.
Niet vergeten moet worden dat 800
m3 aardgas meer energie vertegenwoordigt dan 800 kWh elektriciteit.
Dit ‘probleem’ is ook te vertalen
naar de vergelijking gasgestookte
dan wel elektrische warmtepomp:
een elektrische warmtepomp heeft
minder GJ aan elektriciteit nodig,
dan een aardgasgestookt systeem
GJ’s nodig heeft aan gas, maar
elektriciteit is per energie-inhoud wel
duurder dan gas.
Ŋņ Zie hoofdstuk 12.2.7 en h 12.4.3 .
ŊŇ Empowerment wordt gedefinieerd als ‘de kwaliteit die de gevoelsmatige mogelijkheid beïnvloedt om
zaken te veranderen, anders dan
(slechts) het reageren op’ [Roaf &
Viljoen, 2004].

over warmtedistributie blijkt dat
afhankelijkheid als een nadelig
aspect van warmtedistributie wordt
beschouwd. Of deze perceptie terecht is, moet blijken uit onderzoek
naar storingsgevoeligheid van gas-,
elektriciteits- en warmtelevering
[Beeldman, 1997].
Ŋŉ Deze afhankelijkheid wordt als
beperkend ervaren door lagen van
de bevolking met een krappe inkomenssituatie. Het wordt moeilijker
je eigen leven te bepalen. Mensen
hebben, soms tegen beter weten in,
het verlangen om zelf dingen in de
hand te (willen) houden.
ŊŊ Geldof [1995] constateert met
betrekking tot het stedelijk waterbeheer dat ‘in het verleden steeds meer
verantwoordelijkheden weggehaald
zijn bij burgers, terwijl men zich
daarna verbaast dat burgers zich
minder verantwoordelijk gedragen’.
Ŋŋ De verzamelnaam is informele
stedenbouw. Het betreft wonen in
vakantieparken of -huisjes, volkstuincomplexen en geannexeerde
ruimten, zoals in hinderzones, die
buiten de geëigende ruimten vallen door de afwezigheid van (delen
van) de infrastructurele technische
netwerken (zie hoofdstuk 6). Onder
deze definitie lijken technisch gezien
ook de zgn. ‘compounds’ (bewaakte
omheinde woonoorden) te vallen,
maar die zijn nadrukkelijk niet als
vorm van informele stedenbouw aan
te merken.
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12.4.6
imago en leesbaarheid: esthetische kwaliteit
& waarneembaarheid oplossingen
)FUBTQFDUFTUIFUJTDIFLXBMJUFJUJTJOEJSFDUCJKEFNJMJFVUFDIOJTDIFFOSVJNUFMJKLFDSJUFSJB
CFIBOEFME%FFTUIFUJTDIFLXBMJUFJUWBOIFUTZTUFFNJTOJFUFFOWPVEJHUFCFPPSEFMFO&FO
WFSHFMJKLJOHNFUWPPSCFFMEFOWBOXBUFSJOEFMFFGPNHFWJOHEJFBMTQPTJUJFGXPSEFOFSWBSFO
LBOIFMQFO90&FOWBSJBOUBDDFQUFSFOJTBGIBOLFMJKLWBOIFU WBBL TVCKFDUJFWFCFFMEWBOEF
JOTUBMMBUJFFOPGEFCJKCFIPSFOEFJOGSBTUSVDUVVS%JUXPSEUXFMEFMFFTCBBSIFJEHFOPFNE91
%FCFLFOEIFJENFUFOEFJOGPSNBMJUFJU XBBSPOEFSHFCSVJLTHFNBL WBOFFOJOTUBMMBUJFFO
IFUJNBHPFSWBO[JKOWBOCFMBOH;POEFSWPPSMJDIUJOH[BMEFQVCMJFLFPQJOJFFFOOJFVXF
UFDIOPMPHJFBMHBVXBMTJOHFXJLLFME UFWFFMHFEPFPGBMTUFGVUVSJTUJTDICFTUFNQFMFOFOCMJKGU
NFOCBOHWPPSLJOEFS[JFLUFO920OEFSEFFMWBOIFUJNBHPJTEFAUSBOTDVMUVSBMJUFJU93
)FU[JDIUCBBSNBLFOWBOQSPDFTTFOEJFOPSNBMJUFSOJFUPGNJOEFSCFLFOE[JKOHFFGUFFO
HFWPFMWBOAWFJMJHIFJEXBBSNFFEFLFOOJTWBOFĊFDUFOWBOFJHFOIBOEFMFOWFSHSPPUXPSEU 
FOEFHFCSVJLFS[JDINFFSQPTJUJFGPQTUFMU#PWFOEJFOLBOIFUMFJEFOUPUFFOWFSEFSF
JOGPSNBMJUFJU AWFSUSPVXESBLFONFU NJOEFSFBGIBOLFMJKLIFJE FFO HFWPFMTNBUJH HSPUFSF
WFJMJHIFJEFOCPWFOBMFFONFFSBUUSBDUJFWFXPPOPNHFWJOH94
%F[JDIUCBBSIFJE[PSHUWPPSFFOCFQBBMEFJEFOUJUFJUWBOEFCVVSU XJKLPGFODMBWFFO
WFSIPPHUEFCFUSPLLFOIFJEEPPSBBOUFTMVJUFOCJKEFJEFOUJUFJUWBOEFWFSTDIJMMFOEF
CFXPOFST95#JKEFNJMJFVUFDIOJTDIF SVJNUFMJKLFFOTPDJBMFPQUFLFOJOHWBO3VJHPPSE
<ĕĚĠĔ > [JF'JHVVSC FFOLVOTUFOBBSTOFEFS[FUUJOHOBCJK"NTUFSEBNEJFJO
QSJODJQFOJFUBMTNJMJFVCFXVTUUFCPFLTUBBU OPDIHFLFONFSLUXPSEUEPPSNFFSEBO
OPSNBBMNJMJFVCFUSPLLFOCFXPOFST CMJKLUEBUEPPSIFUPOUCSFLFOWBOBBOTMVJUJOHFOPQEF
SJPMFSJOHEFNFOTFOEF [XBSU XBUFSBGWBMTUSPPNJOEJWJEVFFMFOEFFMTBMTDMVTUFSPQMPTTFOWJB
TFQUJDUBOLTFOPGIFMPGZUFO[VJWFSJOH6JUEFPQUFLFOJOHCMJKLUPPLEBUPQFFOFOLFMFVJU
[POEFSJOHOBBMMFCFXPOFSTHFCSVJLNBLFOWBOFDPTDIPPONBBLNJEEFMFOPNEBU[F OBBS
FJHFO[FHHFO iIFUSJFUCJKHFCSVJLWBOEFAOPSNBMF BG XBTNJEEFMFOEJSFDU[BHFOQMBUTMBBOw
.FUBOEFSFXPPSEFO NFO[BHFOPOEFSWPOEEJSFDUEFOBEFMFOWBOWFSLFFSEIBOEFMFO
<5JNNFSFO,SJTUJOTTPO >%JUWPPSCFFMEMBBU[JFOEBUIFUXFFS[JDIUCBBSNBLFOWBO
EFBGWBMXBUFSTUSPPNFOCJKCFIPSFOEFCFIBOEFMJOHTNFUIPEFPOEFSCFQBBMEFWPPSXBBSEFO96
LBOCJKESBHFOBBOCFXVTUXPSEJOHFOLBOMFJEFOUPUHFESBHTWFSBOEFSJOHUFOPQ[JDIUFWBO
IFUHFCSVJLWBOOBUVVSMJKLFIVMQCSPOOFO6JUWFSTDIJMMFOEFSFGFSFOUJFQSPKFDUFO IPPGETUVL
FO CMJKLUEBUIFUNFFS[JDIUCBBSNBLFOWBOEFTUSPNFOFOPQPGCFXFSLJOHTUFDIOJFLFO
MFJEUUPUFFOHSPUFSFTPDJBMFDPOUSPMFFOEJFOUFOHFWPMHFWBBLPPLUPUHSPUFSFCFUSPLLFOIFJE
)FUSBBLUEBBSNFFEFJOIPPGETUVLCFIBOEFMEFFJTWBOWFJMJHIFJE97

12.5
Conclusies & Aanleiding Hoofdstuk 13
12.5.1
conclusies hoofdstuk 12
t 7PPSWFSTDIJMMFOEFNJMJFVUFDIOJTDIFEFFMDSJUFSJBHFMEUEBU[FSVJNUFMJKLFFOTPDJBMF
DPOTFRVFOUJFTLVOOFOJOIPVEFOEJFNPFJMJKLWFSFOJHCBBS[JKONFUHFTUFMEFDPOEJUJFT
PG[FMGTJOTUSJKELVOOFO[JKONFUÏÏOPGNFFSWBOEFBOEFSFDSJUFSJB
t 4USVDUVSFMFWFSCFUFSJOHMFJEUUPUFFOQSJPSJUFJUTTUFMMJOHWBOEFDSJUFSJBEJFEFWPMHPSEF
WBOEF/FEFSMBOETFXPOJOHXFU  WPMHU FOEJFPWFSHFOPNFOJTJOIFUCPVXCFTMVJU
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 HF[POEIFJE WFJMJHIFJE GVODUJPOBMJUFJU DRCFUSPVXCBBSIFJE TUBCJMJUFJU /VJT
EJUOPHUFWBBLEFWPMHPSEFACFUSPVXCBBS CFUBBMCBBSFOTDIPPO<SFG"&3 D>
t 0QHSPUFSFTDIBBMOJWFBVTEBOEBUWBOIFUHFCPVX FOEFDPOUFYU [JKOEFSVJNUFMJKLF
DSJUFSJB WBOVJUEFBMHFNFOF OVUT WPPS[JFOJOHFO TZTUFNFOFOCJKCFIPSFOEFFTTFOUJÑMF
OFUXFSLFOCF[JFOnFYJCJMJUFJU DPNQMFYJUFJU JEFOUJUFJUFOTUSBUFHJF
t %FEJMFNNBTPNUSFOUEFWBTUTUFMMJOHFOUPFUTJOHWBOSVJNUFMJKLFDSJUFSJBCJOOFOFFO
TPDJBMFDPOUFYUPOEFSTUSFQFOIFUCFMBOHWBOFFOJOUFHSBMFQMBOWPSNJOHFOoSFBMJTBUJF
CJKIFUPOUXJLLFMFOWBONJMJFVCFXVTUF WPMIPVECBSFBMUFSOBUJFWFOWPPSEFFTTFOUJÑMF
WPPS[JFOJOHFO
t *OEF[JDIUCBSFSVJNUFMJKLFTUSVDUVSFONPFUFOEFPO[JDIUCBSFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFO
XPSEFOHFÕOUFHSFFSE%FWFSCJOEJOHUVTTFOEFNJMJFVDSJUFSJBFOEFSVJNUFMJKLFDSJUFSJB
MFWFSUCJKEFLSJUJTDIFTUSPNFOJOTPNNJHFHFWBMMFOFFOEJMFNNBEFOPPE[BBLWBO
HFDPOUSPMFFSEFBGTUBOEWFSTVTIFUNBYJNBBM [JOUVJHFMJKL CFUSFLLFOWBOEFHFCSVJLFST
t %FEJMFNNBTJOSFMBUJFUPUJOGSBTUSVDUVVS[JKOTOFMIFJEFOLXBMJUFJU [FLFSIFJEJO
WFSIPVEJOHUPUMFHJUJNJUFJUFOFċDJÑOUJFJOSFMBUJFUPUQBSUJDJQBUJF

ŋŅ Water en groen worden alom

gezien als een belangrijk deel van
een aantrekkelijke leefomgeving. De
populariteit van tuinen en parken,
fonteinen, grachten, vijvers etc. door
de eeuwen heen bewijst dit. Op
een meer prozaïsch niveau worden
de waardeverhogende effecten van
uitzicht op water op de transactieprijzen van huizen geschat op 6 tot
15 procent [Bervaes, 2004]. Vraag is
of onderdelen van oplossing van bijvoorbeeld decentrale waterzuivering
dezelfde positieve associatie kunnen
bieden, zoals die is verbonden aan
oppervlaktewater, waterkunstwerken
en groenvoorzieningen.
ŋ Gedefinieerd als ‘de kwaliteit die
de mate waarin mensen begrip hebben voor de mogelijkheden die een
plaats of systeem biedt, beïnvloedt’
[Roaf & Viljoen, 2004].
ŋ¤ Bij gevoeldige systemen geldt dat
een zichtbaar systeem kan bijdragen
aan het inzicht en zal gebruikers
bewust houden. Een onzichtbaar
systeem moet ‘onderhouden’ worden
door informatie.
ŋ© Gedefinieerd als ‘de kwaliteit
die de capaciteit beïnvloedt om je
onderdeel te voelen van een groter
ecosysteem en het begrip van de rol
die eenieder daarin speelt’ [Roaf &

Viljoen, 2004].
ŋņ De Jonge, hoogleraar Corporate
Real Estate Management stelde:
“duurzaamheid is dierbaarheid”. De
verbinding tussen de eigen identiteit
van een persoon en de identiteit
van de gebouwde omgeving is van
cruciaal belang voor de betrokkenheid [Dorst, 2002b].
ŋŇ De huidige sanitatiesystemen
kunnen de hoeveelheid milieuvreemde stoffen, die de consument op het
riool loost, verwerken zonder dat
de consument merkt dat hij iets niet
goed (genoeg) heeft gedaan. Een
meer op een specifieke afvalstroom
toegespitste behandelingsmethode
zou deze hoeveelheden niet kunnen
verwerken, met als gevolg dat de
consument direct of indirect geconfronteerd wordt met de gevolgen
van zijn actie of misschien zelfs de
actie van een van zijn buurtbewoners. Dit zou na verloop van tijd
moeten leiden tot een grotere participatie en mogelijk tot het ‘eigen
maken van het systeem’ en een
meer milieubewuste omgang met
afval(water). Een bewustwordingsproces in combinatie met goede
voorlichting is de enige methode om
een toegespitst behandelingssysteem
operationeel te kunnen houden.

ŋň Ruigoord is een gemeenschap die

als uniek, of zelfs uitzonderlijk valt
te omschrijven. Het is een voorbeeld
van een 'Silent Green' samenleving
[Timmeren, 2003]. Aspecten en
bevindingen zijn niet zondermeer
te extrapoleren naar andere situaties
in of buiten Nederland. Juist deze
afwijkende aspecten kunnen gezien
worden als toetsingskader voor
heersende, afwijkende ideeën van
ruimtelijke ordening en organisatie
die verdergaan dan de infrastructuur
en technische systemen alleen: te
denken valt aan Lichte Stedenbouw,
Informele Stedenbouw en vormen
van zelfbeheer en vergaande bewonersparticipatie (zie hoofdstuk 5.6).
ŋŉ Een beheersbare en als veilig
ervaren omgeving kan door informele controle (bewoners zelf) en
formele controle (politie, buurtwerk,
etc.) bereikt worden. Jacobs [1961]
stelde “street must have eyes”,
ter bevordering van de informele
controle: het laten participeren van
gebruikers bij het beheer (behoud)
van de (openbare) ruimte en daaraan gekoppelde of daarin geplaatste
onderdelen, zoals zitjes, informatieborden, bushokjes of kunstwerken.
Mogelijk kan dit ook voor bepaalde
nutsvoorzieningen gelden.

371

Autonomie & Heteronomie

DEEL IV

12.5.2
aanleiding hoofdstuk 13
)FUPQTUFMMFOWBOEFDSJUFSJBIFFGUHFMFJEUPUFFOTFSJFWBOQPUFOUJÑMFDPOEJUJFTCJOOFOIFU
1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO 1W.IPPGETUVL PNEFWFSHBBOEFEPFMTUFMMJOHWBO
IFUPOEFS[PFL FOIFUUXFFEF POUXFSQHFSJDIUFEFFMBBOPQUFIBOHFO.JMJFVDSJUFSJBTUBBO
OJFUMPTWBOEFSVJNUFMJKLFDSJUFSJB EFCFUSPLLFOBDUPSFO FOEFTPDJBMFDSJUFSJB%FUPFUTJOH
WBOEFPQHFTUFMEFNJMJFVUFDIOJTDIFDSJUFSJBBBOEF[FT[JKEJHGVODUJFNBUSJYWBO1BQBOFL
<>IFFGUIFUCFMBOHWBOESJFGVODUJFTA5PFQBTTJOH A"TTPDJBUJFFOA&TUIFUJTDIBMTNJMJFV
UFDIOJTDIHF[JFOQPUFOUJFFMHFWBBSMJKLFGBTFOCJOOFOEFMFWFOTDZDMVTWBOQSPEVDUFOHFUPPOE
%FHFXFOTUFWFSTDIVJWJOHWBOEFGVOEBNFOUFMFEPFMWFSWVMMJOHWBOEFQVCMJFLFOFUXFSLFO
WBOAPOEFSIPVEOBBSACFTDIFSNJOHHFFGUSFEFOUFCF[JFOJOIPFWFSSFSVJNUFMJKLFTDIBBM
BTQFDUFOWBOJOWMPFE[JKOPQEFLFV[FWBOWFS[FLFSFOWBOQVCMJFLCFMBOH
7PPSBMEBBS XBBSEJUIFUCFMBOHWBOAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHCFUSFGU IFULBEFSWBOEJU
POEFS[PFL )FUIFFGU WPPSBM UFNBLFONFUEFXFOTUPUCFTDIFSNJOHWBOEFGVOEBNFOUFMF
CFIPFGUFOIZHJÑOFHF[POEIFJEWFJMJHIFJEFOCFUSPVXCBBSIFJE;POEFSEBUEFWPPSEFMFO
WBOEFJOIPPGETUVLHFDPOTUBUFFSEFMBUFSBMFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFWFSWVMMJOH [PBMTEF
POBGIBOLFMJKLIFJEWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOFOUFDIOJTDIFEFFMTZTUFNFO JOHFWBBS
LPNU NPFUFOXFQSPCFSFOEJUUFSFBMJTFSFO
%FEVJEFMJKLFWFSXFWJOHWBOEF[FSVJNUFMJKLFLXBMJUFJU EBOXFMIFUTUSFWFOFSOBBSNFU
HFCSVJLFSTFOBOEFSFHFSFMBUFFSEFBTQFDUFO JTDPOUJOV"OEFSFJOGSBTUSVDUVVSFOSVJNUFMJKLF
WPSNHFWJOHLBOPNBOEFSCFIFFSFOHFCSVJLWSBHFO*OEFQSPCMFFNBOBMZTFJTCFQFSLUFFO
JOTPNNJHFHFWBMMFO[FMGTUFSVHMPQFOEFCFUSPLLFOIFJEWBOBDUPSFOHFDPOTUBUFFSE0NEF
HFXFOTUFSVJNUFMJKLFLXBMJUFJUUFCFSFJLFOJTFFOEVJEFMJKLFTUSBUFHJFWPPSXBBSEF
0QMPTTJOHTSJDIUJOHFOWPPS[JFOWBOFFOUJKEQBEXPSEFOVJUHFTDISFWFOUPUFFOQMBO XBBSJO
IFUHFXFOTUFQSPHSBNNB EFTQFDJmFLFWPSNWBOIFUSVJNUFMJKLFNJMJFV FOEFPOEFSMJOHF
BGTUFNNJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFCFUSPLLFOBDUPSFOFOBBOXF[JHFSFHFMHFWJOHJTPQHFOPNFO
%FBOBMZTFEBBSWBO FOWBOEFNPHFMJKLFWPSNFOWBOTUVSJOHFOEFXJK[FXBBSPQBDUPSFOBM
EBOOJFUCFUSPLLFOXPSEFO[VMMFOJOIFUWPMHFOEFIPPGETUVLBBOEFPSEFLPNFO
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13.1
Inleiding
*OIFUWPPSHBBOEFIPPGETUVL[JKOEFHFGPSNVMFFSEFDSJUFSJBHFSFMBUFFSEBBONJMJFVUFDIOJTDIF 
SVJNUFMJKLFFOTPDJBMF NBBUTDIBQQFMJKLF LXBMJUFJU
(FQSPCFFSEJTIFUUPFUTJOHTLBEFSUFDPNQMFUFSFOUFSPOEFSTUFVOJOHWBOEFCFBOUXPPSEJOH
WBOEFPOEFS[PFLTIPPGEWSBBH1%FSPMWBOEFBDUPSFOFOEFXJK[FIPF[FCFUSPLLFOXPSEFO
JTEBBSCJKEPPSTMBHHFWFOE
%JUIPPGETUVLUSBDIUEFCBTJTUFMFHHFOWPPSFOFS[JKETEF UPFUTJOHWBOEF BBOUFESBHFO
PQMPTTJOHTSJDIUJOH[PBMTEJFJOIFUMBBUTUFEFFMWBOIFUPOEFS[PFL[BMXPSEFOVJUHFXFSLUJO
EFQSBLUJKLDBTVT FOBOEFS[JKETEFXJK[FXBBSPQEJUJOEFQSBLUJKL UF[BNFONFUEFBDUPSFO
JTUFSFBMJTFSFOFOUFCFIFSFO)PFEFPNHBOHTXJK[FOBBOHBBOEFJNQMFNFOUBUJFWBO
BGXJKLFOEFDFOUSBMF EFDFOUSBMFFOMPLBMFTZTUFNFOUFGPSNVMFSFO*OEJSFDUWPSNUIFUEF
PQTUBQWPPSIFUCFBOUXPPSEFOWBOBDIUFSHSPOEWSBBH**2FO***3NFUCFUSFLLJOHUPUEF
BGTMVJUFOEFQSBLUJKLDBTVT-BOYNFFSJO$VMFNCPSH)FUBDDFOUMJHUEBBSCJKPQEF
NPHFMJKLIFJEPNEFQBSUJDJQBUJFFOCFUSPLLFOIFJEWBOBDUPSFO JOSFMBUJFUPUBDIUFSHSPOE
WSBBH*74UFWFSHSPUFO
"DIUFSHSPOEWSBBH*7
In hoeverre kan via het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken de participatie en betrokkenheid van gebruikers verhoogd worden?

#FLFLFOXPSEUIPFEFWFSTDIJMMFOEFSFMFWBOUFBDUPS HSPFQ FOUFCFUSFLLFO[JKO FOIPF
HFESBHUFTUVSFOJT.FUIFUBDDFOUPQIFUVJUHBOHTQVOUWBOEF[FTUVEJFTUSBUFHJTDIF
NBBUSFHFMFOUFOCFIPFWFWBOTUSVDUVSFMFWFSCFUFSJOH XPSEFOEFCFMBOHSJKLTUFNFUIPEFO
FOTUSBUFHJFÑOHFBOBMZTFFSE PNEFJOWPSJHFIPPGETUVLLFOBMTHFXFOTUOBBSWPSFOHFLPNFO
JOOPWBUJFWFTZTUFNFOJOSFMBUJFUPUIFUWFSEVVS[BNFOWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOUFSFBMJTFSFO
/BESVLMJHUPQIFUJNQMFNFOUFSFO CFHFMFJEFOFOCFIFSFOPQTDIBBMOJWFBVTEJFJOEF
WPPSHBBOEFIPPGETUVLLFOBMTNFFTULBOTSJKLOBBSWPSFO[JKOHFLPNFOEFESJFMBBHTUF
TDIBBMOJWFBVT*OUFSBDUJFUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFBDUPSFOÏOTUSPNFOTQFFMUFFODFOUSBMFSPM 
FOMJHUJOIFUWFSMFOHEFWBOEFCFMBOHSJKLTUFDPODMVTJFTWBOEFWPPSHBBOEFIPPGETUVLLFO
EFNJMJFVUFDIOJTDIFFOSVJNUFMJKLFDPOEJUJFTPQEFWFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVT FOEF
SFHJPOBMFWFSCJOEJOHDRTUFEFMJKLFWPSN EFTUFEFMJKLFUZQPMPHJFFOEFJOWVMMJOHFSWBOPQ
HFCSVJLFSTOJWFBV HFSJDIUPQHSPUFSFCFUSPLLFOIFJEFOHFESBHTWFSBOEFSJOH 

 Onderzoekshoofdvraag (overge-

nomen uit hoofdstuk 1.3.2): Hoe
kunnen duurzame vormen van
hergebruik en milieubewuste voorziening van de essentiële ‘stromen’
energie en sanitatie in de gebouwde
omgeving worden gerealiseerd. Is er
een optimale schaal, en wat zijn de
consequenties voor de gebouwde
omgeving?
¤ Achtergrondvraag II gaat over
de verschillen, die voortkomen

uit de schaal van toepassing van
oplossingen met betrekking tot de
verduurzaming van de drie essentiele, technische (infra)structuren en
de mogelijke consequenties op de
andere schaalniveaus.
© Achtergrondvraag III gaat over
de optimale schaal of schalen van
toepassing van nutsvoorzieningen
(de essentiële stromen) en de mogelijk autonomie daarvan.

ņ Toelichting bij achtergrondvraag

IV (ten dele overgenomen uit
hoofdstuk 1.3.2): Onderzocht moet
worden in hoeverre het al dan niet
dichter bij de gebruikers realiseren
van autonome systemen m.b.t. de essentiële stromen leidt tot een grotere
betrokkenheid van die gebruikers
en of het meer zichtbaar maken van
de oplossingen leidt tot al dan niet
positieve gedragsveranderingen.
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DEEL IV

13.2
Ondersteunen van verandering
13.2.1
begripsbepaling
5FDIOJFLCFÕOWMPFEUIFUTPDJBMFMFWFO5 PPLBMHBBUEBUOJFU[PWFSBMTUFDIOJDJXFMFFOT
EFOLFOTPDJBMFQSPCMFNFO[PVEFOPQUFMPTTFO[JKOWJBUFDIOJTDIFPQMPTTJOHFO
#VDLNJOTUFS'VMMFS6TUFMEFBBOIFUCFHJOWBOEFFFFVXEBUWFFMBMPQMPTTJOHFOWFSXBDIU
EBOXFMHF[PDIUXPSEFOJOiUPFLPNTUJHFUFDIOPMPHJTDIFPOUEFLLJOHFO EF[PHFOBBNEF
OJFVXFUFDIOPMPHJFEJFBMMFTSFQBSFFSUXBUWFSLFFSEJTPQBBSEFw1SPCMFFNJTEBUCJKEJU
UFDIOPMPHJFHFmYFFSE AUFDIOPmY EFOLFO [JFIPPGETUVL UFXFJOJHSFLFOJOHXPSEU
HFIPVEFONFUIFUGFJUEBUEFJOUSPEVDUJFFSWBOWSJKXFMBMUJKEHFQBBSEHBBUNFUNFFSEFSF
POWPPS[JFOFOFWFOFĊFDUFO7<1BQBOFL >
3FMBUJFGHF[JFOJTPO[FCFQFSLUFLFOOJTFOPSHBOJTBUJFFFOQSPCMFFNCJKEFIVJEJHF
PQMPTTJOHFO%FUIFPSJFJTPOUXJLLFMEPQVJUEBHJOHFOWBOHJTUFSFO UFSXJKMEFDPOUFYU
XF[FOMJKLWFSBOEFSEJT;PXPSEUEFNBBUTDIBQQJKHFLFONFSLUEPPSDPOTUBOUFWFSBOEFSJOH
FOUSBOTGPSNBUJF8<3ÚMJOH C>%JULPNUOFFSPQIFUDSFÑSFOWBOFFOOJFVXF
EZOBNJTDIFFċDJÑOUJF FFOPQFOFJOEFDPOEJUJFBMTTUBSUJOQMBBUTWBOFFOWBTUFJOEFPN
OBBSUPFUFXFSLFO<)JOUFFUBM >
&WFOBMT5PEEFOBOEFSFFDPMPHFO [JFIPPGETUVL CJPMPHFOFOTPDJPMPHFO<)PMMJOH 
.BUVSBOB7BSFMB )BSQFS > TUFMU3ÚMJOHEBUADPHOJUJF XBBSOFNJOH 
FNPUJFBĊFDUJFFOBDUJF <$BQSB >FFONFFSDFOUSBMFSPMEJFOUJOUFOFNFOCJOOFOEF
IVJEJHFTZTUFNFOFOCJKCFIPSFOEFTUSVDUVSFODRAHFCJFEFO<5KBMMJOHJJ >%JUHBBU
WFSEFSEBOABEBQUJFBMMFFO"MCJKJOJUJBUJFGFOPOUXFSQNPFUFSSFLFOJOHNFFXPSEFO
HFIPVEFO%JUXPSEUXFMFFOASFTPVSDFCBTFEWJFX9HFOPFNE JOUFHFOTUFMMJOHUPUEF
HBOHCBSFANBSLFUCBTFEWJFX
%F XPPO HFCJFETSFMFWBOUFBDUPSFOLVOOFO[JDICJOOFO[POQSPDFTPQEFUPFLPNTU EF
PO[FLFSIFJEFOIFUPOWFSXBDIUFJOTUFMMFO XBBSCJK[FBMUFSOBUJFWFNPHFMJKLIFEFOWPPSIFU
POUXFSQDREFJOSJDIUJOHWBOEFFJHFO XPPO PNHFWJOHPOUEFLLFO POCFXVTUFTUSBUFHJFÑO
BBOIFUMJDIUCSFOHFOPGCFWPSEFSFOFOQFSNBOFOUFFSWBSJOHPQEPFONFUIFUBTQFDU
HFNFFOTDIBQQFMJKLIBOEFMFO
%PPSFFOWFSLOPQJOHWBO[PXFMCSPOOFOBMTBBOXF[JHF CFUSPLLFO BDUPSFOLVOOFOEFJO
FFOCFQBBME XPPO HFCJFEBBOXF[JHFLBOTFOFĊFDUJFWFSCFOVUXPSEFO$FOUSBBMTUBBUIFU
JODPSQPSFSFOWBOIFUQSJODJQFWBOAJNQSPWJTBUJF10&FOWPPSCFFMEWBOEF[FWJTJFJTEF
VJUXFSLJOHWBOEFA&DPLBUIFESBBMJO.JMEBN11&SXPSEFOWJKGGBTFOPOEFSTDIFJEFOWBOEF
WFSUBMJOHWBODPHOJUJFJOAFDPMPHJTDIFSBUJPOBMJUFJU<3ÚMJOH C>
r $POUSPMF
r "BOQBTTJOH
r -FSFO
r 7FSCFUFSFO FWPMVFSFOJOOPWFSFO FO
r 5FSVHLPQQFMFOEWFSBOEFSFO
7SBBHJTPQXFMLFXJK[FEVVS[BNFUFDIOPMPHJFLBOXPSEFOHFTUJNVMFFSE XJF
WFSBOUXPPSEFMJKLJT FOIPF[FPQUJNBBMLBOBBOTMVJUFOCJKEFWJKGGBTFOWBODPHOJUJF
.PFUIFUWBOVJUEFPWFSIFJEHFTUVVSEXPSEFOPGNPFUIFUXPSEFOPWFSHFMBUFOBBOEF
JOEVTUSJFFOEFNBSLUXFSLJOH12
*OEFQSBLUJKLMJKLUFċDJÑOUJFFOCFLXBBNIFJEWBOPSHBOJTBUJFTPNUFMFSFOWBO EBOXFM
BBOUFQBTTFOPQEFNBSLUUFMJKEFOUFIFCCFOPOEFSFFOHFCSFLBBOATPDJBBMLBQJUBBM13
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<#VDIBOBO >5FOBBO[JFOWBOCJKWPPSCFFMEEFFOFSHJFNBSLU[JKO[PXFMQPMJUJFL 
CFESJKGTMFWFOFONBBUTDIBQQFMJKLFPSHBOJTBUJFTWBONFOJOHEBUEFNBSLUOJFUWBO[FMGIFU
NBBUTDIBQQFMJKLCFMBOHWBOFFOHPFEGVODUJPOFSFOEFFOFSHJFNBSLU FFOBDDFQUBCFMFOBUVVS
FONJMJFVCFMBTUJOHFOFFOPOHFTUPPSEFCFTDIJLCBBSIFJEWBOFOFSHJFUPUTUBOEMBBULPNFOFO
EBUEFPWFSIFJEPQEF[FUFSSFJOFOEVTFFOUBBLIFFGU<"&3 >

13.2.2
belang van actoren
8FBMF<>TUFMUEBUXPPOHFCJFEHFSFMBUFFSEFBDUPSFO[JDICFWJOEFOJOFFOAEFNPDSBUJTDIF
ESJFIPFLUVTTFOEFESJFIPPGEBDUPSHSPFQFOPWFSIFJE NBSLU FDPOPNJTDIFBDUPSFO FO
CVSHFST#JOOFOEF[FXPPOHFCJFEHFSFMBUFFSEFBDUPSFOESJFIPFLJTTQSBLFWBOFFOWFSBOEFSEF
TJUVBUJFUVTTFOEFTUBBUFOIVJTIPVEFOTFOJONJOEFSFNBUFUVTTFOEFNBSLUFOIVJTIPV
EFOT14)FUJTFFONFFSWPVEJHWFSCPOEFOOFUXFSL<*OOFT#PPIFS >)FUCFMBOHWBO
FFOXFUFOTDIBQTJOTUJUVUJPOFFMAQSBHNBUJTDIFDPOUFYUNPFUEPPSEFCFMBOHSJKLF FOEPPS
TUFSLEPNJOBOUFBDUPSFO POEFSLFOUXPSEFO
Ň Het op elkaar betrokken zijn van

mensen en wat zich daaruit ontwikkelt en/of ontwikkeld heeft aan
onderlinge relaties en aan verwachtingen over eigen en andermans
gedrag [Smeulers, 1987].
ň Buckminster Fuller (1895-1983):
Amerikaanse ingenieur, wiskundige,
architect schrijver en uitvinder. Als
‘visionair van de moderne tijd’,
ook wel de Leonardo da Vinci van
de 20e eeuw genoemd. Eén der
eersten die zich bewust was van de
beperktheid van grondstoffen en
waarschuwde voor een zorgvuldige
omgang met het milieu. Ontwierp
auto’s, (nood)gebouwen, universele
landkaarten en zeer materiaalzuinige
constructies [Röling, 2003]. Van
belang zijn vooral de experimenten
met geodetische koepels: sterke,
goedkope koepels overtrokken met
lichte materialen zoals aluminium,
plastic, canvas of een lichte houtsoort, volledig op krachtwerking in
de natuur(kunde) gebaseerde constructies en daarom materiaal economisch verrassend [Marks, 1966;
Röling, 2003; Amazone, 2004].
ŉ Noch in algemene wetenschappelijke kennis, noch in een verandering
van het economische systeem alleen
of tezamen, is een basis te verwachten om het ecologische dilemma
op te lossen. Mogelijk geldt dat de
voorliefde voor technische oplossingen en ons vertrouwen in economische krachten in toenemende mate

deel uit maken van het probleem
[Beck, 1994; Röling, 2000].
Ŋ Het overleven van de mensheid
hangt volgens Röling samen met de
aanleg van de mens om paradigma’s
te veranderen, en effectief om te
gaan met die verandering [Röling,
2000, vrij naar Kuhn, 1970].
ŋ Do more with less [Hinte et al.,
2003].
Ņ Improvisation is the concertino
of action as it unfolds, drawing on
available material, cognitive, affective
and social resources [Cunha, 2000].
 Dit ‘kunstproject’ van Louis
Le Roy is gebaseerd op de visie
van de filosoof Henri Bergson,
opgeschreven in “L’Evolution créatrice”, waarin hij de mens plaatst als
een actief centrum in een creatief
evolutionair proces in ruimte en
tijd en waarin kortlopende acties of
spektakels creatieve krachten kunnen ontlokken voor een bepaalde
tijd, maar waar deze in de loop van
de tijd zich moeten voegen naar een
‘tijd continuum’ om de echte ‘evolution créatice’ te doen verschijnen
[Hinte et al., 2003].
¤ De Leeuw [1992] relativeert het
bestuurlijk effect in zijn beschrijving
van de “Wet van de Bestuurlijke
Drukte” (...) “proberen meer bestuurlijk effect te bereiken dan
mogelijk is, leidt onvermijdelijk
tot meer bestuurlijke inspanning
bij gelijktijdige vermindering van

het bestuurlijke effect”. Volgens
Hengeveld [1993] wordt de begrenzing gevormd door het bestuurlijk
vermogen en de bestuurbaarheid.
Van Thijn [1979, p.106] stelde het
marktdenken eerder al ter discussie: “(...) is het zo dat alleen een
onbeheerste samenleving optimale
ontplooiingskansen krijgt op de
menselijke persoonlijkheid? Of is
een zekere mate van beheersing van
de samenleving toch voorwaarde
om niet slechts aan enkelingen, maar
aan iedereen ontplooiingskansen te
garanderen”.
© De inbreng van ‘sociaal kapitaal’
op een digitale manier verzorgen en
verbeteren lukt steeds beter, zoals
door het opzetten van een digitaal
sociaal cluster. Bij het zogenaamde
‘Grameen bankieren’ worden mensen in een cluster gelinkt als ze
een lening willen. Een groep van
bijvoorbeeld vijf personen neemt
de verantwoordelijkheid voor elk
van de leden. Het systeem werkt
uitstekend, terwijl de sociale banden
tussen de leden, zonder dat men
elkaar kent, over het algemeen zeer
sterk zijn [Buchanan, 2002].
ņ Zie hoofdstuk 1.4 t/m 1.6 (probleemanalyse).
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)FUJNQMJDFFSUEBU[FCJKESBHFOBBOIFUNFUIPEJTDIXFSLFO IFUVJUWPFSFOWBOFYQFSJNFOUFO
XBBSNPHFMJKL IFUMPHJTDISFEFOFSFO IFUUPFUTFOWBOVJUTQSBLFOFOIFUDPNNVOJDFSFOJO
[PPCKFDUJFGNPHFMJKLFUFSNFO15%JUHFCFVSUOPHPOWPMEPFOEF NFUOBNFEBBSXBBSIFUEF
BBOHF[POEIFJETBTQFDUFOSBLFOEFTUSPNFOCFUSFGU
*OOPWBUJFJOOFUXFSLFOFOXFSLXJK[FOCJFEUEFNPHFMJKLIFJEEFNBBUTDIBQQFMJKLFQSFTUBUJFT
WBOEFWFSTDIJMMFOEFTFDUPSFOUFWFSHSPUFO4MFVUFMCFHSJQQFO[JKOEFNPDSBUJTFSJOH16FO
DPNNVOJDBUJF17
7PPSCMJKWFOETVDDFT WPMGVODUJPOFSFO JTBDDFQUBUJFEPPSEFBDUPSFOEPPSTMBHHFWFOE
1SPKFDUFOXBBSCJKHSPFQFOAXPPODPOTVNFOUFOJOJUJBUJFGOFNFO FOHFEVSFOEFIFUHFIFMF
QSPDFTHF[BNFOMJKLBMTPOUXJLLFMBBSPQUSFEFO [JKOIJFSWBOFFOWPPSCFFME%FIPFWFFMIFJE
NJMJFVNBBUSFHFMFOPQXJKLOJWFBV[JKOHSPUFSEBOCJKAEPPSTOFFQSPKFDUFONFUBBOEBDIU
WPPSAEVVS[BBNCPVXFO BMLVOOFONBBUSFHFMFOPPLJOEJWJEVFFMHFUSPĊFOXPSEFO)PF
FFSEFSEF UPFLPNTUJHF CFXPOFSTJOIFUQMBOQSPDFTXPSEFOCFUSPLLFO EFTUFNFFSNJMJFV
NBBUSFHFMFOXPSEFOHFÑĊFDUVFFSE<4JMWFTUFS7SJFT > FOEFTUFHSPUFSEF CMJKWFOEF 
CFUSPLLFOIFJEWBOBDUPSFO18<)FFM+BOTFO >
&FOSFEVDUJFWBOEF ESJOL XBUFSFOFOFSHJFWSBBHEPPSHFCSVJLFST[FMGJTFFOCFMBOHSJKLF
NFUIPEFPNEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOEF[FATUSPNFOFOBMMFFSCJKCFIPSFOEFUFDIOJTDIFJOGSB
TUSVDUVVSUFWFSNJOEFSFO(FTUFMELBOXPSEFOEBUIFUFFOWPPSXBBSEFJTWPPSFFOIBBMCBSF
BVUPOPNFDRWPPS[JFOJOHNFU WFSEFSHBBOEF BBOEBDIUWPPSEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH
(PFEFWPPSMJDIUJOH WFSHFMJKLJOHNFUBOEFSFOPG[FMGTWPSNFOWBODPNQFUJUJFNFUNFEF
HSPFQFO CFXPOFSTMFJEUUPUXBUFS BGWBMFOFOFSHJFCFTQBSJOHCJKPGEPPSCFXPOFST
%FPSHBOJTBUJF(MPCBM"DUJPO1MBOJO/FEFSMBOEIFFGUIJFSUPFEJWFSTFQSPKFDUFOPQHF[FU19
<("1 -VUUFSWFMUFUBM )BSMBOE4UBBUT >5FHFMJKLFSUJKEDPOTUBUFFSU
%VJKWFTUFJO<>JOEFXJKL/JFVXMBOEUF"NFSTGPPSU FOCJKFOLFMFBOEFSFNJMJFV
CFXVTUFXPPOQSPKFDUFO EBUIFUCFTFGWBOFOFSHJFVJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFO NJMJFVCFXVTU
HFCSVJLUPUPQ[FLFSFIPPHUFJOEFXFHLBOTUBBO20
%FEJNFOTJPOFSJOHWBO BVUPOPNF TZTUFNFOWJOEUQMBBUTPQCBTJTWBOFFONPHFMJKLF
QJFLWSBBH21"MEBOOJFUTBNFONFUEFHFCSVJLFSTLBOFSWPPSHF[PSHEXPSEFOEBUEF
QJFLWSBBHXPSEUHFNJOJNBMJTFFSE
*O5JMCVSHFO(SPOJOHFO[JKO[PHFOBBNEFA&DPQSPKFDUFO22PQHF[FU<2VJTUFUBM C
)BSMBOE4UBBUT >%FSFTVMUBUFO[JKOPQWFSTDIJMMFOEFNBOJFSFOUFJOUFSQSFUFSFO
)FUEPFM FFOHFNJEEFMEFFOFSHJFCFTQBSJOHWBOWPPSHBTFOFMFLUSJDJUFJU FDPTUFQT
HFOPFNE XFSEEPPSEFIVJTIPVEFOTEJFBBOIFUQSPHSBNNBEFFMOBNFOHFIBBME NBBS
IFUCFUSPGFFOXFMFSHNJOJNBMFEFFMOBNF237BOXFHFEJUHFSJOHFBBOUBMEFFMOFNFSTWBMUUF
TUFMMFOEBUPQEFTDIBBMWBOEFXJKLCF[JFOEFCFIBBMEFCFTQBSJOHFONJOEFSHSPPU[VMMFO
[JKO<("1 -VUUFSWFMUFUBM >"OEFSNBBMCMJKLUIPFCFMBOHSJKLFFOCSFEF24
CFUSPLLFOIFJEWBOWPPSBMEFHFCSVJLFSTJT25
0OEFSCFQBBMEFWPPSXBBSEFOLBOEFWJTVFMFBBOXF[JHIFJE CJKWPPSCFFMEWBOGPUPWPMUBÕTDIF
DFMMFOPGXBUFS[VJWFSJOHTNFUIPEFO FOIFUHPFEJO[JDIUFMJKLNBLFOWBOEFSFTVMUBUFOIFU
QSPDFTPOEFSTUFVOFO26 [JFPPLIPPGETUVL 
)FUJTWBOCFMBOHPNKVSJEJTDIFBTQFDUFONFUCFUSFLLJOHUPUEFHFCPVXEFPNHFWJOHWPPSBM
XBBSIFUQMBBUTHFCPOEFOSFHFMHFWJOHCFUSFGU CFQBBMEFBBOTMVJUSFDIUFOFOoQMJDIUFO OBEFS
UFPOEFS[PFLFO27%JUBTQFDUWBO[PHFOBBNEFABVUPOPNFXFUHFWJOH<4LFOESPWJBF > 
MPTWBOQMBBUT PGMBOE JTJOPOUXJLLFMJOHFOLBOEFBDDFQUBUJFFOIFUTVDDFTWBOQSPDFTTFO
EJFHFCBTFFSE[JKOPQIFUAFDPNPNJFTPGTDBMFQSJODJQFIFMQFOWFSTOFMMFO
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13.2.3
actoren in de gebouwde omgeving
#JKEFPOUXJLLFMJOHWBOHFCPVXFOPGXJKLFOFOEFEBBSBBOHFMJÑFSEF UFDIOJTDIF JOGSB
TUSVDUVVSFOUFDIOJTDIFTZTUFNFONJTTFOCFMBOHIFCCFOEFQBSUJKFOWBBLFFODPODSFUJTFSJOH
WBOIFUBCTUSBDUFCFHSJQANBBUTDIBQQJKFOWBOEFFSCJKCFIPSFOEFANBBUTDIBQQFMJKLF
CFIPFGUFOCJOOFOEFATVQSBTUSVDUVVS [PBMTJOIPPGETUVLHFEFmOJFFSE%JWFSTF
CFOBEFSJOHTXJK[FO[JKOIJFSWPPSPOUXJLLFME
)FUSFBMJTFSFOWBOFFOUFDIOJTDITZTUFFNBMTHFOPFNE LBOHF[JFOXPSEFOBMTFFOWPSNWBO
APOEFSOFNFO#JOOFOIFUTUSBUFHJTDINBOBHFNFOU PG[FMGTTUSBUFHJTDIOJDIFNBOBHFNFOU
FOTPDJBBMOJDIFNBOBHFNFOU28WPSNUEFTUBLFIPMEFSCFOBEFSJOH29<'SFFNBO > UFO
CFIPFWFWBOPOEFSOFNJOHFO FFOHPFEBBOLOPQJOHTQVOUPNUFLPNFOUPUFFONFFS
OBVXHF[FUUFPOEFSWFSEFMJOHWBOCFMBOHIFCCFOEFQBSUJKFO
Ň Indien men zich daar niets van

aan trekt kan men zich beroepen
op het zijn van pragmatist of conventionalist” (...) “Concurrentie
met wetenschappelijke theorieën is
slechts mogelijk volgens de concurrerende voorwaarden van de wetenschappelijke pragmatische context”
[Sierksma, 1988, p.70].
ň Democratisering is actueel geweest in de jaren zeventig van de 20e
eeuw. Het is “een proces waarbij de
minder invloedrijken in een sociaal
verband meer invloed (ver)krijgen
op de besturing van dat verband”
[Lammers, 1978, p.5]. Enkele auteurs stellen dat democratisering en
kleinschaligheid nauw samenhangen
en geven het een politieke lading
door te stellen dat “echt democratiseren alleen kleinschalig mogelijk
is” [Gerwen, 1978]. In het begrip
democratisering staat, meer dan in
de eerder besproken emancipatie en
ontplooiing (zie hoofdstuk 1.2.1),
de verhouding bestuur-bestuurden
centraal. Het beheersingsaspect domineert, en is te vertalen naar individuele en collectieve zelfhandhaving.
ŉ Voor communicatie geldt dat bij
een ‘te weinig’ aan gemeenschappelijkheid een brug ontbreekt tussen
beide ‘taalwerelden’ terwijl een ‘te
veel’ leidt tot miscommunicatie.
Ŋ Van Heel onderscheidt de volgende schaarse goederen m.b.t.
‘lasten binnen milieubescherming’:
(1) Geld ; (2) Tijd ; (3) Grijze
cellen ; (4) Bestuurskracht ; (5)
Absorptievermogen van de bestuurde, de deelnemer [Heel & Jansen,
1999].

ŋ Het centrale doel van deze GAP,

Global Action Plan -groepering is
het stimuleren van een milieubewuste leefwijze en een structurele
energiebesparing. Men richt zich
naast energieverbruik ook op waterbesparing en afvalreductie [GAP,
2002].
¤Ņ Gebruikers denken al gauw dat
ze meer energie kunnen verbruiken
omdat ze opgewekt is uit hernieuwbare bronnen. Bij een autonoom
systeem dat onafhankelijk is van
het gebruik, zou dit kloppen (zie
hoofdstuk 8).
¤ Een andere zienswijze van de
gebruikers of bewoners en een
verandering van (het) gebruik kunnen deze piekvraag zonder meer
beïnvloeden: bezuinigen met behoud
van comfort via de portemonnee.
¤¤ Deze eco10 projecten bestaan
uit deelprojecten voor huishoudens,
scholen en winkels en houden een
wijkgerichte aanpak van gebruiksgedrag in.
¤© 171 van de 1160 huishoudens
(ofwel 15%) hebben de milieugedragscan ingevuld en ingeleverd.
Maar 15 huishoudens (ofwel 1,3%)
hebben deelgenomen aan het ecosteps besparingsprogramma.
¤ņ Breed houdt niet alleen in dat
er zoveel mogelijk aandachtsvelden
of milieuthema’s bij betrokken zijn,
maar ook dat er brede steun onder
de gebruikers qua aantal is en zij dit
met hun gedrag ook ondersteunen.

¤Ň Dit is niet alleen een probleem bij

(veelal duurdere) installaties helpen
ten dele omdat zij beter regelbaar
/ aanpasbaar zijn aan individueel
gedrag binnen het huishouden.
¤ň Door middel van een goede
monitoring, gekoppeld aan een
begeleiding met prestatie- en gedragsveranderingsadviezen.
¤ŉ Valt buiten het kader van dit
onderzoek.
¤Ŋ Social niche management vraagt
in aanvulling op stategisch niche management naast ruimte om te experimenteren met nieuwe technologieën,
ruimte om te experimenteren met
nieuwe sociale rangschikking/samenwerking [Verheul & Vergragt,
1995].
¤ŋ Een methode om de abstracte
‘maatschappij’ en bijbehorende suprastructuur (zie hoofdstuk 6.2.1) op
een zodanige manier te beschrijven
dat concrete communicatiepartners,
de ‘belanghebbende’, gedefinieerd
kunnen worden. Voorgesteld als een
spinnenweb met in het midden de
onderneming (of het doel); eromheen alle stakeholders (cirkelvormig
met verschillende diameters), die
onderling ook een relatie kunnen
hebben (de ‘stakeholdercoalities’).
Over het algemeen zijn huidige
stakeholders goed te identificeren, en zijn ze nauw gelieerd aan
de systeemgrenzen van functies.
Toekomstige ‘stakeholders’ zijn
moeilijker te bepalen, en zijn binnen
het ontwikkelingsproces afhankelijk
van het gekozen toekomstscenario.

Ecoteams/Milieuteams, maar ook bij
veel milieuwijken. Goed ontworpen
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7PMHFOT'SFFNBOLVOOFOCJKOBBMMFACFMBOHIFCCFOEFQBSUJKFO TUBLFIPMEFST XPSEFO
JOHFEFFMECJOOFOEFDBUFHPSJFÑO<'SFFNBO  Q>
r FJHFOBSFO 
r mOBODJÑMFJOTUFMMJOHFO 
r BDUJFHSPFQFO LMBOUFOHFCSVJLFST 
r DPOTVNFOUFOPSHBOJTBUJFT 
r WBLCPOEFO XFSLOFNFST 
r IBOEFMTPSHBOJTBUJFT 
r DPODVSSFOUFO 
r MFWFSBODJFST 
r PWFSIFEFO30 
r QPMJUJFLFPSHBOJTBUJFT
%F[FQBSUJKFOIFCCFOFJHFOCFMBOHFOFOXFOTFOHFEVSFOEFEFMFWFOTDZDMVTWBOIFUUF
IFS POUXJLLFMFOEFFMWBOEF HFCPVXEF PNHFWJOH7FFMBMXPSEUOPHBNQFSLSJUJTDI
HFLFLFOOBBSFFONPHFMJKLCFUFSFBGTUFNNJOH MBBUTUBBOOBBSFFOBGTUFNNJOHPQEF
TQFDJmFLFXFOTFOWBOEFHFCSVJLFST<,SJTUJOTTPOFUBM C> BMMJKLUEJUEFMBBUTUFKBSFO
FOJHT[JOTUFWFSCFUFSFO<1MVH >+VJTUPQIFUHFCJFEWBOEFEJWFSTFCFMBOHFOJTFFO
PWFSMBQUFWJOEFOEJFEFCBTJTLBOWPSNFOWPPSWFSEFSHBBOEFBGTUFNNJOH
Figuur 13.1
Afstemmen van belangen en behoeften van stakeholders

posities

belangen

actor A

actor B

behoeften
gemeenschappelijke basis voor
onderhandeling

)FUHBBUOJFUBMMFFOPNmOBODJÑMFCFMBOHFONBBSPPLPNNBBUTDIBQQFMJKLFCFMBOHFO 
IZHJÑOJTDIFCFMBOHFO NJMJFVCFMBOHFO UFDIOJTDIFCFMBOHFOFOTPDJBMFCFMBOHFO
%FCFMBOHFOLVOOFORVBWPPSLFVSTWPMHPSEFFOBDUPSHFSFMBUFFSEIFJEWFSBOEFSFOJOUJKE
5SBEJUJPOFFMHF[JFOJTBMUJKEBMTQSBLFWBOFFOIJÑSBSDIJFUVTTFOEFCFTUVVSTMBHFOWBOEF
WFSTDIJMMFOEFPWFSIFEFO XBBSCJKEFIPHFSFPWFSIFEFOWFFMBMEFCFTMJTTJOHFOOFNFOFOEF
MBHFSFPWFSIFEFOWFSWPMHFOTEFCFTMVJUFOMPZBBMVJUWPFSFO%F[FWFSIPVEJOHIFFGUEFMBBUTUF
KBSFO[JKOWBO[FMGTQSFLFOEIFJEWFSMPSFOTUFFETEVJEFMJKLFSXPSEUCJKWPPSCFFMEEFEVCCFMSPM
WBOEFPWFSIFJE31
&FOHSPPUEFFMWBOIFUCFESJKGTMFWFO JODMVTJFGOVUTCFESJKWFO POUXJLLFMBBSTFE IFFGUEF
FFSTUFUXFFUSFEFOJWFBVTWBOAEFMBEEFSWBO#SF[FU $SBNFSFO4UFWFMT32<4UFWFMT >OPH
OJFUEPPSMPQFOFOJTEBBSEPPSCFEVDIUPNBBOOJWFBVUFCFHJOOFO
0PLEFJOUFSOBUJPOBMFDPODVSSFOUJFQPTJUJFHFFGU[PSHFO FOEFWBOVJUEFXFUFOTDIBQ
BBOHFESBHFONFUIPEFOWBONJMJFVWBMJEBUJFLPNFOOJFUBMUJKEPWFSFFONFUEFDPOTVNFOUFO
WPPSLFVSFOFOEFPWFSIFJETQSJPSJUFJUFO33 [JFIPPGETUVL 
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)FULBSBLUFSJTUJFLFWBOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHJTEBUWFFMQBSUJKFOCFUSPLLFO[JKOCJKIFU
POUXJLLFMFOWBOCFMFJEFOCJKPQ[FUUFO VJUXFSLFOFOVJUWPFSFOWBOQSPKFDUFO NBBSEBU
HFFOWBOEFQBSUJKFOEFBOEFSUPUNFEFXFSLJOHLBOEXJOHFO34 [JFIPPGETUVL &SJT
UPUPQ[FLFSFIPPHUFTQSBLFWBOWFSWSFFNEJOH0NEJUUFEPPSCSFLFONPFUFOFSDPODSFUF
HFNFFOTDIBQQFMJKLF EPFMFOXPSEFOHFGPSNVMFFSE)JFSMJHUFFOUBBLWPPSPOUXFSQFST
7BOCFMBOHJTUFCFTFĊFOEBUIFUPOEFSEFFMAPOUXFSQPGEFHSPFQAPOUXFSQFST OJFUNFFS
TQFDJmFLCJKÏÏOWBOEFCPWFOTUBBOEFHSPFQFO AEFWBO'SFFNBO JTJOUFEFMFO35
)FUPOUXFSQFOCFIPPSU[JDIUFSJDIUFOPQEFGZTJFLFDPOUFYUWBOMFFGCBBSIFJEFOWPMIPVE
CBBSIFJE XBBSCJKEFOBESVLMJHUPQIFUDSFÑSFOWBOWPPSXBBSEFO CJOOFOFFOCFQBBMEF
QSPDFTLXBMJUFJU WPPSIFUPOUTUBBOWBOFFOSVJNUFMJKLF TPDJBMFFONJMJFVLXBMJUFJU
&ÏOWBOEFNJEEFMFOEBBSUPFJTEJĊFSFOUJBUJF36%FOBESVLNPFUMJHHFOPQIFU[PPQUJNBBM
NPHFMJKLCFOVUUFOWBOEFCJPUFYUVVSPNEFPNHFWJOHCFFMELXBMJUFJUFOJEFOUJUFJUUFHFWFO
[JFIPPGETUVL %JUWSBBHUPNFFOQSPDFTHFSJDIUFCFOBEFSJOHXBBSCJKIFUHFCSVJLFO
EFMFWFOTMPPQWBOFFOPOUXFSQFWFO[FFSWBOCFMBOH[JKOBMTIFUPOUXPSQFOPCKFDUPGTZTUFFN
[FMG<%PSTU 5JNNFSFO C>
)FUPOUXFSQJTTMFDIUTEFESBHFSWPPSIFUHFCSVJL%FHFCSVJLTGBTFJTCJOOFOEFUPUBMF
NJMJFVCFMBTUJOHHFEVSFOEFEFMFWFOTDZDMVTOBHFOPFHBMUJKEEFCFMBOHSJKLTUFDPNQPOFOU
<#SPTPXTLJ >)FUPOUXFSQPOEFSTUFVOUFOCFÕOWMPFEUEFHFCSVJLFS7BOEBBSPPLEBU
IFUWSPFHUJKEJHCFUSFLLFOWBOEFHFCSVJLFSTWBO[PHSPPUCFMBOHJTWPPSEFVJUFJOEFMJKLF
MFFGCBBSIFJEFOWPMIPVECBBSIFJEWBOFFOPOUXFSQ
&FOJOUFHSBMFBBOQBLNFUFFOWSPFHUJKEJHFCFXPOFSTQBSUJDJQBUJF37 CMJKWFOEFCFUSPLLFOIFJE
WBOBMMFQBSUJKFOCJOOFOEFWJFSPOEFSLFOEFHSPFQFOWBOBDUPSFO FOFFOHSPUFOBESVLPQ
EFHFCSVJLTGBTFJTEBBSPNOPEJH6JUHBOHTQVOUJTEBUHFESBHTOFVUSBMFNJMJFVNBBUSFHFMFO
[PNPHFMJKLNPFUFOXPSEFOUPFHFQBTU%FPWFSJHFNBBUSFHFMFOIFCCFOBMMFFOEBO[JOBMT
IFUCFXPOFSTHFESBHFSCJKBBOTMVJUFOFSTQSBLFJTWBOWPMEPFOEFDBQBDJUFJUFOnFYJCJMJUFJU
CJKEFBBOCJFEFSTEBOXFMWFSXFSLFSTWBOEFNJMJFVHFSFMBUFFSEFTUSPNFO1FSTZTUFFNPG
UFPOUXJLLFMFOQSPEVDUPCKFDULBOFFO[PHFIFUFOBDUPSFOLBBSU38XPSEFOTBNFOHFTUFME
'JHVVS %FBDUPSFOLBBSUJTUFCFTDIPVXFOBMTFFOBGHFMFJEFWBOIFUTUBLFIPMEFS
DPODFQUCJKPOEFSOFNJOHFO<'SFFNBO > XBBSCJKFFO[PHFOBBNEFATUBLFIPMEFS
NBQXPSEUPQHFTUFME)FUJTWBOCFMBOHPNQFSQSPKFDUEFCFMBOHIFCCFOEFBDUPSFO EF
TUBLFIPMEFST UFEFmOJÑSFOFOUFJEFOUJmDFSFO
©Ņ Soms is nog sprake van een

‘trusted third party’ en van actoren
die voortkomen uit functies zoals
(wettelijk) registrerende taken en
zgn. ‘ondergrondleveranciers’ [COB,
2003].
© De overheid moet het besluitvormingsproces vormgeven en heeft
daarnaast bepaalde belangen bij de
uitkomsten van het proces, bijvoorbeeld in het voorkomen van financiële tegenvallers en risico’s. Ook
de nutsbedrijven hebben bepaalde
belangen, die al in een vroeg stadium
leiden tot eisen waaraan de gemeentelijke overheid moet voldoen bij de
‘aanleg’ (het bouwrijp maken) van
een locatie.

©¤ Zie hoofdstuk 1.2.2; Figuur 1.3 .
©© Zie hoofdstuk 5.3.1 .
©ņ Teisman heeft het daarom over

(complexe) besluitvormingsprocessen als kunst (moeilijke actie)
[Teisman & Hartog, 1993].
©Ň Bakker & Steemers [1995] stellen
dat het de taak van planologen en
(stede)bouwkundigen is, in kaart te
brengen wat mènsen willen. Bakker
stelt daarbij dat “technici niet goed
weten hoe zij met belanghebbenden
moeten communiceren, ze sluiten
zich te vaak af van de signalen uit
de samenleving en schrijven daarom
voor wat mensen zouden moeten
willen. Het gevolg is dat de maatschappelijke krachten niet tot ex-

pressie komen” [Bakker, 1995a].
©ň Differentiatie kan betrekking
hebben op de kwaliteit van het
product, de kwaliteit van levering en
specifieke (secundaire) gebruikersof gebiedseigen eisen of –wensen.
©ŉ Bewonersparticipatie in het
bouwproces houdt in, dat belanghebbende bewoners deelnemen aan
het proces van stichting, vormgeving, inrichting en beheer van hun
woongebied.
©Ŋ Geeft een overzicht van de verschillende actoren die betrokken
zijn bij transformatieprocessen in
de gebouwde omgeving in de tijd
bezien [Bueren & Dorst, 1999].
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"MHFNFFOHFTUFME[PVFFOCFMBOHIFCCFOEFBDUPSHFEFmOJFFSELVOOFOXPSEFOBMTFFO
QFSTPPOPGHSPFQEJFFFOMFHJUJFNCFMBOHIFFGUPG[FHUUFIFCCFOCJKIFUIBOEFMFO EF
OPSNFOPGEFJOUFOUJFTWBOAEFPOEFSOFNJOH39<-JOEFO >&FOJOEJWJEVPGHSPFQ
LBOUFHFMJKLFSUJKENFFSEFSFSPMMFOBMTBDUPSIFCCFO
Figuur 13.2
‘Actorenkaart’ gebouwde woonomgeving met
aandacht voor duurzaam bouwen
bouwproces
gebruikers

initiators
opdrachtgevers
woningcorporaties
financierder
projectontwikkelaar
priv. opdrachtgevers
beleggers
speculanten

overheid

sloopbedrijven
beheerders
woningcorporaties
private eigenaren

AEDS

huurders
huiseigenaren

verhuurders

NCDO Milieudefensie St. Natuur & Milieu
recreanten
Greenpeace
Natuurmonumenten

gebruikers

bouwers

havenbedrijven

aannemers

kamer van koophandel
bouwmaterialen
productontwerpers
doe-het-zelf winkels
architecten
interieurwinkels
stedebouwers
landschapontwerpers
planologen

onderzoek

CPB
CBS
RIVM
DLO

toeleveranciers

VNO / NCW

ontwerpers

zorginstellingen
overheidsinstellingen
onderwijsinstellingen
ENFB

universiteiten
en instituten
SEV
SBR

reizigers

adviseurs
ECN inspraakpartners
NDC

adviesraden

o.v. bedrijven
nutsbedrijven
waterschappen

overheid

ministeries of diensten
bestuur
politiek

7PPSFMLWBOEFCFMBOHIFCCFOEFBDUPSFONPFUHFLFLFOXPSEFOOBBSUXFFEJNFOTJFT40
<'SFFNBO >
 EFCFMBOHFOWBOEFBDUPS FO
 EFJOWMPFEEJFEF[FLBOVJUPFGFOFOPQEFAPOEFSOFNJOH41
%FNPHFMJKLFCFMBOHFO[JKOJOUFEFMFOJO
 AGPSNFFMSFDIUNBUJHFCFMBOHFO BBOEFFMIPVEFST FJHFOBSFO FUD 42
 AFDPOPNJTDIFCFMBOHFO MFWFSBODJFST XFSLOFNFST FUD FO
 ACFÕOWMPFEFCFMBOHFO DPOTVNFOUFOPSHBOJTBUJFT NJMJFVCFXFHJOH PWFSIFEFO FUD 
#JOOFOIFUPOUXJLLFMJOHTQSPDFTNPFUFOEFCFMBOHFOWBOBMMFBDUPSFOXPSEFOBGHFXPHFO
BBOEFIBOEWBOHF[BNFOMJKL PCKFDUJFG HFEFmOJFFSEFFOPOEFSTDISFWFOOPSNFO
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"BOEBDIUTQVOUFOEBBSCJK[JKO
 BDUPSFONPFUFOHFÕEFOUJmDFFSEXPSEFOBBOEFIBOEWBOEFWSBBHPG[FFFOMFHJUJFNF
 DMBJNPQEFIBOEFMJOHFO OPSNFOPGJOUFOUJFTWBOEFQMBOOFOIFCCFO
 XBOOFFSBBOEFWPPSXBBSEFOPNUFLPNFOUPUMFHJUJFNFSFTVMUBUFONPFUXPSEFO
 WPMEBBO NPFUWFSNFEFOXPSEFOEBUHFDPNNVOJDFFSEXPSEUENWAHFMETUSPNFO
 EJUHFMEUPPLWPPSDPNNVOJDBUJFEPPSNJEEFMWBOIFUANBDIUTNFEJVN
 EFEJWFSTFEJBMPHFOUJKEFOTIFUPOUXJLLFMJOHTQSPDFTNPFUFO[PWFSMPQFOEBUBMMFBDUPSFO
 EFHFMFHFOIFJEIFCCFOPNHFMEJHIFJETBBOTQSBLFOUFLSJUJTFSFOPGJOUFMPTTFO<WSJKOBBS
 -JOEFO >
0NUFLPNFOUPULXBMJUFJUEPPSQSPDFTJOUFHSBUJFNPFUFOEFBDUPSFOCFPPSEFFMEXPSEFO
UFHFOIFUMJDIUWBOEFQSPDFTTFOXBBSJO[JKXFSLFOFOEFTZTUFNFOXBBSWBO[F[JDI
CFEJFOFO)FUGPSNVMFSFOWBOFFOHFNFFOTDIBQQFMJKLFQSPCMFFNEFmOJUJFBMMFFOJTOJFU
WPMEPFOEFWPPSIFUSFBMJTFSFOWBOJOOPWBUJFWFFOPGBOEFSFUFDIOPMPHJFPGTZTUFFN
JNQMFNFOUBUJFT
)FU SFHFMNBUJH JEFOUJmDFSFOWBOFFOCFTMJTQVOUCJOOFOIFUPOUXJLLFMJOHTFOCPVXQSPDFT
JTOPPE[BLFMJKL%JUCFTMJTQVOUJTPNUFCFQBMFOPGIFUQSPKFDUPGQSPDFTOBBSEFWPMHFOEF
GBTFLBOXPSEFOAHFUJME0PLOPEJHJTIFUNPNFOUWBOWFSBOEFSJOHWBOIFUUFIBOUFSFO
TZTUFFNUFJEFOUJmDFSFO%JUMBBUTUFJOWFSCBOENFUEFWFSTDIJMMFOEFCFPPSEFMJOHTFO
SFGFSFOUJFLBEFST NFUIPEFO TZTUFNBUJFLFOFOCBTJTHFHFWFOTEJFCJKJFEFSFBDUPSJOEFLFUFO
XPSEFOHFIBOUFFSE<4NPPL >
4USBUFHJTDIFBMMJBOUJFTUVTTFOATUBLFIPMEFSTPNPQMPTTJOHFOVJUUFXFSLFOOBBSVJUWPFSCBSF
DPODFQUFO[JKOFFOANVTU%BBSWPPSJTIFUDSFÑSFOWBOFFO[HOATPDJBMFOJDIFOPEJH 
CJKWPPSCFFMEEPPSPWFSIFEFO PNSVJNUFUFTDIFQQFOWPPSTPDJBBMUFDIOPMPHJTDIF
FYQFSJNFOUFO
5PUTMPUWSBBHUEFPOUXJLLFMJOHWBOEFVJUWPFSCBSFDPODFQUFOPNFFOTUSBUFHJFOBBS
JNQMFNFOUBUJFFOVJUFJOEFMJKLEJĊVTJFJOEFNBBUTDIBQQJK DRBEPQUJFEPPSEFHFCSVJLFST

©ŋ Het in tijd bezien volhoudbaar

realiseren van een alternatieve (afwijkende-) integrale oplossing (zie
hoofdstuk 1.6,2) wordt gelijk gesteld
met het realiseren / in stand houden
van een ‘onderneming’.
ņŅ Freeman spreekt over dimensies
omdat hij twee assen introduceert
in wat hij noemt een ‘stakeholder
grid’. Dit grid bestaat uit een veld
met negen vakken (van elk weer drie
bij drie) waarbij telkens een andere
combinatie van één categorie uit
beide dimensies wordt gemaakt.
ņ Het is mogelijk dat een individu
of groep tegelijkertijd meerdere
rollen als stakeholder of actor kan
hebben. Een werknemer kan bij-

voorbeeld een gebruiker/klant zijn
en daarnaast lid of deelnemer zijn
van een beherende partij, politieke
partij of vakbond.
ņ¤ De stakeholder benadering
wordt voor bepaalde doeleinden,
zoals maatschappelijk verantwoord
‘ondernemen’ bekritiseerd. De
kritiek richt zich op het feit dat het
(moment van) categoriseren vooral
op grond van belang en macht
slecht gekozen c.q. bruikbaar is voor
dit doel. Meer algemeen geldt dat,
hoewel binnen Freemans definitie
in principe alle mogelijke stakeholders benoemd kunnen worden, het
onderscheid ‘wel of niet belanghebbend’ te snel bepaalde groepen
uitsluit. Handelingen komen bin-

nen de benadering alleen tot stand
door wederzijdse beïnvloeding
(formele- of stemmacht, economische macht dan wel juridische- of
politieke macht) en niet als gevolg
van bijvoorbeeld de (wederzijdse)
wens legitiem te handelen. Bij het
onderscheiden van legitieme dan wel
illegitieme claims, waarvoor binnen
de benadering geen criterium geldt,
geeft dit problemen [Linden, 2003].
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13.3
Vraag- en aanbodsturing
13.3.1
begripsbepaling
&FOHSPUFSFWSJKIFJEWPPSHFCSVJLFSTWSBBHUPNTUFSLFSFTUVSJOHPQIPPGEMJKOFO WPPSBMWPPS
CFIPVEWBOLXBMJUFJUTHBSBOUJFTFOEVJEFMJKLIFJEPNUSFOUWFSBOUXPPSEFMJKLIFEFOUJKEFOT
GVODUJPOFSFOFOEJTGVODUJPOFSFO%FCFTDIFSNJOHWBOEFFJOEHFCSVJLFSLSJKHUFFOHSPUFS
CFMBOH#PWFOEJFO[JKOMBOHFUFSNJKOCFMBOHFOWJBEFLMFJOFSFTDIBBMOJWFBVTNPHFMJKLCFUFS
CFÕOWMPFECBBS43%FHBOHCBSFQSBLUJKLMFJEUUFNBLLFMJKLOBBSDPOWFOUJPOFMFPQMPTTJOHFO
4UVSJOHJTFFONBOJFSPNADPOWFOUJPOFMFPOEFSEFMFOWBOEFHFCPVXEFPNHFWJOHTOFMMFS
UFWFSEVVS[BNFO;FLBOCFUSFLLJOHIFCCFOPQHFDPNCJOFFSEFEBOXFMMPLBMFPG[FMGT
QFSTPPOTHFCPOEFOTDIBBMOJWFBVT6JUSFDFOU&VSPQFFTPOEFS[PFLOBBSNPHFMJKLIFEFOUPU
WFSEVVS[BNJOHWBOEFWFSXBSNJOHFOWFSMJDIUJOHWBOIVJ[FOJTOBBSWPSFOHFLPNFOEBU
JOOPWBUJFWFLBOTSJKLFDPODFQUFOBMUJKETUFSLBDUPSHFSFMBUFFSE[JKO<1GFJĊFS >
;JDIUCBSFEBOXFMPO[JDIUCBSFTUVSJOHTQFFMUBMUJKEFFOCFMBOHSJKLFSPM44
4UVSJOHJTUFEFmOJÑSFOBMTFFOAEPFMHFSJDIUFFOWFFMBMFĊFDUJFWFJOTUJUVUJPOFMFEBOXFM
PQFSBUJPOFMF [FMG DPÚSEJOBUJFWBO XPPO HFCJFETBDUPSFOFOIVOIBOEFMJOHFO45%FCFMFJET
WPFSEFST PG TUBE QPMJUJFLFOEF XPPO HFCJFETBDUPSFOTUBBOJOFFOXFEFSLFSJHFSFMBUJFUPU
FMLBBS XBBSEPPSEFTDIFJEJOHUVTTFOTUVSJOHTTVCKFDUFOoPCKFDUGFJUFMJKLPQHFIFWFOXPSEU
#JKTUVSJOHUFOCFIPFWFWBOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH[JKOFSESJFXFHFO
 CFÕOWMPFEJOHEPPSNJEEFMWBOPWFSSFEJOH QSJLLFMJOHPGNBDIU46
 CFUSFLLFOWBOQBSUJDJQBOUFO NFUOBESVLPQJOUFSBDUJFFOPOEFSIBOEFMJOH
 %PPSEVVS[BBNIFJEHFPSJÑOUFFSEFDPOUSPMFFO[FMGSFnFDUJFPQEFFĊFDUFOWBOIBOEFMFO
 WFS[FMGTUBOEJHJOHWBOWFSBOUXPPSEFMJKLIFEFOXBBSEPPSNFO[FMGSFDIUTUSFFLT
 JOWMPFEIFFGU EPPSFFOWFSHSPUJOHWBOEFIBOEFMJOHTWSJKIFJEDRSVJNUFWBOEF
 XPPO HFCJFETBDUPSFO 
%FJOTUJUVUJPOFMFGBDUPSFOEJFFFOSPMTQFMFOLVOOFOXPSEFOJOHFEFFMEOBBSGPSNFMFFO
JOGPSNFMFSFHFMTPNEFWFSIPVEJOHUVTTFOEFBDUPSFOPOEFSMJOHFOEFQSPDFEVSFTWBTUUF
MFHHFO0NTUVSJOHPQUJNBBMUFMBUFOGVODUJPOFSFONPFUFOEFGPSNFMFFOJOGPSNFMFSFHFMT
WFSMFJEFOUPUQPTJUJFGHFESBHJOQMBBUTWBOIFUEPFMNFUWFSCPETCFQBMJOHFOQSPCFSFOUF
CFSFJLFO4UVSJOHLPNUOFFSPQTUVSJOHPQWSBBHWPPSEFUPFWPFSTUSPNFO CFQFSLFOHFCSVJL
WBOFOFSHJF ESJOLXBUFS FUDFUFSB FOBBOCPETUVSJOHWBOEFBGUFWPFSFOTUPNFO WPPSLPNFO
WBOBGWBM BGWBMXBUFS FUDFUFSB )FUJTFFOFFSTUFFOCFMBOHSJKLFTUBQCJK DRWPPSXBBSEF
WPPSWFSEVVS[BNJOH%FHFTUFMEFEPFMFOXPSEFOFSOJFUNFFCFSFJLUNBBSEFOBEFMFO
XPSEFOWFSNJOEFSE

13.3.2
kwalitatieve versus kwantitatieve sturing
op vraag en aanbod
4UVSJOHPQWSBBHLBO[PXFMLXBOUJUBUJFGBMTLXBMJUBUJFGQMBBUTWJOEFO,XBOUJUBUJFGLBO
EJUWJBCPVXLVOEJHFNBBUSFHFMFOEJFCFQBBMEFSBOEWPPSXBBSEFOTDIFQQFO%FNBOJFSFO
PNEPPSCPVXLVOEJHFNBBUSFHFMFOEFTUSPNFOFOFSHJFWFSCSVJL XBUFSWFSCSVJLFOBGWBM
QSPEVDUJFUFSVHUFESJOHFO[JKOCFQFSLU)FUFYUSBJTPMFSFO IFUBBOCSFOHFOWBOAIPUmMM
BBOTMVJUJOHFO IFUUPFQBTTFOWBOXBUFSFOFOFSHJFCFTQBSFOEFJOTUBMMBUJFTFOBQQFOEBHFT
LVOOFOFFOFFSTUFBBO[FU[JKO%F[FNBBUSFHFMFOWFSPPS[BLFOHFFOHFESBHTWFSBOEFSJOH
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"BOTDIBGFOHFCSVJLWBOEFNFFTUF FOFSHJF[VJOJHF BQQBSBUVVSIBOHUBGWBOIFUHFESBHWBO
EFCFXPOFST4UVSJOHPQWSBBHJTBGIBOLFMJKLWBOIFUHFESBH FOWBOBDDFQUBUJFEPPS
CFXPOFST<8JMMJT4DPUU >%FCFTDISFWFOPQUJFTTMVJUFOFMLBBSOJFUVJU
%FDPNCJOBUJFT[JKOBGIBOLFMJKLWBOFMLBBSFOWBOEFHFLP[FOFOFSHJFWPPS[JFOJOH47%F
NBOJFSXBBSPQEFPWFSIFJE FFONFOUBMJUFJUTPNTMBHLBOTUJNVMFSFOJTJOHFXJLLFME;P[JKO
NPHFMJKLFmOBODJÑMFDPOTFRVFOUJFTBMTHFWPMHWBOWFSCFUFSJOHDRWFSOJFVXJOHWBOTZTUFNFO
EPPSEFPWFSIFJEPQUFWBOHFO4VCTJEJFT CPOVTNBMVTSFHFMJOHFO PQMFHHJOHFOBOEFS
TPPSUJHFSFHFMJOHFOLVOOFOHFCSVJLFSTTUJNVMFSFO NBBSLVOOFOPPLEFGBCSJLBOUFOUFO
HPFEFLPNFO48<#PFSTFNB >
4UVSJOHJTWPPSBMWBOCFMBOHCJKEFFOFSHJFTUSPPNFOBBOXFOEJOHWBOIFSOJFVXCBSF
CSPOOFO&FOXJTTFMFOEBBOCPEWBOIFSOJFVXCBSFFOFSHJFCSPOOFOWPSNUIFUWPPSOBBNTUF
QSPCMFFN)FUBBOCPEWBOFOFSHJFVJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFOLFOUEVJEFMJKLFQJFLFO%F[F
LPNFOOBHFOPFHOPPJUPWFSFFONFUEFWSBBHQJFLFO [PEBUPGPWFSHFEJNFOTJPOFFSEXPSEU 
PGJOFFOPQTMBHWPPS[JFOJOHNPFUXPSEFOWPPS[JFO
#JKEFXBUFSTUSPPNTQFFMUEFPQMPTTJOHTSJDIUJOHATUVSJOHFFSEFSCJKEFBGWPFSTUSPPN
BBOCPETUVSJOH #JKEFNFFTUFBGWPFSOFUXFSLFOJTOPHTQSBLFWBOFFOWFSNFOHJOHWBO
IVJTIPVEFMJKLBGWBMXBUFSNFUSFHFOXBUFSBGWPFS WBOEBLFOFOXFHFO FOCJK[PHFOBBNEF
QJFLCVJFOJTTQSBLFWBOFFOPWFSCFMBTUJOHWBOIFUOFUXFSL49%FTUVSJOHPQWSBBHCFUSFGUEVT
GFJUFMJKLFFOBBOCPETUVSJOH WBOIFUBGWBMXBUFS EVTFFOTUVSJOHPQWSBBHWBOCFTDIJLCBSF
BGWPFSDBQBDJUFJU<8JHHFST >%FPQMPTTJOHTSJDIUJOHFOMJHHFOJOEJUHFWBMJOFFOTUVSJOH
WJBIFUMBOHFSWBTUIPVEFOFOWFSUSBBHEBGWPFSFOWBO BGWBM XBUFSTUSPNFO50
&FOBOEFSFNPHFMJKLIFJEWBOTUVSJOHPQWSBBHCFSVTUPQJOUSPEVDUJFWBOEJĊFSFOUJBUJFOBBS
LXBMJUFJU UJKETQFSJPEFFOQMBBUTWBOMFWFSJOH%JĊFSFOUJBUJFJOLXBMJUFJULBOOBBSLXBMJUFJU
WBOAIFUQSPEVDU OBBSLXBMJUFJUWBOMFWFSJOHFOOBBSTQFDJmFLF TFDVOEBJSF HFCSVJLFSTPG
HFCJFETFJHFOFJTFO PGoXFOTFO CJKWPPSCFFMEWBOEFOFUXFSLDBQBDJUFJU;PJTIFU
WPPSTUFMCBBSEBUEFUFDIOJTDIFLXBMJUFJUTFJTFOWPPSFOFSHJF XBUFSUPFWPFSEBOXFMBGWPFS
WBOBGWBM XBUFS WPPSCFQBBMEFHSPFQFOWBOBGOFNFSTIPPH[JKO FOEBUWFSMBHJOHWBOFJTFO
LPTUFOCFTQBSFOEXFSLU7JBEPPSCFSFLFOJOHOBBSBGOFNFSTLBOEJUBBO[FUUFOUPUBBOHFQBTU
HFCSVJL NFULXBOUJUBUJFWFSFEVDUJFT%FOFUUFONPFUFOEBOPQFFOHFEJĊFSFOUJFFSEF
MFWFSJOH PGBGWPFS UPFHFSVTU[JKO51
ņ© Naast de schaal zijn ook de

herkenbaarheid van het concept of
plangebied en de eigen interesses en
leefstijl van belang voor de mate van
betrokkenheid
ņņ In het onderzoek is gewerkt met
normatieve scenario’s waarbij zes
concepten zijn uitgewerkt. Al deze
concepten zijn gerelateerd aan enige
vorm van ‘milieuzorg’, onderverdeeld naar ‘Soft care’ (via educatie
of behoeftevervulling op andere
deelgebieden), ‘High care’ (het aanpassen van leef- en/of woonstijlen),
‘Easy care’ (via technologiegestuurde
regeling, gekoppeld aan maxima),
‘Care outsourcing’ (vervangen van
producten door diensten en intelligente voorzieningen), en ‘Care
socialising’ (het delen van faciliteiten

en services) [Pfeiffer, 2000].

steunt dit de wens om draagvlak te
creëren voor de (vaak nieuwe) systemen [Schaminée, 1999].
legd in de cybernetische betekenis
ņŋ Dit soort piekbuien zijn maatgevan gecontroleerde leiding van een
vend voor de (over)dimensionering.
groep gebruikers als ware het een
soort commune, maar als ‘een op de Stroomafwaarts levert dit dermate
actoren gericht instrument’ [Mayntz grote problemen op dat het systeem
overstorten behoeft.
& Scharpf, 1995].
ņň Er kan onderscheid gemaakt
ŇŅ Dit is zelfs zonder besef of meworden tussen de volgende soorten dewerking van de bewoners te doen.
instrumenten: financiële-, juridische- Ň Een probleem dat bij de elektri, materiële-, personele middelen en
citeitssector speelt is dat ‘kwaliteitsinformatievoorziening [Jong et al.,
aspecten’ (spanning en blindvermo1993b].
gen) het eenvoudigst door produņŉ De meerkosten van het plaatsen centen verzorgd kunnen worden (de
van een zonneboiler bij stadsverwar- frequentie kan zelfs alleen maar door
ming zijn hoger dan bij de aanwezi- producenten geregeld worden).
geheid van een individuele HR-ketel.
ņŊ Indien gekozen wordt voor het te
bate van de burger te laten komen

ņŇ Sturing wordt niet zozeer uitge-
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%PPSEFNPHFMJKLFTDIFJEJOHUVTTFOBBOCJFEFSFOQSPEVDFOUCJOOFOEFHFMJCFSBMJTFFSEF
NBSLULPNFOFSQSPCMFNFONFUEFBMMPDBUJFWBOLPTUFO52.FUOBNFJOEFFMFLUSJDJUFJUT
TFDUPSPOUTUBBOTUFFETNFFSNPHFMJKLIFEFOPNEPPSNJEEFMWBOWFSNPHFOTFMFLUSPOJDBEF
LXBMJUFJUWBOIFUHFMFWFSEFOBBSXFOTBBOUFQBTTFO<,àOOFLFFUBM >
%JĊFSFOUJBUJFOBBSLXBMJUFJUWBOMFWFSJOHJTPQUFEFMFOOBBSDPOUJOVFMFWFSJOH BGTDIBLFMCBSF
MFWFSJOHFOMFWFSJOHBMTACBDLVQCJKVJUWBMWBOEFFJHFOFOFSHJFWPPS[JFOJOH
&OFSHJFBGOFNFSTEJFJOTUBBU[JKOPQQSJKTTJHOBMFOUFSFBHFSFOLVOOFOIVOFOFSHJFSFLFOJOH
BBO[JFOMJKLCFÕOWMPFEFO%JĊFSFOUJBUJFCJKDPOUJOVMFWFSJOHWSBBHUFFOHSPUFSOFUXFSL
DBQBDJUFJUEBOXFMBGTDIBLFMCBSFDPOUSBDUFO%FJOGPSNBUJFPWFSESBDIU VJUXJTTFMJOH JTCJK
EF[FWPSNFOWBOTUVSJOHPQWSBBHWBOEPPSTMBHHFWFOECFMBOH53
%JĊFSFOUJBUJFBMTHFWPMHWBOTQFDJmFLFFJTFOBBOQMBBUTFMJKLFOFUXFSLDBQBDJUFJUMFJEUFSUPFEBU
OFUXFSLFOBMEBOOJFUUJKEFMJKLFFOSFMBUJFGIPHFSFCFMBTUJOHWPPSIFUNJMJFVWPSNFO
;PTUJNVMFSFOQSJKTWFSTDIJMMFOUVTTFOSFHJPTEFFOFSHJFIBOEFM FOLVOOFOEBBSNFF UJKEFMJKL 
FFOPOFWFOSFEJHTUFSLFESVLPQEFMFOWBOIFUOFUXFSLMFHHFO4PNTMFJEUEJUUPUDPOHFTUJF
&FOEFSHFMJKLFWPSNWBOEJĊFSFOUJBUJFJTBMMFFOPQUFWBOHFOWJB BMEBOOJFUUJKEFMJKLF 
JOUSPEVDUJFWBOEFDFOUSBMFOFUXFSLFO
%FJOHBOHHF[FUUFUSBOTGPSNBUJFOBBSFFONFFSHFEJĊFSFOUJFFSEBBOCPEDRWFSXFSLJOHWBO
EFWFSTDIJMMFOEFTUSPNFOWPSNUEFBBO[FUUPUFFOBOEFSBTQFDUWBOTUVSJOHUSBOTGPSNBUJF
WBOIFUBBOCPEWBOQSPEVDUFO XBUFS XBSNUF FMFLUSJDJUFJU BGWBMWFSXFSLJOH OBBSEJFOTUFO
BBOESJKWJOHWBONBDIJOFT WFSMJDIUJOH LMJNBBUCFIFFSTJOH <,àOOFLFFUBM >
%PPSSFDIUTUSFFLTFBGOBNFWBOEJUTPPSUEJFOTUFO OJFUEPPSBBOLPPQWBOIFUQSPEVDU
FOFSHJF JTWPPSHSPPUHFCSVJLFSTNPHFMJKLFDPOPNJTDIWPPSEFFMUFCFIBMFO0PLLBOIFU
FFO UPFHFWPFHEFXBBSEFPQMFWFSFO

13.3.3
directe versus indirecte sturing
op vraag en aanbod
4UVSJOHPQWSBBHWJOEUQMBBUTPQFFOEJSFDUFNBOJFSPGPQJOEJSFDUFNBOJFS
%JSFDUFTUVSJOHPQWSBBHJTIFUBBOPGVJUTDIBLFMFOWBOBQQBSBUVVSPGLFUFODPNQPOFOUFO
EPPSFFOUJKETDIBLFMBBSPGEPPSFFOTJHOBBMWBOEF FOFSHJF MFWFSBODJFS*OEJSFDUFTUVSJOH
PQWSBBHJTIFUTUJNVMFSFOWBOIFUHFCSVJLWBOBQQBSBUVVSPQCFQBBMEFUJKETUJQQFO;PJT
EPPSNJEEFMWBOEBMFOQJFLUBSJFWFOPGWJBXFFSHBWFTJHOBBM CJKFOFSHJFVJUIFSOJFVXCBSF
CSPOOFO BBOUFHFWFO EBUFOFSHJFPGXBUFSCFTDIJLCBBSJT54)JFSBBO[JUUFOWFJMJHIFJETFO
HFCSVJLTDPOTFRVFOUJFT#FXPOFSTNPFUFOIVOHFESBHBBOQBTTFO%FNPHFMJKLIFJEJT OPH 
EJTDVUBCFMJOWFSCBOENFUWFSPOEFSTUFMEFDPNGPSUSFEVDUJFWPPSHFCSVJLFST<7BO)BMM >
*OEJSFDUFTUVSJOHPQWSBBHHBBUVJUWBOEFNPHFMJKLIFEFOWBOHFESBHTWFSBOEFSJOHEPPS
CFQBBMEFTUJNVMBOTFO&FOWFSTDIJMJOEBMFOQJFLUBSJFGWPPSIFUFMFLUSJDJUFJUTOFUXFSLJTJO
/FEFSMBOEBMHFNFFOHFBDDFQUFFSE55#JKFFODFOUSBBMFMFLUSJDJUFJUTEJTUSJCVUJFOFU[BMTUVSJOH
PQWSBBHVJUNPFUFOHBBOWBOEFFOFSHJFMFWFSBODJFS#JKIFUFMFLUSJDJUFJUTOFUJTEPPSIFU
HSPUFBBOUBMHFCSVJLFSTHPFEWPPSTQFMCBBSXBOOFFSFFOQJFLWSBBHPQUSFFEU FOEVTXBOOFFS
WFSTDIVJWJOHWBOEFWSBBHEPPSTUVSJOHHFXFOTUJT&MLFOJWFMMFSJOHWBOQJFLFOJOEFWSBBH
JTXFOTFMJKLPNEBUIJFSEPPSEF BMEBOOJFUDPOWFOUJPOFMF DFOUSBMFTNJOEFSQJFLWFSNPHFO
IPFWFOUFMFWFSFO XBUFOFSHJF JOGSBTUSVDUVVSFOLPTUFOCFTQBBSU<8JMMJT4DPUU >
#JKFFOBVUPOPPNFMFLUSJDJUFJUTTZTUFFNJTNFUFFOWPMEPFOEFBBOUBMXPOJOHFOFFOSFEFMJKL
TUBCJFMFWSBBHDVSWFNPHFMJKL<,PPSOOFFG >)FULPQQFMFOWBONFFSEFSFHFCSVJLFST
IFFGUOBBTUIFUWFSNJOEFSFOWBOEFPO[FLFSIFJEWBOEFHFNJEEFMEFWSBBHIFUWPPSEFFMWBO
EF[PHFOBBNEFWSBBHOJWFMMFSJOH#JKFFOTZTUFFNWBOFOLFMFHFCSVJLFST PGIVJTIPVEFOT[JKO
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EFWSBBHQJFLFOWFSPPS[BBLUEPPSIFUHFMJKLUJKEJHPQFSFSFOWBOFMFLUSJTDIFBQQBSBUVVSSFMBUJFG
IPHFSFOPOSFHFMNBUJHFSEBOCJKFFOOFUXFSLCFTUBBOEFVJUNFFSIVJTIPVEFOT
#JKFFOHSPPUBBOUBMBGOFNFSTJTEFQJFLWSBBHSFMBUJFGLMFJOFS [PEBUIFUNBYJNBMFWFSNPHFO
EBUHFMFWFSENPFULVOOFOXPSEFOSFEVDFFSU
7SBBHOJWFMMFSJOHJTPPLUFCFSFJLFOCJKNFOHJOHWBOBGOFNFSTNFUFFOWFSTDIJMMFOEWSBBH
QBUSPPO[PBMTCFESJKWFO JOEVTUSJFFOXPOJOHFOPGWFSTDIJMMFOEFUZQFHFCSVJLFST PG
XPOJOHFO *OEF"NFSJLBBOTFTJUVBUJFCMJKLU EFFOFSHJFWSBBHJTWFMFNBMFOHSPUFSEBOWPPS
XPOJOHFOJO/FEFSMBOE EBUEFWSBBHWBOXPOJOHFOBMOBHFOPFHPWFSFFOLPNUNFUEF
HFNJEEFMEFWSBBHDVSWF [JFIPPGETUVL'JHVVS 
"GIBOLFMJKLWBOEFHFCSVJLUFIFSOJFVXCBSFFOFSHJFCSPOOFO [PBMTXJOEFO[PO [BMIFU
BBOCPEFOFSHJFNPHFMJKLTMFDIUWPPSTQFMCBBS[JKO4UVSJOHPQWSBBHLBOEPPSNJEEFMWBO
WFSTDIJMMFOEFUBSJFWFOPQWBTUFUJKETUJQQFONJOEFSFĊFDUJFG[JKO&FOEJSFDUFTUVSJOHPQWSBBH
WBOBQQBSBUVVSPQFFOTJHOBBMWBOFFODFOUSBMFSFHFMVOJUIFFGUNFFSFĊFDU56
%FDPOTFRVFOUJFTWPPSIFUEJSFDUFHFCSVJL[JKOOPHPOEVJEFMJKL
%PPSEFNFFSEJSFDUFSFMBUJFUVTTFOPQXFLLJOHFOHFCSVJLXPSEUTUVSJOHPQWSBBHCJKFFO
BVUPOPPNEFDFOUSBBMTZTUFFNTOFMMFSHFBDDFQUFFSEEBOCJKFFODFOUSBBMTZTUFFN57
7PPSBBOBGWBMXBUFSFOUPFWPFSXBUFSTUSPPNHFSFMBUFFSEHFCSVJLMJHUIFUBTQFDUTUVSJOHPQ
WSBBHNPFJMJKLFS7BOWSBBHOJWFMMFSJOHJTEPPSLPQQFMJOHWBONFFSEFSFBGOFNFSTCJKEF
UPFWPFSHFFOTQSBLF BBOHF[JFOEFMFJEJOHFOTPXJFTPPOEFSESVLNPFUFOTUBBO#JKEFBGWPFS
HBBUIFUOJWFMMFFSFĊFDUXFMPQ)FUWFSUSBHFOWBOEFBGWPFSWBOQJFLCFMBTUJOH FO LBO
HFDPNCJOFFSE EF DFOUSBBMHFSFHFMEXPSEFO
0PLWPPSEF WBTUF BGWBMTUSPPNFOBGWBMXBUFSTUSPPNJTIFUNPHFMJKLPNUFLPNFOUPUFOJHF
WPSNWBOTUVSJOHPQWSBBH58 WSBBHSFEVDUJFFO[FMGTWBOWSBBHOJWFMMFSJOH
%PPSIFUTBNFOHBBOWBOEFBGWBMTUSPPNWBONFFSEFSFHFCSVJLFSTLBOIFUBBOUBMMFHJOHFO
WBOCJKWEFDPOUBJOFS QFSIVJTIPVEFOEBMFO%JUIFFGUDPOTFRVFOUJFTWPPSEFHFCSVJLFST
DRWFSPPS[BLFST"TQFDUFOBMTTPDJBMFDPOUSPMF NPHFMJKLFIZHJÑOFFOBOEFSFIJOEFSHFSFMB
UFFSEFQSPCMFNFOTQFMFOTOFMMFSFFOSPM

Ň¤ Binnen de gangbare centrale

systemen houdt dit in dat het voor
bepaalde netwerkgerelateerde diensten onder de huidige omstandigheden onmogelijk is te bepalen wat
de precieze netwerkkosten van een
transactie zijn [Künneke et al., 2001].
Ň© Het elektriciteitsnetwerk biedt
nog veel mogelijkheden om deze
informatie-uitwisseling te ondersteunen via de zogenaamde ‘powerline
telecommunication’ (het verzorgen
van telefonie en/of internet communicatie via het zelfde elektriciteitsnet).
Ňņ Apparatuur die in aanmerking
komt voor directe sturing op vraag
zijn vaatwasmachines, wasmachines
en wasdrogers, vanwege het hoge
elektriciteits- en watergebruik tijdens

relatief korte perioden van de dag.
Ook een ligbad of buitenkranen
kunnen tijdelijk sensorgestuurd
onbruikbaar gemaakt worden.

efficiëtie verbeteringen en sturing op
vraag aan de aanbodkant reducties
tot maximaal 65-86% van het primaire energieverbruik mogelijk zijn
ŇŇ Bij experimenten in de Verenigde [Urbed, 2001].
Staten is gebleken dat zelfs aanzien- ŇŊ Het is eenvoudiger voorwaarden
lijke verschillen in dal- en piektarief te scheppen voor gemeenschappe(tot 1:8) snel geaccepteerd worden
lijke compostering, wat de overblijen tot een significante verschuiving vende (anorganische) afvalstroom
in tijdstip van gebruik kunnen
kan reduceren tot een derde van wat
leiden. Zo vond 90% van de deelze nu is.
nemers een dergelijk tariefverschil
eerlijk [Lutzenhiser, 1993].
Ňň Te denken valt aan het minder ter
beschikking hebben van elektriciteit
over een periode of op het moment
zelf (apparatuur die een bepaalde
energievraag hebben slaan niet aan).
Ňŉ In het Verenigd Koninkrijk en
Denemarken is aangetoond dat door
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13.4
Participatie als voorwaarde
13.4.1
begripsbepaling
)FUDPODFQUWBOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHTUFMUFJTFOBBOEFWPSNWBOIFUCFTMVJUWPSNJOHT
QSPDFT*OIFU#SVOEUMBOESBQQPSUXPSEUPQIFUCFMBOHWBOEFNPDSBUJTDIFQSPDFEVSFT
HFXF[FO<ĨĔĖĕ >7PPSWFMFOJTIFUNPFJMJKLUFEFOLFOWBOVJUTPDJBMFSFMBUJFT XBBSCJK
ANBDIUOJFUPQFOJHFSMFJXJK[FNFFTQFFMU<4NFVMFST >%FBDUPSFOUPOFOEPPSHBBOT
FFOQPMBSJTFSFOEHFESBH%JULPNUWPPSUVJUIFUGFJUEBUBDIUFSBMMFCFEPFMEFJOUFSBDUJFT
WBONFOTFOIVOPOCFEPFMEFPOEFSMJOHFBGIBOLFMJKLIFJETDIVJMHBBU<&MJBT  Q>
7PMHFOT&MJBTNPFUEFTBNFOMFWJOHHF[JFOXPSEFOBMTFFOWFS[BNFMJOHWBOOFUXFSLFOUVTTFO
NFOTFOEJFWBOFMLBBSBGIBOLFMJKL[JKO FOEVTNBDIUPQFMLBBSLVOOFOVJUPFGFOFO PNEBU
[F[JDIBMMFNBBMHFTQFDJBMJTFFSEIFCCFOJOIFUVJUWPFSFOWBOFFOCFQBBMEFGVODUJFJOEF
TBNFOMFWJOH0NFFO[PCSFFENPHFMJKLFEFFMOBNFWBOBMMFXPPOHFCJFETJOUFSOFHSPFQFO
WBOCFMBOHIFCCFOEFOUFWFSLSJKHFOJTIFULJF[FODRCFUSFLLFOWBOEF[FQBSUJKFO PGXFM
EF[PHFOBBNEFBBOTQSBBLHSPFQFOCFQBMFOEWPPSIFUVJUFJOEFMJKLFPOUXJLLFMJOHTQSPDFT
%FFMOFNFOEFHSPFQFOCFMBOHIFCCFOEFO PGXFMAQBSUOFSTLVOOFOOPSNBUJFGXPSEFO
BBOHFXF[FO PGPQHSPOEWBOIVOANBDIUFOAJOWMPFEJOIFUXPPOHFCJFE59<)FBMFZ >
)FUFOFS[JKETQPHFO[PWFFMNPHFMJKLNFOTFOCJKEFCFTMVJUWPSNJOHUFCFUSFLLFOFO
BOEFS[JKETQSPCFSFOEFLPTUFOFOUJKE EJFNFUCFTMVJUWPSNJOHHFNPFJEHBBO UF
NJOJNBMJTFSFOMJKLUPQHFTQBOOFOWPFUUFTUBBO#JKEFWFSTDIJMMFOEFBDUPSFOCJOOFOFFO
POUXJLLFMJOHTFOPGSFBMJTBUJFQSPDFTJT POHFBDIUEFJOEJWJEVFMFFOTPNTDPOnJDUFSFOEF
EPFMFO BMUJKEFFOCBTJTPNTBNFOUFXFSLFO [JF'JHVVS .FFSBCTUSBDUFOBMHFNFFO
HFTUFMEHFMEUEFBDIUFSHSPOEWBOIFUAIBMGSPPTUFSBYJPNB [JFIPPGETUVL &S[JKO
QSBLUJTDIHFFOHFTMPUFO BVUPOPNF HSPFQFONFOTFOJOEFNPEFSOFTUBEPGTBNFOMFWJOH
%FXFSLFMJKLIFJEWBOEFTPDJBMFTUSVDUVVSWBOWBOEBBHJTEJFWBOPWFSMBQQJOH0OEFS[PFL
WBO(SBOPWFUUFS<>FO(MBTT<"MFYBOEFS>IFFGUBBOHFUPPOEEBUEFTPDJBMF
TUSVDUVVSWBOEFTBNFOMFWJOHHFPSHBOJTFFSEJTWPMHFOTEFLFONFSLFOWBOFFOBSJTUPDSBUJTDI
OFUXFSL FFOQPMZDFOUSJTDITZTUFFNNFUPWFSMBQQJOHFONFUNFFSPGNJOEFSCFMBOHSJKLF
LOPQFO*ODPNCJOBUJFNFUEFDPOTUBUFSJOHWBO(SBOPWFUUFSWBOIFUCFMBOHWBOEFA[XBLLF
WFSCJOEJOHFOCFUFLFOUEJU EBUIFUCFUSFLLFOWBOBDUPSFOHFPSHBOJTFFSENPFUXPSEFO
SPOEPNEF[F[XBLLFWFSCJOEJOHFOFOOJFUo[PBMTHBOHCBBSJTSPOEPNEFTUFSLFFOTUFSL
WFSCPOEFOBDUPSFO
)FU#SVOEUMBOESBQQPSUNBBLUEVJEFMJKLEBUEVVS[BBNIFJEFOEFNPDSBUJFJOSFMBUJFTUBBO
&FO NFFS AEVVS[BNFTBNFOMFWJOHLBOTMFDIUTCSFFEHFESBHFOXPSEFOHFSFBMJTFFSE
7PMHFOTEFEZOBNJTDIFJOUFSQSFUBUJFWBOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHEJFOUEFQSPDFTLBOUWBO
IFUCFMFJECFOBESVLUUFXPSEFO FOOJFUEFHSFO[FO60
*OTQSBBLTQFFMUJOPQEFUPFOFNFOEFNPOEJHIFJEWBOEFCVSHFSFOESBBHUCJKBBOEF
POUXJLLFMJOHWBOJOEJWJEVFOHSPFQFO<3VJT >"BOHF[JFOLFOOJTFFOCFMBOHSJKLF
NBDIUTGBDUPSJTCJKEFUPUTUBOELPNJOH QBSUJDJQBUJFFOIFUCFIFFSWBOEFHFCPVXEF
PNHFWJOH JTIFUOPPE[BLFMJKLBBOEBDIUUFCFTUFEFOBBOEFWFSEFMJOHWBOEJFLFOOJTPOEFS
EF BMEBOOJFU QBSUJDJQFSFOEFBDUPSFO61&SNPFUPOEFSTDIFJELPNFOUVTTFOTUSBUFHJTDIF
QMBOOJOHFOPQFSBUJPOFMFQMBOOJOH62.FOTFOEJFOFO[JDICFXVTUUFXPSEFOWBOIVOTPDJBMF
PNHFWJOHFOIVOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWPPSEFTBNFOMFWJOHXBBSWBO[JKEFFMVJUNBLFO
)FUWFSHSPUFOWBOLFOOJTJTWPPSXBBSEFWPPSIFU HPFE LVOOFOGVODUJPOFSFOWBOTBNFO
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MFWJOHTWPSNFOEJFHFCBTFFSE[JKOPQNFFSEFDFOUSBBMCFIFFSWBOEFTPDJBMFÒOSVJNUFMJKLF
PNHFWJOH%JUHFMEUWPPSBMWPPSEFUPFQBTTJOHWBOWFS EFS HBBOEFDPODFQUFOPQEFMBHF
TDIBBMOJWFBVTFOPQHFNFFOTDIBQQFMJKLFCBTJT%FGZTJFLFPNHFWJOHPOEFSTUFVOUEFTPDJBMF
PNHFWJOHFOLBOCFUSPLLFOIFJEHFOFSFSFO<%PSTU C>
%FBBOQBLWBOQBSUJDJQBUJFJTEPPS,MBSFOCFFL<>POEFSWFSEFFMEOBBSWFSTDIJMMFOEF
GVODUJFTWBOWSPFHUJKEJHFQBSUJDJQBUJF%F[F[JKOTBNFOUFWBUUFOBMTFEVDBUJF CFXVTUXPSEJOH 
WFSEFSCFUSFLLFOWBOCFWPMLJOH CFWPSEFSFOWBODPNNVOJDBUJFNFUIFUCFTUVVSFOPSHBOJ
TBUJFWBOCFXPOFST HSPFQFO 63)FUHBBUPNEPFMFOUFOCFIPFWFWBOEFCFXPOFST[FMG.FFS
BMHFNFFO[JKOWJFSGVODUJFTUFPNTDISJKWFONFUCFUSFLLJOHUPUQBSUJDJQBUJFPGJOTQSBBL
 QBSUJDJQBUJFUFOCFIPFWFWBOEFFĊFDUJWJUFJUWBOEFQMBOOJOH
 QBSUJDJQBUJFUFOCFIPFWFWBOEFFĊFDUVFSJOHWBOIFUPWFSIFJETCFMFJE
 QBSUJDJQBUJFBMTJEFPMPHJTFSJOHWBOEFEFNPDSBUJTDIFCFHJOTFMFO
 QBSUJDJQBUJFBMTNBUFSJÑMFCFMBOHFOCFIBSUJHJOHWBOEFCFXPOFST
&SJTFFOLBOUUFLFOJOHUFNBLFOCJKEFQBSUJDJQBUJF[PBMTHFÕOJUJFFSEWBOBGEFKBSFO[FTUJH
1BSUJDJQBUJFMFJEUOJFUQFSEFmOJUJFUPULXBMJUFJUTWFSCFUFSJOHWBOQSPKFDUFO8FMSFBMJTFSFO
HFCSVJLFST[JDIIPFFFOWPPSTUFMPGQSPKFDUUPUTUBOEJTHFLPNFOFOBDDFQUFSFO[FTOFMMFS
7PPSIFUHMPCBBMJOEFMFOWBOJOTQSBBLOBBSWPSNFOHSBBEJTEFA*OTQSBBLMBEEFSBMTCBTJT
HFOPNFO*OEFQSBLUJKL[JKOFSNFUCFUSFLLJOHUPUEJUTDIFNBTQFDJmFLFWPSNFOWBO
QBSUJDJQBUJFCJKHFLPNFO EJFWFFMBMUFNBLFOIFCCFONFUEFASJDIUJOHXBBSEFPSHBOJTBUJF
WBOEFQBSUJDJQBUJFWBOEBBOLPNU*OEFNFFTUFHFWBMMFOCMJKGUEJUOPHFFOPWFSIFJETUBBL
"MMFHSBEFOFOWPSNFOWBOQBSUJDJQBUJFLPNFOWPPS [FMGTNFFSEFSFCJOOFOÏÏOQSPKFDU
"MHFNFFOEPFMCMJKGUFFOTUFSLFSJEFOUJmDBUJFQSPDFTWBOEFHFCSVJLFSNFU[JKOXPPONJMJFV
FOEFFSBBOHFMJFFSEFTPDJBMF UFDIOJTDIFFOSVJNUFMJKLFBTQFDUFO64 XBBSEPPSFFOHSPUFSF
[PSHWPPS FOUFWSFEFOIFJENFUEFXPPOPNHFWJOHPOUTUBBU
#FXPOFST[JKOWPPSBMCFUSPLLFOCJKEFUXFFLMFJOTUFTDIBBMOJWFBVT EFFJHFOXPOJOHFOEJ
SFDUFPNHFWJOH<%SJFTTFO >

Ňŋ De intenties die mensen proberen

te realiseren leiden, dankzij onderlinge afhankelijkheid, er toe dat hun
handelingen –al dan niet bedoeldfunctioneel met elkaar verbonden
raken [Martens, 2003; Linden, 2003].
Daar waar het gaat om afwijkende,
nieuwe systemen of producten
kan het leiden tot beperking van
‘groepsdenken’. Douglas [1996]
onderscheidt twee typen van ‘sociaal
(samen)leven’ die worden bepaald
door de twee dimensies groep en
netwerk (‘grid’) : de individualistische, ‘sectarische’ of ‘egalitaire’ en
de hiërarchische. Hierbij bepaalt de
groep in hoeverre individuen een
onderdeel zijn van een begrensde
eenheid terwijl het netwerk bepaalt
in hoeverre elk individu wordt
geleid door regels. In de jaren ’70
onderzocht de sociaal psycholoog
Irving Janus [Janus, 1982] de wijze
waarop groepen mensen tot beslis-

singen komen. Hij concludeerde
dat als gevolg van het streven naar
consensus de bedrevenheid van de
groep vaak om alternatieve opties
legitiem te beschouwen beperkt is
[Buchanan, 2002].
ňŅ Innovaties via de markt kunnen door een stijgende energieprijs
worden afgedwongen.
ň Monopolisering van kennis
door een besloten, zichzelf controlerende groep ondernemingen
is in strijd met het streven naar een
betere spreiding van machtskansen
[Bergvelt, 1980].
ň¤ Bij strategische planning gaat
het om het denkraam voor beslissingen, de oriëntatie, het creëren van
consensus en de ‘performance’. Bij
operationele planning zijn de doelen
harder; er is een vaste tijdsplanning,
een vast budget en ‘conformance’

ň© Klarenbeek [1975] noemt ze de
“normatieve functie, analyserende

functie, mobiliserende functie,
rationele functie, wervende functie,
strategische functie, pleitfunctie, en
kritische functie”.

ňņ Illustratief

zijn de resultaten van
de Gemeente Hof van Twente van
een evaluatie met betrekking tot het
afkoppelen van regenwater in de
wijk ‘De Esch’. Doordat bewoners
niet overtuigd zijn van de meerwaarde voor hun eigen woonomgeving,
verloopt de inrichting van particuliere kavels niet overal volgens plan en
worden problemen verwacht in de
beheersfase. Geconcludeerd wordt
dat het concept wellicht technisch
gezien goed is, maar dat de regie
door de gemeente verbeterd dient
te worden, bijvoorbeeld d.m.v. een
aanspreekpunt en wijkbeheer). Een
dergelijk (innovatief) systeem moet
ook nog enkele jaren gemonitord,
en bewoners enkele jaren begeleid
worden [Verbeek, 2002].
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&S[JKOBMUJKECFXPOFSTUFWJOEFOEJFPQIPHFSTDIBBMOJWFBVNFFXJMMFOFOLVOOFO
QSBUFO%JUJTWBOCFMBOH PNEBUEFSBOEWPPSXBBSEFOWPPSWFFMACFIPFGUFO CJOOFOEF
TVQSBTUSVDUVVS KVJTUPQFFOIPPHTDIBBMOJWFBVXPSEFOWBTUHFTUFME65
Tabel 13.1
Participatieladder naar graad van inspraak
participatievorm

inspraakgraad

inspraakvorm

non-participatie

inspraak achteraf
eenzijdige voorlichting

- bezwaarschriften
- (gemeentelijke) voorlichting,
voorlichtingsbijeenkomst

raadpleging

tweezijdige voorlichting
onderzoek

- hoorzitting
- enquêtes, (diepte)interviews

overleg

overleg

- voorgeschreven overleg met
adviesraden, belangenorganisaties, hogere overheden, e.d.

inspraak voor
het bestuur

indirecte beïnvloeding

- inspraak via adviesraden, belangenorganisaties, e.d.

inspraak voor
bewoners

directe beïnvloeding

- inspraakgroepen brengen
rechtstreeks verslag uit aan
(volks)vertegenwoordiging

(mede)zeggenschap

medezeggenschap
zeggenschap

- projectgroep met bevoegdheden
- deelplanraden, sectieraden,
werkgroepen

%FMBBUTUFUJKETUBBUBDUJWFSJOHFODPÚSEJOBUJFWBODPSQPSBUJFWF XPPOHFCJFET BDUPSFONFFS
PQEFWPPSHSPOEWPPSIFFOXBTIFUWPPSBMEFFMOBNFWBOJOEJWJEVFMFCFXPOFSTEPPSNJEEFM
WBOQBSUJDJQBUJFBMMFFO<*OOFT#PPIFS >
%FBMTMJOFBJSUFUZQFSFOWFSIPVEJOH4UBBU66 o#VSHFST FFONPEFSOF NBDIUTHFGSBHNFOUFFSEF
TBNFOMFWJOH XPSEUEBBSCJKHFUSBOTGPSNFFSEJOFFOBGXJTTFMFOEOFUXFSLWBOTBNFOXFSLJOHT
TUSVDUVSFO<ğĒĨĠ >
Figuur 13.3
Relatieschema overheid, bedrijven en gebruikers
regelgeving
overheid

bedrijven

g

po

liti

tin
r ke

ek

ma
consument
& burger

(FWPMHJTFFOWFSBOEFSEFTQFFMSVJNUFCJKEFDPÚSEJOBUJFFOQBSUJDJQBUJFQSPDFTTFOWBO
XPPO HFCJFEFO/JFU BMMFFO EFBBOXF[JHFQPUFOUJFT CFLXBBNIFEFOFOBDUJWJUFJUFOWBO
EFCFXPOFST[FMG[JKOVJUHBOHTQVOUWBOEFPOUXJLLFMJOH [PHFOBBNEFAFNQPXFSNFOU NBBS
WPPSBMEFWFSXFWJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFHSPFQFO OFUXFSLJOH <*OOFT#PPIFS >
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%FWPMHFOEFWPSNFOWBOTBNFOXFSLJOHDRJOUFSBDUJF[JKOEBBSCJKUFPOEFSTDIFJEFO
r UVTTFOPWFSIFJEFONBSLUA1VCMJFL1SJWBUFTBNFOXFSLJOH
r UVTTFOQSJWÏIVJTIPVEFOTFOPWFSIFJEACVVSUPOUXJLLFMJOH AIVVSEFST[FMGIVMQ AFJHFO
CFIFFS FO
r UVTTFONBSLUFOQSJWÏIVJTIPVEFOTA4PDJBM4QPOTFSJOH A4PDJBM.BOBHFNFOUFO
[PHFIFUFOA%FWFMPQNFOU#BOLJOHPGA4PDJBM*OWFTUNFOU

13.4.2
participatie bij de realisatie van infrastructuren
%FQSPCMFFNBOBMZTFBBOIFUCFHJOWBOEF[FTUVEJFUPPOUEBUFFOTUFFETHSPUFSEFFMWBOEF
UFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSUFOCFIPFWFWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOBMTWFSPVEFSEFOTMFDIU FS 
GVODUJPOFSFOECFTDIPVXENPFUXPSEFO)FUHFWPMHJTNJMJFVTDIBEFFOHFWBSFOWPPSEF
HF[POEIFJE"MMFFOUFDIOPMPHJTDIFPOUXJLLFMJOHWPMHFOTHFMEFOEFQBSBEJHNBTFOWFSWBOHJOH
WBOWFSPVEFSEFTZTUFNFO[JKOPOWPMEPFOEFXBBSCPSHWPPSFFOHSPUFSFCFUSPLLFOIFJE 
UFSXJKMIFUUPDIHBBUPNAEFHFCSVJLFS
(MPCBBMHF[JFOLFOU/FEFSMBOEUXFFNPEFMMFOPQHSPOEXBBSWBOEFCFTMVJUWPSNJOHSPOE
EF UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSQMBBUTWJOEU
"MMFSFFSTUIFUACFTMJTNPEFM PGASFGFSFFNPEFM EBUEFPPS[BBLWBONPFJ[BNFCFTMVJUWPSNJOH
CJKUFHFOXFSLFOEFJOEJWJEVFO CFMBOHFOHSPFQFOFOMBHFSFPWFSIFEFOMFHU0N WFFMBM
SFMFWBOUF SFEFOFOWBOFJHFOCFMBOHIPVEFO[JKCFTMVJUFOUFHFOEJFWBOXFHFABMHFNFFO
CFMBOHXFOTFMJKL[PVEFO[JKO0NLSBDIUJHFSFOTOFMMFSUFXFSLFOXPSEUCFTMVJUWPSNJOH
WBOIPHFSIBOEPQHFMFHEFOHSJKQUNFOUFSVHOBBSAIBSEFXFUUFO[PBMTEFA5SBDÏXFU67FO
[BDIUFSF[PBMTIFUAOJNCZ OPUJONZCBDLZBSE #FMBOHIFCCFOEFOEJFCJKEFCFTMVJU
WPSNJOHXPSEFOCFUSPLLFOXPSEUUFWBBLBMMFFOOFHBUJFWFJOWMPFEUPFHFTDISFWFO%JUJT
FFOPOUFSFDIUFWPPSPOEFSTUFMMJOH
)FUBMUFSOBUJFWFNPEFMJTIFUAJOUFSBDUJFNPEFM PPLXFMADPBDINPEFMHFOPFNE EBUVJUHBBU
WBOEFTUFMMJOHEBUIFUEFCFTMVJUWPSNFST[JKOEJFNPFJ[BNFCFTMVJUWPSNJOHWFSPPS[BLFO
;JKXJMMFOUFWFFMHSJQPQEFCFTMVJUWPSNJOHIPVEFO XBBSEPPS[JKNJOEFSHFOFJHE[JKONFU
BGXJKLFOEFCFMBOHFOSFLFOJOHUFIPVEFO
)FUJOUSPEVDFSFOWBOHJETQSJODJQFT QJMPUQSPKFDUFO PNWBUUFOEFTUSVDUVSFO EFOLSBNFO FO
EBBSNFFIFUJODPSQPSFSFOWBODPHOJUJFWFQSPDFTTFOJTFFONJEEFMEJUUFHFOUFHBBO
0NVJUFJOEFMJKLXFSLFMJKLCJKUFESBHFOBBOLXBMJUFJUTWFSIPHJOHWBOJOGSBTUSVDUVSFOJT
JOUFHSBUJFWBOTZTUFNFOWBOCFMBOH
"MMFAQBSUOFSTCJOOFOIFUQSPDFTEJFOFO[JDICFSFJEUFWFSLMBSFOUPUJOUFHSBUJFWBOUF
IBOUFSFOTZTUFNFO68)FUQSJODJQFWBOEVJEFMJKLPNTDISFWFOJOTUSVDUJFTJTPPLBOEFSTUF
WFSUBMFOCJKWPPSCFFMEEPPSVJUCFFMEJOHJOFFOPOUXFSQ<4DISJKOFO >%FBMUFSOBUJFWF
BBOQBLXPSEUXFMIFUABSDIJUFDUNPEFMHFOPFNE
ňŇ Milieubewuste gedragingen

komen voort uit waarden oriëntaties, postmaterialisme en soms zelfs
statusoverwegingen. Vooral het
postmaterialisme komt tot uiting in
een gelijkheidsideologie maar ook
in deelname aan activiteiten met een
ideëel karakter (vrijwilligerswerk),
gekoppeld aan milieubewuste gedragingen [Driessen, 1994].

ňň Staat is binnen deze relatiesche-

matische betekenis ook een mogelijk
synoniem voor bijvoorbeeld een
(autarkische) commune (zie hoofdstuk 8).
ňŉ Wet gemaakt t.b.v. (in eerste
instantie) de Betuwelijn die via één
procedure de optelsom van vele
deelprocedures van (doorsneden)
deelgebieden moet voorkomen.

Omstreden vanwege de door de oud
ministers Nijpels en Kroes bedachte
aanpak (aanbesteden per stukjes
van 5 km) om de verplichte MER
(milieu effect rapportage) overbodig
te maken.
ňŊ Alle mogelijke obstakels tussen
de verschillende fasen in het ontwikkelings- en bouwproces wegnemen.
Oorspronkelijk juist aangebracht om
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%FMBBUTUFUJKEXPSEUTUFFETWBLFSIFUJO[FUUFOWBOOJFVXFBMEBOOJFUJOUFSBDUJFWFJOGPSNBUJF
UFDIOPMPHJFBBOHFNFSLUBMTNFFSFĊFDUJFG#JOOFOFFOEJHJUBMF XFC PNHFWJOHLBOFFOWPVEJH
FFOFFOEVJEJHFXFSLPNHFWJOHFOTZTUFFNXPSEFOHFÕOUSPEVDFFSEEJFPOCFMFNNFSEEPPS
EFEJWFSTFQBSUOFSTLVOOFOXPSEFOJOHF[JFOFO[POPEJHCFPPSEFFME
7PPSEFFMWBOIFUADPBDINPEFMWPPSFFONFFSFĊFDUJFWFFOTOFMMFSFBMJTBUJFWBO UFDIOJTDIF 
JOGSBTUSVDUVVSUFCFXFSLTUFMMJHFOJTIFUWPPSLPNFOWBOIFUUFTOFMUPFXFSLFOOBBSFFO
PQMPTTJOHJOEFWPSNWBOFFOCFQBBMEJOGSBTUSVDUVVSQSPKFDU[POEFSEBUHFOPFHPWFSEF
SFMBUJFUVTTFOEFTVQSBTUSVDUVVS EFNBBUTDIBQQFMJKLFCFIPFGUFOPGXFMAXBUXJMMFOXF FO
EFJOGSBTUSVDUVVS AIPFLVOOFOXFEF[FEPFMTUFMMJOHIFUCFTUFSFBMJTFSFO JTOBHFEBDIU
%FCFMBOHSJKLTUFNFUIPEFWBOCFTMVJUWPSNJOHWPMHFOTIFUJOUFSBDUJFPGDPBDINPEFMJTEF
ADPQSPEVDUJF69<#FLLFSTFUBM >%FNFUIPEFCFSVTUPQIFUFSLFOOFOWBOIFUCFTUBBO
WBOXFEFS[JKETFBGIBOLFMJKLIFJEWBOWFSTDIJMMFOEFQBSUJKFOFOCFMBOHFO
$PQSPEVDUJFJTUFPOEFSTUFVOFOEPPSIFUTUJNVMFSFOWBOQBSUJDJQBUJFWBOCVSHFST
$PQSPEVDUJFLBOEFCFTMVJUWPSNJOH[FMGTWFSTOFMMFO<5FJTNBO >*OEFCFHJOGBTFWBO
IFUQSPKFDU[BMIFUNFFSUJKE FOXFMMJDIUNFFSHFMELPTUFO NBBSEJUWFSMJFTXPSEUJOFFO
MBUFSTUBEJVNHPFEHFNBBLU
)FUJOUFSBDUJFPGDPBDINPEFM CJOOFOEFNFUIPEFADPQSPEVDUJFHFFGUFFODPNQMFYF
CFTMVJUWPSNJOHJOEJWJEVFOFOPSHBOJTBUJFTOFNFOCFTMJTTJOHFOEJFWBOJOWMPFE[JKOPQ
IFUSFTVMUBBU$PNQMFYFCFTMVJUWPSNJOHTQSPDFTTFO[JKOEPPS5FJTNBO<>POEFS[PDIU
CJOOFOESJFUIFPSFUJTDIFCFOBEFSJOHFO70
r EFVOJDFOUSJTDIF PGUPQEPXO oCFOBEFSJOH
r EFNVMUJDFOUSJTDIF PGCPUUVNVQ oCFOBEFSJOH
r EFQMVSJDFOUSJTDIF PGJOUFSBDUJF oCFOBEFSJOH
5FSWFSEVJEFMJKLJOHWBOEF[FWPSNFOWBOCFOBEFSJOHIBOUFFSU5FJTNBOQPTUVMBUFO71
<5FJTNBO >#JKEFVOJDFOUSJTDIFCFOBEFSJOHJTIFUCFMFJETQFSTQFDUJFGiIFUDFOUSBMF
EPFMw72 FO[JKOEFFFOIFEFOJOIFUCFMFJETWFMEIJÑSBSDIJTDIHFPSEFOE%BBSCJK[JKOEF
WPMHFOEFQPTUVMBUFOUFPOEFSLFOOFO73
r FSJTFFODFOUSBMFFFOIFJEEJFNBBUTDIBQQFMJKLFQSPCMFNFOEFmOJFFSUFOIFUCFTMVJUOFFNU
IPFBBOUFQBLLFO
r EF[FFFOIFJEIFFGUFFOCPWFOHFTDIJLUFSPMJOEFTBNFOMFWJOHFOLBOIBBSXJMPQMFHHFO
r EF[FFFOIFJEJTIFUCFTUJOTUBBUiIFUBMHFNFFOCFMBOHwUFCFIBSUJHFO
#JKEFNVMUJDFOUSJTDIFCFOBEFSJOHPOEFSTDIFJEUIJKBMTCFMFJETQFSTQFDUJFGiIFUBHHSFHFSFO
WBOMPLBMFEPFMFOw NFUBMTQPTUVMBUFO
r EFDFOUSBMJTBUJFJTFFOGFJUFOPOPOULPPNCBBSCFTMJTTJOHFOMJHHFOJOIBOEFOWBOMPLBMF
BDUPSFO
r EFDFOUSBMFPWFSIFJENPFUMPLBMFBDUPSFO[PXFJOJHNPHFMJKLCFQFSLJOHFOPQMFHHFO
r EFCFTMJTTJOHFOWBOEFMPLBMFBDUPSFOMFJEFO[POEFSDFOUSBMFJOUFSWFOUJFUPUFFOPQUJNBMF
TJUVBUJF
r EFSBUJPOBMJUFJUMJHUJOIFUFJHFOCFMBOHWBOEFBDUPSFO74
#JKEFAQMVSJDFOUSJTDIF JOUFSBDUJFCFOBEFSJOHJTiIFUPOUXJLLFMFOWBOCFWSFEJHFOEFEPFMFO
EPPSXFEFS[JKETFCFÕOWMPFEJOHwIFUHFTUFMEFCFMFJETQFSTQFDUJFG
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%FWPMHFOEFQPTUVMBUFO[JKOHFGPSNVMFFSE
r CFMFJETTUFMTFMTCFTUBBOVJUDFOUSBMFFOMPLBMFFFOIFEFOEJFJOXFEFS[JKETBGIBOLFMJKLF
SFMBUJFNFUFMLBBSTUBBO
r OPDIDFOUSBBM OPDIEFDFOUSBBMBMMFFOHFEFFMECFTMJTTJOHTSFDIUMFJEUUPUPQUJNBBMCFMFJE
r OJFUIFUBMHFNFFOCFMBOH PGIFUFJHFOCFMBOH NBBSIFUHF[BNFOMJKLCFMBOHJTUPFUTTUFFO
WPPSIFUCFMFJE
%F[FJOUFSBDUJFCFOBEFSJOHCFSVTUPQEFCBTJTWBOIFUOFUXFSLEFOLFO PGXBU.D,FO[JFFO
8BKDNBO<>IFUTPDJBBMDPOTUSVDUJWJTUJTDIEFUFSNJOJTNFOPFNFO1MVSJDFOUSJTDIF
NJEEFMFO[JKOJOGPSNBUJF QPMJUJFLFTUFVOFOMFHJUJNJUFJU7BOEBBSEBU HPFEF ADPNNVOJDBUJF 
FOCFUSPLLFOIFJETMFVUFMCFHSJQQFO[JKO
#JKFFOEFSHFMJKLDPNQMFYJOUFSBDUJFFOJOUFHSBUJFQSPDFTJTIFUWBOCFMBOHFFO[PHFOBBNEF
AMFJEFOEFBDUPSUFCFOPFNFO"MTFFSTUFLPNUEFPOUXFSQFSWBOIFUTZTUFFNEBBSWPPSJO
CFFME75%FQMBOOFSWBOIFUTZTUFFN NPHFMJKLFSXJKTEFPOUXFSQFS NPFUFFOCFMBOHSJKLFSPM
TQFMFOCJOOFOIFUDPÚSEJOBUJFQSPDFT76 NBBSEFSPMWBOEFPOUXFSQFSJTHFIFFMBOEFSTEBO
WBOPVETIFSEPPSPOUXFSQFSTFSWBSFODRPQHFWBU77#PWFOEJFO[JKOJOTUSVNFOUFOHFSJDIU
PQCFTMVJUWPSNJOHOPPE[BLFMJKL PQEBUNFOOJFUCMJKGUIBOHFOJOFFOFFVXJHEVSFOEF
EJTDVTTJFFOPGPOUXFSQGBTF
*OEFSFMBUJFTGFFSWBOBDUJFWFBDUPSFOPGQBSUOFSTLBOOBBTUIFUXFHOFNFOWBOIFUNBDIUT
NFEJVNPPLIFUHFMENFEJVN78BBOHFQBLUXPSEFO%FFFSEFSHFOPFNEFPOUXJLLFMJOHWBO
IFUJO[FUUFOWBOBMEBOOJFUJOUFSBDUJFWFJOGPSNBUJFUFDIOPMPHJFMJKLUFFOCFMBOHSJKLFPQUJF
WPPSIFUDSFÑSFOWBOFFOFFOEVJEJHQSPDFT
%FQMVSJDFOUSJTDIF PGJOUFSBDUJFCFOBEFSJOHMJKLUJOEFIVJEJHFATQFDJBMJTBUJFTBNFOMFWJOH
EFNFFTUHFTDIJLUFNFUIPEFPNEZOBNJTDIFQSPDFTTFOUFCFOBEFSFOIFUJTFFOJOUFSBDUJFG
MFFSQSPDFTXBBSCJKQBSUJDJQBOUFONPHFMJKL[FMGTIVOEPFMFOQBTPOUXJLLFMFOFOBGTUFNNFO
een goede ordening te bewerkstelligen. Het ontwikkelings- en bouwproces is alleen te verbeteren als de
ordenende systemen afgebroken
worden, waarna het ontwikkelingsen bouwproces als één doorlopend
proces gezien wordt.
ňŋ Co-productie is “een proces van
gemeenschappelijke beeldvorming,
gericht op het ontwikkelen van een
gezamenlijke beleidspraktijk in een
arena van wederzijds afhankelijke
actoren” [Bekkers et al., 1996].
ŉŅ Gestelde benaderingen gelden
voor het interactie- of coach model
en voor het beslis- of referee model.
ŉ Stellingen die onbewijsbaar zijn,
maar moeten worden aanvaard om
bepaalde feiten te kunnen begrijpen.
ŉ¤ Beleidsontwikkeling staat binnen deze benadering synoniem
met sturing; het is een regelsysteem
[Hengeveld, 1993].

ŉ© We hebben een ‘goedwerkende’

(goedbedoelende) overheid hebben
die het ook nog voor het zeggen
heeft (Quod non).
ŉņ Een neoliberale benadering: het
zelfsturend vermogen van de samenleving (of individu en individuele
actoren) staat centraal. Als metafoor
gebruikt Teisman [1993] ‘de marktplaats’.
ŉŇ De constatering komt deels voort
vanuit een soort negatieve selectie:
elk van de andere actoren kan zich
moeilijk los maken van de eigen
specialistische taak en beheerst vaak
onvoldoende het proces van methodisch ontwerpen en integreren.

ŉŉ Het verschil zit vooral in de vorm

van het coördineren en het meer
volgend werken (het uitwerken van
meerdere alternatieven op basis van
bijvoorbeeld maximalisatiestudies)
ten opzichte van het (van oudsher)
poneren van oplossingen, die pas in
tweede instantie via toetsing bij de
verschillende partijen/betrokkenen
aangescherpt worden.
ŉŊ De opdrachtgever bepaalt ‘lump
sum’ voor de gehele ontwikkelingsen bouwopgave, die in onderling
overleg door de verschillende disciplines wordt gealloceerd. Het verplicht de partners tot betere samenwerking. Tegelijkertijd brengt het
negatieve neveneffecten,
ŉň Vaak ontbreekt het aan creativi- mogelijk
zoals onderlinge verwijten, en kan
teit en staat de leidende actor te ver
het machtsmedium bij de verdeling
af van het concept voor het systeem
belangrijker worden dan gewenst
om een goede integrerende rol te
[Smook, 1997].
kunnen spelen binnen het verdere
ontwikkelings- en realisatieproces
[Smook, 1997].
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CJKTUFMMFO UJKEFOTIFUJOUFSBDUJFQSPDFT7BOCFMBOHJTEBU[PXFMJOXBBSEFOBMTJOSJDIUMJKOFO
PGOPSNFOXPSEUHFEBDIU%FPSJÑOUBUJF79LBOHFTDIJFEFOBBOEFIBOEWBOXBBSEFO XBBSOB
VJUXFSLJOHQMBBUTWJOEUPQIFUOJWFBVWBOOPSNFO
%F[FVJUXFSLJOHXPSEUJOJOUFSEJTDJQMJOBJSWFSCBOEUFSVHHFLPQQFME XBUUPUBBOQBTTJOHFO
MFJEU EJFWPPSBMMFEJTDJQMJOFTHFWPMHFOLVOOFOIFCCFO#JOOFOEF[FCFOBEFSJOHLVOOFO
ATZOFSHJF EPFMWFSWMFDIUJOH 80FOABSSBOHFSFO81BMTEPFMHFMEFO
)FUPOEFSLFOOFOWBOIFUJOHFXJLLFMEFLBSBLUFSWBOEFHFXFOTUFPOUXJLLFMJOHJTWPPS
XBBSEF LBODPOnJDUFOWPPSLPNFOFOEFFċDJÑOUJFWBOIFUQSPDFTBMTHFIFFMCFWPSEFSFO
A1MBOOJOHCMJKGUCJKEF[FJOUFSBDUJFCFOBEFSJOH NBBSJTnFYJCFMJOBBOQBTTJOHFOVJUXFSLJOH 
PNIFUQSPDFTWBOCFTMVJUWPSNJOH  IFUQSJLLFMFOWBOEFQBSUJDJQBOUFO UFCFWPSEFSFO82

13.4.3
participatie en cognitieve interactie als
voorwaarde voor duurzame ontwikkeling
)FU UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSCFMFJEXPSEUHFLFONFSLUEPPSHSPUFFDPOPNJTDIFCFMBOHFO
EJFEPPSJOWMPFESJKLFPSHBOJTBUJFT EF[PHFOBBNEFEPNJOBOUFBDUPSFO XPSEFOCFIBSUJHE
[JFIPPGETUVL )FU[JKOTUFFETNFFS TFNJ HFQSJWBUJTFFSEFPSHBOJTBUJFT;FPOEFSIPVEFO
EBBSCJKHPFEFDPOUBDUFONFUEFPWFSIFJE<3VJT > XBBSCJKEFCFMBOHFOWBOXFHFIFU
TFDUPSBMFFOFDPOPNJTDIFLBSBLUFSFFO[JKEJHWBOBBSE[JKO
8FJOJHFOJOEFTBNFOMFWJOHPOULFOOFOEFOPPE[BBLUPUIFUJOTUBOEIPVEFOPGWFSCFUFSFO
WBOIFU MFFG NJMJFV EFTQSFJEJOHWBOXFMWBBSUFOXFM[JKO IFUCJFEFOWBOPOUQMPPJJOHT
LBOTFOBBOFFOJFEFS FRVJUZQSJODJQF FOFFOHSPUFSFNPOEJHIFJE
%FOBESVLPQIFUCFQFSLFOWBOEFNJMJFVCFMBTUJOHMFJEUFDIUFSBMTOFMUPUXFFSTUBOE&FO
NBBUTDIBQQFMJKLESBBHWMBLPQNPNFOUFOEBUEJUDPOTFRVFOUJFTIFFGU EJFCJOOFOEFIVJEJHF
FDPOPNJTDIFNPEFMMFOOJFUPONJEEFMMJKLUFWFS[JMWFSFO[JKO POUCSFFLU%FOBESVLNPFU
EBBSPNMJHHFOPQIFUAHFMFJEFOWBOFFOUSBOTGPSNBUJFQSPDFT FONPHFMJKLIFUWFSHSPUFOWBO
EFNJMJFVHFCSVJLTSVJNUF&SNPFUFOBMUFSOBUJFWFOHFCPEFOXPSEFO%PPSIFUQBSUJDJQFSFO
WBOHFCSVJLFSTCJKIFUPOUXFSQ EFBBOMFHFO[FMGTIFUCFIFFSWBO POEFSEFMFOWBO EF
HFCPVXEFPNHFWJOHLBOASFnFYJCJMJUFJU83CFSFJLUXPSEFO%JUHBBUWFSEFSEBOTPDJBMF
DPOUSPMF84BMMFFO(FUSBDIUXPSEUPNEFHFCSVJLFSFOPGCFXPOFSBBOUFTQSFLFOPQ[JKOPG
IBBSWFSBOUXPPSEFMJKLIFJE85
%FBOEFSFBDUPSFONPFUFOCFTFĊFOEBUIFUCFUSFLLFOWBOCFXPOFSTHFCSVJLFSTWFSEFSHBBU
EBOBMMFFONBBSEFGBTFWBOWFSBOEFSFO POUXFSQ SFBMJTBUJF 7PPSEF EVVS[BNF 
POUXJLLFMJOHWBOXPPOHFCJFEFOMFWFSFOEFCFMBOHIFCCFOEFBDUPSFOOJFUTMFDIUTFFOLBOUFO
LMBBSQMBOBG NBBSPOUXJLLFMFO[FWFFMNFFSFFOUPUBBMDPODFQU EBUNFUDPODSFUFQSPKFDUFO
WFSLOPPQUJTFO[PQFSNBOFOU PQOJFVX CMJKGUSFnFDUFSFO&FOPQEVVS[BBNIFJEHFPSJÑO
UFFSEFPOUXJLLFMJOHWBOFFO XPPO HFCJFELBOCFUFSOJFUIFULBOUFOLMBSFQMBOWPMHFO 
NBBSNPFUJOHFCFEXPSEFOJOFFOTUSVDUVVSWBOnFYJCFMFFODPOUJOVFWFSBOEFSJOHTQSPDFTTFO
)FUNPFUPQFOTUBBOWPPSDPSSFDUJFTFOJOTUBBU[JKOPNEPPSMPQFOEWFSBOEFSJOHFOPQ
UFOFNFO&FOHFÕOUFHSFFSEF XPPO HFCJFETPOUXJLLFMJOHWFSPOEFSTUFMU FFOHFMJKLUJKEJHF
WFSBOEFSJOHPQNBUFSJFFMGZTJFL TPDJBBMFOTZNCPMJTDIWMBL%JUJOUFHSBBMPOUXJLLFMFO
WPSNHFWFOWBOFFOXPPOHFCJFEBMTTPDJBBMQSPDFTXPSEUA1MBDFNBLJOHHFOPFNE<)FBMFZ 
)FBMFZ >%FPQCPVXWBOWFSUSPVXFOTSFMBUJFTUVTTFOEFCFUSPLLFOBDUPSFO
XPSEUHF[JFOBMTIFUTPDJBMFLBQJUBBMEBUJOIFUXPPOHFCJFEBBOXF[JHJT86
%FUFSVHUSFEFOEFPWFSIFJENPFUQSPCFSFOJOUFIBLFOPQEFNBBUTDIBQQFMJKLFEZOBNJFL
EJFIFUNBSLUNFDIBOJTNFNFU[JDINFFCSFOHU [POEFSIFUBMHFNFFOOVUFOEFEBBSCJK
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CFIPSFOEFOVUTWPPS[JFOJOHFOVJUIFUPPHUFWFSMJF[FO5FHFMJKLFSUJKENPFUFOEFHFCJFET
SFMFWBOUFBDUPSFONFFSWSJKIFJELSJKHFO[BLFO[FMGUFSFHFMFO EBBSCJKWSJKHFTUFMEWBOEFUPU
OVUPFHBOHCBSFWFSQMJDIUJOHFO [PBMTSJPPMCFMBTUJOHWPPSHFCSVJLFST FDPUBY WFSHVOOJOHFO 
NPHFMJKLIFJEUPU[HOQBSPDIJBMFSVJNUFOJOFJHFOCFIFFS FUDFUFSB %JUNPFUHFCFVSFO
WPMHFOTIFUJOHBOHHF[FUUFQSPDFTWBOEFSFHVMFSJOHFOSFWJUBMJTBUJFPGXFMAFNQPXFSNFOU87
&FOOJFVXFUBBLWFSEFMJOHJTFFONPHFMJKLIFJE%PPSNJEEFMWBOTBNFOXFSLJOHUVTTFOEF
CFUSPLLFOQBSUJKFOJOXFSL[BNFDPBMJUJFTLVOOFONFUFFONJOJNVNBBOJOHSFQFOPG
APOUHJOOJOH<3FIFUBM > CFTUBBOEFDVMUVVSMBOETDIBQQFOFOOFUXFSLFOHFGBTFFSE
HFUSBOTGPSNFFSEXPSEFO%JULBOEPPSIFUUFDPNCJOFSFONFU[PHFOBBNEFTUSBUFHJTDIF
QSPKFDUFO7BOEPPSTMBHHFWFOECFMBOHJTWJBPOUXFSQFOEPOEFS[PFLEFPOEFSMJOHF
WFSCJOEJOHUVTTFOEJUTPPSUFOTFNCMFT UPUSFFLTFOPGOFUXFSLFOUFPQUJNBMJTFSFO%BBSCJK
NPFUFOEFBDUPSFOHFÕEFOUJmDFFSEFOCFUSPLLFOXPSEFO XBBSWPPSEF4UBLFIPMEFS
CFOBEFSJOH88<'SFFNBO >FFOHPFEFNFUIPEFJT;POEFSEFVJUHBOHTQVOUFOWBOIFU
POEFS[PFLMPTUFMBUFO LBOCJOOFOEFNFUIPEPMPHJFWBOA$POTUSVDUJWF5FDIOPMPHZ
"TTFTTNFOU $5" <4DIPU3JQ >FOA*OUFSBDUJWF5FDIOPMPHZ"TTFTTNFOU *5" 89
<(SJOFUBM >IFUCFTUFHFXFSLUXPSEFOWBOVJUEFCFTQSPLFOATUBLFIPMEFSCFOBEFSJOH
#JKEFSHFMJKLFNFUIPEJFLFOXPSEUHFTQSPLFOWBODPHOJUJFWFQSPDFTTFOFOAIJHIFSPSEFS
MFBSOJOH90<2VJTUFUBM 3ÚMJOH C4DIPU3JQ >%F[F[JKOWBOCFMBOHJO
WFSCBOENFUEFEPFMTUFMMJOHWBOWFSEFSHBBOEPOEFSTUFVOFOWBOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHWBO
IFUPOEFS[PFL91 FOIFUMBOHFUFSNJKOQFSTQFDUJFG.FUOBNFEF*5"NFUIPEPMPHJFTMVJU
HPFEBBOPQEFFFSEFSBMTPQUJNBBMWFSPOEFSTUFMEFQMVSJDFOUSJTDIF PGJOUFSBDUJFCFOBEFSJOH 
WPPSBMPPLPNEBUQBSUJDJQBOUFOIVOEPFMFOQBTPOUXJLLFMFOFOBGTUFNNFO CJKTUFMMFO 
UJKEFOTIFU POUXJLLFMJOHTFOPGJOUFSBDUJF QSPDFT

ŉŋ Bij de oriëntatie praat men bijvoorbeeld over de bron van het
probleem, en van daaruit werkt men
aan de oplossing (een bestaande
misstand wordt weggenomen c.q.
ontweken en niet verbeterd). Geldof
[1995] noemt deze fase het intuïtieve
niveau (tegenover het meer rationele
niveau van technische richtlijnen en
normen).
ŊŅ Zie hoofdstuk 2.2.1 .
Ŋ Onder arrangeren wordt verstaan “het arrangeren van samenwerking en conflicthantering via
tijdelijke samenwerkingsverbanden”
[Hengeveld, 1993].
Ŋ¤ De ‘drukpers’ is essentieel bij
inspraak.
Ŋ© Het benutten van de kritische
intelligentie en betrokkenheid van
de gebruiker (milieutechnisch, esthetisch en (sociaal)politiek) in de
vormgeving van milieutechnische en
ruimtelijke processen.
Ŋņ Binnen de sociologie omschreven als “de manier waarop mensen
geleerd hebben elkaar en zichzelf

te beheersen” [Goudsblom, 1974,
p.122].
ŊŇ Rodermond stelt al in 1979: “We
zullen ons bewust moeten worden
van het feit dat werkelijke vooruitgang niet langer in de eerste plaats
gericht moet zijn op een betere
materiële of immateriële verzorging
maar op ontplooiing van de mogelijkheden die we zelf hebben om
onze eigen situatie te verbeteren of
te veranderen”.
Ŋň Gebruikers binnen dit soort
langdurige transitieprocessen (verandering van de suprastructuur) kunnen de andere actoren informatie
verschaffen over de (waardering van
de) ontwikkelingen en veranderingen
gedurende een bepaalde tijd.
Ŋŉ Zie hoofdstuk 10.2.1 en hoofdstuk 12.4.5 .
ŊŊ Zie hoofdstuk 12.2.3 .
Ŋŋ Beide methodieken zijn gebaseerd op sociale interactie tussen
actoren en onderhandelingen en zijn
ontwikkeld voor het verbreden van
het ontwerp- en ontwikkelingspro-

ces van zowel technologie- als ook
beleidsontwikkeling.
ŋŅ Het gaat vooral om het denken
van de betrokken actoren buiten de
eigen kaders (paradigma’s) [Quist et
al., 2000].
ŋ In verband met het vinden van
acceptabele creatieve oplossingen
voor toekomstige problemen (zoals
milieubewustzijn) en dan vanwege
de eigen perceptie die de verschillende maatschappelijke groepen hebben
aangaande duurzame ontwikkeling
en de wijze hoe daaraan gerelateerde
problemen kunnen worden opgelost.
De werkvorm van de ITA en CTA
methoden is gebaseerd op basis van
workshops met de belanghebbenden
van het desbetreffende project. De
ontwikkelings workshop organisatie
is vaak opgebouwd uit de volgende
4 elementen: (1) Belanghebbenden
betrokkenheid en workshop organisatie (bijv. ketengerelateerd); (2)
kennismaking en introductie; (3)
creativiteit sessie (diversificatie); (4)
clustering en uitwerking (convergentie).
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"MTIFUNPNFOUWBOJOJUJBUJFGOBBSIFUOJWFBVWBOFFOPOUXFSQQSPDFTLBOXPSEFOHFUJME
WFSBOEFSUPPLEFXJK[FWBOPSHBOJTBUJF0NEBUIFUPOUXFSQQSPDFTXPSEUHF[JFOBMTFFO
DPNQMFYQSPDFTNFUNFFSEFSFCFMBOHIFCCFOEFO LBOIFUPOUXFSQFOSFBMJTFSJOHTQSPDFT
IFUDPODFQUWBOA0QFO%FTJHO<-PPO (VOTUFSFO-PPO >WPMHFO#JOOFOEF
QMVSJDFOUSJTDIFPGJOUFSBDUJFCFOBEFSJOHJTIFUDPODSFUFPOUXFSQFOPOUXJLLFMJOHTQSPDFTUF
PNTDISJKWFOBMTEFA$P%FTJHOCFOBEFSJOH<0PTUSB > XBBSCJKJFEFSFEFFMOFNFSJOIFU
QSPDFTXPSEUHF[JFOBMTFFOFYQFSUPQ[JKOPGIBBSHFCJFE%FBSDIJUFDU[PSHUWPPSQSPCMFFN
TQFDJmFLFJOUFSBDUJF[PEBUFFOHF[BNFOMJKLPOUXFSQPGFOLFMFPOUXFSQWBSJBOUFOUPUTUBOE
LPNFO92
%FHFXBBSXPSEJOHWBOFFOWFSBOEFSEFDPOUFYUFOEF[F[JDIUCBBSNBLFOJTOPPE[BBLPQ
XFHOBBSFFOEVVS[BNFTBNFOMFWJOH)FUJTPOWPMEPFOEFWPPSXBBSEFWPPSWFSBOEFSJOH
EBBSWPPSNPFUIFUNPOJUPSFO IFUXBBSOFNFO FWUWFSBOEFSFOFOMFSFOCJOOFOEFTBNFO
MFWJOHFFOEJSFDUFSPOEFSEFFMXPSEFOWBOEJFTBNFOMFWJOH
%FWPPSXBBSEFWPPSFFOHPFEFFOWPMIPVECBSFLXBMJUFJUWBOEFHFCPVXEFPNHFWJOHMJHUJO
FFOA[FMGMFSFOEFNBBUTDIBQQFMJKLFPSHBOJTBUJF)FUWPSNUEFCBTJTWBOHFNFFOTDIBQQFMJKLF
DPHOJUJFWFQSPDFTTFOEJFNPHFMJKLMFJEFOUPUFFOHSPUFSFFĊFDUJWJUFJUWBOIBOEFMFO%JUTPPSU
ATPDJBMFMFFSQSPDFTTFOXPSEUPPLBBOHFEVJENFUASFnFYJWFNPEFSOJTBUJPO<#FDL >8F
TQSFLFOEBOWBOFFOABTTJTUFETFMGIFMQDPOTUSVDUJFNFUBMTIPPGEEPFMATFMGSFMJBODFFOFFO
[FMGMFSFOEFTVQSBTUSVDUVVS
)FUJOUSPEVDFSFOWBOFFOQMBUGPSNXBBSCFXPOFSTGZTJFLFOPGEJHJUBBMNFUFMLBBSPWFSEF
HFXFOTUF POUXJLLFMJOHFOLVOOFODPNNVOJDFSFO IBOEFMFOFOCFTMJTTFOLBOEJUPOEFS
TUFVOFO)FUHFÕNQSPWJTFFSEFIBOEFMFOXPSEUJOEF[FCSPOHFPSJÑOUFFSEFBBO[FUHFLPQQFME
BBOIFUDSFBUJFWFQSPDFT%F'SBOTFBOUSPQPMPPH-ÏWJ4USBVTT<>PNTDISFFGEJUBMT
ACSJDPMBHF93/BBTUEF[PHFOBBNEFANBUFSJÑMFCSPOOFO [PBMTEFGZTJFLFJOGSBTUSVDUVVS EF
HFCPVXFO JOGPSNBUJFTZTUFNFOFOmOBODJFSJOHTNJEEFMFO NPFUFOJOIFUCJK[POEFSEF
DPHOJUJFWF BĊFDUJFWFFOTPDJBMFCSPOOFO94[PCFOVUXPSEFOEBUEFPQHBWFEBBEXFSLFMJKL
VJUHFWPFSEXPSEU

13.4.4
voorbeeldconcepten uit de uitvoeringsen beheersfase
#JOOFOWFSTDIJMMFOEFPOEFS[PFLFO</"80 1GFJĊFS .BO[JOJ+ÏHPV >
[JKOEJWFSTFOPSNBUJFWFTDFOBSJPTPOUXJLLFMENFUEBBSJOXFOTCFFMEFONFUCFUSFLLJOHUPU
FFOBOEFSF NFFSEVVS[BNFPNHBOHNFUEFXPPODRMFFGDPOEJUJFPOEFSTUFVOFOEF
WPPS[JFOJOHFO)FU4VT)PVTFQSPKFDU<4VTIPVTF >CFTDISJKGU[FT[PHFOBBNEF%04
CFFMEFO PGXFM%FTJHO0SJFOUFE4DFOBSJPT<1GFJĊFS >
r A$PNGPSU.BOBHFNFOU4FSWJDFIFUBBOCJFEFOWBOFFOJOUFHSBBMA)VJTNBOBHFNFOU
TFSWJDF WFS[PSHEEPPSEFADPNGPSUMFWFSBODJFST OVUTCFESJKWFO NFUOBESVLPQFOFSHJF
FċDJÑOUF JOUFMMJHFOUFUFDIOPMPHJF
r A&EVNBUJPOIFUBDDFOUMJHUPQFEVDBUJFFOWPPSMJDIUJOHPQHFCJFEWBOWFSEVVS[BNJOH
WBOEFMFFGPNHFWJOHWBOEFJOEJWJEVFMFHFCSVJLFSTCFXPOFSTEPPSNJEEFMWBOIFUWJTVBMJ
TFSFOWBODPOTVNQUJFWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO DPOTVMUBUJFFOTUJNVMFSJOHTQSPHSBNNBT
r A/BUVSBM-JWJOHIFUPQFMLBBSBGTUFNNFOWBOMFFGTUJKMFOPQIFUTFJ[PFOFOFUNBBM
HFWBSJFFSEFBBOCPEWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOFOLXBMJUFJUFO UFNQFSBUVVS XBUFS MJDIU 
nFYJCJMJUFJU NFUEFOBESVLPQPOBGIBOLFMJKLIFJE [FMGWPPS[JFOJOH WBOEFIVJTIPVEFOT
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r A"DUJWF)PVTFEFJO[FUWBOSPCPUJDBUCWWPMMFEJH BVUPNBUJTDI WPPS[JFOWBODPNGPSU
CJOOFOFFOWFSQMJDIUHFTUFMEF NBYJNVN WFSCSVJLTMJNJFU
r A8FBSBCMFTBBOQBTTJOHWBOEFDPNGPSUWPPS[JFOJOHFOOBBSIFUJOEJWJEVFMF QMBBUTPOBG
IBOLFMJKLF TDIBBMOJWFBV[PBMTEF[HOJOUFMMJHFOUFLMFEJOHFOAXFBSBCMFWPPS[JFOJOHFO
r A$PNF5PHFUIFSIFUEFMFOWBOWPPS[JFOJOHFOFOHFNFFOTDIBQQFMJKLF
DPNGPSUHFSFMBUFFSEF EJFOTUFOFOQSPEVDUFO EFDFOUSBMJTBUJF 
)FUCFUSFGUTDFOBSJPTEJFOPHOJFUHFÕNQMFNFOUFFSE PGNJMJFVUFDIOJTDIHF[JFOLXBOUJUBUJFG
HFÑWBMVFFSE[JKO95 NBBSXBBSWPPSBMFOLFMFDPODFQUFOCFTUBBOEJFOFJHFOOBBS EFMFOWBO 
EFCPWFOHFOPFNEF WFFMBMHFCSVJLFSTHFSFMBUFFSEF BBOQBTTJOHFO
#JOOFOEFVJUWPFSJOHTFOCFIFFSTGBTFWBOEF[FWFFMBMEFDFOUSBMFDPODFQUFO HFSJDIUPQ
WFSBOEFSFOEHFCSVJL96 JTBMMBOHFSOBHFEBDIUPWFSIFUCFIFFS FOEFCFIFFSTJOH WBO
TZTUFNFOFOEJFOTUFOPQFFOEFSHFMJKL MBHFS TDIBBMOJWFBV*OIFU7FSFOJHE,POJOLSJKLFO
EF7FSFOJHEF4UBUFOJTBMHFÑYQFSJNFOUFFSE&FOWPPSCFFMEJTIFU&OFSHJF4FSWJDF#FESJKG97
)FUCJFEUEFNPHFMJKLIFJEWBOFFONFFSHFCSVJLFST FOMPDBUJFTQFDJmFLFBBOQBL NFU
CFUSFLLJOHUPU[PXFMEFWSBBHBMTEFBBOCPELBOUWBOEFTFSWJDF JOEJUHFWBMFOFSHJFMFWFSJOH 
&OFSHJFEJFOTUFO[JKOJO/FEFSMBOE WPPSBMTOPH NJTMVLU98
)FUQSJODJQFJT BMEBOOJFUHFDPNCJOFFSE UFWFSCSFEFOOBBSEFBOEFSFOVUTTUSPNFO PGPQ
[ONJOTUEFNFFTUFTTFOUJÑMFEBBSWBO)FUWPPSEFFMWBOEFJO[FUWBOIFU &OFSHJF 4FSWJDF
#FESJKGJTEBUIFULBOIFMQFOCJKIFUTQSFJEFOWBOSJTJDPFOIFUDSFÑSFOWBOFFOMPLBMF
JEFOUJUFJUWPPS FOFSHJF EJFOTUFO%JUMBBUTUFJTWBOCFMBOHJOFFOHFMJCFSBMJTFFSEFNBSLU 
XBBSBGOFNFSTATOFMLVOOFOWFSBOEFSFOWBOUPFMFWFSBODJFS

ŋ¤ De ontwerpmethodologie (zie

ook hoofdstuk 1.4.2) volgt globaal
de driedeling: ‘probleemdefiniërende
fase’ (hoofdstukken 3 t/m 7), werkwijze bepalende fase (hoofdstukken
10 t/m 14), en ‘vormgevende fase’
(hoofdstuk 15).
ŋ© In een creatieve dialoog wordt
tegelijkertijd zowel een (gemeenschappelijk) idee gevolgd als ook
spontaan (d.w.z. door ingeving van
het (synergie)moment) nagedacht
over hoe op basis van de aanwezige
‘bronnen’ iets zinvols te ontwikkelen
is. Het is een ‘bottom-up-proces’
[NAWO, 2001].
ŋņ De cognitieve bronnen duiden de
mentale denkmodellen, de affectieve
bronnen de emotionele betrekkingen
en wederzijdse verbindingen, en de
sociale bronnen de sociale structuur
van het geïmproviseerde dialoog- en
handelingsproces [Cunha, 2000].
ŋŇ Binnen het onderzoek
[SusHouse, 2001] heeft alleen een
kwalitatieve milieutechnische analyse
en trendonderzoek plaats gevonden.

ŋň Het merendeel van de scenario’s

impliceerde veranderingen die niet
alleen een gevolg met betrekking tot
de milieubelasting van de functie
zelf inhield, maar ook van de voorziening van de ‘functie’ zelf (bijv. bij
het ‘Come Togehter scenario’, de
wijze hoe energie geleverd wordt:
decentraal).
ŋŉ Het is relevant te kijken naar
het Verenigd Koninkrijk, waar al
langer sprake is van een geliberaliseerde energiemarkt en waar
het (Amerikaanse) concept van
de ‘Energy Sevices Companies’
(ESCo’s) door toedoen van de deels
overheids gefinancierde ‘Energy
Saving Trust’ (E.S.T.) meer is uitgewerkt naar de Europese situatie.
De Energy Saving Trust definieert
de ESCo’s als: “being a company
providing a complete energy service,
combining energy supply with the
provision of measures concerned
with efficient use” [Urbed, 2001].
De ESCo’s zijn oorspronkelijk
ontstaan als pionierswerk in de
V.S. door het Rocky Mountain

Institute, waarna ze zijn overgenomen door vooraanstaande bedrijven
in de utiliteits sector. Er zijn nog
maar weinig echte voorbeelden
van ESCo’s. In Engeland wordt
als voorloper Thameswey Energy
gezien, terwijl bijvoorbeeld in
Denemarken het DIFKO als –nog
groeiend- voorbeeld kan dienen. De
diensten (services) lopen uiteen van
energie efficiëntie, het verkopen van
de eerder besproken ‘Negawatts’
tot en met de locale aanbieding
van warmte en elektriciteit. Meer
concreet houdt dit voor bijv. het
DIFKO in: huis(houden) gebonden waarderings(cijfer) lijsten voor
energiegebruik en toegepaste –outillages en vergelijking met nabijgelegen, gelijkwaardige huizen c.q.
huishoudens; kleine schaal WKK’s,
‘private wire’ elektriciteitsverkoop,
zonder (door)berekening publieknet
gebruik; en energiediensten voor
locale, al dan niet private partijen.
ŋŊ Als oorzaak wordt gezien dat het
concept wellicht te vroeg is geïntroduceerd (in de nog niet of onvoldoende geliberaliseerde markt.
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)FUDPODFQULBOEFPOUXJLLFMJOHWBOMPLBMFIFSOJFVXCBSFFOFSHJFCSPOOFOIFMQFOPOEFS
TUFVOFOFOLBOCJKESBHFOBBOEFWFSTDIVJWJOHOBBSMFWFSJOHTXBBSEFO[PBMTAWFSXBSNJOH
FOCJKWPPSCFFMEWFSTDIJMMFOEFTDIBMFOWBOADPNGPSU<3PBG7JMKPFO 6SCFE 
.FJKLBNQ >#JKLPNFOEWPPSEFFMJTEBUEFFOFSHJFPG BGWBM XBUFSCFESJKWFOEJDIUFS
CJKEFFJOEHFCSVJLFST DRLMBOUFOLPNFO997BOEPPSTMBHHFWFOECFMBOHJTEFDPNNVOJDBUJF
FOJOGPSNBUJFWFSTUSFLLJOHOBBSEFFJOEHFCSVJLFST)FUDPODFQUWBOATMJNNFACFNFUFSJOHFO
GBDUVSFSJOH UF[BNFONFUWBSJBCFMFUBSJFGTUSVDUVSFOHFLPQQFMEBBOIFUHFCSVJLFSTHFESBHJT
NPHFMJKLFFOHPFECFHJO100
Figuur 13.3
‘Autarkisch Waterwijk Project’,
Steiger-eiland concept

"OEFSFSFFETHFÕOJUJFFSEFDPODFQUFOSJDIUFO[JDIPQEFWSBBH[JKEFWBODPNGPSUCFEJFOFOEF
TUSPNFOFOJOGSBTUSVDUVSFO;FWBMMFOCJOOFOIFUQSJODJQFWBOA&EVNBUJPO FO[JKOEF
[PHFOBBNEFAFJOEHFCSVJLFS EFAGFFECBDLAFOIFUAJOOPWBUJFWFCFNFUFSJOHTDPODFQU
%FBDIUFSHSPOEWBOIFUQSJODJQFWBOFJOEHFCSVJLFSCFNFUFSJOHTDPODFQUHBBUWFSEFSEBOEF
NFUFSLBTUCJKEFWPPSEFVS)FUCFUSFGUEFUSBOTJUJFWBOMFWFSJOHWBOFFOQSPEVDUOBBSFFO
EJFOTU101<.FJKLBNQ >&FOHFBWBODFFSEQSJODJQFSJDIU[JDIPQTQFDJmFLFBQQBSBUFO 
EJFOPEJH[JKOWPPSIFUPN[FUUFOWBOEFEJFOTUJOFFOHFCSVJLFSTEPFM
&MFDUSPMVYIFFGUCJKWPPSCFFMEPOEFS[PFLHFEBBOOBBSEFAMJGFDZDMFFOEFNJMJFVUFDIOJTDIF
JNQBDUWBOIVOQSPEVDUFO%JSFDUHFWPMHWBOIFUPOEFS[PFLXBTFFOHSPPUFYQFSJNFOU
XBBSCJKIVJTIPVEFOTJO;XFEFOFFOHSBUJTXBTNBDIJOFLSFHFOFOEFCFNFUFSJOHFO
GBDUVSFSJOHHFTDIJFEEFPQHSPOEWBOEFIPFWFFMIFJEAXBTIDZDMFT102<&MFDUSPMVY >
)FUQSJODJQFWBOAGFFECBDLPQUJNBMJTBUJFJTJOWFFMMBOEFO XBBSPOEFS/FEFSMBOE 
POEFS[PDIU*O/PPSXFHFOJTPOEFS[PFLHFEBBOOBBSIFUNPHFMJKLFOVUWBOIFUCJK
GBDUVSFSJOHPQTQMJUTFOOBBSTPPSUFJOEHFCSVJLJODPNCJOBUJFNFUIFUUPOFOWBOSFGFSFOUJF
XBBSEFOWBO RVBHSPPUUFFOQSPmFM WFSHFMJKLCBSFIVJTIPVEFOT103<6SCFE >
4UFFETNFFSBBOEBDIUXPSEUCFTUFFEBBOJOOPWBUJFTNFUCFUSFLLJOHUPUWFSCFUFSEF
CFNFUFSJOH WBSJÑSFOEJOFFOWFSCFUFSEPOUXFSQPGBOEFSFEBOXFMNFFSDPNQMFUFXFFSHBWF
WBOHFHFWFOT
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Hoofdstuk 13

Sleutelfactoren & Plan van Aanpak

13.5
Conclusies & Aanleiding Hoofdstuk 14
13.5.1
conclusies hoofdstuk 13
t 7SPFHFSIBEKFEFESJFIPFL#VSHFST .BSLU 0WFSIFJE%JUJTOVWFFMDPNQMFYFS QQT
DPOTUSVDUJFT HFDPNCJOFFSEQBSUJDVMJFSPQESBDIUHFWFSTDIBQ FUD EBBSEPPSJTIFU
CFUSFLLFOWBOCVSHFSTJOFFOWSPFHUJKEJHTUBEJVNWBOOPHHSPUFSCFMBOHHFXPSEFO
t %FDFOUSBMJTBUJFWBOQSPKFDUFOOBBSMBHFSFTDIBBMOJWFBVTNBBLUIFUGPSNVMFSFOWBO
DPODSFUFHFNFFOTDIBQQFMJKLFEPFMFOFFOWPVEJHFS NBBSWSBBHUPPLNFFSTUVSJOH
t *OFFOFDPOPNJTDIFPGUPFHFWPFHEFXBBSEFWPPSLMFJOWFSCSVJLFST EPPSUSBOTGPSNBUJF
WBOQSPEVDUJFBBOCPEOBBSEJFOTUFOBBOCPE EJFOTUFOBBOCPEJSUEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO 
XPSEUEPPSEFBBOCJFEFSTOPHPOWPMEPFOEFWPPS[JFO
t .FFSWSJKIFJEWPPSHFCSVJLFSTWSBBHUPNTUFSLFTUVSJOHPQIPPGEMJKOFO OBBTUFFO
XFEFSLFSJHFSFMBUJFUVTTFOCFTUVVSEFST CFXPOFSTFOACPVXFST
t %FBMTHFXFOTUCFTDIPVXEFEJĊFSFOUJBUJFJTCJKEFOVHBOHCBSF DFOUSBMFTBNFOTUFMMJOH
WBOOFUXFSLFOPWFSXFHFOEFFODPNQMJDFSFOEFGBDUPS FOEBBSEPPSNPFJMJKLPGOJFU
SFBMJTFFSCBBS%JUTUBBUEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHJOEFXFH
t #FTMVJUWPSNJOHSPOEEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSTMBBHUWJBIFUADPBDINPEFM BMTEF
QBSUJDJQBUJFWBOHFCSVJLFSTENWADPQSPEVDUJFHFTUJNVMFFSEXPSEU
t 8BUOVQBSUJDJQBUJFIFFUJTWBBLHFFOQBSUJDJQBUJFJOEF[JO[PBMTXFEJUCFEPFMEIFCCFO
t 0NUFTQSFLFOWBOQBSUJDJQBUJFNPFUFFOA[FMGMFSFOEFTVQSBTUSVDUVVSXPSEFO
OBHFTUSFFGE XBBSCJKTPDJBMFMFFSQSPDFTTFOXPSEFOHFÕOUFHSFFSEJOEFPOUXJLLFMJOHT
FOHFCSVJLTGBTFO

ŋŋ De veelal grotere kapitaal investe-

ringen bij toepassing van decentrale
(energie) concepten op basis van
hernieuwbare bronnen leiden tot
de trend dat de financiële last wordt
gespreid door middel van het aanbieden van lease regelingen voor
verschillende vormen van energie-efficiënte outillage, zoals WKK units.

methode voor het toe-leveren ten
behoeve van het eindgebruik en het
naar de wens van de eindgebruiker
aanpassen van de dienst.

Ņ¤ Hoewel de kapitaalkosten van
de meer energie efficiënte machines
hoger zijn en de levenscyclus-kosten
lager zijn, komen de financiële risico’s van toepassing van een duurdere, maar milieuvriendelijk apparaat
ŅŅ Een belangrijke voorwaarde
voor rekening van de leverancier van
voor het efficiënter sturen en uitde dienst (Electrolux), die daarmee
balanceren van vraag en aanbod
een beter onderhoud en beheer probinnen een systeem of ruimtelijke
gramma kan opzetten en uitvoeren
eenheid (gebouw, buurt, wijk, etc.).
[Urbed, 2001]. Electrolux claimt dat
Ņ De achtergrond is dat het in thehet ook het gebruikersgedrag beïnorie de klant zou moeten richten op
vloedt, zoals het draaien van volle
het maximaliseren van de bruikbaarwasmachines [Electrolux, 1999].
heid van de dienst, terwijl de toeleŅ© Uit het onderzoek kwam naar
verancier zich zou moeten richten
op het kiezen van de meest efficiënte voren dat de extra informatie als

uiterst bruikbaar wordt ervaren, en
dat nog meer toegespitste referentiewaarden (ca. elke 60 dagen) gewenst
zijn. De opsplitsing naar soort
eindgebruik daarentegen werd van
minder belang geacht, en zou eens
per jaar kunnen worden verzorgd.
Door 20% van de huishoudens werd
aangegeven dat interesse bestaat
voor een directe toegang tot de
eigen en referentie consumptiegegevens via het internet. Studies in de
Verenigde Staten hebben overigens
aangetoond dat deze verschaffing
van extra (relevante) informatie niet
per definitie leidt tot een lager verbruik [Urbed, 2001]. Wel geldt dat
energie in de Verenigde Staten (te)
goedkoop is.
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t *OEFIVJEJHFATQFDJBMJTBUJFTBNFOMFWJOHIFFGUBMMFFOFFOHFMJKLXBBSEJHFCFIBOEFMJOH
NFUWBOBMMFCFMBOHIFCCFOEFO APQFOEFTJHO [POEFSWPPSXBBSEFOWPPSBG UF[BNFO
NFUFFOQMVSJDFOUSJTDIFNFUIPEFWBOJOUFSBDUJFEFNFFTUFLBOTPQEZOBNJTDIFFOPG
SFnFYJFWFQSPDFTTFOWBOPOUXJLLFMJOH SFBMJTBUJFFOHFCSVJL
t %FSPMWBOEFPOUXFSQFSWFSBOEFSU/BBTUIFUHBOHCBSFDSFÑSFOWBOWPPSXBBSEFO
WPPSIFUPOUTUBBOWBOSVJNUFMJKLF TPDJBMFFONJMJFVLXBMJUFJUXPSEU[FVJUHFCSFJE
NFUIFUPOEFSTUFVOFOFOWJTVBMJTFSFOWBODPODSFUFHFNFFOTDIBQQFMJKLFEPFMFOFOIFU
POUXJLLFMFOWBOWBSJBOUFO)FUJTWFSTUBOEJHEFPOUXFSQFS MFJEFOEFBDUPSCJKIFU
USBOTGPSNBUJFQSPDFTUFMBUFO[JKO

13.5.2
aanleiding hoofdstuk 14
)FUPQTUFMMFOWBOEFCFMBOHSJKLTUFNJMJFVUFDIOJTDIF SVJNUFMJKLFFOTPDJBMFDSJUFSJBWPPS
BMUFSOBUJFWF TZTUFNFOIFFGUHFMFJEUPUFFOTFSJFWBOQPUFOUJÑMFDPOEJUJFT
7BOVJUIFUHFIBOUFFSEFTPDJBBMDPOTUSVDUJWJTUJTDIEFUFSNJOJTNFJTIFUCFMBOHWBOEF
QPUFOUJÑMFHFCSVJLFSTHFSFMBUFFSEFDPOEJUJFTUFOPQ[JDIUFWBOEFSVJNUFMJKLFFONJMJFV
UFDIOJTDIFDPOEJUJFTWPPSPQHFTUFME
)FUCFMBOHWBOEJĊFSFOUJBUJFJTBBOHFUPPOE0OEFSTDISFWFOJTEFOPPE[BBLUPUIFUNBYJNBBM
CFUSFLLFOWBOEFWFSTDIJMMFOEFBDUPSFOFOIFUCFMBOHWBOIFUWFSLMFJOFOWBOEFTDIBBM
WBOJNQMFNFOUBUJFCJKTUSVDUVSFFMBOEFSFPQMPTTJOHFO%FQPUFOUJÑMFEFFMUFDIOJFLFODR
EFFMTZTUFNFOWBOEF[FTUSVDUVSFFMBOEFSFPQMPTTJOHFONPFUFOOVHFBOBMZTFFSEXPSEFO
%BBSUPFJTIFU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFOHFÕOUSPEVDFFSE
)JFSJOXPSEFOEFCFMBOHSJKLTUFPQMPTTJOHTSJDIUJOHFOPNTDISFWFO [PBMT[F[JKOWPPSUHFLPNFO
VJUEFBOBMZTFTWBOEFIPPGETUVLLFOCJOOFOEJUPOEFS[PFLXBBSJOEFBDIUFSHSPOEWSBHFO
XPSEFOCFBOUXPPSE%BBSOBBTULPNUIFU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO 1W. PWFSFFO
NFUEFHFTUFMEFNJMJFVUFDIOJTDIF SVJNUFMJKLFFOTPDJBMFDSJUFSJB [JKIFUEBU[FNFFSPQMPTJOHT
HFSJDIUPNTDISFWFOXPSEFO FOEBBSNFFBMTLBOTSJKLFPQMPTTJOHTSJDIUJOHFOHFMEFOCJOOFO
IFUPOUXFSQFOPQUJNBMJTBUJFQSPDFT
)FUQSPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFOLBOIFULBEFSWPSNFOWPPSIFUPOUXFSQQSPDFTCJOOFO
EFIPPGEDBTFTUVEJFJOIPPGETUVL XBBSIFUHFDPODMVEFFSEFHFUPFUTUXPSEUBBOQSBLUJKL
TJUVBUJFT PN[POBVXHF[FUNPHFMJKLEFTZTUFNBUJTDIFLXBMJUFJUFOFOEFHSFO[FOWBOEF
BG[POEFSMJKLFTFHNFOUFOBBOUFHFWFO

LEESWIJZER MODEL A: 14
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14

MODEL D :

14

Proloog

P

Probleemstelling &
Methodologie
Afbakening &
Definiëring

1
2
DEEL I

Conclusies &
Aanbevelingen

Huidige Technische
Infrastructuren
Aandeel Milieubelasting
Technische Infrastr.
Toekomstige Ontwikkelingen & Verleden

16

THEORIE

3
4
5

Heteronomie:
Centrale systemen
Autonomie:
Decentrale systemen

6
7

P.v.M. 6 / 7

P.v.M. 3 / 4 / 5

DEEL V

DEEL II

Autarkische &
Autonome concepten
Geïntegreerde Systemen en - Concepten

8
9

Interconnectie &
Netwerk Geometrie 10
Consequenties
Ruimtelijke Ordening 11

P.v.M. 10 / 11

P.v.M. 8 / 9

DEEL III

EVA Lanxmeer
Culemborg, casus 15
Programma van
Mogelijkheden (P.v.M.) 14

Ontwerp
Condities / Criteria
Sleutelfactoren &
Plan van Aanpak

12
13

DEEL IV

PRAKTIJK

Programma van Mogelijkheden

14.1
Inleiding
14.2
Programma van mogelijkheden Deel II
14.3
Programma van mogelijkheden Deel III
14.4
Programma van mogelijkheden Deel IV
14.5
Overzicht PvM & Aanleiding Hoofdstuk 15

h 14

i1SPDFTTFOBMTHMPCBMJTFSJOH
EJHJUBMJTFSJOH UPFOFNFOEFNPCJMJUFJU 
NVMUJDVMUVSBMJUFJUFOTDIBBMWFSHSPUJOH
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Hoofdstuk 14

Programma van Mogelijkheden

14.1
Inleiding
5FOCFIPFWFWBOFFOPOEFS[PFLTTUSVDUVVSEJF[PXFMBOBMZUJTDIFBMTPOUXFSQHFSJDIUFBBOQBL
TUFVOUJTHFLP[FOWPPSEFJOUSPEVDUJFWBOFFO[PHFOPFNEA1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO
1W. #JOOFOEJU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFOXPSEFOTVDDFTFOGBBMLBOTFOPQMPTTJOHT
HFSJDIUPNTDISFWFOFOXPSEFOEFHFMEFOEFOFUXFSLFOFOTQFDJmFLFBDUPSFO NFUOBNF
HFCSVJLFST HFLPQQFMEBBOEFFDPTZTUFNFO
;PXFMIFUEFEVDUJFWFBMTIFUJOEVDUJFWFPOEFS[PFLTEFFMIFCCFOCJOOFOIFUPOEFSEFFM
AUIFPSJF¤BBOEBDIUTQVOUFOWPPSIFU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFOPQHFMFWFSE)FU1W.JT
VJUHFTDISFWFO PQEBUIFUOJFUPQHFWBUXPSEUBMTTFDFFONBBUSFHFMFOMJKTUPNEFPNTDISFWFO
EPFMTUFMMJOHUFCFSFJLFO©
)FUIPPGETUVLWPSNUUF[BNFONFUEFPOUXFSQDSJUFSJBVJUIPPGETUVLFOIFUJOIPPGETUVL
VJUHFXFSLUFQMBOWBOBBOQBLEFCBTJTWPPSEFVJUXFSLJOHWBOEFFJOEDBTVT-BOYNFFS
$VMFNCPSH ņ
&SJTHFFOTQSBLFWBOCFBOUXPPSEJOHWBOTQFDJmFLFBDIUFSHSPOEWSBHFOWBOEJUPOEFS[PFL
XFMXPSEUFFOMFJESBBEWPPSQSBLUJKLTUVEJFTDRVJUXFSLJOHFOHFCPEFOWPPSEFHFTUFMEF
DFOUSBMFQSPCMFFNTUFMMJOHPQCBTJTWBOEFJOWPPSHBBOEFIPPGETUVLLFOOBBSWPSFOHFLPNFO
TVDDFTFOGBBMGBDUPSFO)FUIFFGUHFFOIPPGETUVLTQFDJmFLFDPODMVTJFTFOIFUWPMHUEF
POEFS[PFLTPQ[FUUPUEVTWFSSFA1SPCMFFNBOBMZTFFOoEJBHOPTF EFFM** A#FTUBBOEF
DPODFQUFOFO"MUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFT EFFM*** FOA0OUXFSQQBSBNFUFST EFFM*7 Ň
7BOVJUEFEJWFSTFHF[JDIUTQVOUFOEJFBBOEFPSEF[JKOLPNFOWFSHFMJKLCBSFQSPHSBNNB
QVOUFOOBBSWPSFO SFEFOXBBSPNIFUIPPGETUVLBGTMVJUNFUFFOPWFS[JDIUWBOEF
WFSTDIJMMFOEFQVOUFOWBOIFU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO

 Het Programma van

Mogelijkheden (PvM) is in het kader
van deze studie begin 2000 geïntroduceerd en gepresenteerd. Later
wordt in andere studies ook wel
gesproken van het ‘Essay of Clues’
(‘aanwijzingen’), als “een kaart voor
de ontwikkeling van op gezondheid
en hygiëne gebaseerde interactieve
relaties tussen ontwerpen en de
natuurlijke wereld” [McDonach &
Braungart, 2003; p.15]. Het P.v.M. en
de E.o.C. zijn qua opzet en inzet vergelijkbaar in het (her)ontwerpproces:
De opzet is dusdanig, dat de aanwijzingen of mogelijkheden in samenhang te lezen zijn, en niet als een
eenvoudige checklist gezien moet
worden.

¤ Zie hiervoor hoofdstuk 1.4.2 met

betrekking tot de onderzoeksmethodiek op basis van de regulatieve

cyclus van Van Strien, met een
theoretisch en praktisch deel.
© Evenals de Essay of Clues bevat
het PvM een oplossingsgericht kader
met zowel kansrijke directe maatregelen (oplossingen), als proces
ondersteunende (indirecte) maatregelen. Het bevat ook kansrijke
situaties c.q. omstandigheden voor
implementatie en algemene en specifieke succes- en faalfactoren voor
het introduceren van lokale zelfvoorziening. De onderlinge verwevenheid
die voortkomt uit de hoofdstukken
van dit onderzoek maakt dat het
Programma van Mogelijkheden niet
als opsomming te lezen is.
ņ In deze onderzoekscasus zal op
grond van de gestelde eisen (ontwerpcriteria) en mogelijkheden
(PvM), een plan uitgewerkt worden
op basis van een ‘coginitive agent’

(zie hoofdstuk 1.4.1).
Ň De programmapunten zijn oplopend genummerd en via de paragrafen terug te voeren naar het hoofdstuk waaruit ze voortkomen. Indien
een ‘programmapunt’ een herhaling
van een eerder beschreven programmapunt betreft (bijvoorbeeld binnen een andere context) is deze via
een kleiner weergegeven herhaling
van het oorspronkelijke programmapunt weergegeven, tezamen met
een ‘+’ teken en een opsomming
naar gelang de hoeveelste keer het
een gelijk programmapunt betreft
(a,b,c, d etcetera); om aan te geven
of het programmapunt elders terug
te vinden is. Binnen de hoofdstukken waar de programmapunten uit
voortkomen zijn deze eenmalig
aangegeven in de kantlijn (de eerste
keer dat het genoemd wordt).
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14.2
Programma van Mogelijkheden, Deel II
14.2.1
begripsbepaling
0OEFS[PFLTEFFM**CFUSFGUEFQSPCMFFNBOBMZTFFOEJBHOPTFTUFMMJOH)FU1SPHSBNNBWBO
.PHFMJKLIFEFOWPMHUEFIPPGETUVLLFOFOCFTUBBUVJUWJKGEFMFOIFUQSPHSBNNBEBUWPPSU
LPNUVJUEFBOBMZTFWBOEFCFTUBBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFO 1W. EFBOBMZTFWBOEF
NJMJFVCFMBTUJOHEBBSWBO 1W. EFIJTUPSJTDIFBOBMZTFFOUPFLPNTUQBEFO 1W. FOEF
PQMPTTJOHTSJDIUJOHFOIFUFSPOPNJF 1W. FOBVUPOPNJF 1W. 
#JKIFU[PFLFOOBBSFFOPQUJNVNTDIBBMWPPSIFULPSUTMVJUFOWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJT
FFOHMPCBMFJOEFMJOHUFNBLFOOBBSFFOUFDIOJTDI FDPOPNJTDIFOTPDJBBMPQUJNVNň4PDJBMF
BTQFDUFO [PBMTEFHFCSVJLTCFQFSLJOHFO IFUTPDJBMFJTPMFNFOUFOBOEFSFCF[XBSFOEJFJOIFU
WFSMFEFOOPHTQFFMEFO WPSNFOTUFFETNJOEFSFFOQSPCMFFN&DPOPNJTDIHF[JFO[JKOFSWFFM
WFSTDIJMMFOUVTTFODFOUSBMFFOEFDFOUSBMFTZTUFNFOFOUVTTFOEFEFDFOUSBMF
TZTUFNFOPOEFSMJOH7PPSXBUCFUSFGUEFHFPHSBmTDIFPNTUBOEJHIFEFO WFSLFFSU/FEFSMBOE 
WBOXFHF[JKOCFQFSLUFPQQFSWMBLUF IPHF CFWPMLJOHT EJDIUIFJEFOCFXFSLCBSFCPEFNHF
TUFMEIFJE JOFFOSFMBUJFGHVOTUJHFQPTJUJFPN OPH UFLVOOFOLJF[FOWPPSFFOHFMFJEFMJKLF
PWFSHBOHWBOEFIVJEJHFJOGSBTUSVDUVSFO NFUOBNFEFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVS OBBS
BMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFTŉ#JKFFOFWFOUVFMFWFSBOEFSJOH[BMIFUTPDJBMFPQUJNVNIFU
CFTMJTTFOEFBTQFDUXPSEFO BMHFMEUEBUEJUTUFSLTJUVBUJFFOHFCSVJLFSTTQFDJmFLJT)FU
1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO 1W. SJDIU[JDIPQIFUWSBBHTUVLNFUCFUSFLLJOHUPU
EFJOWVMMJOHWBOIFUGZTJFLFTDIBBMWFSHSPUJOHTQSPDFT

14.2.2
technische infrastructuren (PvM - Hoofdstuk3)
.FUCFUSFLLJOHUPUIFUDFOUSBMFWSBBHTUVLWBOEFTDIBBMBTQFDUFOJOSFMBUJFUPULBOTSJKLF
UFDIOJFLFOFOTUSVDUVSFOWPPSWFSEFSHBBOEFWFSEVVS[BNJOHFOPGFDPMPHJTFSJOH JT
1W.
EBUCFIFFSFFOJOUFHSBBMEFFMVJUNBBLUWBOEFJOGSBTUSVDUVVSŊ
#JOOFOEFHFMJCFSBMJTFFSEFFOFSHJFNBSLUXPSEUPQEJUPOEFSEFFMOPHXJOTUHFNBBLU
%JULBOIFUBGTUBBOWBONBSLUBBOEFFMJOEFXFHTUBBO
%PPSDPOWFSHFOUJFWBOEFNBSLUFOJTTUFFETWBLFSTQSBLFWBOQPUFOUJÑMFWFSCFUFSJOHFO 
EJFCFUSFLLJOHIFCCFOPQEFJOUFSBDUJFUVTTFOEFPQMPTTJOHFOBBOHBBOEFEFTUSPNFO
1W.
FOCJKCFIPSFOEFTZTUFNFOFOJOGSBTUSVDUVSFO
#FQBMFOE[JKOEFXJK[FWBOJO[BNFMJOH PQXFLLJOH FOUSBOTQPSUWBOEFBG[POEFSMJKLF
FTTFOUJÑMFTUSPNFO OBBTUHSPPUUF LXBOUJUFJU FOTBNFOTUFMMJOH LXBMJUFJU 4USPPN
TQFDJmFL[JKOWFSTDIJMMFOEF LBOTSJKLF PQMPTTJOHFOUFCFOPFNFO;PNPFUCJKEF
1W.
WFSTDIJMMFOEFTUSPNFOFFOTDIFJEJOHOBBSEFFMLXBMJUFJUFOLPNFO 
1W.
CJKWPPSLFVS[PEJDIUNPHFMJKLBBOEFCSPO
1W.
FO[PEJDIUNPHFMJKLEBBSCJKFFOWPSNWBOIFSHFCSVJLWJOEFO
)FUGFJUEBUCJKFOFSHJFOPHHFFOWPMMFEJHFMJCFSBMJTBUJFJT MFWFSU[PXFMLBOTFO
CFQBBMEFWSJKIFJE NFUNPHFMJKLQSJWBBUFJHFOEPNWBOTZTUFNFOFOPGOFUXFSLFO BMT
NPHFMJKLFCFMFNNFSJOHFOPQWPPSBMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFT QFSEFmOJUJFHFFO
IPHFSFWPPS[JFOJOHT[FLFSIFJEFOWPMIPVECBBSIFJEEPPSFFO[JKEJHFPSJÑOUBUJFPQ
1W.
FDPOPNJTDIFFċDJÑOUJF 
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%FMFFGUJKETPQCPVXWBO[PXFMEFFOFSHJFJOGSBTUSVDUVVSBMTEFBGWBMXBUFS
JOGSBTUSVDUVVS UF[BNFONFUIFUBDIUFSCMJKWFOEFWFSWBOHJOHTCFMFJENBBLUEBU
FSFFOOPPE[BBLJT FONPHFMJKLIFEFO[JKOWPPSBMEBOOJFUQBSBMMFMMFBMUFSOBUJFWF
1W.
TZTUFNFOJOBMUFSOBUJFWFOFUXFSLDPOmHVSBUJFT
%JULBOCJKESBHFOBBOWFSNJOEFSJOHWBOLPTUFOWBOIFSBBOMFHFOPGWFSWBOHJOHŋ
&SJTFFOUPFOBNFWBOQFSTPPOMJKLFFJTFOEJFNFOTFOTUFMMFOBBOIVOXPOJOHFO
MFFGPNHFWJOHPQIFUHFCJFEWBOEF UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVS%JUWSBBHUPN
1W.
FFOCFUFSFBBOTMVJUJOH
0PLWPPSFFOHSPUFSFWSJKIFJEWBOLFV[FEPPSEFMJCFSBMJTFSJOHWBOFOLFMF
EFFMNBSLUFO WFSPPS[BBLUEPPSmOBODJÑMFFONBBUTDIBQQFMJKLFCFMBOHFO
&ÏOWBOEFWFSBOEFSEFBTQFDUFONFUCFUSFLLJOHUPUEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJTEFUSBOT
1W.
GPSNBUJFWBOEFNBSLUOBBSMFWFSJOHWBOEJFOTUFOJOQMBBUTWBOQSPEVDUFO
1W.
%JUNBBLUCVOEFMJOHWBOHFCSVJLFST
1W.
FOEJFOTUFO
WBOVJUCFESJKGTFDPOPNJTDIPPHQVOUBBOUSFLLFMJKLŅ&FOMPLBMFPGEFDFOUSBMF
CVOEFMJOHCJFEUNPHFMJKLIFEFOWPPSSFMBUJFGFFOWPVEJHFSJOQBTTJOHWBO IFSOJFVX
CBSF FOFSHJFCSPOOFO"GIBOLFMJKLWBOEFDPOmHVSBUJFLBOFFOEFSHFMJKLFMPLBBM
HFDPNCJOFFSEFDREFDFOUSBMFMFWFSJOHWBOFFOEJFOTUMFJEFOUPUDPNQMJDBUJFTCJKIFU
IVJEJHFQSPDFTWBOEFMJCFSBMJTFSJOH
.PHFMJKLFCFMFNNFSJOHFOEJFEFSHFMJKLFMPLBMFFOPGEFDFOUSBMFTZTUFNFONFU[JDI
NFFCSFOHFO[JKO
1W.
r EFWFJMJHIFJE
1W.
r EF[FLFSIFJE
 1W.
r IFUCFIFFS
1W.
r EFLPTUFO
r FOKVSJEJTDIFBTQFDUFO[PBMT
1W.
r BBOTQSBLFMJKLIFJE
1W.
r DPOUSPMF
1W.
r UPF[JDIUFO
1W.
r IJOEFS
%PPSEF[FBTQFDUFOWBOBGIFUCFHJONFFUFOFNFO FO[POPEJHPQUFMPTTFO CJKEF
POUXJLLFMJOHFOJNQMFNFOUBUJFWBOEFBMUFSOBUJFWFO[JKO[FWBOCFMFNNFSJOHUF
WFSBOEFSFOJOLBOTFO
#JKEFWBTUFBGWBMTUSPNFO XBBSIFUQSPDFTWBOMJCFSBMJTBUJFNJOEFSHFWPSEFSEJTFO
EPPSFFOJOHFXJLLFMEFNBSLUTUSVDUVVSNJOEFSWPPSTQPFEJHWFSMPPQU MJHHFOOPHLBO
TFOWPPSIFUUPFQBTTFOWBOIFUAFDPOPNJFTPGTDBMFQSJODJQFPQIFUHFCJFEWBO
1W.
EFJO[BNFMJOH

ň De condities c.q. beoordelings-

en evaluatiecriteria (hoofdstuk 12)
volgen deze indeling.
ŉ Een eventueel noodzakelijke
systeemsprong is in Nederland door
genoemde kenmerken relatief eenvoudiger te realiseren, dan in landen
met (bijvoorbeeld) lagere gemid-

succes- als een faalfactor.

dit soort (tijdelijke) al dan niet parallelle systemen maatschappijbreed
toeneemt.

hangende uitvalsduur (bij wegnemen
van het zogenaamde uitmiddelingseffect) en toenemende impact daarvan zorgen ervoor dat de vraag naar

ternetten die als gemeenschappelijk,
lokaal systeem relatief veilig, minder
onderhoudsgevoelig en daarmee als
betrouwbaarder worden aangemerkt.

delde dichtheden [AER, 2003a].

Ŋ Dit vormt tegelijkertijd zowel een

ŋ De met de leeftijdsopbouw samen- Ņ Een voorbeeld zijn de warmwa-
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DEEL IV

#JKEFXBUFSHFSFMBUFFSEFTZTUFNFOMJHHFOLBOTFOEJFUFNBLFOIFCCFONFUIFUUFHFO
1W.
HBBOWBOEFNJTCSVJLWBO ESJOL XBUFSBMTAVUJMJUZ
7FFMWBOEFXBUFSHFSFMBUFFSEFTZTUFNFOFOTUSPNFO[JKOSFMBUJFGFFOWPVEJH[JDIUCBBS
UFNBLFO FOLVOOFOCJKEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHBMT TUFEFMJKL TUSVDUVVSFMFNFOU
1W.
JOHF[FUXPSEFO
%JUCJFEULBOTFOWPPSIFUNFFSCFUSFLLFOWBOFJOEHFCSVJLFST 
1W.
FOEBBSNFFWPPSNJMJFVCFXVTUIBOEFMFOFOEFJO[JDIUFMJKLIFJEEBBSWBOWPPS
NFEF HFCSVJLFSFOCFIFFSEFS FOWPPSFFOWFSCFUFSEFBGTUFNNJOHUVTTFOMBOEFMJKL
1W.
FOTUFEFMJKLHFCJFE
FOJNQMJDFFSUFFOFFSEFSFUFSVHXJOOJOHFOIFSHFCSVJLWBOSFTJEVFO BGWBMFO
 1W.
BGWBMXBUFS BGLPNTUJHVJUEFTBNFOMFWJOH
"OEFSFNPHFMJKLIFEFOMJHHFOJOIFUBGLPQQFMFOWBOEFUPFHFWPFSEFIPFWFFMIFJE
SFHFOXBUFSCJKCFTUBBOEFBGWBMXBUFSOFUUFO XBBSEJUOPHOJFUHFCFVSEJT POEFSNFFS
1W.
EPPSFFONFFSPQUJNBBMHFCSVJLWBOCPEFNFOXBUFS
FOJOEFPOUXJLLFMJOHWBOBGWBM BGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHTFOIFSHFCSVJLTTZTUFNFO
1W.
APQNBBU
XBBSNFFUSBOTQPSUWBOBGWBMXBUFSFOBGWBM FOEVTLPTUFOXPSEFOCFQFSLU%JUWSBBHU
1W.
PNFFOWPMMFEJHFFOHPFEFBGTUFNNJOHUVTTFOEFCFMBOHIFCCFOEFBDUPSFO
)FUJTFTTFOUJFFMEFBGWBM XBUFS TUSPPNUFCFOBEFSFOBMTFFOTBNFOTUFMTFMWBO
1W.
NFFSEFSFOVUUJHFHSPOETUPĊFO
0OEFSNFFSJNQMJDFFSUEJUEBUEFBGWBM XBUFS TUSPPN[PHFDPODFOUSFFSENPHFMJKL
HFIPVEFONPFUXPSEFO FOEBUEF[F[PNJONPHFMJKLWFSEVOENPFUXPSEFONFU
 1W.
IPPHXBBSEJHFTUPĊFO [PBMT ESJOL XBUFS

14.2.3
milieubelasting (PvM - Hoofdstuk 4)
5FOBBO[JFOWBOEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFHFCPVXEFPNHFWJOHTQFFMUPQEFTDIBBM
OJWFBVTWBOEF TUBET XJKLFOIPHFSEF UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSFFOSPM
0QEFIPPHTUFTDIBBMOJWFBVTHFMEUCPWFOEJFOEBUIFUNFFSDFOUSBBMTUFMMFOWBO
1W.
EFEJTUSJCVUJFCJOOFOPQUJNBMJTFSJOHTQSPDFTTFO
PQBOEFSFTDIBBMOJWFBVTEBOEBUWBOIFUHFCPVX LBOIFMQFO HSFOTPWFSTDISJKEFO
EF¤NJMJFVHFSFMBUFFSEFQSPCMFNFO [PBMTAFDPEVNQJOHFOAEVPQPMJTUJTDIFmSNBT 
BBOUFQBLLFO%FLFV[FNPHFMJKLIFJEUVTTFOIFUJOEJWJEVFMFJOJUJBUJFGFOEF
WPMMFEJHFWFS[PSHJOHEPPS FOBGIBOLFMJKLIFJEWBOOFUXFSLFOJTCFUFSUF
1W.
SFBMJTFSFOPQIFUTDIBBMOJWFBVWBOTUBEPGXJKL
 1W.
BMEBOOJFUUF[BNFONFUBOEFSFWPSNFOWBOCFIFFS
)FUPQUJNBMJTFSFOWBOIFUSVJNUFMJKLFPOUXFSQ EFTUFEFMJKLFUZQPMPHJF PGXFMIFU
1W.
ATUBETUSVDUVVSUZQFJTÏÏOWBOEFCFMBOHSJKLTUFJOTUSVNFOUFO
)FUBBOEFFMWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJOEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOXPPO
HFCJFEFOJTSFMBUJFGHFSJOHFOCPWFOEJFOEPPSBMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFTFOTZTUFFN
DPNQPOFOUFOCJKHFMJKLCMJKWFOEFTUSVDUVSFMFVJUHBOHTQVOUFOTMFDIUTNBSHJOBBMUF
1W.
WFSCFUFSFO)FUWFSBOEFSFOWBOLFONFSLFO[PBMTEJDIUIFJE
1W.
FODPNQBDUIFJE
IFCCFOJOFFSTUFJOTUBOUJFNFFS[JO©
0PLEFFOFSHJFCFMBTUJOHWBOEFXPOJOHFOIFFGUHSPUFJOWMPFEPQEFNJMJFVCFMBTUJOH
WBOEFUPUBMFTUBETXJKLFOEBBSNFFPQIFUBBOEFFMWBOEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOEF
1W.
UFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS
1W.
7BOCFMBOHJTIFUWFSCFUFSFOWBOEFBMMPDBUJFWBONJMJFVCFMBTUJOH
410

Hoofdstuk 14

Programma van Mogelijkheden

4ZTUFNFONFUFFOIPPHPQXFLLJOHTSFOEFNFOUIFCCFOFFOMBBHBBOEFFMJOEF
NJMJFVCFMBTUJOHWBOEFXPOJOHFO UFSXJKM[FKVJTUFFOIPHFSBBOEFFMIFCCFOJOEF
NJMJFVCFMBTUJOHWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSPQEFIPHFSFTDIBBMOJWFBVT
)FUHF[BNFOMJKLCFTDIPVXFOWBOEFSHFMJKLFTDIBBMOJWFBVTJTCFMBOHSJKL
1W.
%FCFOPEJHEFPOEFSFOCPWFOHSPOETFJOGSBTUSVDUVVSFOEFXFEFSLFSJHIFJE
EBBSUVTTFOXPSEFO NFUOBNFJO/FEFSMBOEJOHFCJFEFONFUFFOATMBQQF
CPEFN OPHUFXFJOJHNFFHFOPNFOJOEFPWFSXFHJOHFO
#JKNJMJFVWBMJEBUJFTQFFMUCPWFOEJFOIFUBTQFDUASFMBUJWJUFJU#JKEFCFQBMJOHWBOEF
NJMJFVCFMBTUJOH[JKONFFUQSPCMFNFO%BBSOBBTUJTIFUOBVXWFSXFWFOBBOIFUBTQFDU
TVCKFDUJFWFCFMFWJOHJOIFU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFOUFWFSUBMFOOBBSUSBDIUFO
1W.
EFNJMJFVDSJUFSJBJOUFWVMMFOWBOVJUEFWFSTDIJMMFOEFCFUSPLLFOBDUPSFO

14.2.4
toekomstpaden (PvM - Hoofdstuk 5)
%FPQMPTTJOHTSJDIUJOHFO[JKOJOUFEFMFOWPMHFOTEFUXFFPOEFSLFOEFUPFLPNTU
QBEFOPGAGVUVSFQBUITWPMHFOTIFUQSJODJQFWBOEFAFDPOPNJFTPGTDBMFPGWPMHFOT
1W.
EBUWBOEFATDBMFFDPOPNZ BOEFSTHF[FHEHMPCBMJTFSJOHFOJOUFSDPOOFDUJF
1W.
PGNPEVMBSJTFSJOHFONBTTBQSPEVDUJF
%PPSPQLPSUFUFSNJKOHFCSVJLUFNBLFOWBOAOBUVVSMJKLFUFDIOPMPHJFJOFFOHSPUFS
1W.
BBOUBM TUSBUFHJTDIF TJUVBUJFT
LBOEFWFFMBMOPPE[BLFMJKLFPGPOWFSNJKECBBSHFBDIUFNBBUTDIBQQFMJKLFAQBSBEJHNB
WFSTDIVJWJOHPQXFHOBBSAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH NFUEFWFSXBDIUFCJKLPNFOEF
LBQJUBBMWFSOJFUJHJOH WPPSLPNFOXPSEFO7PPSXBBSEFJTEBOXFMFFOBOEFSHFCSVJL
WBOUFDIOPMPHJFJOEFWPSNHFWJOHWBOQSPDFTTFOFFOWFSEFSHBBOEFJOUFSBDUJF
1W.
NFUAEFFQFDPMPHZQSJODJQFT
.PNFOUFFMJTWBOVJUEFCFMBOHSJKLTUFBDUPSFOOPHUFWBBLTQSBLFWBOFFOQSJNBJS
UFDIOJTDIFPSJÑOUBUJF%JUIFFGUOJFUBMMFFO[OXFFSTMBHJOEFUPFHFQBTUFUFDIOJFLFO 
NBBSPPLJOEFPOUXJLLFMJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFJOGSBTUSVDUVSFO%FJNQPSUBOUJF
WBOIFUCFTDIFSNFOPGWFSEFEJHFOWBOFFOQVCMJFLCFMBOHNPFUXPSEFOFSLFOE
 1W.
*OFFSTUFJOTUBOUJFIFFGUEJUCFUSFLLJOHPQEF[FLFSIFJE
1W.
0PLnFYJCJMJUFJUJTFFOTUFFETHSPUFSQVCMJFLCFMBOH
7BOVJUEFNBSLUQBSUJKFOXPSEUPPLTUFFETWBLFSHFWSBBHEPNnFYJCJMJUFJU5XFF
 1W.
BOEFSFBTQFDUFOWBOVJUEFNBSLUQBSUJKFOFOFJOEHFCSVJLFST[JKOMBHFLPTUFO
FOEJFOTUWFSMFOJOHPQNBBU%FMBBUTUFWFSUBBMU[JDIJOEJĊFSFOUJÑSJOHWBO
 1W.
QSPEVDUFOFOEJFOTUFO
"MTHFWPMHWBODPOWFSHFOUJFWBOEFNBSLUFOFOUPFHFOPNFOJOUFSBDUJFUVTTFOEF
PQMPTTJOHFOBBOHBBOEFEFTUSPNFOFOCJKCFIPSFOEFTZTUFNFOFOJOGSBTUSVDUVSFO  1W.
HFMEU EBUEFWFSTDIJMMFOEFOFUXFSLFOFMLBBSOJFU GZTJFL IJOEFSFO NBBS[PWFFM
1W.
NPHFMJKLPQFMLBBSBGHFTUFNEFOHFCVOEFMENPFUFOXPSEFOņ
%PPSEFMJCFSBMJTFSJOH[VMMFO[JDIPQEFFOFSHJFNBSLUIFGUJHFSCFXFHJOHFO
WPPSEPFOJOEFQSJK[FOWBOHBTFOFMFLUSJDJUFJU5F[BNFONFUEFFFSEFS
 1W.
CFTQSPLFOWPPS[JFOJOHT[FLFSIFJE

 Zie de schaaldefiniëring en –afbakening in hoofdstuk 2.3.1 .
¤ Niet alleen landsgrenzen, maar

bijvoorbeeld ook juridische grenzen,
politieke grenzen en beheersgrenzen.
© Er is geen rechtlijnig verband

tussen aantallen bouwlagen en de
toename in de stofintensiteit van de
bijbehorende technische infrastructuur (zie hoofdstuk 4.3.1).
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DEEL IV

FOEFOBUJPOBMFWFSTVTTVQSBOBUJPOBMFEJNFOTJF [BMEJU[PSHFOWPPSEJMFNNBTDR
1W.
OPPE[BLFMJKLFLFV[FT XBBSCJKHFEBDIUNPFUXPSEFOBBOFFOUFSVHWBMQPTJUJF
&OFSHJFCFIFFSFOPQTMBHTQFMFOEBBSCJKFFOHSPUFSPM0QFFOWPVEJHFFOTOFMMF
 1W.
XJK[FLBOWJB TUSBUFHJTDIF JO[FUWBOEFDFOUSBMFPQXFLLJOH


1W.

[PNPHFMJKLHFLPQQFMEBBOMPLBMFPQTMBH FFOEFSHFMJKLF BMEBOOJFUUJKEFMJKLF 
WFSHSPUF[FLFSIFJEHFDSFÑFSEXPSEFOŇ
*OEF OBCJKF UPFLPNTUNPFUTUFSLFSSFLFOJOHHFIPVEFOXPSEFONFUFFOHSPUFS
BBOEFFMOJFUTUVVSCBSFCSPOOFO.FUEFOPPE[BLFMJKLFFOHFXFOTUFWFSIPHJOHWBOEF
FOFSHJFQSPEVDUJWJUFJU JTEJUUFWFSUBMFOOBBSFFOBOEFSFOFSHJFTZTUFFNFOPGFOFSHJF
1W.
ESBHFS
 1W.
FOFFOBOEFSFOFUXFSLPQCPVX OFUXFSLBSDIJUFDUVVSPGHFPNFUSJF
NBBSPPLOBBSIFUCFTDIJLCBBSNBLFO PGIPVEFO WBOTOFMBBOPG
1W.
BGLPQQFMCBBSWFSNPHFO UFPNTDISJKWFOBMTSFHFMCBBSIFJE
,BOTSJKLFBMUFSOBUJFWFONFUCFUSFLLJOHUPUFOFSHJFUSBOTQPSUFODPOWFSTJF 
[JKO POEFSCFQBBMEFWPPSXBBSEFO HFMJKLTUSPPN BMEBOOJFUHFDPNCJOFFSE
1W.
NFUMBBHWPMUBHF
1W.
FOPQTMBH
7PPSXBSNUFCJFEFODIFNJTDIFFOMBUFOUFPQTMBHHPFEFNPHFMJKLIFEFO
WPPSFMFLUSJDJUFJUMJHHFONPHFMJKLIFEFOCJKOJFVXPOUXJLLFMEFMJDIUHFXJDIU
-JUIJVNJPODFMMFO0QMBOHFUFSNJKOXPSEUWPPSBMEFJO[FUWBOXBUFSTUPGBMT
 1W.
FOFSHJFESBHFSFOJOEJSFDUBMTPQTMBHNFEJVNWBOCFMBOH
*O[FUWBOXBUFSTUPGBMTOJFVXFFOFSHJFESBHFSWSBBHUPNBBOQBTTJOH FO JO
EFJOGSBTUSVDUVVS%FGBDUPSUJKEXPSEUWBOHSPPUCFMBOHWPPSEFBMEBOOJFU
TVDDFTWPMMFUSBOTJUJFFONBBUTDIBQQFMJKLFBDDFQUBUJF%FNFFTULBOTSJKLF
 1W.
UVTTFOTUBQJTEFJO[FUWBOEFDFOUSBMFXBUFSTUPGWPPS[JFOJOHFO
%FXBUFSTUPGXPSEUHFQSPEVDFFSEPQQMBBUTFOXBBSIFUCFOPEJHEJTň
#JKWPPSLFVSHFCFVSUEBUEPPSPQXFLLJOHVJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFO XBBSEPPS
TZOFSHJFNPHFMJKLJTŉ)FULBOPPLVJUEFQSPEVDUJFWBOBBSEHBTLPNFOŊ PG
CFUFSFBMUFSOBUJFWFO[PBMTTZOHBTFOCJPHBT



1W.

1W.
 1W.

&FOPOULPQQFMEFJOGSBTUSVDUVVS PGJOGSBTUSVDUVVSEJFCFTUBBUVJUPOWFSCPOEFO
EFDFOUSBMFDMVTUFSTŋUZQFFSUEFPWFSHBOHTGBTF
#JKEFTBOJUBUJFTUSPNFOBGWBMXBUFSFOESJOLXBUFSNPFUDFOUSBBMTUBBOEBU
EFQSPCMFNFO[PXFJOJHNPHFMJKLXPSEFOEPPSHFTDIPWFOJOUJKEFOSVJNUF
&FOQVOUWBOBBOEBDIUJTEFPNHBOHNFU FOCFUFSFBBOTMVJUJOHWBOHFCSVJLPQ
EFWFSTDIJMMFOEFXBUFSLXBMJUFJUFO [PBMTCJKWPPSCFFMEESJOLXBUFS SFHFOXBUFSFO
HSJKT HFFMFOPG[XBSUBGWBMXBUFS%SJOLXBUFSNPFUBMTIPPHXBBSEJHFHSPOETUPG
JOHFCSVJL[PWFFMNPHFMJKLCFQFSLUXPSEFO
3FHFOXBUFSNPFU[PTOFMFOTDIPPONPHFMJKLHFCSVJLU PGEFCPEFN
HFÕOmMUSFFSEXPSEFO
)FUHSJK[F HFMFFONPHFMJKL[XBSUFBGWBMXBUFSLBOMPTWBOEFNFFSWFSWVJMEF
TUSPNFOEJFEJSFDUHF[POEIFJETHFWBBSNFU[JDINFFCSFOHFO UFSQMFLLF
CFIBOEFMEFOIFSHFCSVJLUXPSEFO
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 1W.
"GWBMTUSPNFO[JKOUFCFTDIPVXFOBMTCSPOWBOHSPOETUPĊFO
%FWFMFBBOXF[JHFOVUSJÑOUFONPFUFOEJDIUFSCJKEFCSPO IFS HFCSVJLUXPSEFO 
 1W.
NFEFEPPSWSPFHUJKEJHFTDIFJEJOHOBBSBGWBM XBUFS TUSPPNLXBMJUFJU
/FUBMTCJKEFFOFSHJFTUSPPNTQFFMUPPLCJKEFTBOJUBUJFTUSPNFOIFUCFIFFSFFO
HSPUFSPMCJKIFUWFSEVVS[BNFOEBOXFMFSNJMJFVCFXVTUNFFPN LVOOFO HBBO
1W.
%FJOUSPEVDUJFWBO35$ PG3FBM5JNF$POUSPM
JTWBOHSPUFXBBSEFWPPSFFONFFSFċDJÑOUEBHFMJKLTCFIFFS MBHFSFWFSWBOHJOH
DRVJUCSFJEJOHJOWFTUFSJOHFOFOCFUFSFNPOJUPSJOH35$CJFEUHPFEF
NPHFMJKLIFEFOWPPS HFEFFMUFMJKLF EFDFOUSBMJTBUJF&FOBOEFSFNBBUSFHFMJTIFU
1W.
PQ[FUUFOWBOBGWBM XBUFS LFUFOCFESJKWFO
/BBTUQSPDFEVSFMFFOLPTUFOWPPSEFMFOLBOIFUFFOBOEFSFJO[FUWBOLFUFO
POEFSTUFVOFOEFNJEEFMFOCFWPSEFSFO FOBOEFSFPQMPTTJOHTTDIBMFONPHFMJKLNBLFO
[PXFMEFNPHFMJKLIFEFOWPPSIFUDPNCJOFSFOFOPGWFSHSPUFOWBOEFDPOUFYUBMTWPPS
IFUBGLPQQFMFOWBOEFFMTZTUFNFOPGEFFMTUSPNFO 

#JKEFWBTUFBGWBMTUSPNFOJTIFUNBLFOWBOPOEFSTDIFJEUVTTFOPSHBOJTDIFO
 1W.
BOPSHBOJTDIBGWBMWBOCFMBOH¤Ņ
"MTCJKHFFOWBOEFBOEFSFEFFMTUSPNFOHFMEUEFSFMBUJFWFDPNQMFYJUFJUWBOEFTFDUPS
)FUWFSFFOWPVEJHFOJTFFOOPPE[BLFMJKLFFFSTUFTUBQCJOOFOIFU NPHFMJKLNBLFO
UPU WBOVJUEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHCF[JFOCFUFSFPNHBOHNFU EFMFOWBO EFWBTUF
1W.
BGWBMTUSPNFO%JULBOEPPSWFSTNBMMFOWBOIFUCFMFJETQSPDFT
1W.
CFQFSLFOWBOIFUBBOUBMBDUPSFO
1W.
WFSHSPUFOWBOJO[JDIUFOPQTQMJUTFOWBOCFMFJETQSPDFTTFO USBOTQBSBOUJF
FOIFUBBOTMVJUFOCJKBMUFSOBUJFWFCFTUVVSTWPSNFOFOEFDFOUSBMFTUVSJOHTNPEFMMFO 1W.

14.2.5
heteronomie en centralisatie (PvM - Hoofdstuk 6)
%FUPFHFOPNFOBGIBOLFMJKLIFJEWBOFFOCFUSPVXCBSFFODPOUJOVFFOFSHJF
WPPS[JFOJOHJTFFOCFMBOHSJKLFWFSBOEFSJOHNFUCFUSFLLJOHUPUIFULVOOFO
GVODUJPOFSFOWBOEFNBBUTDIBQQJK%JUMFJEUUPUFFOHSPUFIFUFSPOPNJFWBOEF
BBOXF[JHFBBOCJFEFSTFOEFEFTCFUSFĊFOEFOFUXFSLFO%FOPPE[BLFMJKLF
[FLFSIFJEWBMUPOEFSEFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFACFTDIFSNJOH
%FNBUFWBONJMJFVCFXVTU[JKOWBOFFOIVJTIPVEFOIBOHUOJFUTBNFONFUIFU
TDIBBMOJWFBVXBBSPQJOEFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFAPOEFSIPVEXPSEUWPPS[JFO
7BOCFMBOHJTCJKWPPSCFFMEEFBBOTMVJUJOHWBOEFFOFSHJFWPPS[JFOJOHPQEF
DVMUVSFMFFOMBOETDIBQQFMJKLFLFONFSLFOWBOEFPNHFWJOH EFAHFOJVTMPDJ
GVODUJPOFFMFOFTUIFUJTDI 
ņ Optimalisering van dit aspect

brengt een grotere mate van flexibiliteit in ruimtegebruik met zich
mee en zal stedelijke en natuurlijke
programma’s volhoudbaar ondersteunen.
Ň Rechtstreeks opslaan van zonlicht
of wind (of elektriciteit uit welke
bron dan ook) op grote schaal is relatief moeilijk. Maar het wordt eenvoudiger als het in energiekwaliteit
(en schaal) is aangepast aan het soort

eindgebruik (exergie), en pieken en
dalen elkaar kunnen aanvullen.
ň Tankstations, warmte-kracht-koppeling installaties, etc.
ŉ In verband met de relatief lage
energie dichtheid van de meeste
hernieuwbare bronnen.

Ŋ Deze optie is momenteel het

meest economisch, maar vanuit
volhoudbaarheid minder gewenst.
ŋ De noodzakelijke aanpassingen



1W.

1W.

van de bestaande infrastructuur zijn
bij deze oplossingsrichting beperkt.
¤Ņ De organische afvalstromen zijn
goed decentraal te verwerken. Er
vanuit gaande dat volgens de voorkeursvolgorde van afvalbehandeling
niet gekozen wordt voor verbranding, moeten de resterende anorganische afvalstromen zo snel en zo
dicht mogelijk bij de bron verder
worden gescheiden (zie PvM-03 en
PvM-04).
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.JMJFVCFXVTUHFCSVJLXPSEUHFTUJNVMFFSEEPPSFFOHPFEFBBOTMVJUJOHWBO
XPOJOHPOUXFSQPQMFWFOTTUJKM PGNFFSUPFHFQBTU XPPOTUJKM
FOPQEFEJSFDUFMFFGPNHFWJOH"TQFDUFOWBOBBOEBDIUWPPSEF[FMBBUTUF[JKO
r EFEJDIUIFJEWBOCPVXFO 
r UZQPMPHJF
r EFJOWVMMJOHWBOEFPQFOSVJNUFFO
r EFCPWFOHSPOETFJOGSBTUSVDUVVS PGXFMWFSLFFSTPOUTMVJUJOH
5FOCFIPFWFWBOIFUCFUFSMBUFOBBOTMVJUFOPQEFMFWFOTTUJKM FOXPPOTUJKMWBO
CFXPOFSTNPFUEFDPNQMFYJUFJUWBOEFFTTFOUJÑMFWPPS[JFOJOHFOFOCJKCFIPSFOEF
SFHFMJOHFOXPSEFOUFSVHHFESPOHFO
%JUWSBBHUWFSFFOWPVEJHJOHWBOEFQSPDFTTFO QSPEVDUFO PGCFUFSEJFOTUFO FO
CFUSPLLFOQBSUJKFO FOLBOEPPSJOUFHSBMFEJFOTUWFSMFOJOH PGXFMIFUWFS[PSHFO
FOEPPSCFIFSFOWBOJOUFHSBMFQBLLFUUFOUFOCFIPFWFWBOEFCFIPFGUFWFSWVMMJOH
APOEFSIPVEUFWFSHSPUFO WFSTUFSLFO 

DEEL IV

1W.
1W.
1W.
1W.
 1W.





1W.



1W.
1W.



%PPSEFmOBODJFSJOHWBOJOGSBTUSVDUVVSVJUEFBMHFNFOFNJEEFMFOUFWFSNJOEFSFO 
1W.
XPSEUEFQSJLLFMEBBEXFSLFMJKLHFNBBLUFLPTUFOUFSVHUFWFSEJFOFOWFSTUFSLU 


1W.

NBBSTUBBUEJUEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHFSWBONPHFMJKLPPLJOEFXFH0NEF
LBOTFOEBBSUPFUFCFIPVEFONPFUFOJOEJSFDUFFOFYUFSOFLPTUFO EJFOJFUCFSFLFOE
1W.
FOWFSSFLFOE[JKO UFSVHHFCSBDIUXPSEFOJOEFQSJKTWBOEJFOTUFO
1W.
7BSJBCJMJTBUJFWBOEFLPTUFOOBBSHFCSVJL
 1W.
FOIFUPQOFNFOWBOEFCJKCFIPSFOEFNJMJFVCFMBTUJOH[JKOFTTFOUJFFM
%FJO[JDIUFMJKLIFJEWBOIFUCFIFFS EFWFSTDIJMMFOUVTTFOQSJWBBUFOQVCMJFL
 1W.
CFIFFS NPFUWPPSHFCSVJLFSTXPSEFOWFSHSPPU


1W.

&FOCFMBOHSJKLBTQFDUCJKJOGSBTUSVDUVVSJTEFOPPE[BBLUPUnFYJCJMJUFJU&OFS[JKET
 1W.
HBBUIFUPNnFYJCJMJUFJUWBOEFBG[POEFSMJKLFTZTUFNFOFOEFDPNQPOFOUFO[FMG
BOEFS[JKETPNnFYJCJMJUFJUEJFOFFSLPNUPQIFULVOOFOLJF[FOWPPSFFOBOEFSFJO
WVMMJOHWBOEFWPPS[JFOJOHCJOOFOEFLFUFO XBSNXBUFSJOQMBBUTWBOHBT FUD   1W.
"BOIFUCFHSJQnFYJCFMJT BGIBOLFMJKLWBOEFTUSPPN EFMPDBUJFFOEFUFDIOJFL 
FFOEVJEFMJKLTDIBBMPQUJNVNUFLPQQFMFO*OEFHFCPVXEFPNHFWJOHLBOEJU
WFSUBBMEXPSEFOOBBSWFSCFUFSEFSVJNUFMJKLFDPODFQUFO[PBMTFFOHFDPNCJOFFSEF 
CJKWPPSLFVSHPFEUPFHBOLFMJKLFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS%JULBOCJKWPPSCFFME
 1W.
EPPSCVOEFMJOHJOFFOTDIBDIUPGLPLFS¤
)FUDFOUSBMFFMFLUSJDJUFJUTOFUJTUFCFTDIPVXFOBMTFFOPQTMBHTZTUFFNNFUFFO[FLFS
SFOEFNFOU¤¤%FNPHFMJKLIFJECFTUBBUPNEF[FBBOUFQBTTFO [PEBUCJKVJUWBMWBO
 1W.
IFUDFOUSBMFOFU EFTZTUFNFOBMTTUBOEBMPOFLVOOFOGVODUJPOFSFO
&FOCFQFSLJOHWBOJOWPFHJOHWBOFOFSHJF EFFM TZTUFNFOPQCBTJTWBOIFSOJFVXCBSF
CSPOOFOCMJKGUEFOPPE[BLFMJKLFASFNPQEFEPPSHBWFBBOIFUOFUWBO [FMG
PQHFXFLUF FOFSHJF EF[PHFOBBNEFNBYJNBMFWFSWBOHJOHTQFSDFOUBHFT 7PPSFFO
TUSVDUVSFMFJOQBTTJOHWBOIFSOJFVXCBSFCSPOOFO NFFSEBOWBOEFFOFSHJF
TUSPPN [VMMFOTUSVDUVSFMFXJK[JHJOHFOJOEFPQCPVXWBOIFUOFU XBBSPOEFSEF
HFPNFUSJF NPFUFOQMBBUTWJOEFO PGEJFOFOWPMMFEJHBVUPOPNFTZTUFNFO
1W.
UPFHFWPFHEUFXPSEFO [POEFSLPQQFMJOH 


"VUPOPNFTZTUFNFONFUFFOLPQQFMJOHOBBSIFUDFOUSBMFOFUUFOCFIPFWFWBO
APQTMBHLVOOFOCFWPSEFSEPGHFSFNEXPSEFOEPPSFFOIPHFSFPGMBHFSF
WFSHPFEJOHWPPSUFSVHMFWFSJOHBBOIFUOFU HFEJĊFSFOUJFFSEUBSJFG 
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1W.
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"MTHFLP[FOXPSEUWPPSUSBOTQPSUWBOFMFLUSJDJUFJUPWFSHSPUFBGTUBOEFO¤©LBOEJU
IFUCFTUFWJBHFMJKLTUSPPNEJTUSJCVUJF FOIPPHWPMUBHF QMBBUTWJOEFO
0QMPLBBMTDIBBMOJWFBV PQEFTDIBBMWBOEFHFCPVXFOFOTFNCMF TDIBBMOJWFBVT
FO ¤ņ[JKOFSNPHFMJKLIFEFOWJBHFMJKLTUSPPNEJTUSJCVUJFHFDPNCJOFFSENFU
MBBHWPMUBHF

1W.



1W.

%F BGWBM XBUFSTUSPNFOIFCCFOFFOWFFMEJSFDUFSFOWBOPPSTQSPOHNFFS[JDIUCBSF
SFMBUJFNFUEFHFCPVXEFPNHFWJOH)FUUFSVHCSFOHFOWBOEFLMFJOFIZESPMPHJTDIF
LSJOHMPPQLBOIFMQFOEFNFOTFOUFCFUSFLLFOCJKEFQSPCMFNBUJFL FOIFOBDUJWFSFO
1W.
NFFUFXFSLFOBBOWFSCFUFSJOHFO


1W.

%JUNPFU[PNPHFMJKLHFCFVSFOWJBOBUVVSMJKLFTZTUFNFO WBOXFHFEFHPFEFNPHF
MJKLIFEFOWBOJOUFHSBUJFFOHSPUFSFnFYJCJMJUFJU)FUJTWBOCFMBOHEFPNMPPQTOFMIFJE
1W.
UFWFSMBHFO
 1W.
FOWFSNFOHJOHWBOXBUFSWBOMBHFSFLXBMJUFJUFONFUESJOLXBUFSCFQFSLFO
%FOVUUJHFEFMFOCJOOFOIFUBGWBMXBUFS EF[PHFOBBNEFOVUSJÑOUFO XPSEFOEBO
OJFUPOOPEJHWFSNFOHEFOCFIBOEFME FOLVOOFOFFSEFSUFSVHHFXPOOFOFO
 1W.
IFSHFCSVJLUXPSEFO
)FUJOUSPEVDFSFOWBOMPLBMFFOEFDFOUSBMFUPFHFWPFHEFTZTUFNFOPQTUSBUFHJTDIF
QMFLLFOLBOFFOEFFMWBOEFIPHFWFSWBOHJOHTJOWFTUFSJOHFOWBOCFTUBBOEFSJPPM
TUFMTFMTFOJOUSPEVDUJFWBOLPTUCBSFOJFVXFTZTUFNFOWPMHFOTEFDPOWFOUJPOFMF
 1W.
NFUIPEFWPPSLPNFO
#JKEFWBTUFBGWBMWFSXFSLJOH[JKOEFDFOUSBMF[PHFOBBNEFIBSEFGZTJFLFJOGSB
TUSVDUVSFOOPHUFXFJOJHnFYJCFMFOTUPSJOHTHFWPFMJH¤Ň
7PPSJO[BNFMJOH[JKOFSHPFEFPQMPTTJOHFOEJFWFSEFSCPVXFOPQEFIVJEJHF
JO[BNFMJOHQFSBT.FUOBNFTUPSU[VJMFO
NFU3FBM5JNF$POUSPM
HFWFONFFSDPNGPSU nFYJCJMJUFJUWPPSEFHFCSVJLFSTFOFċDJÑOUJFWFSCFUFSJOH
WPPSEFWFSXFSLFST NPHFMJKLIFEFOWPPSCFUFSFBGWBMTDIFJEJOHFOFFOMBHFSF
NJMJFVCFMBTUJOH7PPSIFUPSHBOJTDIBGWBMJTDPNQPTUFSFOCJOOFOEFCFCPVXEF
PNHFWJOHFFOSFÑMFFOHPFEFPQUJF



1W.



1W.

1W.

1W.
1W.
 1W.


%FQMFLJTMPDBUJF 
UZQPMPHJF
FOMFFGTUJKMBGIBOLFMJKL

¤ Al dan niet gecombineerd met

oplossingen op een kleinere schaal
van implementatie.
¤¤ De volledige afhankelijkheid van
beschikbare elektriciteit geldt zelfs
voor energieneutrale- c.q. autonome
systemen die wel aan het centrale net
gekoppeld zijn.




¤© Bijvoorbeeld in geval van het

maken van koppelingen volgens het
principe van ‘zwakke verbindingen’
tussen verschillende netwerken en
het small-world principe (zie hoofdstuk 10).
¤ņ Zie hoofdstuk 2.3.1.

1W.
1W.

¤Ň Dit geldt niet voor harde fysieke
infrastructuren (zoals vacuüm afzuiginstallaties) voor afvalwater, en
evt. organisch afval, op de lagere
schaalniveaus 1 en 2.
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DEEL IV

14.2.6
autonomie & decentralisatie (PvM - Hoofdstuk 7)
5FOCFIPFWFWBOEFVJUXFSLJOHWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFOHFMEUEBUEF[F HF[JFOIFU
TUVSFOEFLBSBLUFSWBOIFUHFDPOTUBUFFSEFDFOUSBMJTBUJFQBSBEJHNB PQÏÏOPGBOEFSF
NBOJFSPOEFSTUFVOENPFUXPSEFO%JULBOEPPSEFBBOTMVJUWFSQMJDIUJOH FO WPPS
1W.
CFQBBMEFHSPFQFOHFCSVJLFSTBGUFTDIBĊFO


1W.
1W.



1W.
1W.



1W.



1W.



1W.
1W.



1W.
1W.



&ĊFDUJFWFSJTIFUCFXVTUDSFÑSFOWBOFFOOJDIF PPLXFMCFLFOEBMTATUSBUFHJTDI
OJDIFNBOBHFNFOU
0PLDPOWFSHFOUJFWBOJOGSBTUSVDUVSFO
LBOMFJEFOUPUOJFVXFNPHFMJKLIFEFOFOTZOFSHJFFĊFDUFO)FUWFSOJFVXFOWBO
EFWJTJFPQEF FDPOPNJTDIF XBBSEFWBOQSPEVDUFOFOEJFOTUFO
FOIFUPQMPTTFOWBOSVJNUFMJKLOBEFMJHFLFONFSLFO [PBMTIFUHSPUFSF
SVJNUFHFCSVJL
FOIFUASFMBUJFGBBOXF[JH[JKOWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFODRDPNQPOFOUFO [JKO
OPPE[BLFMJKL,BOTSJKLEBBSCJK[JKOFFOOBEFSFVJUXFSLJOHWBOEFSVJNUFMJKLF
JOUFHSBUJFEPPSNJEEFMWBONFFSWPVEJHHSPOEHFCSVJL
FOEFLPQQFMJOHBBO QPTJUJFWF XBBSOFFNCBBSIFJEUFSCFWPSEFSJOHWBO
CFXVTUXPSEJOHTQSPDFTTFOFOWPPSFEVDBUJFGHFCSVJL

%FNFFTUHBOHCBSFIFSOJFVXCBSFFOFSHJFCSPOOFOEJFEFDFOUSBBMXPSEFOUPFHFQBTU
[JKO[PO XJOE PNHFWJOHTXBSNUFFOCJPNBTTB)FUBMEBOOJFULPQQFMFOBBO
 1W.
IFUDFOUSBMFFMFLUSJDJUFJUTOFUPGDFOUSBMFXBSNUFOFUUFO
JTFFOEJNFOTJPOFSJOHTBTQFDUFOCFQBBMUEFLBOTPQTVDDFTWPMMFJNQMFNFOUBUJF
EBOXFMGBMFO#JKIFUWPMMFEJHBVUPOPPNNBLFOWBOIFUFOFSHJFTZTUFFN FOEVT
CJKBGXF[JHIFJEWBOFFOEFSHFMJKLFWFSCJOEJOHBBODFOUSBMFOFUXFSLFO XPSEUEF
 1W.
MPLBMFPQTMBHWPPS[JFOJOHWBOFMFLUSJDJUFJUEBOXFMXBSNUF
1W.
FFOFTTFOUJÑMFTZTUFFNDPNQPOFOU)FUHFSJDIUTUVSFOWBOEFWSBBH
NBBSPPLIFUBBOCPE LBOEFEJNFOTJPOFSJOHIFMQFOPQUJNBMJTFSFO
#JKEFTBOJUBUJFWPPS[JFOJOHJTPOEFSTDIFJEUFNBLFOOBBSWBTUFBGWBMCFIBOEFMJOH 
BGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHFOHFNFOHEFTZTUFNFO
#JOOFOEFBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHJTWFSTDIJMUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFLXBMJUFJUFOBG
WBMXBUFS HFFM HSJKT MJDIUHSJKT CSVJOFO[XBSU 7BOCFMBOHJTIFUCFTFGEBU
BGWBMNJOEFSDPNQBDU HFDPODFOUSFFSE JT&TTFOUJÑMFTVDDFTFOUFHFMJKLFSUJKE
1W.
GBBMGBDUPSFO[JKOEBBSPNEFPNHBOHNFUIZHJÑOF
1W.
1W.
1W.
 1W.


TDIFJEJOHOBBSLXBMJUFJU
FOEFEJSFDUFWFSXFSLJOHWBOVJUFJOEFMJKLFSFTUTUPĊFO[PBMTTMJC
%FTDIFJEJOHOBBSLXBMJUFJUCJFEUEJSFDUFWPPSEFMFOWPPSIFSHFCSVJLUFSQMBBUTF
%PPSWSPFHUJKEJHFPQTQMJUTJOHWBOBGWBMXBUFSTUSPNFOXPSEFOEFWFSTDIJMMFOEF
EFFMTUSPNFOHFWPFMJHFSWPPSBGXJKLFOEFTUPĊFO#JKIFUTZTUFFNPOUXFSQNPFU
IJFSNFFSFLFOJOHHFIPVEFOXPSEFO
%FCFXVTUXPSEJOHFOEBBSBBOHFSFMBUFFSEDPSSFDUIBOEFMFOXPSEFOWBOHSPUFS
CFMBOH
416



1W.


1W.

Hoofdstuk 14
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0NFFOEJSFDUIFSHFCSVJL OBCJKEFCSPO WBOXBUFS FOFSHJFFOOVUSJÑOUFOCFUFS
FċDJÑOUFS NPHFMJKLUFNBLFONPFUFOEFDFOUSBMFTBOJUBUJFDPODFQUFOPOUXJLLFME
1W.
XPSEFOJOTBNFOXFSLJOHNFUEVVS[BNFMBOECPVX
1W.
FOFOFSHJFDPODFQUFO
%FOJFVXFEFDFOUSBMFTBOJUBUJFDPODFQUFOLVOOFOFFOSFMFWBOUFPQMPTTJOHWPSNFO
WPPSBGHFMFHFOHFCJFEFOXBBSEFWFSCJOEJOHNFUFFODFOUSBBMOFUXFSLUFDIOJTDI 
OPDIFDPOPNJTDIBBOUSFLLFMJKLJT%JUCFUSFGUWPPSBMTOFMHSPFJFOEFCVJUFOXJKLFO
1W.
JO[JDIPOUXJLLFMFOEFMBOEFO
1W.
JOHFCJFEFONFUXBUFSTDIBBSTUF
1W.
IFUPOUMBTUFOWBOPWFSCFMBTUF CFTUBBOEF JOGSBTUSVDUVSFO
FOHFCJFEFOXBBSNFOOVUSJÑOUFOFOXBUFSSFDZDMJOHJOIFULBEFSWBOAEVVS[BNF
1W.
POUXJLLFMJOHMPLBBMXJMPQMPTTFO¤ň
7FSTDIJMMFOEFUFDIOJFLFOWPPSCFIBOEFMJOHWBOBGWBMXBUFSFOPSHBOJTDIWBTUBGWBM
LPNFOJOBBONFSLJOHWPPSUPFQBTTJOHJOLMFJOTDIBMJHFTBOJUBUJFDPODFQUFO/JFU
JFEFSFNFUIPEFJTHFTDIJLUWPPSFFO[FMGEFUZQFBGWBMPGBGWBMXBUFS#FQBMFOEWPPS
1W.
EFTZTUFFNLFV[F[JKOEFBBSEFOTBNFOTUFMMJOHWBOEFEFFMTUSPNFO 
1W.
EFIPFWFFMIFEFOWBOEFEFFMTUSPNFOPQFFOMPLBUJF 
FOEFPWFSJHF SVJNUFMJKLFFOTPDJBMF NPHFMJKLIFEFOFOCFQFSLJOHFOWBOEF
1W.
TQFDJmFLFCFIBOEFMJOHTNFUIPEF
(F[JFOEFFFSEFSHFDPOTUBUFFSEFOPPE[BBLUPUJOUFHSBUJFWBOEFSHFMJKLFTZTUFNFO
 1W.
NFUBOEFSFGVODUJFT
1W.
[JKOHFÕOUFHSFFSEF CJKWPPSLFVSCJPMPHJTDIFTZTUFNFOUFQSFGFSFSFO
CPWFO[PHFOBBNEFDPNQBDUFTZTUFNFO PPLXFMBVUPOPNFTZTUFNFOHFOPFNE¤ŉ 
&FOWPMMFEJHFWFSWMFDIUJOHWBOGVODUJFTQFSEFmOJUJFIPFGUOJFUWPPSEFMJHUF[JKO 
BBOHF[JFOEFMFWFOTEVVSWBOEFWFSTDIJMMFOEFPOEFSEFMFOPGFMFNFOUFOLBO
 1W.
WFSTDIJMMFOFOEFJOUFHSBUJFEFOPPE[BLFMJKLFnFYJCJMJUFJUJOEFXFHLBOTUBBO
"TQFDUFOWBOCFMBOHWPPSEFTVDDFTDRGBBMLBOTFOWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFOJO
IFUBMHFNFFOJTFOFS[JKETEF WFSQMJDIUHFTUFMEF IFUFSPOPNJFWBODFOUSBMF
TZTUFNFOFOCFIFSFOEFPGDPOUSPMFSFOEFJOTUBOUJFT
BOEFS[JKETKVJTUFFOOPPE[BBLUPUTVQFSWJTJFFODPOUSPMF
WPPSBMWPPSEFHF[POEIFJETLSJUJTDIFBTQFDUFO
%FXJK[FWBOJOWVMMFONPFUWFSBOEFSFOGBDJMJUFSFOJOQMBBUTWBOHFEPHFO
6JUHBOHTQVOUJTEBUWSJKXFMJFEFSFMPLBUJFVOJFLJT FOCJKEFDFOUSBMFDPODFQUFO
WSBBHUPNFJHFOTQFDJmFLFPQMPTTJOHFO EJFOTUWFSMFOJOHAPOTJUFFOAPQNBBU 
7PMMFEJHFEBOXFMHFEFFMUFMJKLFBVUPOPNJF¤ŊJTFFOBSHVNFOUEBUWPPSJOQBTTJOH
WBOBMEBOOJFUBEEJUJPOFMFEFDFOUSBMFTZTUFNFOQMFJU PNEBUJO[FUFSWBOnFYJCFMF
QMBOOJOHTDPODFQUFOPOEFSTUFVOU
%BBSUPFNPFUEFPOUXJLLFMJOHWBOEFJOGSBTUSVDUVVS[FMG EFWBSJBCJMJTBUJFWBO
EFLPTUFO

¤ň Net als bij de energie gerelateerde ¤ŉ Om verwarring te voorkomen

stromen kan ook bij de sanitatiestromen sturing helpen bij het optimaliseringvraagstuk van de relatief
grotere stroomvolume variaties, bijvoorbeeld door middel van tijdelijke
opslag en/of Real Time Control.

wordt binnen deze studie niet
gesproken van autonome sanitatieconcepten als gedoeld wordt op
compacte systemen.

1W.
1W.
 1W.
 1W.
 1W.





1W.



1W.

¤Ŋ Bij gedeeltelijke autonomie gaat

het om systemen die een bepaald
deel van de tijd de verbinding met
centrale netwerken benutten om
overschot dan wel tekort op te vangen: feitelijk zijn deze concepten als
papieren autonomie te beschouwen.
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DEEL IV

EFNPHFMJKLIFJEUPUFUJLFUUFSJOH

1W.
1W.
 1W.
1W.
 1W.
1W.


EFUBSJFGSFHVMFSJOHJOWFSIPVEJOHUPUUSBOTQPSUBGTUBOE
NBBSPPLEFUPFHBOHUPUEFWFSTDIJMMFOEFOFUUFO
UJKEJHBGTUFNNFOPQIFUHFLP[FOTZTUFFNDPODFQU [PEBUATDIFWFFDPOPNJTDIF
VJUHBOHTQPTJUJFTWPPSLPNFOXPSEFO7BOWPPSEFMFOBMTHFWPMHWBOEFGZTJFLF
TDIBBMFDPOPNJFJTWPPSBMTOPHXFJOJHUPUHFFOTQSBLF#JKTVDDFTWPMMF
JNQMFNFOUBUJF FODPOTPMJEBUJF[BMEJUPQEFMBOHFUFSNJKOWFSBOEFSFO



1W.

)FUPQFOFOWBOEFFOFSHJFFOWBTUFBGWBMNBSLUIFFGUHFWPMHFOWPPSEFHSPPUUF
WBOJOWFTUFSJOHFOEJFHFEBBOXPSEFOEPPSFOFSHJFMFWFSBODJFSTFOBGWBMWFSXFSLFST
%FUPFHFOPNFOPO[FLFSIFJEWBOFFOBG[FUNBSLUEPPSDPODVSSFOUJFFO
1W.
UFDIOJTDIFPOUXJLLFMJOHNBLFOLMFJOFSFJOWFTUFSJOHFOXFFSQPQVMBJS
%FWPPSEFMFOWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFOLVOOFOEFWPPSEFMFOWBOEFmOBODJÑMF
TDIBBMFDPOPNJFPQUFSNJKOCFUFSCFOVUUFO
*OFFOEFSHFMJKLFTJUVBUJFJTLMBOUFOCJOEJOHWBOHSPPUCFMBOH%JUMFJEUFFSEFS
UPUWFSCFUFSEFEJFOTUWFSMFOJOH IFUHFFOÏÏOWBOEFWPPSXBBSEFOJTWPPSFFO
WPMIPVECBSFFOTVDDFTWPMMFJNQMFNFOUBUJFWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFO



1W.



1W.



1W.

14.3
Programma van Mogelijkheden, Deel III
14.3.1
begripsbepaling
0OEFS[PFLTEFFM***CFUSFGUPOEFS[PFLOBBSCFTUBBOEFRVBTJBVUPOPNFDPODFQUFOFO
BMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFTWBODFOUSBMFOFUXFSLFO)FU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFOWPMHU
EFIPPGETUVLLFOFOCFTUBBUVJUWJFSEFMFOIFUQSPHSBNNBEBUWPPSULPNUVJUEFBOBMZTFWBO
SFGFSFOUJFQSPKFDUFOEJFOBBS TFNJ BVUPOPNJFPG RVBTJ BVUBSLJFOFJHFO 1W.IPPGETUVL 
BOBMZTFWBOGVODUJFFOTZTUFFNJOUFHSBUJFFOCJKCFIPSFOEFSFGFSFOUJFQSPKFDUFO 1W.IPPGE
TUVL BOBMZTFWBOJOUFHSBUJFCJKDPNQMFYFTZTUFNFOFOLFUFOPOEFSEFMFOFOFFOBMUFSOBUJFWF
OFUXFSLHFPNFUSJFDRoDPOmHVSBUJF 1W.IPPGETUVL FOEFDPOTFRVFOUJFTWPPSEF
SVJNUFMJKLFPSEFOJOHFOoPOUXJLLFMJOH 1W.IPPGETUVL 

14.3.2
autonomie en autarkie (PvM-Hoofdstuk 8)
0OEFS[PFLWBOEFSFGFSFOUJFQSPKFDUFOFOIFUWBTUTUFMMFOEBUWFSCJOEJOHWBOBVUBSLJTDIF
TZTUFNFOOPPE[BLFMJKLJT UPOFOBBOEBUWPMHFOTEFESJFWPSNFOWBOTDIBBMWFSHSPUJOH¤ŋ
IFUQSPDFTWBOTUSVDUVSFMFTDIBBMWFSHSPUJOH EFUXFFEFWPSNWBOHFDPOTUBUFFSEFTDIBBM
WFSHSPUJOH JOQSJODJQFPOWFSBOEFSELBOQMBBUTWJOEFO7PPSXBBSEFJTEBUIFUQSPDFTWBO
NFOUBMFTDIBBMWFSHSPUJOHFOIFUFSBBOHFLPQQFMEF HFWPFMTNBUJHF QSPDFTWBOTUJKHFOEF
BGIBOLFMJKLIFJE BGHFSFNEXPSEU%JUJTUFCFSFJLFOEPPSNFFSWSJKIFEFOBBOUFCSFOHFO
CJOOFOIFUGZTJFLFPOUXJLLFMJOHTQSPDFTWBOTDIBBMWFSHSPUJOH
418
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)FU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO 1W. SJDIU[JDIEBBSPNPQIFUWSBBHTUVL
NFUCFUSFLLJOHUPUEFPQEFMJOHWBOIFUGZTJFLFTDIBBMWFSHSPUJOHTQSPDFT
&FO UIFPSFUJTDI JEFBBMEBUEPPSWFSTDIJMMFOEFGVUVSPMPHFOXPSEUBBOHFIBOHFOJT
FFOPQUFMTPNWBONFFSEFSFBVUPOPNFPG[FMGTBVUBSLJTDIFTVCTUSVDUVSFOPGDFMMFO 
EJFWPPSXBUCFUSFGUEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOPOWFSCPOEFOLVOOFO[JKO
"VUBSLJFJTFDIUFSEPPSEJWFSTFQSPDFTTFOWBOUSBOTGPSNBUJFJOQSJODJQFJOTUBCJFM
)FUPOEFSMJOHWFSCJOEFOWBOEFBVUPOPNFTVCTUSVDUVSFOCMJKGUWBOVJU
1W.
IFUQSJODJQFWBO[FLFSIFJEOPPE[BLFMJKL
1W.
1W.
 1W.



*OEJFONFOFFOEFSHFMJKLFTUSVDUVVSXJMSFBMJTFSFOPQCBTJTWBOFFOHFEFDFOUSB
MJTFFSEFQBSUJDJQBUJFWFEFNPDSBUJFHFFGUIFUAQPMZDFOUSJTDIFNPEFMWBO3PHFST
<>NPHFMJKLIPVWBTUWPPSEFPSHBOJTBUJFFOSVJNUFMJKLFVJUXFSLJOH©Ņ
)FUQSJODJQFHBBUVJUWBODPNQBDUIFJE
FOJOUFHSBUJFWBOGVODUJFTFOWPPS[JFOJOHFO XBBSPOEFSSFDSFBUJF
FOFFOHFDPNCJOFFSEPOUXFSQPQCBTJTWBOEVVS[BBNUSBOTQPSU
)FUQSJODJQFXJKLUBGWBOFFOTFDPQBVUBSLJFHFSJDIUF JEFÑMF TUSBUFHJF PNEBU
EFWPMIPVECBBSIFJEFOnFYJCJMJUFJUWBOIFUHFDPNCJOFFSEF UPUBMF OFUXFSL
DFOUSBBMTUBBO

1W.
1W.
 1W.
 1W.
 1W.




1W.
1W.

%FBDIUFSMJHHFOEFHFEBDIUFJTEBUFFOWPVEJHWFSBOEFSJOHFO UFDIOJFLFO HFCSVJLFST 
HFCSVJLTXFOTFO FUD PQLPSUFUFSNJKOPQHFOPNFOLVOOFOXPSEFO [POEFSEBU
EFWFFMBMBBOEFMBOHFSFUFSNJKOHFLPQQFMEFEVVS[BBNIFJETFO[FLFSIFJETHBSBOUJFT
JOWFSESVLLJOHLPNFO#JKEFJOSJDIUJOHWBOIFUUIFPSFUJTDIFNPEFMLBO
1W.
IFUUPFLFOOFOWBOXBBSEFO [PBMT
 1W.
r DVMUVVSXBBSEFOFOMBOETDIBQTXBBSEFO
 1W.
r OBUVVSXBBSEFO
 1W.
r TUFEFMJKLFXBBSEFOFO
r TPDJBMFXBBSEFO
 1W.
IFMQFO©)FULVOOFOPOEFSTUFVOFOFOQSPmUFSFOWBO EFLFV[FWPPS [PXFM
IFUQSJODJQFWBOEFATDBMFFDPOPNZBMTEFAFDPOPNJFTPGTDBMFNPFUDFOUSBBMTUBBO
 1W.
CJKEFSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOH
#PWFOEJFOLBOIFUEFBBOMFJEJOHWPSNFOWPPSIFUBGTUBQQFOWBOEFJOWFFM
BVUPOPNFFOBVUBSLJTDIFQSPKFDUFOHFLP[FOJOUSPWFSUFSVJNUFMJKLFUZQPMPHJF 
1W.
HFSJDIUPQFYDMVTJF©¤
#JKMFFGHFNFFOTDIBQQFO[PSHUEFIVJEJHFUZQPMPHJFFSOPHWPPSEBUTZOFSHJFUVTTFO
EFWFSTDIJMMFOEFABGHFTMPUFODFMMFOFOPGWFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVT TPDJBBM 
SVJNUFMJKLFONJMJFVUFDIOJTDI NJOEFSPGOJFUHPFENPHFMJKLJT
¤ŋ Zie hoofdstuk 6.2.1.
©Ņ Het policentrisch model is ge-

baseerd op integratie van wonen,
werken en recreëren in compacte,
naar autonomie neigende knopen,
met een fysieke invulling op basis
van loop- en fietsafstanden gecom-

bineerd met hoogwaardige verbindingen van openbaar vervoer tussen
de knopen. Deze knopen worden
gekenmerkt door een hoge dichtheid
en meervoudig ruimtegebruik.
© Het principe vormt onvoldoende
basis voor het oplossen van de
bouwopgave.

©¤ De typologie van de omsloten

kloosterhof. In de Verenigde Staten
zijn dit soort omsloten enclaves, die
zich als ruimtelijke entiteit afsluiten
van de openbare ruimte (door bijv.
hekken) ook wel bekend onder de
naam ‘condominium’.
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#JKIFUNFSFOEFFMWBOWSPFHFSFFOSFDFOUFDPODFQUFOTQFFMUEFBBOTMVJUJOHWBO
FOFSHJFFOPGTBOJUBUJFWPPS[JFOJOHPQEFMBOETDIBQQFMJKLFLFONFSLFOWBOEF
PNHFWJOH

DEEL IV

1W.
1W.
 1W.



FOHFLPQQFMEFFDPOPNJTDIFBDUJWJUFJUFO
FFOSPM.FFTUBMLPNUEJUOFFSPQJODPSQPSBUJFWBO EBOXFMBBOTMVJUJOHPQ
WPSNFOWBO EVVS[BNFMBOECPVX
%JUBTQFDULBO OBBTUBOEFSF 1W.UN PNWFSTDIJMMFOEFSFEFOFO
BBOHFNFSLUXPSEFOBMTNPHFMJKLFTVDDFTGBDUPSWBOWFSCPOEFOTZTUFNFO©©
&FOLFONFSLEBUCJKEFNFFSEFSIFJEWBOEFPOEFS[PDIUFRVBTJBVUBSLJTDIF
QSPKFDUFOOBBSWPSFOJTHFLPNFO JTEBUEFFċDJÑOUJFFOJOUFHSBUJFWBOEF
WFSTDIJMMFOEFPOEFSEFMFOFOIFUHFIFFMOPHPOWPMEPFOEFJTPOEFS[PDIU 
WFSCFUFSE©ņFOVJUHFESBHFO
%BBS[PV BMEBOOJFUJOFFOCFTDIFSNEFPNHFWJOH SVJNUFWPPSHFNBBLU
NPFUFOXPSEFO
#JKFOLFMFQSPKFDUFOMFJEEFEJUUPUEFLFV[FWPPSNJOEFSWFSHBBOEFUFDIOPMPHJF 
XBBSEPPSWPMMFEJHFBVUBSLJFOJFU NFFS XPSEUHFIBBME 8PPOXFSLIVJT)PFL 
ɨF"VUPOPNPVT)PVTF (FIFMFQSPKFDUFOPGPOEFSEFMFOWBOIFUTUSFWFOOBBS
BVUBSLJFXPSEFOEBBSPNBMTWPMMFEJHNJTMVLUCFTDIPVXE %F(SPFOF-FHVBBO 
)FUEJTDPOUJOVFLBSBLUFSWBOIFUNFSFOEFFMWBOEFIFSOJFVXCBSFCSPOOFOFO
HFCSVJLFSTHFSFMBUFFSEFTUSPNFOCJFEUSVJNUFXJOTUUFIBMFOCJKFFOCFUFSF
BGTUFNNJOHUVTTFOWSBBHFOBBOCPE
)FUQSJODJQFWBO3FBM5JNF$POUSPM©ŇLBOBMTMFJESBBEEJFOFO



1W.

1W.


1W.



1W.
1W.

&SWBSJOH PQHFEBBOCJKEFSFGFSFOUJFQSPKFDUFO MFFSUEBUCFIFFSTBTQFDUFOWBO
 1W.
CFMBOH[JKOWPPSFFOHPFETUSPNFOCFIFFS
&FOHPFECFFMECJFEFOEFQSPKFDUFO"SDPTBOUJFOWPPSBMIFU)PDLFSUPO)PVTJOH
1SPKFDU*OHFWBMWBOIFU))1SPKFDUJT [FMGT IFUPNHFWJOHTCFIFFSNFFHFOPNFO
BMTTUPLBDIUFSEFEFVSPNUFWPPSLPNFOEBUQSPKFDUPOUXJLLFMBBSTPOEFSIFUNPN
WBO TDIJKO EVVS[BBNIFJE NFUIFU)PDLFSUPO)PVTJOH1SPKFDUBMTSFGFSFOUJF 
QSPKFDUFO[VMMFOQSPCFSFOUFSFBMJTFSFOJOHFCJFEFOXBBSOJFUHFCPVXENBHXPS
EFO)FUBDIUFSMJHHFOEFQSJODJQFWBOIFU)PDLFSUPO)PVTJOH1SPKFDUJTJOOPWBUJFG
POULPQQFMJOH BVUBSLJF PGIFUTUSFWFOFSOBBS(FDPNCJOFFSENFUFFOVJUHFCSFJE
A-BOENBOBHFNFOU1MBONFUHFPSHBOJTFFSEFQBSUJDJQBUJFFO[FMGCFIFFSXPSEUIFU
1W.
FFONPHFMJKLIFJEWPPSCPVXFOJO CFTDIFSNE CVJUFOHFCJFE


1W.



1W.

7PPSEFCFLFLFORVBTJBVUBSLJTDIFSFGFSFOUJFQSPKFDUFOJTHFCMFLFOEBUFFOHPFEF
BGTUFNNJOHPQEFDVMUVVSFONBOJFSWBOMFWFO WBOCFMBOHJTWPPSTVDDFTFO
 1W.
WPMIPVECBBSIFJE
)FUPQOFNFOWBOFEVDBUJFWFFODVMUVSFMFBDUJWJUFJUFOWFSTUFSLUEJUQSPDFT 
1W.
EPPSEBUIFUCJKESBBHUBBOEFADJWJUBT FFOBDUJFGHFNFFOTDIBQTMFWFO
$VMUVSFMFBDUJWJUFJUFO[JKOWPPSBMJO"SDPTBOUJFOEFWFSTDIJMMFOEFFDPWJMMBHFT
UFWJOEFO&EVDBUJFWF WPPSMJDIUFOEF BDUJWJUFJUFO[JKOJOBMMFSFGFSFOUJFQSPKFDUFO FO
ESBHFOCJKBBOFFOCFQBBMEFUSPUT IFUVJUESBHFOWBOEFNBBLCBBSIFJEWBOIFUJEFBBM 
FOHFNFFOTDIBQT[JO XBUEPPSEFCFXPOFSTXPSEUBBOHFHFWFOBMTEPPSTMBHHFWFOEF
GBDUPSWPPSEFCMJKWFOEFCFUSPLLFOIFJEWBOEFWFSTDIJMMFOEFQSPKFDUFO©ň%FUPPO
 1W.
CBBSIFJE PG[JDIUCBBSIFJEWBOEFHFUSPĊFONBBUSFHFMFO[JKOWBOCFMBOH©ŉ
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14.3.3
functie- en systeemintegratie (PvM - Hoofdstuk 9)
&FOOFUXFSLHFPNFUSJFEJFVJUHBBUWBOIFUDSFÑSFOWBODFMMFOPGLOPQFOWBOIPHF
EJDIUIFJEFOCFQFSLUFPNWBOHUF[BNFONFUOBCJKHFMFHFOWPPS[JFOJOHFOHFSJDIU
PQDPNGPSU




1W.
1W.

POEFSTUFVOUEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHEJFHFCBTFFSEJTPQHFTMPUFOLSJOHMPQFO
0QIPHFSFTDIBBMOJWFBVTLBOEJUXPSEFOVJUHFXFSLUWPMHFOTFFOQPMZDFOUSJTDIF
 1W.
POUXJLLFMJOH
FOCJFEUEBOHPFEFBBOLOPQJOHTQVOUFOWPPSDPODFQUFOPQBOEFSFHFCJFEFO 
 1W.
[PBMTEVVS[BBNUSBOTQPSU
 1W.
FOWFSCFUFSEFJOUFHSBUJFNPHFMJKLIFEFOWBOSFDSFBUJFOBCJKXPOFOFOXFSLFO
%FSHFMJKLFWPPSEFMFOWPPSMBUFSBMFDPODFQUFOIFCCFOCFUSFLLJOHPQEF WFSLFFS 
TUSPNFOJOGSBTUSVDUVVS EFDVMUVVSIJTUPSJTDIFTUSVDUVVS EFXBUFSFOPGEF
HSPFOTUSVDUVVS FO[JKOTPDJBBMFOFDPOPNJTDIWFSCPOEFO7PPSBMEFXBUFSFO
HSPFOTUSVDUVVS ESBHFSTWBOXBBSEFO WSBHFOPNBGSFNNFOEBOXFMWPPSLPNFOWBO
EFBMTPOHFXFOTUUFCFTDIPVXFOPOUXJLLFMJOHTUFOEFOTWBOWFSEFSHBBOEAWPMNPSTFO
1W.
WBOIFUMBOETDIBQFOTUFSLFUFSVHMPPQWBOBHSBSJTDIHSPFO CFIFFS 


1W.

7PPSFFOTVDDFTWPMMFJNQMFNFOUBUJFWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFOJTJOUFHSBUJFWBO
GVODUJFT SVJNUFOFOCJKCFIPSFOEFEJFOTUFOOPPE[BLFMJKL©Ŋ



1W.
1W.

7PPSBMEFHSPFOFOXBUFSTUSVDUVVSCJFEFONPHFMJKLIFEFOWPPSSVJNUFFO
GVODUJFJOUFHSBUJF



&S[JKOHPFEFNPHFMJKLIFEFOWPPSBBOTMVJUJOHPQEFGVODUJFTMBOECPVX
FOSFDSFBUJF
4PNTJTIFUUFDPNCJOFSFONFUDVMUVVSIJTUPSJTDIFESBHFST BMEBOOJFUNFUFFO
FEVDBUJFWFJOWVMMJOH



1W.
1W.
 1W.
 1W.


1W.
1W.
 1W.




PGHFDPNCJOFFSECFIFFS
%FHSPUFFDPOPNJTDIFFOTPDJBMFXBBSEFWBOFEVDBUJF CFIFFSFOSFDSFBUJFNBBLU
FFOGVODUJFDPNCJOBUJF PQCBTJTWBOFFOAFDPOPNZPGTDPQFHFSJDIUPQEJFOTUFO
[JFIPPGETUVLFO CFUFSNPHFMJKL
©© In hoofdstuk 1 is gesteld dat

dit onderzoek zich beperkt tot de
energie en sanitatiestroom. De
verbinding met de nutriëntenstroom
wordt derhalve slechts in beperkte
mate verder onderzocht (alleen de
synergie-effecten van oplossingen
omtrent de energie- en sanitatiestroom voor de landbouw worden
uitgewerkt.

problemen van dien [Urbed, 2001].
Door de relatieve innoviteit is er
vooralsnog vaak sprake van minder
sociale acceptatie. Een relevant
voorbeeld is het verbeterde urinescheidingstoilet.

©Ň Zie hoofdstuk 5.4.3 .
©ň Voor het project de ‘Groene

Leguaan’ (hoofdstuk 8.4.4) gaat dit
niet op, vanwege de continue wisse©ņ Het betreft nog vaak zogenaamde ling van gebruikers omdat het een
‘eerste generatie voorbeelden’, met
vakantiewoningcomplex is.
alle ontwikkelings-, implementatie-, ©ŉ Veel projecten worden nog bijna
integratie- en gebruikersgerelateerde




1W.
1W.

dagelijks bezocht door geïnteresseerden die al dan niet op afspraak
komen voor informatie c.q. rondleidingen. Bij projecten waar de aan
de maatregelen minder zichtbaar
zijn,blijkt een grote behoefte aan
een begeleide rondleiding en uitleg.
Het vergroten van de zichtbaarheid
voorziet in deze behoefte.
©Ŋ Dit vormt feitelijk een overlap
met de gewenste combinatie van
verschillende cultuurdragers (zie
PvM;75 en PvM;81).
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DEEL IV

)FUTDIBBMOJWFBVWBOTUBETEFFM XJKLFOTPNTCVVSUCJFEUEFCFTUFWPPSXBBSEFOWPPS
FFONFFSJOEJWJEVFMFNJMJFVBBOQBL*OUFHSBUJFWBOWPPS[JFOJOHFONFUCPWFOTUBBOEF
 1W.
GVODUJFT[JKONPHFMJKL%BBSCJKJTEFDPNQBDUIFJE
1W.
EFOBCJKIFJEHFDPNCJOFFSENFUFFO[POFSJOHPQCBTJTWBOWFSWMFDIUJOH
1W.
FOFFO[PSHWVMEJHFWPSNHFWJOHWBOQSPDFTTFOFTTFOUJFFM


7PMIPVECBBSNJMJFVCFXVTUGVODUJPOFSFOJTHFCSVJLFSFODVMUVVSHFSFMBUFFSE
(F[JFOIFUWFSBOEFSFOEFLBSBLUFSWBOEF[FUXFFJTIFUDSFÑSFOWBOSVJNUFWPPS
JOJUJBUJFWFOFOWFSBOEFSJOHFO WSJKIFEFO UJKEFOTEFHFCSVJLTGBTF EVTOBEF
SFBMJTBUJFGBTF WBOCFMBOH
0PLQMFLLFOWBOAPOUNPFUJOHWBONFOTFOFOWPPS[JFOJOHFOGVODUJFT[JKO
POPOUCFFSMJKL
3FBMJTFFSCBBSWJBTUFSLHFSFEVDFFSEF UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSCJOOFOEF
SVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOHWBOHFCJFEFO
FONJOEFSPNWBOHSJKLFWPSNFOWBOCFIFFSFOPOEFSIPVE
EVTEPPSCFHFMFJEUFSVHHFWFOWBOEF JOSJDIUJOHFOIFUPOEFSIPVEWBOEF 
PQFOCBSFSVJNUFBBOHFPSHBOJTFFSEFHFCSVJLFSTHSPFQFO
)FUBBOSFJLFOWBODPNQMFUFĕĖĤĒģ©ŋTZTUFNFO JODMVTJFGEFCJKCFIPSFOEF
EJFOTUWFSMFOJOH
[BMFFOEFSHFMJKLFXJK[FWBOPNHBOHNFUFOJOSJDIUJOHWBOEFPQFOCBSFSVJNUF
POEFSTUFVOFO FONBBUTDIBQQFMJKLFLPTUFOIFMQFOSFEVDFSFO



1W.
1W.

1W.
1W.
 1W.





1W.

1W.
 1W.
 1W.
 1W.


1W.



1W.



1W.

%FWPPSLFVSHBBUVJUOBBSJOWFTUFSJOHFOJOEFFDPMPHJTDIFLXBMJUFJU FO ĕĖĤĒģ
TZTUFNFOTMVJUFOEBBSCJKBBOPQEFHFDPOTUBUFFSEFXFOTUPUIFUDSFÑSFOWBOGVODUJF
JOUFHSBUJFNFUMBOECPVXFOSFDSFBUJFCJOOFOEFHSPFO XBUFSFODVMUVVSIJTUPSJTDIF
TUSVDUVVS)FUMFWFSUTFDVOEBJSFWPPSEFMFO PGXFMUPFHFWPFHEFXBBSEFOPQ[PBMT
 1W.
EFWFSCFUFSJOHWBOEFCPEFNTUSVDUVVSFOIFUWBTUIPVEFOWBOXBUFS
%FJOUSPEVDUJFWBOEFSHFMJKLFTZTUFNFOIFFGUPPLEVJEFMJKLFGBBMLBOTFOņŅ 
PNEBU[FWFFMBM[JKOHFCBTFFSEPQOBUVVSMJKLFQSPDFTTFOFOEBBSNFFFYUSB
 1W.
LXFUTCBBSWPPSWFSLFFSEHFCSVJL
 1W.
[FWBBL EBH MJDIUBGIBOLFMJKL[JKO FOSFMBUJFGWFFMHSPOEPQQFSWMBLWSBHFO
)FUIFSHFCSVJLTBTQFDUWBOEFOVUSJÑOUFONPFUOPHCFUFSPOEFS[PDIUFO
1W.
CFOVUXPSEFO


1W.

)FUJTEFWSBBHPGMPHJTUJFLFQSPCMFNFO IVJEJHFNFTUPWFSTDIPUUFOFOHFWPFMT
 1W.
NBUJHFXFFSTUBOE IFUUFSVHCSFOHFOWBOEF[FSFTU EFFM TUSPPNSFÑFMNBLFO
)FUWFSUBMFOWBOEJUUFSVHCSFOHFOWBOASFTUTUSPNFOOBBSEFHFCPVXEFPNHFWJOH
WSBBHUWFFMBBOEBDIU7BOVJUEF1FSNBDVMUVVS BMTPOUXFSQQSJODJQF MJHHFO
1W.
EBBSUPFLBOTFO
%FJOUFHSBUJFWBOGVODUJFTFO EFDFOUSBMF TZTUFNFOIFFGUWPPSBMCFUSFLLJOHPQ
EFFOFSHJFFOBGWBMXBUFSTUSPNFO&S[JKOWPPSEFWFSTDIJMMFOEFEFFMTUSPNFOEJWFSTF
QSPFG QSPKFDUFOHFSFBMJTFFSE7PPSBMUFOBBO[JFOWBOEFCPVXLVOEJHFJOUFHSBUJFWBO
EFBMTLBOTSJKLOBBSWPSFOHFLPNFOHFDPNCJOFFSEFTZTUFNFOJTOPHNBBSXFJOJH
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CFLFOEDRQSPFGPOEFSWJOEFMJKLJOEFQSBLUJKLPOEFS[PDIU
#JOOFOEJUPOEFS[PFL[JKOUXFFSVJNUFMJKLFJOUFHSBUJFBTQFDUFOOBEFSPOEFS[PDIU
UFXFUFOWFSCPOEFOFOFSHJFoTBOJUBUJFWPPS[JFOJOH
HFLPQQFMEBBOMBOECPVX
FOEFDPNCJOBUJFWBOSVJNUFMJKLFFOFDPMPHJTDIFGVODUJFT
CFJEFPQEFMBBHTUFESJFTDIBBMOJWFBVT 

1W.
1W.
 1W.
 1W.
 1W.



#JKEFSFGFSFOUJFQSPKFDUFOWPPSCPVXLVOEJHFJOUFHSBUJFWBOWFSCPOEFOFOFSHJF
TBOJUBUJFTZTUFNFO ĕĖĤĒģTZTUFNFO JOIFU%VJUTF7BVCBOFO-àCFDLJTHFCMFLFO
EBUCFXVTUHFLP[FOXFSEWPPSEFFMNPEVMFTFOoUFDIOJFLFOEJFBMNFFSEFSFKBSFO
WBOBDUJFWFJNQMFNFOUBUJFBDIUFSEFSVHIBEEFOņ%FNBUFWBO
 1W.
EPPS POUXJLLFMJOHJTFFOCFMBOHSJKLFBGXFHJOH
"BOHFUPPOEJTEBU[PXFMFFOHFEFFMUFWBOIFUTDIPOFXBUFSBMTPPLEF[VVSTUPG 
 1W.
CFOPEJHEWPPSIFUPOEFSTUFVOFOWBONFOTFMJKLMFWFO HFSFHFOFSFFSEXPSEU
%BBSCJKCMJKLUEFJOUFSDPOOFDUJFWBOFFOHFTDIFJEFOCFIBOEFMJOHWBOHSJKTFO
[XBSUXBUFSNFUFOFSHJFPQXFLLJOHFOIFSHFCSVJLWBOOVUSJÑOUFOJOEFMBOECPVX
 1W.
FFO PQEFMBOHFUFSNJKOCF[JFO FOFSHJFFċDJÑOUFPQMPTTJOH



7SPFHUJKEJHJO[FUUFOWBOFFODBQBCFMPOUXJLLFMJOHTFOBTTFNCMBHFUFBNJT
OPPE[BLFMJKLHFCMFLFO
*OCSFOHFOCFOVUUFOWBOMJDIUWPPSCFIBOEFMEPWFSJHPSHBOJTDIBGWBMņ¤LBOEF
FċDJÑOUJFWFSEFSWFSCFUFSFO

1W.
1W.

1W.
1W.
1W.
 1W.



)FUOJFUEJSFDUUPFQBTTFOWBOEFUFSVHHFMFWFSEFFOFSHJFJOEFWPSNWBOCJPHBT
JOIVJTIPVEFMJKLFBQQFOEBHFT FOEFEBOCFOPEJHEFFYUSBCFIBOEFMJOHTTUBQQFO 
NBBSIFUEJSFDULPQQFMFOBBOBOEFSFEFDFOUSBMFDPODFQUFO CJKWPPSCFFMEFFOXBSNUF
LSBDIUTZTUFFNPGEFDFOUSBMFDPODFQUFOWPPSBGWBMJO[BNFMJOH MFWFSUCJKLPNFOEF
1W.
FDPOPNJTDIFFOCFIFFSUFDIOJTDIF WPPSEFMFOPQ
#JKFFOHSPUFSFTDIBBMWBOUPFQBTTJOHXPSEUEFJOUFHSBUJFWBOEFUFDIOJTDIF
JOGSBTUSVDUVVSCFMBOHSJKL FS EFUPFQBTTJOHWBOFFODFOUSBMFAJOGSBLPLFSCMJKLU
 1W.
EBBSCJKWBOOVUņ©
%FJOUFHSBUJFWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFOWBOBGWBM XBUFS CFIBOEFMJOHFOPG
 1W.
FOFSHJFPQXFLLJOHNFUBOEFSFSVJNUFMJKLFGVODUJFTCJFEUBEEJUJPOFMFWPPSEFMFO
1W.
7PPSBMWBOVJUWJTVFFM
1W.
FOBVEJUJFG

1W.
PPHQVOUCF[JFO JTEJUCJKCFQBBMEFTZTUFNFOPGEFFMCFIBOEFMJOHFOJOUFSFTTBOU
1W.
0NHFLFFSELBOEFBBOXF[JHFLMJNBUJTBUJF
PGFFOCFQBBMEFGVODUJF CJKWPPSCFFMEFFOHFNFFOTDIBQTDFOUSVN CVVSUIVJTPG
IPSFDBFOPGFYQPTJUJFWPPS[JFOJOH WBOVJUQSPDFTGVODUJPOFFMFOFEVDBUJFGPPHQVOU
 1W.
FFOUPFHFWPFHEFXBBSEF[JKOWPPSIFUTZTUFFN
©ŋ Decentralised Sanitation and

Reuse.
ņŅ Door deze vanaf het begin mee
te nemen in de oplossing kunnen
ze echter ook gezien worden als
kansen.
ņ Of is bij afwezigheid daarvan, zo-

als in het geval van specifieke deelmodules in het project Flintenbreite
te Lübeck, gekozen voor een lange
periode van proefdraaien in een
laboratorium.

ņ¤ Door middel van een shredder

van de gebruiker, tezamen met een
gescheiden afvoer bijvoorbeeld op
basis van vacuüm).

ņ© Bij het snel lokaliseren en oplossen van, overigens weinig voorkomende, storingen.

(centraal, voor de inlaat in de verzuringstank; of lokaal; bij het aanrecht
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DEEL IV

3FFETBBOXF[JHF POCFOVUUFSVJNUFOEJFOBCJKMJHHFOLVOOFOCPWFOEJFOFFOUPF
1W.
HFWPFHEFGVODUJFLSJKHFO CJKWPPSCFFMEXBUFSPQTMBHJOLFMEFSPGLSVJQSVJNUFO 
6JUEFPOEFS[PDIUFSFGFSFOUJFQSPKFDUFOJTHFCMFLFOEBUIFUQMBBUTFOWBONFFS
 1W.
PNHFWJOHTHFWPFMJHFQSPDFTTFOCVJUFOIFUCFSFJLWBONFOTFOWFSTUBOEJHJT
5PDILBOWJTVFMFJOGPSNBUJF UF[BNFONFUIFUQMBBUTFOWBOPCKFDUFOJONJOEFS
 1W.
UPFHBOLFMJKLFSVJNUFO QPTJUJFWFFĊFDUFO BMTWFSCPOEFOIFJE CFUSPLLFOIFJE
 1W.
FOCFXVTUXPSEJOH PQSPFQFOCJKCFXPOFSTFOHFCSVJLFST
.FFSPQIFSHFCSVJLHFSJDIUFTUBQQFOEJFNJOEFSHF[POEIFJETLSJUJTDIFO
 1W.
PNHFWJOHTHFWPFMJH[JKO LVOOFOJOIFU[JDIUFOUPFHBOLFMJKLCMJKWFO
1W.
1W.
 1W.



CJKWPPSCFFMEIFUJOWPFHFOWBOBRVBDVMUVSFO IPSUJDVMUVSFOFOEFSHFMJKLF



 1W.
;FWFSTUFSLFOEFCFXVTUXPSEJOHWBOHFCSVJLFSTFOQBTTBOUFOOPHWFSEFS
#PWFOEJFOCJFEUEJUNPHFMJKLIFEFOWPPSHFDPNCJOFFSECFIFFS
 1W.
7PPSXBBSEFJTEBUEFCFIFFSEFSCFUSPLLFOJT FOCMJKGU CJKIFUUPFHFQBTUFTZTUFFN
1W.
FOEFTQFDJmFLJOWVMMJOHDRVJUXFSLJOHFSWBO

14.3.4
heteronomie en netwerkgeometrie
(PvM - Hoofdstuk 10)
6JUHBOHTQVOUCJKEFVJUXFSLJOHWBOFFOBMUFSOBUJFWFOFUXFSLCFOBEFSJOHNFUBMTEPFM
WFSEFSHBBOEFWFSEVVS[BNJOHFO[PNPHFMJKL RVBTJ BVUBSLJFCFSFJLFO WPSNUIFU
QSJODJQFWBOAUFDIOPMPHJDBMFYUFSOBMFDPOPNJFTHFCBTFFSEPQJOOPWBUJFT EJFWPPSU
LPNFOVJUDMVTUFSJOHWBOPOUXJLLFMJOHFOWBOEFDFOUSBMFUFDIOJTDIFEFFMTZTUFNFO 1W.


7PPSXBBSEFJTFFOHPFEFNBUFWBODPÚSEJOBUJF FOWPPSBMEF[PHFOBBNEF
IPSJ[POUBMFDPNNVOJDBUJF
)FUNFFSPQOFNFOWBOEFEVCCFMFCFUFLFOJTWBOEVVS[BBNIFJE JOEF[JOWBO
EVVS[BBNIFJEJOUJKE PGSPCVVTUIFJE
OBBTUWPMIPVECBBSIFJEMFWFSUFFOBOEFSFPQTUBQWPPSUSBOTGPSNBUJFWBOIVJEJHF
TZTUFNFOFOUFDIOJFLFO
%FOBESVLEJFOUUFMJHHFOPQEFVJUXFSLJOHWBOJOUFHSBUJFBTQFDUFO
FOFFOBOEFSFXJK[FWBOCFIPFGUFWFSWVMMJOH



1W.
1W.

1W.
1W.
1W.
 1W.
 1W.
 1W.


%FJOUFHSBUJFBTQFDUFO [PXFMIPSJ[POUBBMBMTWFSUJDBBM HFMEFOWPPSQSPDFTTFO 
PNEBUCJKQSPEVDUFO HFCPVXFOFOJOGSBTUSVDUVSFOFFOMJNJFUBBOEFUPFHFWPFHEF
XBBSEFCFTUBBU#JKEFVJUXFSLJOHDRIFUPQFSBUJPOBMJTFSFOWBOJOUFHSBUJFNPFUEF
1W.
OBESVLMJHHFOPQIFUPNHBBONFUPO[FLFSIFEFOņņ
1W.
 1W.


)FUCFTFGFOEFPNHBOHNFUEFGBDUPSUJKEJOTBNFOIBOHNFUIFUTPPSUMBBHCJOOFO
EFNBBUTDIBQQJK JOOPWBUJFESBHFOEPGJOOPWBUJFTUBCJMJTFSFOE WSBHFOBBOEBDIU
#JOOFOEFTOFMMFMBHFO EJFJOOPWBUJFESBHFO NPFUIFUUPUBMFQSJNBJSFQSPDFTTUSVD
1W.
UVSFFMXPSEFOIFSPOUXPSQFO%JUWFSFJTUFFONFFSNBSLUHFSJDIUPSHBOJTFSFO


FFOCFUFSFBGTUFNNJOHPQEFWSBBHWBOHFCSVJLFST
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1W.
1W.
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FOEFOPPE[BBLUPUNFFSMPLBBMFOPNHFWJOHTHFSJDIUPSHBOJTFSFO

1W.
1W.



%FOPPE[BBLUPUJOUFHSFSFOHFMEUWPPSEFWFSTDIJMMFOEFJOGSBTUSVDUVSFO CPWFOFO
 1W.
POEFSHSPOET
1W.
UFDIOJTDIFOSVJNUFMJKL NPHFMJKLUFCFOPFNFOBMTASVJNUFMJKLFJOGSBTUSVDUVVS
FOJTNFFSBMTPOUXFSQDPNQPOFOUUF[JFO"BOLOPQJOHTQVOUFOEBBSCJK[JKO
FFOTZTUFFNHFSJDIUFCFOBEFSJOHCJKEFCFIBOEFMJOHWBOFOFSHJF XBUFSFOTUPGTUSPNFO
r NFUFFOCSPOHFSJDIUFBBOQBLWBOEFWFSWVJMJOH EFBGWPFSTUSPNFOFOEF
 1W.
PQXFLLJOHWBOUPFWPFSTUSPNFO
 1W.
r IFUEJĊFSFOUJÑSFOOBBS HFCSVJLT LXBMJUFJU
r IFUOVUUJHHFCSVJLWBOMPLBMF CJKWPPSLFVSOBUVVSMJKLFFO SFMBUJFGTOFM 
 1W.
SFHFOFSFSFOEFCSPOOFO
r JOUFHSBUJFWBOBGWBM XBUFS CFIBOEFMJOHCJKUFSVHXJOOJOHFOIFSHFCSVJLWBO
 1W.
BGWBMTUPĊFO
 1W.
r JOUFHSBUJFWBOBGWBM XBUFS CFIBOEFMJOHFOFOFSHJFPQXFLLJOH
r FO[PNPHFMJKLJOUFHSBUJFWBOBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHFOESJOLXBUFSWPPS[JFOJOH 1W.


"MTJOOPWBUJFWPPSEFLPNFOEFKBSFOXPSEUCJOOFOEFFOFSHJFTFDUPSEF
JOQBTTJOHWBOEFDFOUSBMFFMFLUSJDJUFJUTPQXFLLJOH

1W.

1W.
1W.
 1W.
 1W.
 1W.



FOEFJOQBTTJOHWBOOJFVXFHBTWPSNJHFFOFSHJFESBHFSTHF[JFO
#JOOFOEFTBOJUBUJFTFDUPS[JKOEJUJOUFHSBMFDPODFQUFOFOJOUFHSBBMNBOBHFNFOU
BEBQUJFWFNPEVMFT 3FBM5JNF$POUSPM FOBOEFSFTPPSUFOSBOEWPPS[JFOJOHFO
7PPSCFJEFTFDUPSFO[JKOEFHFWPMHFOWBOEFUPFOFNFOEFDPNQMFYJUFJUWBOCFMBOH
&OFS[JKETIFFGUEJUHFWPMHFOWPPSEFSFMBUJFUVTTFOLMJNBBU nFYJCJMJUFJUFOEVVS[BBN
IFJE BOEFS[JKETUVTTFOMPHJTUJFL nFYJCJMJUFJUFOEVVS[BBNIFJE#JKEFFFSTUFIPVEU
1W.
EJUFFOOPPE[BBLUPUFFOFYFSHFUJTDIFCFOBEFSJOH PGDBTDBEFSJOH JO
CJKEFMBBUTUFFFOEFNBUFSJBMJTFSJOH PGCFUFS FFOSFNBUFSJBMJTFSFOEFCFOBEFSJOH 1W.
7PPSBMEFXJK[FXBBSPQDFOUSBMFOFUXFSLFO BMEBOOJFUCFTUBBOEVJUEFDFOUSBMFDMVT
UFST [JKOHFPSHBOJTFFSE EF[PHFIFUFOOFUXFSLBSDIJUFDUVVSPG
 1W.
OFUXFSLHFPNFUSJF
JTDSVDJBBMWPPSEVVS[BBNIFJEJOEFEVCCFMFCFUFLFOJT;PPPLEFBBOXF[JHIFJE
1W.
WBO[XBLLFWFSCJOEJOHFO DPOOFDUPST BMTLSJUJTDIFWFSCJOEJOHFO
 1W.
5F[BNFONFUEFCFIFSFOEFJOTUJUVUJFTFOOPPE[BLFMJKLFDMVTUFSJOH


IFCCFO[FFFODSVDJBMFSPMCJKIFUGBDJMJUFSFOWBOWFSBOEFSJOHTQSPDFTTFO
%F[PHFOBBNEFBSJTUPDSBUJTDIFPSHBOJTBUJFWBOFFOOFUXFSLJTIFUCFTUFWPPSEF
SPCVVTUIFJEWBOIFUOFUXFSL
%PPSIFUOFUXFSLCPWFOEJFODPOUJOVUF LVOOFO MBUFOHSPFJFO
FOEJUUFMBUFOQMBBUTWJOEFONJEEFMTIFUQSJODJQFWBOAQSFGFSFOUJBMBUUBDINFOU

1W.

1W.
1W.
 1W.
1W.




1W.
1W.



ņņ Er is sprake van een optimum bij

het volledig voorkomen van onzekerheden en het volledig negeren
ervan.
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DEEL IV

FO[PHFOBBNEFIVCTCJOOFOEFDFOUSBMFDMVTUFST XPSEUIFUQSJODJQFWBO
[FMGPSHBOJTBUJFFOFFOBSJTUPDSBUJTDIFPQCPVX [PBMTCFLFOEVJUEFOBUVVS CFOBEFSE
&FOEFSHFMJKLQSJODJQFWSBBHUPN POEFSEFMFOWBO OFUXFSLFOEJFFFO[FLFSF
 1W.
AmUIFJEIFCCFOņŇ*OIFUCFIFFSJTEBBSHFSJDIUPQBBOUFTUVSFO
6JUFJOEFMJKLMFJEUEJUUPUFFONBUFWBOTDIBBMWSJKIFJE
1W.
7PPSEFWFSUBMJOHOBBSEFASVJNUFMJKLFJOGSBTUSVDUVVS
PG[FMGTSVJNUFMJKLFPSEFOJOHFO TUFEFO CPVXLVOEJHFTUSVDUVVSLBOEJUIFUCFTUF
1W.
HFEBBOXPSEFOWPMHFOTEFEPPS"MFYBOEFSCFTDISFWFOAIBMGSPPTUFSBYJPNB
PNEBUEF[FEFJOHFXJLLFMEFTPDJBMFFOUFDIOJTDIFTUSVDUVSFOHPFELBOPNWBUUFO
&FOEFSHFMJKLFVJUXFSLJOHLBOFSUPFMFJEFOEBUCFMFJEUSBOTGPSNFFSUWBOCFMFJE
NFUTOFMBDIUFSIBBMEF WBTUFFJOEEPFMFOFOEXBOHNBUJHFSFHFMHFWJOHOBBS
 1W.
FDPOPNJTDIFNFFHSPFJFOEFTUSVDUVSFO


)FUWSBBHTUVLWBOIFUCFQBMFOWBOFFOPQUJNBMFTDIBBMXPSEUEBBSNFFJSSFMFWBOU



1W.
1W.

14.3.5
ruimtelijke ordening en ontwikkeling
(PvM - Hoofdstuk 11)
)FU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFOWPPSEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHFOPOUXJLLFMJOHLPNU
JOFFSTUFJOTUBOUJFPWFSFFONFUEFPQMPTTJOHTHFSJDIUFPNTDISJKWJOHWBOEFSVJNUFMJKLF
DPOEJUJFT.FUCFUSFLLJOHUPUTDIBBMOJWFBVTJTTQSBLFWBOHMJKEFOEFHSFO[FO%JUJTIFU
HFWPMHWBOIFUEZOBNJTDIFLBSBLUFSWBOEFTUSPNFO&MLTDIBBMOJWFBVIFFGUFFOCFQFSLUF
PQOBNFDBQBDJUFJUPG JOEJFOEJUOBBSEFUJKETDIBMFOXPSEUWFSUBBME FFOCFQFSLUCFSFJL
1W.
)FUWFSHSPUFOWBOPQOBNFDBQBDJUFJU PGCFSFJL
1W.
1W.
 1W.


JTEBBSPNFFOCFMBOHSJKLFTMFVUFMGBDUPSCJKIFUTMVJUFOWBOLSJOHMPQFOņň
)FSJOUSPEVDUJFWBOFFOTUFSLFTUBEPNNFMBOESFMBUJF
WFSUBBMEOBBSEFIVJEJHFSVJNUFMJKLFUZQPMPHJFWBOTUFEFMJKLFOFUXFSLFOFO
DPOVSCBUJFT JTEFCFTUFPQMPTTJOH





1W.

0NWPMMFEJHFUFMPPSHBOHUFWPPSLPNFOWBOIFUJOIPPGETUVLBMTFTTFOUJFFMFOWBBL
BMTOPPE[BLFMJKLHFDPOTUBUFFSEF ATUBEBDIUFSMBOETZTUFFN[JKOUXFFPQMPTTJOHTSJDI
UJOHFOUFPOEFSLFOOFO
%FFFSTUFPQMPTTJOHTSJDIUJOHWPPSEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHBMTHFIFFMCFUSFGUIFUUF
SVHLFSFOOBBSFFOWPSNWBOUZQFTVTUBJOBCJMJUZ#JOOFOEFIVJEJHFDPOUFYUJTEJU
BMMFFOBMTFFONPOEJBBMFWFOXJDIUPQUFMPTTFO)FUWPSNUEFCBTJTWBOEFNFFTUF
IVJEJHFPOUXJLLFMJOHFOWBOTDIBBMWFSHSPUJOH IFUDSFÑSFOWBOFFO[PHFOBBNEF
A8PSME4FUUMFNFOU&OWFMPQF IFUFSPOPNJFFOPQMPTTJOHFOBBOHBBOEFEFFTTFOUJÑMF
 1W.
JOGSBTUSVDUVSFOFOEFEBBSBBOHFMJFFSEFSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOH
%FUXFFEFPQMPTTJOHTSJDIUJOHJTWJBFFOWFSBOEFSEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHPWFSEF
HFIFMFCSFFEUFIFUCFSFJLFOWBOUZQFPGUZQFTVTUBJOBCJMJUZUFGBDJMJUFSFO%JULBO
EPPSIFUBMUFSOBUJFWFPOUXJLLFMJOHTQBEWBOEFDFOUSBMJTBUJFFOTUSFWFOOBBS
 1W.
BVUPOPNJFPQPOEFSEFMFOUFWPMHFO


)FUCFSFJLFOWBOUZQFTVTUBJOBCJMJUZJTNPHFMJKLEPPSIFUMBUFOUPFOFNFOWBO
CJPQSPEVDUJFGMBOEņŉ
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1W.

1W.
1W.
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7PPSIFUCFSFJLFOWBOUZQFTVTUBJOBCJMJUZXPSEFODPODFQUFOVJUHFXFSLUFO
HFCPVXEEJFPQIFUALPMPOJTFSFOWBOSVJNUFOCVJUFOEFBBSETFACJPTGFFS FOIFU
DSFÑSFOWBONFFSPGNJOEFSABGHFTDIFJEFONJDSPLMJNBUFO NFUEBBSCJOOFO
1W.
HFDSFFÑSEFHFTMPUFOLSJOHMPQFO HFCBTFFSE[JKO
)FUJTEFWSBBHJOIPFWFSSFEF[FMBBUTUFPQMPTTJOHTSJDIUJOHTUSVDUVSFFMLBOCJKESBHFO
BBOEFHFTUFMEFEPFMFO [JFPPLIPPGETUVL &FODPNCJOBUJFWBOEFFFSTUF
 1W.
UXFFPQMPTTJOHTSJDIUJOHFOMJKLUEBBSPNIFUNFFTULBOTSJKL
)FUJTOJFUWBO[FMGTQSFLFOEEBUUFDIOJTDIBMTHFTMBBHEUFCFTDIPVXFOPQMPTTJOHFO
PPLBVUPNBUJTDILVOOFOSFLFOFOPQFFOHSPUFFOTOFMMFNBBUTDIBQQFMJKLF
UPFQBTTJOHņŊ%FTPDJBMFJOQBTTJOHWSBBHUFYUSBBBOEBDIU*OFFSTUFJOTUBOUJFIPVEU
EJUJOFFO[PHFOBBNEFAJOUFOUJPOBMDPNNVOJUZNFUCPWFOHFNJEEFMEF
CFUSPLLFOIFJECJKEFQSPDFTTFO
%FJOUFHSBUJFWBOEFBBOWVMMFOEFGVODUJFTTUBBUPGWBMUNFUEFBBOTMVJUJOHPQ
EFCFTUBBOEFTUSVDUVSFOFOQMFLFJHFOLFONFSLFO HFOJVTMPDJ 
%JULBOEPPSNFFSOBESVLUFMFHHFOPQCJPLMJNBUJTDICPVXFO
%PPSWPPSUTDISJKEFOEJO[JDIUJOOBUVVSMJKLFQSPDFTTFOFOCFUFSFUFDIOPMPHJTDIF
NPHFMJKLIFEFOEFOBUVVSMJKLFQSPDFTTFOUFPOEFSTUFVOFOJTIFUHPFENPHFMJKL
PQMPTTJOHFOIVOCBTJTUFMBUFOWJOEFOJOOBUVVSMJKLFQSPDFTTFODRTZTUFNFO 
HFCBTFFSEPQOBUVVSUFDIOPMPHJF
#JKEF[FOJFVXFUFDIOPMPHJFNPFUWPPSBMTOPHFFOMBHFSTDIBBMOJWFBVWBO
JNQMFNFOUBUJFHFLP[FOXPSEFO
%FCPWFOHSFOTJTBGIBOLFMJKLWBOEFNBUFWBOCFUSPLLFOIFJEFOEFTUFSLUFWBO
PSHBOJTBUJFWBO EFHFNFFOTDIBQ FO[BMOBBSWFSXBDIUJOHOJFUWFSCPWFOEF
JOXPOFSTFRVJWBMFOUFOLVOOFOMJHHFOņŋ#JKIFUPQMPTTFOWBONJMJFVQSPCMFNFOFO
BBOESBHFOWBOPQMPTTJOHFOJTIFUFYUSBQPMFSFO EFAVQHSBEJOH WBOEFDFOUSBMF
DPODFQUFOWFFMBMCFQFSLUŇŅ PGOPHPOWPMEPFOEFPOEFS[PDIU 
%JTUSJCVUJFNPFUCJKIFUPQUJNBMJTBUJFQSPDFTNFFSDFOUSBBMXPSEFO
)FUBBOQBLLFOWBONJMJFVHFSFMBUFFSEFQSPCMFNFOJOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH
WJBEFOPHWFFMBMEPPSPWFSIFEFOBBOHFTUVVSEFJOGSBTUSVDUVSFO JODMVTJFGHSPFO
POUXJLLFMJOH CJFEUIPVWBTUCJKIFUWPMIPVECBBSJOWVMMFOWBOEFWFSTDIJMMFOEF
OFUXFSLFOFOLFUFOTFOTMVJUCPWFOEJFOBBOPQEFBMTOPPE[BLFMJKLOBBSWPSFO
HFLPNFOHFDPNCJOFFSEFUPQEPXOCPUUPNVQCFOBEFSJOH

1W.


1W.

1W.



1W.
1W.



1W.



1W.



1W.



1W.



)FUJTOPHPO[FLFSJOXFMLFWFSIPVEJOHEFUFDIOPMPHJF[BMCJKESBHFOBBOEF
OPPE[BLFMJKLFWPPS[JFOJOHFOWBOBMHFNFFOOVU4FDUFDIOJTDIHF[JFOLBOIFU
CFMFNNFSFOEXFSLFOBMTPQLPSUFUFSNJKOHFLP[FOXPSEUWPPSÏÏOWPSNWBOUFDI
OPMPHJF%PPSFFOUFQSFNBUVSFLFV[FWBOJOGSBTUSVDUVSFOLVOOFOCFQBBMEFUFDIOP
MPHJFÑOPGTDIBMFOXPSEFOVJUHFTMPUFO
ņŇ Dit komt neer op een combinatie

van flexibiliteit, uniformiteit, consistentie en optimalisatie van inzameling en transport.
ņň Per definitie niet het vergroten
van de capaciteit van het systeem.
Eerder heeft het betrekking op de
milieutechnische- en ecologische capaciteit per ruimte- of gebruikseen-

heid (bijv. inwonersequivalent). De
meer specifieke aan natuurlijke procapaciteit is nauw verbonden met de cessen gerelateerde oplossingen.
inpasbaarheid in de woonomgeving. ņŋ Een dergelijke maximale grootte
komt ook voort uit de systemen zelf,
ņŉ Bijvoorbeeld door meervoudig
ruimtegebruik en combinatie(s) van al is dit afhankelijk van het soort
systeem.
functies en door opwaardering van
minder productief oppervlak (zeeën, ŇŅ Exponentiële groei in elk wilwoestijnen, etc.).
lekeurig ecosysteem moet vermeden
ņŊ Dit geldt des te meer voor de
worden.
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DEEL IV

%JUNPFU[PWFFMNPHFMJKLXPSEFOWPPSLPNFO XBUQMFJUWPPSFFOJOWVMMJOHPQ
POEFSEFMFO HFCBTFFSEPQFFOEFDFOUSBMFBBOQBL

1W.
1W.
1W.
 1W.



*OUFHFOTUFMMJOHUPUXBUWFSXBDIUXPSEUEJFOUASFHJFDFOUSBBMUFTUBBOŇ

0OEFSEFFMWBOEF[FSFHJFJTEFPOUXJLLFMJOHWBOFFONFFSTUSBUFHJTDIFMBOHF
1W.
UFSNJKOWJTJF
*OFFSTUFJOTUBOUJF[BMEF[FWJTJF WBO[FMGTQSFLFOE HFCBTFFSENPFUFO[JKOPQEFESJF
LFSOXBBSEFOCFUSPVXCBBS CFUBBMCBBSFOTDIPPO%FTUSVDUVSFFMBOEFSFBBOQBL[JU
1W.
JOIFUWPMHFOWBOEFMBUFSBMFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFO [JFPPLIPPGETUVL
 1W.
FOCJFEUNPHFMJKLIFEFOWPPSLPQQFMJOHBBOBOEFSFWPSNFOWBOCFIFFS
 1W.
FOFFOHSPUFSFnFYJCJMJUFJUWPPSEFFJOEHFCSVJLFS BMTEJFOTUWFSMFOJOH 
#PWFOEJFOWPSNUIFUFFOOVUUJHFJOTUFFLWPPSJOOPWBUJFFOEFJODPSQPSBUJFWBO
 1W.
EFSFÑMFNJMJFVCFMBTUJOH
 1W.
AGSPNTPVSDFUPTFSWJDF
PGJOUFHSBMFNJMJFVLXBMJUFJU
;PBMTFFSEFSHFTUFMEIBOHFOPQMPTTJOHTSJDIUJOHFOWPPSIFUWFSEVVS[BNFOWBOEF
IVJEJHFTUFEFOOBVXTBNFONFUEFHFXFOTUFAUPFTUBOEWBOATVTUBJOBCJMJUZ"MTIFU
SVJNUFMJKLNPEFMWBOEFA,SJOHMPPQTUBEUPUVJUHBOHTQVOUXPSEUHFOPNFOJTEF
 1W.
DPNQBDUIFJEWBOEFLFSOFO
 1W.
FOEFOBCJKIFJEWBOPQFO HSPFOFSVJNUF
 1W.
NFUCJKWPPSLFVSFFOBHSBSJTDIFCFTUFNNJOH WBOCFMBOH
7PPSEFJOWVMMJOHHFSJDIUPQCJPLMJNBUJTDICPVXFONPFUFOEFMPDBUJFLXBMJUFJU
 1W.
FOMPLBMFLBSBLUFSJTUJFLFO EFHFOJVTMPDJ UPUVJUHBOHTQVOUXPSEFOHFOPNFO


*OWFSWPMHPQEFVJULPNTUFOWBOIPPGETUVLHFMEUEBUOJFVXFWPSNFOWBO
HSPFOHFÕOUSPEVDFFSEXPSEFO
CJKWPPSLFVSHFLPQQFMEBBOEFWFSTDIJMMFOEFMBHFO PGTDIBBMOJWFBVTŇ¤%PPSEF
LPQQFMJOHBBONJMJFVUFDIOJTDIFGVODUJFT AOBUVSBMUFDIOPMPHJFT
FOBMUFSOBUJFWFWPSNFOWBOCFIFFSLBOTQSBLF[JKOWBOWPSNFOWBONFFSWPVEJH
HSPFOHFCSVJL BMTWPSNWBONFFSWPVEJHSVJNUFHFCSVJL
)FUUVTTFOOJWFBVWBOEFTUBEPGEFXJKLTQFFMUEBOFFOCFMBOHSJKLFSPMCJKIFU
SFBMJTFSFOWBOQSPKFDUFOEJFHFCSVJLNBLFOWBOEFLFV[FNPHFMJKLIFJEUVTTFOIFU
JOEJWJEVFMFJOJUJBUJFG BVUPOPNJFFOPGBGXJKLFO FOEFWPMMFEJHFWFS[PSHJOHEPPS
FOBGIBOLFMJKLIFJEWBODFOUSBMFOFUXFSLFO IFUFSPOPNJF 

1W.

1W.


1W.



1W.



1W.

#JKSVJNUFMJKLFJOUFHSBUJFWBOEFTZTUFNFOJTEFAQSJWBDZ[POFSJOHBMTVJUHBOHTQVOU
1W.
UFOFNFO
WPPSBMBMTIFUHBBUPNEFJOUFHSBUJFWBOHF[BNFOMJKLFTZTUFNFOJOTFNJPQFOCBSF
 1W.
SVJNUFO TPMJEBSJUFJUPQDMVTUFS CVVSUPGXJKLOJWFBV 


1W.

7BSJBUJFJOEJDIUIFJECJOOFOEFDPNQBDUFLOPQFOFOUVTTFOEFCFCPVXEFHFCJFEFO
FOIFUCVJUFOHFCJFEMFWFSUEFWPPSXBBSEFOWPPS UFDIOJTDIF TZTUFNFOFOJOGSB
 1W.
TUSVDUVSFO#JOOFOFFOEFSHFMJKLFPQMPTTJOHTSJDIUJOHEJFOUBMTSFHFM
 1W.
BBOLPQQFMFOFOHFEFFMEFFċDJÑOUJF DPNQBDUIFJE
 1W.
PGBGLPQQFMFOFOJOEJWJEVFMF[FMGWPPS[JFOJOH
%FNBYJNBMFNBBUWPFSJOHWBOEFDPNQBDUFLFSONPFUHFCBTFFSE[JKOPQIBBMCBSF
 1W.
MPPQDRmFUTBGTUBOEFOŇ©
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)FUNPEFMWBOA(FEFDFOUSBMJTFFSEF$PODFOUSBUJFPOEFSTUFVOU OFUBMTIFUBGHFMFJEF
,SJOHMPPQTUBENPEFM EFWFSTDIJMMFOEFEPPSIFU.JOJTUFSJFWBO730.
 1W.
POEFSLFOEFMFFGNJMJFVTIFUCFTUF
8FLVOOFOTQSFLFOWBOFFOWFSTDIVJWJOHWBOOBESVLPQEFASBOEFOSPOEPNEF
DFOUSBWBOTUFEFOOBBSCJOOFOTUFEFMJKLXPOFONFUUFHFMJKLFSUJKEIFUXPOFOJOPG
OBCJK WPMXBBSEJH HSPFO)FUQMFJUWPPSFFO BBOHFQBTUF HFDPNCJOFFSEF
1W.
VJUXFSLJOHWPMHFOTIFUWJOHFSTUBEQSJODJQFPQEFMBHFSFTDIBBMOJWFBVT
FOTMVJUEBBSNFFBBOCJKEFWFSBOEFSEFXPPOXFOTFOWBOEFMBBUTUFEFDFOOJB

14.4
Programma van Mogelijkheden, Deel IV
14.4.1
begripsbepaling
%JUEFSEFFOMBBUTUFEFFMWBOIFU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFOJTHFCBTFFSEPQIFUWJFSEF
POEFS[PFLTEFFM&OFS[JKETCFUSFGUEJUIFUQSBLUJKLHFSFMBUFFSEFQSPHSBNNBPQCBTJTWBOEF
DSJUFSJBEJFHFMEFOWPPSTVDDFTWPMMFUPFQBTTJOHWBOBMUFSOBUJFWFTZTUFNFOPQHFCJFEWBOEF
FTTFOUJÑMFTUSPNFO 1W.IPPGETUVL BOEFS[JKETIFUVJUWPFSJOHTDRQSPDFTHFSFMBUFFSEF
QSPHSBNNBIPF[JKOCFMBOHIFCCFOEFBDUPSFOCJKJNQMFNFOUBUJFWBOBMUFSOBUJFWF
VJUXFSLJOHFOPQUJNBBMUFCFUSFLLFO 1W.IPPGETUVL 

14.4.2
ontwerpcriteria (PvM - Hoofdstuk 12)
 1W.
%FHFTUFMEFNJMJFVDSJUFSJBHF[POEIFJE IZHJÑOF
 1W.
FOWFJMJHIFJE
MFJEFOUPUEFWPPSXBBSEFEBU CJKEFTZTUFNFOXBBSEFEFFMTUSPNFOFFO
WFSTDIJMMFOEFCFIBOEFMJOHFOUPFQBTTJOHLFOOFO EF[F[PWFFMNPHFMJKLHFTDIFJEFO
 1W.
NPFUFOCMJKWFOOBBSLXBMJUFJU
 1W.
7BOEJSFDUFJOWMPFEJTEF TUSBUFHJTDIF MJHHJOH
%PPSEFKVJTUFTJUVFSJOH IFULJF[FOWBOBMUFSOBUJFWFOEJFQSPCMFNFOPQFFO
CFQBBMEFQMFLPGJOFFOCFQBBMEHFCJFEWPPSLPNFOEBOXFMCJKTUVSFO LBOIFUBTQFDU
AWSJKWBOESFJHJOH WFJMJHIFJE XPSEFOHFPQUJNBMJTFFSE
7BOCFMBOHJTIPFPNHFHBBOXPSEUNFUIFUWFSTDIJMUVTTFOPCKFDUJFWF
 1W.
DPOEJUJFTUFMMJOHFOTVCKFDUJFWFCFMFWJOH

Ň Dit komt niet zozeer voort uit de

keuze van invulling, als wel uit de
veranderingen uit de sector. In de
‘oude, niet-geliberaliseerde situatie
volgde de infrastructuur de ontwikkelingen aan vraag- en aanbodzijde.
In de geliberaliseerde situatie dreigen
vooral onderhouds-, duurzaamheidsen innovatieaspecten het onderspit
te delven door een gebrek aan grip,
aan regie.

Ň¤ Te denken valt aan meer com-

pacte vormen van groen op het
schaalniveau van de individuele woning (zoals ‘groene’ (dak)terrassen
van minimaal 30 en maximaal 50
m2, integratie van –al dan niet gestapelde- vloeikassen en een algemeen
beter gebruik van dakoppervlakken
als –groene-buitenruimte). Ook
compacte vormen van semi-gemeenschappelijk groen tussen het
individuele schaalniveau en het
schaalniveau van de (grotere-) buurt
of de wijk in (bijvoorbeeld als zgn.

‘mandelig gebied’ vormgegeven als
‘hortus conclusus’, gemeenschappelijke wintertuin, etc.) zijn mogelijk,
evenals ‘nieuwe’ vormen van functioneel groen op het bovenlokale-, bovenwijkse of bovenstedelijke niveau
(urban agriculture, horticulture etc.)
[Timmeren, 2004b].
Ň© Het biedt dan mogelijk houvast
voor het oplossen van de milieubelasting a.g.v. stijgende mobiliteit in
relatie tot recreatieve tijdsbesteding.
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DEEL IV

&FOHPFEFJOGPSNBUJFWFSTUSFLLJOH WPPSMJDIUJOHFOIFUCFUSFLLFOWBOHFCSVJLFST
1W.
DPNNVOJDBUJF LBOCJKPQMPTTJOHFOEFTVCKFDUJFWFCFMFWJOHDPSSJHFSFO
%FFJTWPPS[JFOJOHT[FLFSIFJEFODPOTJTUFOUJFCFUFLFOUWPPSEFHFNFFOTDIBQQFMJKLF
TDIBBMHFHBSBOEFFSEFMFWFSJOHWBOEFFTTFOUJÑMFUPFWPFSTUSPNFO FOFSHJFFOXBUFS 
 1W.
FOIFUDPOTJTUFOUBGWPFSFOFOPGCFIBOEFMFOWBOBGWBMTUSPNFO
0QEFJOEJWJEVFMFPGHFCPVXHFSFMBUFFSEFTDIBBMIFFGUDPOTJTUFOUJFPPLEF
WPPSXBBSEFWBOIFUAWSJK[JKOWBOPOEFSIPVEFOTUPSJOHFOCJOOFOIFUHFCJFEEBU
1W.
POEFSFJHFOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWBMU
)FUPQUJNBMJTFSFOWBOEFUPFWPFHJOHWBO LXBMJUBUJFGIPPHXBBSEJHF IFSOJFVXCBSF
FOJOFSUF HSPOETUPĊFOJTEJSFDUUFWFSUBMFOOBBSNBUFSJBBMHFCSVJL0QMPTTJOHFO
 1W.
LVOOFO[JDISJDIUFOPQBMUFSOBUJFWFNBUFSJBMFO PGXFMSFNBUFSJBMJTBUJF
 1W.
EFTDIBBMWBOUPFQBTTJOH [PXFMBGTUBOEBMTIPFWFFMIFEFO
 1W.
FOEFNPHFMJKLIFJEUPUIFSHFCSVJL
)FUTUSVDUVSFFMPQMPTTFOWBOEF HBOHCBSF PWFSEJNFOTJPOFSJOHUFOCFIPFWFWBO
IFUPQWBOHFOWBOBGXJKLFOEFPGWBSJÑSFOEFWSBBHBBOCPELBOQMBBUTWJOEFOEPPS
 1W.
NJEEFMWBOBMMFSMFJNFUIPEFOWBO WSBBH TUVSJOH


1W.

 1W.
%FFĊFDUFOWBOWFSWVJMJOH[JKOUFWPPSLPNFOEPPSFFOBOEFSFUSBOTQPSULFV[F
BOEFSNBUFSJBBMHFCSVJLFOIFUWFSLMFJOFOWBOUSBOTQPSUBGTUBOEFO7JBNBBUSFHFMFO
1W.
JTUFQSPCFSFOEFEFUFDUFFSTOFMIFJEUFWFSIPHFO
&FOEJSFDUNJMJFVHFSFMBUFFSEFFJTJTIFUNBYJNBBMIFSHFCSVJLFOWBO
 1W.
TUPG EFFM TUSPNFOFOFOFSHJF DPNQPOFOUFO 


1W.

&OFSHJFHFOFSFSFOEFFOATFMGTVQQPSUJOHTZTUFNFO[JKOUFWFSLJF[FOCPWFOFOFSHJF
DPOTVNFSFOEFTZTUFNFO%FWFSTDIJMMFOEFLXBMJUFJUFO EFFMGSBDUJFT NPFUFOWPMHFOT
DBTDBEFSJOHTDRFOFSHJFQSJODJQFT WBOIPHFSFOBBSMBHFSFLXBMJUFJUJOHFCSVJL 
XPSEFOWFSXFSLU.FUCFUSFLLJOHUPUEFFOFSHJFTUSPPNXPSEUEJUANBYJNBBM
 1W.
FYFSHFUJTDISFOEFNFOUHFOPFNEŇņ
0QUJNBMJTFSJOHWBOIFUFOFSHJFWFSCSVJLLBOEPPSWFSCFUFSFOWBOEFDPNQBDUIFJE
1W.
WBOEFTUSPNFO


1W.

HFSJDIUPQTUPĊFONFUFFOIPHFFOFSHJFDPNQPOFOU [PBMT ESJOL XBUFSJOHFWBM
 1W.
WBOEFBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOH
(FMJFFSEBBOEFFJTUPUJODBTTFSJOHTWFSNPHFOWBOTZTUFNFOFOJOGSBTUSVDUVSFOJT
IFUDPSSFDUJFWFSNPHFOWPPSBMIFUWFSNPHFOPNBMEBOOJFUHFEFFMUFMJKLFVJUWBMPG
 1W.
WFSBOEFSJOHJOLXBOUJUFJUFOPGLXBMJUFJUUJKEJHUFLVOOFOEFUFDUFSFO
 1W.
FOBBOTMVJUFOEPQUFLVOOFOWBOHFO
&OFS[JKETJTEJUUFWFSUBMFOOBBSFFOWFSCFUFSJOHWBOEFXBBSOFFNCBBSIFJEPG
 1W.
A[JOUVJHFMJKLFBBOXF[JHIFJE [JFOSVJLFOIPSFOWPFMFO



1W.
1W.

BOEFS[JKETMFJEUEJU CJKWPPSCFFMEJOHFWBMWBO ESFJHJOHWBO TBCPUBHF UPUEF
1W.
OPPE[BBLWBOHFDPOUSPMFFSEFBGTUBOE
)FUNJMJFVDSJUFSJVNUPFLPNTUXBBSEFJTUFWFSUBMFOOBBSABOUJDJQFSFO OBBSIFU
 1W.
POUXJLLFMJOHTWFSNPHFO;FPNWBUEF UFHFOHFTUFMEMJKLFOEF FJTFOnFYJCJMJUFJU
1W.
FOVOJGPSNJUFJU
nFYJCJMJUFJUJOSFMBUJFUPUUPFLPNTUJHFPOUXJLLFMJOHFO FOVOJGPSNJUFJUJOEF[JOWBO
VJUXJTTFMCBBSIFJEWBO EFFM DPNQPOFOUFOUFOCFIPFWFWBOEFAFDPOPNJFTPGTDBMF
 1W.
FOHFMJKLXBBSEJHIFJEWBOCFUSPLLFOQBSUJKFO
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Hoofdstuk 14

Programma van Mogelijkheden

0QHFCPVXFODMVTUFSOJWFBV TDIBBMOJWFBVTFO IFFGUIFUCFQFSLFOWBO
HF[POEIFJETFOWFJMJHIFJETCFMFNNFSFOEFBTQFDUFOŇŇFFOQPTJUJFWFJOWMPFEPQ
BDDFQUBUJFEPPSEFHFCSVJLFST#JKJOQBTTJOHJOEFEJSFDUFMFFGPNHFWJOHWBO
 1W.
NFOTFONPFUFOEFSVJNUFMJKLFDPOTFRVFOUJFTCFQFSLUXPSEFO
[PXFMPQDPMMFDUJFGOJWFBVJOEFXJKL EFCVVSUPGIFUDMVTUFSPGHFCPVX BMTPPL
 1W.
PQIFUTDIBBMOJWFBVWBOEFJOEJWJEVFMFXPOJOH
 1W.
%FNBBUFOJOWVMMJOHWBOEFAPQFOCVJUFOSVJNUF
 1W.
FOEFWFSIPVEJOHUVTTFOPQFOCBSFFOQSJWBUFSVJNUFO
[JKOCFQBMFOEWPPSNPHFMJKLFTZTUFFNWBSJBOUFOFOWFSBOEFSJOHFOJOEFUJKECF[JFO
#JKFFOSVJNUFMJKLFJOUFHSBUJFJOHFCPVXFOJTOBBTUEFNBBU HSPPUUF 
1W.
FFOQBTTFOEHFXJDIU PGXFMAMJDIUIFJEWBOCFMBOH
WPPSBMJOWFSCBOENFUEFNPHFMJKLIFEFOWPPSNBUFSJBBMUFDIOJTDIFPQUJNBMJTBUJF 
 1W.
FOIFUNBYJNBMJTFSFOWBOEFNPOUBHFNPHFMJKLIFEFO PGSFNBUFSJBMJTBUJF
 1W.
UFOCFIPFWFWBONBYJNBMFBBOQBTCBBSIFJEDRnFYJCJMJUFJU
%FGBTFATUSBUFHJFVJU1BQBOFLTTDIFNBŇňJTUFWFSUBMFOOBBSSVJNUFMJKLFFOTPDJBMF
QSPHSBNNBQVOUFO;PLBOPOHFWPFMJHIFJEWPPSWBOEBMJTNFFOTBCPUBHFFOFS[JKET
 1W.
XPSEFOWFSUBBMEJOIFUWFSCFUFSFOWBOEFEFUFDUFFSTOFMIFJE
FOBOEFS[JKETJOFFONPHFMJKLFTOFMMFBGLPQQFMJOHWBOFFOEFFMWBOIFUTZTUFFN
 1W.
TUSPPNWPMVNF PG[FMGTIFUHFIFMFTZTUFFN


1W.

7PPSXBBSEFO[JKOFFOHPFEFUPFHBOLFMJKLIFJEWPPSQFSTPOFO 
1W.
WPPSNPHFMJKL[XBBSWFSLFFS
 1W.
FOFFOHPFEF[JDIUCBBSIFJE
%JUPQUJNBMJTFSFOWBO[JDIUCBBSIFJEJODPNCJOBUJFNFUEFHFXFOTUFSFEVDUJFTRVB
SVJNUF FOFSHJFFONBUFSJBBMHFCSVJLJTTUFSLBGIBOLFMJKLWBOEFTDIBBMWBOUPFQBTTJOH
FOEFUSBOTQPSUXJK[F7PPSBMIFUCVOEFMFOWBO HFTDIFJEFOHFUSBOTQPSUFFSEF 
 1W.
TUSPNFOJTWBOEPPSTMBHHFWFOECFMBOH
&FONPFJMJKL PCKFDUJFG UFXBBSEFSFOBTQFDUCJKA[JDIUCBBSIFJEJTFFO
 1W.
NBYJNBMJTFSJOHWBOEFFTUIFUJTDIFLXBMJUFJU
 1W.
&OFS[JKETSJDIU[JDIEJUPQIFUTZTUFFN[FMG
BOEFS[JKETPQIFU[JDIUCBBSNBLFOWBOEFSFMBUJFTUBEOBUVVSPGTUBEPNNFMBOE  1W.
%JUHFMEUEBOSVJNUFMJKL TUFEFOCPVXLVOEJHFOQSPDFTNBUJHNFUCFUSFLLJOHUPU
EFTUBETIVJTIPVEJOH%F[FBMHFNFFOPOEFSEFOPFNFSA&YQSFTTJFUFQMBBUTFO
QSPHSBNNBQVOUFOXPSEFOWBBLHFLPQQFMEBBOEFNPHFMJKLIFJEUPUDRIFU
1W.
POEFSTUFVOFOFOSFBMJTFSFOWBOAWBSJBUJF
XBBSPOEFSCJKWPPSCFFMEFFOHSPUFSFCJPEJWFSTJUFJU
#JKIFUSFBMJTFSFOWBOBMUFSOBUJFWFTZTUFNFONPFUUFSSFGFSFOUJFEFDPOWFOUJPOFMF
TJUVBUJFBMTVJUHBOHTQVOUHFOPNFOXPSEFO*OIFUCJK[POEFSWPPSTVCKFDUJWFFSCBSF
HFHFWFOTBMTDPNGPSUFOHFNBL XBBSCJKHFCSVJLTHFNBLUFONJOTUFWBOHFMJKL
1W.
OJWFBVNPFU[JKOBMTJOEFDPOWFOUJPOFMFTJUVBUJF
 1W.
)FUFJHFOPOEFSIPVECMJKGU

Ňņ Het geldt zowel voor de deelcomponenten of –systemen binnen een stroom als voor de gehele
(transport)keten. Het exergie principe is zondermeer naar andere

essentiële stromen (water en afval) te gezondheid en veiligheid en andere
vertalen, en mogelijk te omschrijven gevolgen van dynamische processen
zoals trilling,
als (exergetisch) cascaderen.
ŇŇ Zoals geluidshinder, visuele
Ňň Zie hoofdstuk 12.2.1 .
hinder, stank, beïnvloeding van
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DEEL IV

#JKEFFJTUPUHFMJKLCMJKWFOEDPNGPSUMFJEUEJUUPUFFO[FLFSFCFUSPVXCBBSIFJE
DRSPCVVTUIFJE JOEF[JOWBOXFJOJHVJUWBM
%FGBDUPSFOUJKEFOSFHFMCBBSIFJE[JKOIJFSCJKWBOCFMBOH
FWFOBMTIFUSVJNUFCFTMBHWBOIFUTZTUFFN[FMG
FOIFUNFFSTVCKFDUJFGCFQBBMEFVJUFSMJKL
)FUWPPSLPNFOWBOIJOEFSTQFFMUFFOSPMCJKEFCFMFWJOH
7PPSBMEFBTQFDUFOHFMVJETPWFSMBTU
TDIBEFMJKLFFOPGIJOEFSMJKLFHFVSFO
TNBBL PGIFUPOUCSFLFOFSWBO
FOEFCFMFWJOHWBOWFJMJHIFJE
CFÕOWMPFEFOEFDPNGPSUCFMFWJOH
/BVXHFMJFFSEBBOIFUVJUFSMJKLJTEFFTUIFUJTDIFLXBMJUFJUAMFFTCBBSIFJE
%FMFFTCBBSIFJEXPSEUCFÕOWMPFEEPPSIFUJNBHPFOEFCFLFOEIFJEWBOIFU
TZTUFFN
0QIVOCFVSU[JKOEF[FTUFSLBGIBOLFMJKLWBOEFWPPSMJDIUJOH
FFOHPFE TZTUFFN POUXFSQFOEFUSBOTDVMUVSBMJUFJU
5F[BNFOESBHFO[FEF[PSHWPPSFFOCFQBBMEFJEFOUJUFJU IFSLFOCBBSIFJE 
FOFFOHSPUFCFUSPLLFOIFJE
%FHFCSVJLTLPTUFOCMJKWFOWBOCFMBOH
;FXPSEFOWPPSBMCFQBBMEEPPSEFBBOTDIBGLPTUFO"OEFSFGBDUPSFOEJFEF
HFCSVJLTLPTUFOLVOOFOCFÕOWMPFEFOFOEBBSUPFNPHFMJKLIFEFOCJFEFO EPPS
EF[FBOEFSTUFCFOBEFSFO [JKOEFBGTDISJKWJOHTUJKE
FOEFNPHFMJKLIFJEUPUFJHFOCFIFFS
"BOTDIBGLPTUFOXPSEFOCFÕOWMPFEEPPSEFTDIBBMWBOUPFQBTTJOHFOEF
FċDJÑOUJFWBOIFUTZTUFFN
&FOBTQFDUEBUOBVXTBNFOIBOHUNFUSFHFMCBBSIFJE
JTEFWSJKFCFÕOWMPFECBBSIFJEDRPOBGIBOLFMJKLIFJEWBOEFHFCSVJLFST PPLXFM
BBOHFEVJENFUJOGPSNBMJUFJU
7FFMBMJTEJUTUFSLTVCKFDUJFG HFWPFMTNBUJH
FOEJSFDUHFMJFFSEBBOFFOHSPUF SF LFV[FWSJKIFJEŇŉ
%F NPHFMJKLIFJEUPU EJĊFSFOUJBUJFCJOOFOIFUTZTUFFN[FMG
ESBBHUEBBSBBOCJK BMJTIFUNFSFOEFFMWBOEFWSJKIFJETHSBEFOXFUUFMJKL
DRKVSJEJTDIWBTUHFMFHE

1W.
 1W.
1W.
 1W.
 1W.
1W.
1W.
1W.
 1W.



1W.
1W.
1W.
 1W.






1W.
1W.

1W.
 1W.
 1W.



1W.

1W.
1W.
 1W.
 1W.



14.4.3
participatie als voorwaarde (PvM - Hoofdstuk 13)
&FOBTQFDUEBUTBNFOIBOHUNFUIFUPOEFSTUFVOFOWBOBMUFSOBUJFWFPQMPTTJOHT
SJDIUJOHFOFOPGIFULVOOFOPQOFNFOWBOWFSBOEFSJOHWBOCFTUBBOEFTZTUFNFO 
OBBTUIFUWFSCFUFSFOWBO IFUHFWPFMWBO SFHFMCBBSIFJE
JTEFWSJKFCFÕOWMPFECBBSIFJEDRPOBGIBOLFMJKLIFJEWBOEFHFCSVJLFST PPLXFM
BBOHFEVJENFUJOGPSNBMJUFJU
"GXJKLJOHWBOEFSFHFMTJTNPHFMJKL NBBSHF[JFOIFULSJUJTDIFLBSBLUFSWBOEF
FTTFOUJÑMFTUSPNFOHFCFVSUEJUIPPHTU[FMEFO.PHFMJKLIFEFOWPPSBGXJKLFOEF
CFIFFSTUSVDUVSFOMJHHFOJOIFUWFSBOEFSFOWBOEFBBOTQSBLFMJKLIFJE
FOCJKEFDPOUSPMFDRUPF[JDIU
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1W.

1W.

1W.
1W.
 1W.
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0NPOEFSEFMFOWBOEFHFCPVXEFPNHFWJOH WFSEFSHBBOE UFWFSEVVS[BNFOJTOBBTU
IFUDSFÑSFOWBOWSJKIFEFOPPLIFUSFBMJTFSFOWBO CFXVTUFEBOXFMPOCFXVTUF 
 1W.
TUVSJOHOPEJH
'PSNFMFEBOXFMJOGPSNFMF NBBU SFHFMFONPFUFOTUJNVMFSFO
)FUWSPFHUJKEJH LVOOFO CFUSFLLFOWBOHFCSVJLFSTJTEBOWBOOPHHSPUFSFXBBSEF
 1W.
WPPSPQUJNBBMNJMJFVCFXVTU[JKO/BBTUHPFEFWPPSMJDIUJOH
LBOIFUPSHBOJTFSFOWBOWPSNFOWBODPNQFUJUJFQPTJUJFG FOOFHBUJFG CJKESBHFO
JNBHPBTQFDU BBOIFUCFUSFLLFOWBOHFCSVJLFSTFOCFWPSEFSFOWBONJMJFVCFXVTU
1W.
HFESBH
,XBOUJUBUJFWFTUVSJOHLBO PQEJSFDUFFOJOEJSFDUFNBOJFS [PXFMPQEFUPFWPFSBMT
1W.
PQEFBGWPFSCFUSFLLJOHIFCCFO#PVXLVOEJHFNBBUSFHFMFO
1W.
[JKOWPPSCFFMEFOWBOEJSFDUFLXBOUJUBUJFWFTUVSJOH'JOBODJÑMFDPOTFRVFOUJFT
EPPSTVCTJEJFT CPOVTNBMVTSFHFMJOHFO PQMFHHJOHFOQJFLEBMUBSJFGEJĊFSFOUJBUJF
[JKOWPPSCFFMEFOWBOJOEJSFDUFTUVSJOH
,XBMJUBUJFWFTUVSJOHPQWSBBHCFSVTUPQJOUSPEVDUJFWBOEJĊFSFOUJBUJFOBBS
 1W.
LXBMJUFJU
 1W.
UJKETQFSJPEF
 1W.
PGQMBBUTWBOMFWFSJOHŇŊ
1BSUJDJQBUJFJTWPPSXBBSEF [PEBUWSPFHUJKEJHEFmOJÑSFOFOJEFOUJmDFSFOWBO
1W.
CFMBOHIFCCFOEFOOPEJHJT
(FLFLFONPFUXPSEFOOBBSEFCJOEJOHWBOCFMBOHIFCCFOEFFOEFJOWMPFEEJF
[FLBOVJUPFGFOFOPQIFUQSPDFT PGEFAPOEFSOFNJOH
#FMBOHIFCCFOEFONPFUFO[PWFFMNPHFMJKLCFUSPLLFOXPSEFOCJKEF[PHFOBBNE
A[XBLLFWFSCJOEJOHFO
FOOJFUo[PBMTHBOHCBBSSPOEPNEFTUFSLFFOTUFSLWFSCPOEFOBDUPSFO EF
AEPNJOBOUFBDUPSFO&FOCPUUPNVQBBOQBLJT NFEFWBOVJUEVVS[BNF
POUXJLLFMJOHCF[JFODFOUSBBMBBOHFTUVVSE EFCFTUFJOTUFFL
)FUWFSTDIBĊFOWBOLFOOJTTUBBUDFOUSBBM



1W.



1W.



1W.

1W.
1W.




0NUFWPPSLPNFOEBUUFTOFMOBBSFFOPQMPTTJOHJOEFWPSNWBOFFOCFQBBME
TZTUFFNPGJOGSBTUSVDUVVSQSPKFDUXPSEUUPFHFXFSLU[POEFSEBUWPMEPFOEFPWFSEF
SFMBUJFTVQSBTUSVDUVVSFOJOGSBTUSVDUVVSJTOBHFEBDIU JTIFUWFSTUBOEJHCJKEFCFTMVJU
1W.
WPSNJOHIFUADPBDINPEFMUPUVJUHBOHTQVOUUFOFNFOWBOEFBOBMZTFNFUIPEF
7PPSXBBSEFJTEBUBMMFQBSUOFSTCJOOFOIFUQSPDFT[JDICFSFJEWFSLMBSFOUPU
JOUFHSBUJFWBOUFIBOUFSFOTZTUFNFO
0NEJUUFSFBMJTFSFOXPSEUIFUJO[FUUFOWBOOJFVXFBMEBOOJFUJOUFSBDUJFWF
JOGPSNBUJFUFDIOPMPHJFBMTFĊFDUJFGCFTDIPVXE
4BNFOXFSLJOHWBOEFCFUSPLLFOQBSUJKFOJOXFSL[BNFDPBMJUJFTJTOPPE[BLFMJKL
%F[FWPSNWBOA$PQSPEVDUJF
XPSEUPOEFSTUFVOEEPPSIFUTUJNVMFSFOWBOQBSUJDJQBUJFWBOEFHFCSVJLFSTŇŋ

Ňŉ Bijvoorbeeld om zonder veel

complicaties van systeem te kunnen
veranderen.



1W.



1W.

1W.
1W.
1W.
 1W.
1W.



ŇŊ Onderscheid wordt gemaakt naar Ňŋ Co-productie heeft als bijkomend
continue levering, afschakelbare
levering en levering als back-up.

voordeel dat het de besluitvorming
kan versnellen.
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DEEL IV

%JUQSPDFTJTQPTJUJFGUFCFÕOWMPFEFOEPPSWSPFHUJKEJHCFTMJTQVOUFOUFCFQBMFO
*OUPUBMJUFJUCF[JFOJTTQSBLFWBOFFOQMVSJDFOUSJTDIF JOUFSBDUJFCFOBEFSJOHWBO
CFMFJE



1W.

 1W.
)FULFONFSLWBOHF[BNFOMJKLCFMBOH
JOQMBBUTWBOBMHFNFFOCFMBOHPGFJHFOCFMBOHNBBLUEBUFFODFOUSBMF OPDI
EFDFOUSBMFBBOQBLEFFOJHFFOKVJTUFXJK[FWBOPQMPTTFOJT)FUWSBBHUPNFFO
 1W.
XFEFS[JKETF PG[FMGTXFEFSLFSJHFSFMBUJFUVTTFOMPLBMFFODFOUSBMFFFOIFEFO
&FOEFSHFMJKLDPNQMFYJOUFSBDUJFFOJOUFHSBUJFQSPDFTIFFGUFFOMFJEFOEFBDUPS
1W.
OPEJH
NFFTUWPPSEFIBOEMJHHFOEJTEFPOUXFSQFS;JKOUBLFOXJKLFOBGWBOEF
BSDIJUFDUPOUXFSQFSWBOWSPFHFS%FOBESVL[BMNFFSMJHHFOPQIFUCFHFMFJEFOJO
FFOUSBOTGPSNBUJFQSPDFT"MUFSOBUJFWFONPFUFOHFCPEFOXPSEFO
*OIFUPOUXFSQ EFBBOMFHFO[FMGTIFUCFIFFSWBO POEFSEFMFOWBO EFHFCPVXEF
1W.
PNHFWJOHNPFUSFnFYJCJMJUFJU[JKOUFCFSFJLFO
)FUUFPOUXJLLFMFOTZTUFFNNPFUJOHFCFEXPSEFOJOFFOTUSVDUVVSEJFnFYJCFMF
FODPOUJOVFWFSBOEFSJOHTQSPDFTTFOPOEFSTUFVOU PQFOJT FODPOUJOVDPSSFDUJFT
 1W.
LBOEPPSWPFSFO
%FWFSBOEFSEFUBBLWBOEFMFJEFOEFBDUPSJT WJBPOUXFSQFOEPOEFS[PFLUJKEFOT
IFUPOUXJLLFMJOHTUSBKFDU EFPOEFSMJOHFWFSCJOEJOHUVTTFOEFFMPQMPTTJOHFO
NPHFMJKLFHFDPNCJOFFSEF JOUFHSBMF PQMPTTJOHFOUFXFHFOFOUFPQUJNBMJTFSFO

14.5
Overzicht PvM & Aanleiding Hoofdstuk 15
14.5.1
relaties en inschaling van de programmapunten
*OPOEFSTUBBOETDIFNB[JKOEFPNTDISFWFOQSPHSBNNBQVOUFOHFUIFNBUJTFFSE
1FSQSPHSBNNBQVOUJTBBOHFHFWFOPG[FQSPDFTHFPSJÑOUFFSEF PGNFFSPQMPTTJOHTHFSFMBUFFSE
[JKO
%FQSPHSBNNBQVOUFO[JKOBBOEFTDIBBMOJWFBVTXBBSPQ[FTQFMFO HFLPQQFME%BBSCJK
XPSEUEFJOEFMJOHWBO[FWFOTDIBBMOJWFBVT IPPGETUVL BBOHFIPVEFO
"BOHFHFWFOJTPQXFMLFGBTFJOIFUCPVXFOPOUXJLLFMJOHTQSPDFTIFUCFUSFLLJOHIFFGU
*OJUJBUJFG 0OUXFSQ 3FBMJTBUJF (FCSVJL FO4MPPQFJOEFMFWFOTEVVS&OPQXFMLPOEFSEFFM
PGPOEFSEFMFOIFUQSPHSBNNBQVOUCFUSFLLJOHIFFGUFOFSHJF UPFWPFSXBUFSTUSPNFO BGWBM
XBUFSTUSPNFO FOWBTUBGWBM
5PUTMPUJTFFOJOTDIBUUJOHHFNBBLUWBOEFCFMBOHIFCCFOEFBDUPSFO)JFSCJKJTHSPUFOEFFMT
EFJOEFMJOHWPMHFOT'SFFNBO<>BBOHFIPVEFO [PBMTCFTDISFWFOJOIPPGETUVL
%FFOJHFBBOQBTTJOHCFUSFGUIFUXFHMBUFOWBOEFAQPMJUJFLFPSHBOJTBUJFT OSWBOEFMJKTU 
BBOHF[JFOFSWBOVJUHFHBBOJTEBUEF[FHSPFQ BMTWFSUFHFOXPPSEJHFSWBOBMHFNFFOCFMBOH 
BMUJKECFMBOHIFCCFOEJT%BBSWPPSJOEFQMBBUTJTEF JOIPPGETUVLWPPSEF[F
UPFQBTTJOHBMTPOUCSFLFOEOBBSWPSFOHFLPNFO HSPFQAPOUXFSQFSTUPFHFWPFHE
FJHFOBSFO



IBOEFMTPSHBOJTBUJFT
mOBODJÑMFJOTUFMMJOHFO 

DPODVSSFOUFO
LMBOUFOHFCSVJLFST


MFWFSBODJFST
DPOTVNFOUFOPSHBOJTBUJFT

PWFSIFEFO
WBLCPOEFO XFSLOFNFST 

POUXFSQFST
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01 Integreren beheer
02 Convergentie markten
Scheiding verschillende
03 deelkwaliteiten
04 Dicht bij de bron
05 Introductie hergebruik
06 Vrijheid (liberalisatie)
07 Alternatieve configuraties
08 Persoonlijke eisen
09 Diensten i.p.v. producten
10 Bundeling gebruikers
11 Bundeling diensten
12 Garantie veiligheid
13 Opnemen zekerheid
14 Opnemen kosten (neutraal)
15 Opnemen aansprakelijkheid
16 Opnemen controle
17 Opnemen toezicht
18 Minimaliseren hinder
of scale’ toepas19 ‘Economies
sen bij inzameling
20 Geen drinkwater als ‘utility’
Inzet als stedelijk structure21 ringselement
22 Sneller / meer betrekken
eindgebruikers
23 Afstemmen stad / land
24 Gebruik bodem / water
25 Systemen op maat
Afstemmen van belangheb26 bende actoren
27 Afval = grondstof
28 Distributie centraal stellen
29 Vrije keuze tussen individueel
/ centraal
30 Ruimtelijk ontwerp
31 Dichtheid
32 Compactheid
33 Milieubelasting meenemen
Verbeteren allocatie milieu34 belasting
35 Wederkerigheid infrastructuur
36 Subjectieve beleving
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37

Interconnectie (Eos)

38

Modularisering (sE)

39

Strategische interventies

40

Natuurlijke technologie

41

Flexibiliteit

42

Bundelen infrastructuur

43

Terugvalpositie

44

Andere energiedrager

45

Beschikbaar maken snel aanen afkoppelbaar vermogen

46

LV / DC

47

Opslag

48

Syngas of biogas

49

Infiltratie regenwater

50

Real time control

51

Afvalwaterketenbedrijven

52

Versmallen beleidsproces

53

Beperken aantal actoren

54

Transparantie (beleid)

55

Alternatieve bestuursvormen

56

Genius Loci

57

Aansluiten leef / woonstijl

58

Invulling open ruimte

59

62

Terugbrengen prikkel investering terugverdienen
Indirecte en / of externe
kosten opnemen
Variabilisatie gebruikgerelateerde kosten
Toevoegen autonome
(deel)systemen

63

Gedifferentieerd tarief

64
65

Elekticiteitstransport grote
afstanden DC / HV
Opnemen kleine hydrologische kringloop

66

Verlagen omloopsnelheid

67
68

Stortzuilen vastafval en toepassen RTC
Composteren in de bebouwde omgeving

69

Afschaffen aansluitverplichting

70

Strategisch nichemanagement

71

Meervoudig grondgebruik

60
61
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72

Educatie / Waarneembaarheid

73

Sturing vraag / aanbod

74

Omgang met hygiene

75

Directe verwerking reststoffen

76

78

Gevoeligheid afwijkenden
stoffen
Verbinding met duurzame
landbouw
Verbinding met duurzame
transportconcepten

79

Snelgroeiende steden

80

Waterschaarste

81

Ontlasten bestaande infrastructuur

82

Duurzaam waterbeheer

83

Aard / samenstelling van de
(deel)stromen

84

Hoeveelheid deelstromen

85

Beperken decentrale techniek

86

Biologische systemen

87

Etikettering

88
89

Tariefregulering in relatie
tot de afstand
Toegang tot verschillende
netten

90

Kleinere investeringen

91

Verbinden autonome substructuren

92

Polycentrische model

93

Integratie functies & voorzieningen

94

Duurzame transportconcepten

95

Duurzaamheid van gecombineerde netwerk

96

Toekennen van waarden

97

Afstappen exclusie

98

Onderzoek integratie

77

Betere afstemming vraag /
aanbod
100 Georganiseerde participatie
/ zelfbeheer
99

101 Koppelen culturele activiteiten
verlies agrarisch
102 Remmen
landgebruik
103 Nabijheid en zonering
104 Zorgvuldiger vormgeven
van processen
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infrastructuren in
105 Reductie
buitengebieden
hergebruik nu106 Onderzoek
triënten
107 Permacultuur
& assembla108 Ontwikkelings
geteam
Koppelen andere decentra109 le
systemen
110 Visuele beleefbaarheid
111 Auditieve beleefbaarheid
112 Klimatisatie combineren
ruimten functie
113 Onbenutte
toevoegen
114 Betrokken beheerder
115 clustering decentrale systemen
116 Horizontale communicatie
117 Robuustheid
Operationaliseren van on118 zekerheden
119 Marktgericht organiseren
en omgevingsgericht
120 Lokaal
organiseren
121 Ruimtelijk infrastructuur
122 Integratie afvalwaterbeheer
en drinkwatervoorziening
123 Exergie / cascaderen
en / of re124 Dematerialiseren
materialisering
125 Nadruk zwakke verbindingen
126 Continu laten groeien
127 Preferentiële attachment
128 Halfroosteraxioma
Vergroten bereik / opname129 capaciteit
130 Afgescheiden microklimaten
& kringlopen
131 ‘Intentional community’
132 Bio-klimatisch bouwen
133 Regie
Strategische lange termijn
134 visie
Laterale fundamentele be135 hoeften
meer centraal
Introductie
nieuwe vormen
136
groen
137 Privacy zonering
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principe op lage138 Vingerstad
re schaalniveau
en
139 Informatieverstrekking
communicatie
140 Vrij van onderhoud
detecteersnelheid
141 Verhogen
problemen
compactheid
142 Verbeteren
stromen
143 Gecontroleerde afstand
i.v.m. verkeerd gebruik
144 Uniformiteit
145 Passend gewicht
146 Goede toegankelijkheid
147 Realiseren van variatie
148 Gelijk gebruiksgemak
149 Optimaal ruimtebeslag van
systemen zelf
150 Reductie geluidsoverlast
151 Reductie geurhinder
152 Smaak
Leesbaarheid, imago / be153 kendheid
154 Afschrijvingstijd
155 Informaliteit
156 Vormen van competitie
157 Sturing door bouwkundige
maatregelen
158 Sturing door financiële
maatregelen
definiëren en identifi159 Vroeg
ceren belanghebbende
160 Coachmodel
Inzet interactieve informa161 tietechnologie
162 Werkzame coalities via coprocuctie
beslispunten be163 Vroegtijdig
palen
164 Aanwijzen leidende actor
165 Reflexibiliteit in beheer
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Autonomie & Heteronomie

DEEL IV

14.5.2
aanleiding hoofdstuk 15
*OWFSWPMHPQIFUJOIPPGETUVLHFDPODMVEFFSEFCFMBOHWBOFFOEFEVDUJFWFBBOQBL WPPSBMT
IFUHBBUPNEFJOGSBTUSVDUVVSFOSVJNUFMJKLFPSEFOJOH HFWFO)FNQFMFO0QQFOIFJNBBO
EBUWFFMCPOBmEFXFUFOTDIBQQFMJKLFWFSLMBSJOHFOOJFUCFBOUXPPSEFOBBOIVOEFEVDUJFWF
TDIFNB<4JFSLTNB >(BSmOLFM<>TUFMUEBUFMLFWFSLMBSJOHDPOUFYUBGIBOLFMJKLJT
OBBTUFFOHSPFJFOEFDPNQMFYJUFJUJTTQSBLFWBOAWFSLMBSJOHTSFMBUJWJUFJU EPPSTPNNJHFO
[FMGTTVCKFDUJWJUFJUHFOPFNEňŅ)FUJTWBOCFMBOHPNIFUHFDPODMVEFFSEFUFUPFUTFOBBO
EFQSBLUJKL FO[POBVXHF[FUNPHFMJKLEFTZTUFNBUJTDIFLXBMJUFJUFOFOEFHSFO[FOWBOEF
BG[POEFSMJKLFTFHNFOUFOBBOUFHFWFOň
0QHSPOEWBOFFSEFSFBOBMZTFT WFSUBBMEOBBSEFUIFNBTUFDIOPMPHJF NJMJFVCFMBTUJOH 
JOGSBTUSVDUVVS TDIBBMWBOUPFQBTTJOHFOCFUSPLLFOBDUPSFO FOIFUPOEFSMJOHWFSCJOEFO
FOJOUFHSFSFOWBOEF[FUIFNBT IPPGETUVLFO [JKOEFCFPPSEFMJOHTFOFWBMVBUJF
DSJUFSJBCFOPFNEXBBSFWFOUVFMFOJFVXF BMUFSOBUJFWFFOBMEBOOJFUWFS[FMGTUBOEJHEF
PQMPTTJOHFOBBONPFUFOWPMEPFO IPPGETUVL *OIFUWPMHFOEFIPPGETUVLXPSEUFFO
HFÕOUFHSFFSEFPQMPTTJOH PQCBTJTWBOIFU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO FOEBBSNFFEF
VJUIFUPOEFS[PFLWPPSULPNFOEFWPPSXBBSEFO PNUSFOUNPHFMJKLTMVJUFOWBOLSJOHMPQFO
VJUHFXFSLUWPPSEFQSBLUJKLDBTVT-BOYNFFSUF$VMFNCPSH%FSFMFWBOUFEFFMUFDIOJFLFOFO
QSPDFTTFOPNWPMIPVECBSF[FMGWPPS[JFOJOHXBUCFUSFGUEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOUFSFBMJTFSFO
DRCFOBEFSFOXPSEFODBTVTTQFDJmFLPOEFS[PDIU%JUWPSNUEFCBTJTWPPSIFUPOUXFSQ
WBOFFOiEFWJDFwEBU WPPSFFOCFQBBMEFTJUVBUJF FFOPQMPTTJOHHFOFSFFSUJO[BLFEFDFOUSBMF
WSBBHTUFMMJOHWBOEF[FTUVEJF

ňŅ Zie voor complexiteit (vooral)

hoofdstuk 6.2.3 en voor relativiteit
hoofdstuk 4.2.2.

ň Wanneer de conclusie luidt dat

de ‘pragmatische context’ van grote
betekenis is voor criteria van beoordeling van de kwaliteit, houdt dit in

LEESWIJZER MODEL A: 15
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MODEL B :

15

dat voor elk segment er zo iets is als
een eigen ‘praxis’ met (eigen) bijzondere belangen.

MODEL C :

15

MODEL D :

15
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i1PXFSMBXEJTUSJCVUJPOTBSFOPUPOMZJOFWJUBCMF
UIFZBSFBTJHOUIBUEFDFOUSBMJ[BUJPOJTXPSLJOH
CFDBVTF UIF GSFFEPN UIBU EFDFOUSBMJ[BUJPO QSPWJEFT
BMMPXTGPSUIFLJOEPGFNFSHFOUQSPQFSUJFT
QPXFSMBXTEFTDSJCFw
$MBZ4IJSLZ

Hoofdstuk 15

Casus EVA Lanxmeer, Culemborg

15.1
Inleiding
#JKIFUGPSNVMFSFOWBOCFMFJEUFOBBO[JFOWBOEFNFFTUHFXFOTUFSVJNUFMJKLFJOSJDIUJOH
PQCBTJTWBOIFU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO EJFHFCBTFFSEJTPQCFMBOHSJKLFXBBSEFO
CJOOFOEFTVQFSTUSVDUVVSNPFUFOWFFMBTQFDUFOJOPOEFSMJOHWFSCBOECFPPSEFFMEXPSEFO
%F[FBTQFDUFO[JKOUFCFTDIPVXFOBMTGVOEBNFOUFMFCPVXTUFOFOWPPSIFUNBLFOWBOIFU
POUXFSQ PGEFUFCFSFJLFOPQMPTTJOHJOEFVJUFJOEFMJKLFIPPGEDBTVT)FUBDDFOUMJHUPQEF
SVJNUFMJKLFJOUFHSBUJFFOPQUJNBMJTBUJFJOSFMBUJFUPUBDIUFSHSPOEWSBBH7
"DIUFSHSPOEWSBBH7
Moeten- en kunnen de verschillende technieken voor het optimaliseren van de stromen
samengevoegd worden in één “device” of dienen ze afzonderlijk geïntegreerd te worden
in bestaande (infra)structuren of gebouwen? 

/BFFOEFDPNQPTJUJFWBOIFUTZTUFFNJOEFPOEFSEFMFO USBOTQPSUWBSJBOUFO UFDIOJFLFO
FOTZTUFFNDPOmHVSBUJFT XPSEUOBUPFUTJOHBBOEFJOIPPGETUVLPNTDISFWFODSJUFSJB
FFOCFPPSEFMJOHFOLFV[FHFNBBLU HFWPMHEEPPSFFOEFmOJUJFWFDPNQPTJUJFDRPOUXFSQ
WBOEFBTQFDUFOCJOOFOIFUUFPOUXJLLFMFOEFWJDF¤)JFS4VTUBJOBCMF*NQMBOUHFOPFNE
<5JNNFSFO D> [JFIPPGETUVL 
%FJO[FUJTFFOEFWJDFUFPOUXJLLFMFOEBUBMTQSJODJQFDRJOTUSVNFOUTUSBUFHJTDILBO
XPSEFOJOHF[FUPN[POEFSLBQJUBBMWFSOJFUJHJOHPGWFSMBHJOHWBOEFIVJEJHFDPNGPSUFO
[FLFSIFJETHBSBOUJFTFFOHFMFJEFMJKLF NBBUTDIBQQJKCSFEFJNQMFNFOUBUJFDRWFSEVVS[BNJOH
NPHFMJKLUFNBLFOWBOEFIVJEJHFTZTUFFNDPOmHVSBUJFTWBOEFJOGSBTUSVDUVSFO
)FUQSJODJQFJTWSJKWBOTDIBBM NBBSTDIBBMCFQBBMEVJUHFXFSLUBMTTDIFUTPOUXFSQCJOOFOEF
WPPSCFFMETJUVBUJF FONPFUOBBTUIFUHBSBOEFSFOWBOFFOWPMIPVECBBSIFJEFOSPCVVTUIFJE 
EFBGTUFNNJOHUVTTFOEFEFFMDPODFQUFOEJFIFUPNWBU PQUJNBMJTFSFO [JF%FFM**1SPCMFFN
BOBMZTF )FUhEFWJDFh[BMEFWFSTDIJMMFOEFPQMPTTJOHFO TUSPNFO TDIBMFOFOCFMBOHIFCCFOEF
BDUPSFOPQUJNBBMPQFMLBBSNPFUFOBGTUFNNFO)FUIFFGUEBBSNFFFFOHFCJFETPG
QMFLBGIBOLFMJKLFPQUJNBMFTDIBBMWBOJNQMFNFOUBUJF(FLP[FOJTWPPSEFXJKL-BOYNFFS
UF$VMFNCPSH [JFPPLIPPGETUVL FOIFUWPMMFEJHLPQQFMFOWBOEFVJUXFSLJOHBBO
EFVJUXFSLJOHJOEFQSBLUJKL© FO[PPQUJNBBMNPHFMJKLLPSUTMVJUFOWBOEFBBOXF[JHF
TUSPNFOPQEFHFLP[FOMPDBUJF CFSFEFOFFSEWBOVJUEFBBOXF[JHFBGWBMTUSPNFOņ

 Toelichting bij achtergrondvraag V

(overgenomen uit hoofdstuk 1.3.2):
‘Het grond- en daglichtgebruik
van de verschillende, al dan niet op
natuurlijke processen gebaseerde,
milieutechnieken om autonomie te
realiseren moet worden geanalyseerd
en waar mogelijk geoptimaliseerd. Is
dit te integreren in bestaande bouwwerken of bestaande infrastructuur,
en hoe is het proces van ‘duurzame
ontwikkeling’ op wijk, buurt-, blokof gebouwniveau in relatie tot de
oplossing te optimaliseren. Wat zijn
de bouwkundige consequenties van

het samenvoegen van de verschillende technieken en stromen van
een hoger schaalniveau in een bouwwerk, en wat betekent dit voor de
architectonische vertaling? Is een
dergelijk bouwwerk zo te ontwerpen
en te bouwen dat uitbreiding (en
'inbreiding') qua aantal en grootte
van de stromen mogelijk is?’
¤ Dit proces van compositie dient
op dusdanige wijze plaats te vinden
dat het leidt tot een nieuwe samenstelling van het systeem dat kan beantwoorden aan de gestelde criteria
en potentiële condities. Systemen

worden daarbij gedecomponeerd
in deelsystemen, om vervolgens
weer geïntegreerd te worden tot een
nieuw systeem [vrij naar Smook,
1997].
© Dit heeft als nadeel dat er onvermijdelijke praktijk en/of actor gerelateerde concessies plaats vinden.
Aan de andere kant wordt de (direct)
mogelijke toepassing van het (meer
theoretisch/abstracte) eerste deel
van deze studie aangetoond.

ņ Uitgangspunt is hier het door

McDonough [2002] (later samen
met Braungart [2003]) gepresen445
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DEEL IV

%FUPFHFWPFHEFXBBSEFJTEBUIFUEFWJDFIFUTBNFOCSFOHFOWBOEFTPDJBMFMFFSQSPDFTTFO
NFUEFCFOPEJHEFNJMJFVUFDIOJTDIFQSPDFTTFOFOWFSCJOEJOHFOWPPSIFUWFSEVVS[BNFOWBO
EFTUSPNFOFOCJKCFIPSFOEFHFCJFEFODPNCJOFFSUEBOXFMGBDJMJUFFSU#JOOFOIFUOJFVXF
QSJODJQFWBOEFAFDPMPHJTDIFSBUJPOBMJUFJUUSBDIUIFU[PWFFMNPHFMJKLIFUBMTLFONFSLFOE
FOTUSVDUVSFFMUFCFTDIPVXFOQSPDFTWBOALPQQFMFOUFIBOEIBWFO)FUEFWJDFNPFUFFO
TMFVUFMJOHSFEJÑOU[JKOCJOOFOIFUTUVSFOWBOHSPFQFONFOTFOPNASFnFYJFG PNUFHBBONFU
HFNFFOTDIBQQFMJKLFADPHOJUJFŇ WSJKOBBS3ÚMJOH C 

15.2
Planvormingsproces en achtergrond
EVA Lanxmeer, Culemborg
15.2.1
toelichting op de wijk en de ontstaansgeschiedenis
%FFDPMPHJTDIFXJKL-BOYNFFSJO$VMFNCPSHJTIFUSFTVMUBBUWBOFFOCJK[POEFSQBSUJDVMJFS
JOJUJBUJFGFOFFOCFUSPLLFOHFNFFOUFCFTUVVS*OSJDIUUF.BSMFFO,BQUFJOEF4UJDIUJOH
&7"ňPQUFSCFWPSEFSJOHWBOJOUFHSBMFFOEVVS[BNFSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOHŉ
%FTUJDIUJOH&7"WPOEFFOQBSUOFSJOEFHFNFFOUF$VMFNCPSHŊ(F[BNFOMJKL
POUXJLLFMFO[FEFOJFVXCPVXXJKL-BOYNFFSPQCBTJTWBOQFSNBDVMUVVSQSJODJQFTFO
HFEFFMUFMJKL PSHBOJTDIFWPSNHFWJOHŋ%FMPDBUJFJTCJK[POEFSOBBTU FOHFEFFMUFMJKLJOFFO
HSPOEXBUFSCFTDIFSNJOHTHFCJFEŅ OBCJKEFIJTUPSJTDIFLFSOWBOIFUPVEFATUBEKF FOOBBTU
IFU/4TUBUJPO
Figuur 15.1

EVA Lanxmeer, Culemborg
Stedenbouwkundig ontwerp

6JUHBOHTQVOUWPPSEFXJKLXBTEBUIFUFFOWPPSCFFMEXJKLNPFTUXPSEFO XBBSJOFFOHPFEF
FOFSHJFFOXBUFSIVJTIPVEJOHTBNFOHBBUNFUFDPMPHJTDIFBSDIJUFDUVVSFOFFOOBUVVSMJKLF
MFFGPNHFWJOH)FUDPODFQUSJDIUUF[JDIPQFFO[PWFFMNPHFMJKLBVUBSLJTDIFVJUXFSLJOHWPPS
FOFSHJFFO BGWBM XBUFS%SJFBTQFDUFO[JKOCJKEFPOUXJLLFMJOH VJUXFSLJOHFOSFBMJTBUJFWBO
CFMBOHEFWFSSFHBBOEFJOWMPFEWBOEF UPFLPNTUJHF CFXPOFSTPQIVOXPOJOHFOXPPO
PNHFWJOH¤ EFNJMJFVCFXVTUFJOSJDIUJOH FOEFPSHBOJTBUJFWBOIFUCFIFFSWBOEFPQFOCBSF
SVJNUF©
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Hoofdstuk 15

Casus EVA Lanxmeer, Culemborg

%FXJKLIFFGU JOBGXJKLJOHPQIFUMBOEFMJKLPWFSIFJETCFMFJENFUCFUSFLLJOHUPUMPDBUJFT
OBCJK/4TUBUJPOT HFSJDIUPQSFBMJTBUJFWBOIPHFEJDIUIFEFO FFOSFMBUJFGMBHFEJDIUIFJE
WBOHFNJEEFMENJOEFSEBOXPOJOHFOQFSIFDUBSFņ%JULPNUWPPSBMEPPSEFTUBUVTWBO
XBUFSXJOHFCJFEWBOPOHFWFFSEFIFMGUWBOIFUHSPOEHFCJFEFOEFJOQBTTJOHWBOMBOEFMJKLF
FMFNFOUFO[PBMTEFTUBETCPFSEFSJK EFCPPNHBBSEŇ FFOPVEFSJWJFSCFEEJOHFOBSDIFPMPHJTDIF
WJOEQMBBUTFO#FMBOHSJKLTUSFWFOJTEFBGTUBOEUVTTFOCFXPOFST HFCSVJLFST FOEFOBUVVSMJKLF
PNHFWJOHUFWFSLMFJOFO
teerde ontwikkelen van oplossingen
vanuit een andere omgang met de
(aanwezige) afvalstromen, en vervolgens het daarop aanpassen van de
(oplossing van de) toevoerstromen
(energievraag, watergebruik e.d.).
Ň In z’n visie document stelt
Röling dat deze ‘collective cognitive systems’ in de zin van sociale
leerprocessen, en sociaal kapitaal
(netwerken, organisaties en instituties) voor het duurzaam omgaan
met eco-systemen op de ‘genestelde’
eco-systeem schalen, die essentieel
lijken voor het structureel koppelen’
(Röling, 2000).
ň Ecologisch Centrum voor
Educatie, Voorlichting en Advies.
Doel van de stichting is niet alleen
infromatie te verstrekken maar ook
voorbeelden te stellen. In 1994 werd
daartoe een document opgesteld
waarin de stichting het ideaal van
een ecologische wijk voor wonen
en werken schetste. Door zo’n wijk
te realiseren kon een breed publiek
kennismaken met nieuwe ontwikkelingen op gebied van integrale en
volhoudbare ruimtelijke ontwikkeling en samenleven. De plannen
zijn gekoppeld aan de ‘sporen’:
stedenbouw, landschap, mobiliteit,
participatie, communicatie/kennisoverdracht, energie- en waterbeheer,
en ketenbeheer.
ŉ In 1995 werd een eerste EVA brochure uitgebracht [Pötz & Kaptein,
1995], op grond waarvan al snel een
kopersgroep gevormd werd. Dit is
opmerkelijk omdat de locatie op dat
moment nog niet bekend was en
het slechts een papieren plan/idee
betrof.
Ŋ De gemeente Culemborg (met
name in de persoon van Jan Goed;
sectordirecteur Ruimte) omarmde
het concept omdat de ideeën goed
aansloten bij het beleid van de
gemeente om te streven naar duur-

zame ontwikkeling en vernieuwin14.2 ha. openbare ruimte). Binnen
gen in de sociale woningbouw en het dit grondgebied worden in totaal
groenbeheer.
244 woningen (13% gestapeld, ca.
ŋ Begin 1996 richtten ze een breed 38% sociale huur- en koopwoningen, 24% middeldure koopwoninprojectteam EVA-Lanxmeer op,
met daarin ook enkele toekomstige gen, en 38% dure koopwoningen)
gerealiseerd. Daarnaast ca. 40.000 m2
bewoners en een woningbouwcorbedrijven, 48.000 m2 stadsboerderij,
poratie. Een klein projectbureau
ateliers, werkplaatsen, 27.000 m2
onderstent dit projectteam en
kantoren, een Educatie en voorlichverzorgt de communicatie met de
tingscentrum met hotel, conferentie(toekomstige) bewoners. Daarbij
, gezondheids en wellness centrum
ontwikkelde een extern commu(ruim 7000 m2), kleine instelling
nicatiebureau (Fundamentaal) een
strategie voor begripsvergroting en voor demente bejaarde agrariërs
draagvlakverbreding bij de bevolking en de integratie van een bestaande
van Culemborg. In het projectteam scholengemeenschap en zwembad
[Adriaens et al., 2005].
hebben meerdere specialisten en
pioniers zitting (gehad), zoals archi- ¤ De invloed van de bewotecten, landschapsontwerpers, ener- ners werd geformaliseerd in
giespecialisten en een permacultuur 1997 met de oprichting van de
specialist. Het projectteam stelde
BEL (Bewonersvereniging Evaeen plan van aanpak op, dat door de Lanxmeer). Door de invloed van de
inbreng van deskundigen en bewo- bewoners is de vormgeving afwijners telkens is verbeterd.
kend en gevarieerder dan gebruikelijk. Qua samenstelling is er verder
Ņ Het ligt gedeeltelijk in een zgn.
wel voor gekozen om de gangbare
25-jaarszone, waar in principe niet
variatie van sociale huur- en koopgebouwd mag worden. Voor de
wijk werd voor het eerst ontheffing woningen tot duurdere vrijesectorverleend (door de provincie) om er woningen toe te passen. Daarnaast
komen bedrijven kantoren en werktoch (nabij) te mogen bouwen. Dit
plaatsen.
gebeurde vooral op basis van het
© In 1998 stemde B&W van
ver(der)gaande pakket met milieumaatregelen. Het gehele openbare
Culemborg in met een gedecentraliseerd beheer voor de openbare
groen in de wijk heeft behalve de
buitenruimte van de wijk. Het begewoonlijke recreatieve betekenis
heer van de binnenhoven is via een
ook een ecologische: waterberging
mandelig eigendom geregeld (been –zuivering als onderdeel van
woners zijn gezamenlijk eigenaar en
het openbaar groen. Het water ligt
verantwoordelijk).
nagenoeg midden in de wijk. De
woningen zijn om deze centrale
ņ In plaats van hoge dichtheid is
groene, gedeeltelijk open ruimte
gestreefd naar meervoudig ruimtegeheen gegroepeerd. De verkeersstruc- bruik. Met name daar waar de locatie
tuur kent een verkeersluwe opzet,
en genius-loci dat toestaan (zoals
zonder doorgaande wegen door de
langs de spoorlijn) worden functies
wijk en met langzaam verkeersroutes meer gestapeld.
als enige wegen die de wijk doorŇ De hoogstam appelboomgaard
kruisen.
heeft een recreatieve, cultuurhis De totale oppervlakte van de ont- torische en educatieve waarde
wikkeling bedraagt 33 ha. (waarvan [Timmeren et al., 2004b].
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%JUHFCFVSUPQCBTJTWBOQFSNBDVMUVVS POEFSNFFSEPPSIFUJOUFHSFSFOWBOBHSBSJTDIF
GVODUJFTJOIFUTUFEFOCPVXLVOEJHFQMBOň%FHSPFOTUSVDUVVSPOEFSTUFVOUEJU&S[JKOWJKG
HSBEBUJFTUFPOEFSTDIFJEFOJOQSJWBDZ[POFSJOHWBOEFHSPFOTUSVDUVVS DRCVJUFOSVJNUF 
NFUFMLFFOFJHFOWPSNWBOHFCSVJL CFIFFSFOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJE1SJWÏUFSSFJODR
UVJOHF[BNFOMJKLFIPɦFT JOUFOTJFGHFCSVJLUFPQFOCBSFSVJNUF NJOEFSJOUFOTJFGHFCSVJLUF
SVJNUF FOOBUVVSMJKLF[POFT [PBMTIFUESJOLXBUFSXJOHFCJFE 
Figuur 15.2
Binnenhoven met prive tuinen en naastgelegen
mandelig gebied en zuiveringsvijvers

)FUTUFEFOCPVXLVOEJHFPOUXFSQWBOEFXJKLJTWBOEF%VJUTFBSDIJUFDU+PBDIJN&CMF
&DPOOJT 5àCJOHFO JOOBVXFTBNFOXFSLJOHNFU)ZDP7FSIBHFO $PQJKO 6USFDIU 
#FIBMWFEFTUFSLFOBESVLPQWPSNHFWJOHFONBUFSJBMJTBUJFHFSJDIUPQWPMIPVECBBSIFJE [JKO
WPPSBMXBUFSFOFOFSHJFEFUXFFDFOUSBMFUIFNBTCJKEFWFSHBBOEFVJUXFSLJOHFOSFBMJTBUJF
WBOEFQMBOOFO
)FUTUSFWFOOBBSFFOABVUBSLJTDIFXJKLCMFFLCJOOFOEFHFTUFMEFCVEHFUUFOOJFUIBBMCBBS 
OFUBMTEFJOEFMJOHWBOEFXPOJOHFOJO"MMHBT "MMFMFDUSJDFO"VUBSLŉ7BOBGEFBMMFSFFSTUF
POUXJLLFMJOHJTSFLFOJOHHFIPVEFONFUPQXJKLTDIBBMHF[BNFOMJKLWFSXFSLFOWBOBGWBM DR
PQXFLLFOWBOFOFSHJF%BBSUPFJTNFUEFWFSLBWFMJOH FOWPPSBMNFUEFSFBMJTBUJFWBOEF
UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVS[PWFFMNPHFMJKLVJUHFHBBOWBOEFNPHFMJKLIFJEPNEFMFOWBO
EFXJKLJOGSBTUSVDUVVSBMTHFIFFMBGUFLVOOFOTMVJUFOWBOEFDFOUSBMFWFSXFSLJOHEBOXFM
PQXFLLJOHWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO%JUWPSNEFJOPOEFSNFFSŊEFCBTJTWPPSEF
LFV[FWBOIFU&7"QSPKFDUBMTDBTVTCJOOFOEF[FPOEFS[PFLTTUVEJFŋ FOTJOETEJFOJO
POUXJLLFMJOH[PBMTCFTDISFWFOJOEJUIPPGETUVL

15.2.2
huidige energieconcept, water- en afvalbeheer
binnen de wijk Lanxmeer
/BEBUBGHFTUBQUXFSEWBOEFQMBOOFOPNEFXJKLWPMMFEJHBVUBSLJTDIUFNBLFO¤ŅJTFFO
FOFSHJFDPODFQUPQHFTUFMEEPPSĔĠģĖ*OUFSOBUJPOBM&OFSHJFBEWJFTEBUBMTCBTJTEJFOUWPPSEF
CPVXQMBOOFO"DIUFSHSPOEWPPSIFUDPODFQUXBTEFHFNFFOUFMJKLFXFOTPNEF EFTUJKET 
WFSHBBOEFFOFSHJFQSFTUBUJFDPÑċDJFOU &1$ WBO UFSFBMJTFSFO¤%FCFXPOFSTWFSFOJHJOH
TUSFFGUOBBSFFOXJKLEJFPQUFSNJKOĔĠǻBSNEBOXFMĔĠǻOFVUSBBMJT
%FCBTJTWPPSIFUFOFSHJFDPODFQUJTEF5SJBT&OFSHFUJDB¤¤%FXPOJOHFO[JKOWFSHBBOE
HFÕTPMFFSE BBOHFTMPUFOPQFFODPMMFDUJFGWFSXBSNJOHTTZTUFFN UBQXBUFSWFSXBSNJOHJT
JOEJWJEVFFMPQHFMPTUNFU[POOFCPJMFST IFCCFOFFOWFOUJMBUJFTZTUFFNNFUXBSNUFUFSVH
XJOOJOH FOCFTQBSFOEFBQQFOEBHFT BQQFSBUVVSFOJOTUBMMBUJFT
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%FFOFSHJFWPPS[JFOJOHJT[PWFFMNPHFMJKLHFCBTFFSEPQIFSOJFVXCBSFCSPOOFO [PO XJOE 
CJPNBTTB UFSXJKMJOEFSFTUFSFOEFWSBBHXPSEUWPPS[JFOEPPSFOFSHJFWBOVJUIFUDFOUSBMFOFU
HSPFOFTUSPPN 
%FFOFSHJFWPPS[JFOJOHVJU[POFOXJOEJTOJFUWPMEPFOEFDPOUSPMFFSCBBSXBUFFOPQUJNBMF
BGTUFNNJOHUVTTFOWSBBHFOBBOCPEWBOVJUEFQSPEVDUJF[JKEFNPFJMJKLNBBLU [PEBUFOFSHJF
PQBGSPFQOPPE[BLFMJKLXPSEU%JULBOEPPSFFOBDDVSBBUFOFSHJFCFIFFSFOEPPSFOFSHJFPQ
UFTMBBO[PEBU[FEFTHFXFOTUJOHF[FULBOXPSEFO&S[JKONFFSEFSFWPSNFOWBOFOFSHJF
PQTMBH¤©#JOOFO-BOYNFFSJTJOFFOWSPFHTUBEJVNHFLP[FOWPPSDIFNJTDIHFCPOEFO
FOFSHJF JOEFWPSNWBO CJP HBT#BTJTWPSNUIFUUFSVHXJOOFOWBOFOFSHJFVJUBGWBMXBUFS
FOPSHBOJTDIBGWBM [JFIPPGETUVL /BFFOFFSTUFIBBMCBBSIFJETTUVEJF<4JEMFS >JTFFO
WPPSTUFMHFGPSNVMFFSEWPPSFFOGBTFHFXJK[FWFSWPMHTUVEJFOBBSEF[FPQUJF XBUHFSFTVMUFFSE
IFFGUJOFFONFFSOBVXLFVSJHFVJUXFSLJOH<4JEMFSFUBM >
#JKEFCPVXWBOEFFFSTUFGBTFWBOEFXJKLJOJTFSWPPSHFLP[FO PQHSPOEWBOEF
QMBOOFOWPPSIFUSFBMJTFSFOWBOFFOXJKLDFOUSBMFCJPHBTXJOOJOHJOIFUTUFEFOCPVXLVOEJH
QMBO FOVJUFJOEFMJKLCJKEFSFBMJTBUJFWBOEFSJPMFSJOH SFLFOJOHUFIPVEFONFUIFUOBBS
FFODFOUSBBMQVOUJOEFXJKLMFJEFOWBOIFU [XBSUF BGWBMXBUFS%BBSUPFXBTIFUOPEJHEF
BBOTMVJUJOHPQIFUDFOUSBMFSJPMFSJOHTOFUPQEBUQVOUBGUFLVOOFOTMVJUFO7BOVJUEFXFOT
EFJOTUBMMBUJFJOUFLVOOFO[FUUFOWPPSFEVDBUJFWFEPFMFJOEFO FOWBOVJUEFMPDBUJFTQFDJmFLF
LFONFSLFOJTHFLP[FOEJU BGTMVJU QVOUUFMFHHFOCJKEFLBWFMWPPSIFU&7"$FOUSVN OBCJK
IFU/4TUBUJPO 'JHVVS 
5PUEFVJUFJOEFMJKLFPQMFWFSJOHWBOIFU&7"$FOUSVNFOEBBSNFFEFCJPHBTWPPS[JFOJOH 
XPSEUBGWBMCFIFFSFOEFCFIBOEFMJOHWBOBGWBMXBUFSWPMHFOTFFOEVVS[BNF PQEF
DPOWFOUJPOFMFHBOHWBO[BLFOHFCBTFFSEFXJK[FPQHFMPTU
#JKEFSJPMFSJOH[JKOWJFSUZQFOUFPOEFSTDIFJEFOHSJKTXBUFS [XBSUXBUFS IFNFMXBUFS
BGLPNTUJHWBOEFEBLFO FOIFNFMXBUFSBGLPNTUJHWBOEFCFTUSBUJOH*OEFXBUFSTZTUFNFO
[JKOTUFEFMJKLFGVODUJFTFOOBUVVSWFSXFWFO"MMFBGWBMXBUFSTUSPNFO NFUVJU[POEFSJOH
WBOUPJMFUXBUFS [XBSUXBUFS XPSEFOCFIBOEFMEJOÏÏOWBOEFESJFIFMPGZUFOWFMEFOJO
EFXJKL XBBSOBIFUFČVFOUJOFFOXBEJEFCPEFNLBOJOmMUSFSFO)FUHFTDIFJEFOJOHF

ň Bewoners zorgen in en om de

wijk individueel en gezamenlijk voor
een deel van de eigen voedselproductie. Op wijkschaal, en daarboven,
vervult de stadsboerderij daarbij
een centrale rol (mogelijk met een
gecombineerde zorgfunctie). Op de
schaal van de bewoners zelf vindt
het plaats in de gemeenschappelijke
(binnen)tuinen (het zgn. ‘mandelig’
gebied), die direct grenzen aan een
deel van de particuliere tuinen.
ŉ Het is nog wel de bedoeling om
twintig autarkische woningen te
realiseren. Het algemeen streven is
een vergaande energie-efficiëntie, die
telkens aangepast wordt aan nieuwe
kennis en inzichten (iets wat relatief goed mogelijk is vanwege het
relatief trage bouwtempo; per jaar
worden circa 40 woningen opgele-

verd [Adriaens et al., 2005]).

(oorspronkelijk) kritischer tegenover
een deel van de ontwikkelde ideeën.
dit promotieonderzoek binnen het
¤ Dit is voor Lanxmeer vetaald
DIOC ‘De ecologische stad’ een
naar twee hoofddoelen: een streven om minder dan 40 gigajJoule
analytische studie naar relevante
case-studies in Nederland in 1998
per woning (tegen een Nederlands
uitgevoerd [Timmeren, 1999c].
gemiddelde van 75 gigaJoule per
Bovendien speelde mee dat in juni
woning) te verbruiken voor warmte,
dat jaar de meervoudige opdracht
licht en kracht; en het creëren van
voor het ontwerp en de realisatie
een energievoorraad gebaseerd op
van het EVA Centrum gewonnen
hernieuwbare bronnen in de wijk.
werd door Atelier 2T te Haarlem
¤¤ Ook wel bekend als de (breder
(het gemeenschappelijk oplossen c.q. bedoelde) Trias Ecologica (1: exkortsluiten van de essentiële stromen tensivering van het energiegebruik;
is geïntegreerd in het winnende
2: het sluiten van kringlopen van
concept (zie hoofdstuk 15.2.4)
stoffen; en 3: het bevorderen van de
[Timmeren & Tawil, 1999d].
kwaliteit/levensduur van producten)
ŋ Zie ook hoofdstuk 1.4.3 .
[Duijvestein, 2004]; zie hoofdstuk
¤Ņ Meegespeeld heeft de fusie c.q. 2.2.2 .
overname van het Gasbedrijf GGR ¤©Zie hoofdstuk 5.4.2 en
Gas door NUON. De laatste stond [Friedeman, 2002; Koornneef, 2003].

Ŋ Daarnaast is in aanloop naar
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[BNFMEF[XBSUXBUFSXPSEU WPPSMPQJH PQIFUDPOWFOUJPOFMFSJPMFSJOHTOFUXFSLHFMPPTE
%FWFSEVVS[BNJOHCFTUBBUJOIFUBGLPQQFMFOWBOIFUHSJKTXBUFSFOIFUSFEVDFSFOWBO
EFIPFWFFMIFJETQPFMXBUFS¤ņ)FUHSJKTXBUFSXPSEUHF[VJWFSEJOEFIFMPGZUFOmMUFSTFO
PQHFTMBHFOJOSFUFOUJFWJKWFST EJFHFÕOUFHSFFSE[JKOJOIFUXJKLHSPFO¤Ň&MLFCVVSUIFFGUFFO
FJHFOXBUFSTZTUFFN NFUFFOIFMPGZUFOmMUFS¤ň SFUFOUJFWJKWFSTFOXBEJT¤ŉ
Figuur 15.3
Centrale ‘zwartwater’ verzamelpunt
Kavel van het EVA Centrum

;PWFFMNPHFMJKLJTHFQSPCFFSEIFUEPPSCPSFOWBOEFABGTMVJUFOEFLMFJMBHFOUFWPPSLPNFO 
[PEBUEFWFSTDIJMMFOEFHSPOEXBUFSTUSPNFOWBOFMLBBSHFTDIFJEFOCMJKWFOFOEFESJOLXBUFS
XJOOJOHCFUFSCFTDIFSNEJTUFHFODBMBNJUFJUFO
0PSTQSPOLFMJKLXBTIFUQMBOPNTQPFMXBUFSWBOIFUXBUFSXJOOJOHTQSPDFTBMTIVJTIPVEXBUFS
UFMFWFSFOUFOCFIPFWFWBOHFCSVJLWPPSUPJMFUTQPFMJOH XBTNBDIJOFFOUVJOCFTQSPFJJOH)FU
HFIFFMJTVJUHFXFSLUBMTTZTUFFNPQXJKLTDIBBM%FCFOPEJHEFFYUSBMFJEJOHFO[JKOUJKEFOTEF
CPVXBBOHFMFHE NBBSIFUHFTDIFJEFOUPFWPFSMFJEJOHOFUJTOPPJUJOHFCSVJLHFOPNFO¤Ŋ
)FUSFHFOXBUFSWBOEFEBLFOTUSPPNUEPPSPOEFSHSPOETFMFJEJOHFOOBBSEFJOmMUSBUJFFO
SFUFOUJFWJKWFST)FNFMXBUFSWBOEFTUSBUFOXPSEU[PWFFMNPHFMJKLEJSFDUEFCPEFN
HFÕOmMUFFSE¤ŋ

15.2.3
Bewoners en overige betrokken
(belanghebbende) actoren
/BFFOFOUIPVTJBTUFTUBSUNFUWFFMHFEFFMEWFSUSPVXFOUJKEFOTEFJOJUJBUJFG WPPSCFSFJEJOHT
FOCPVXGBTFJT OVFFOHSPPUEFFMWBOEFXJKLJTHFSFBMJTFFSE TQSBLFWBOFFOMJDIUF
WFSBOEFSJOHJOEFTGFFSDRCFUSPLLFOIFJEWBOEF[JKEFWBOFOLFMFQBSUOFST©Ņ%JULPNU
POEFSNFFSEPPSGVTJFTFOPGPWFSOBNFTCJKIFUXBUFSCFESJKGFOCJKIFUFOFSHJFCFESJKG0PL
EFCFUSPLLFOIFJEWBOEFHFNFFOUFJOEFMBUFSFGBTFTWBOIFUQSPKFDUXPSEUEPPSTPNNJHF
QBSUJKFOBMTNJOEFSFSWBSFO NFEFEPPSQPMJUJFLFFOQFSTPOFMFWFSBOEFSJOHFO &YUFSOF
GBDUPSFO [PBMTIFUJOTUPSUFOWBOEFLBOUPSFONBSLUIFCCFOPPLJOWMPFEPQEFVJUXFSLJOH
WBOQMBOOFO%FBBOMFHWBOEFIFMPGZUFOmMUFST HFQMBOEOBBTUEFLBOUPSFO JTEBBSEPPS
WFSUSBBHE
&SJTSFHFMNBUJHFOSFMBUJFGVJUHFCSFJEPOEFS[PFLHFEBBOPOEFSEFCFXPOFSTWBO-BOYNFFS
OBBSIVOLFOOJTFOFSWBSJOHFO BDIUFSHSPOEFOFOPNHBOHNFUEFWPPS[JFOJOHFO 
NBBUSFHFMFOFOBOEFSFBDUPSFOCFXPOFST©<[JFPB5JNNFSFO7SJFT -VJTJOH
4UFJO 7SJFT 4JFNFOTNB C>&SJTTQSBLFWBOFFO[HOAJOUFOUJPOBM
DPNNVOJUZ [JFIPPGETUVLFO BMJTEF[FOJFUUFWFSHFMJKLFONFUNFFSCFTMPUFO
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HFNFFOTDIBQQFO[PBMTCJKFDPWJMMBHFT)FUOJWFBVWBOTPDJBMFDPIFTJFJTIFUIPPHTUPQIFU
TDIBBMOJWFBVWBOEFIPWFO©¤ TDIBBMOJWFBVIPPGETUVL &FOMJDIUFTDIFJEJOHXPSEU
FSWBSFOUVTTFOCFXPOFSTWBOEFFFSTUFFOEJFWBOEFUXFFEFGBTF©©7FSTDIJMMFOUVTTFOIVVS
FOLPPQIVJ[FOMJKLFONBSHJOBBM FOCFQFSLFO[JDIUPUHFSJOHFSFBBOXF[JHIFJEWBOIVVSEFST
CJKPWFSMFH©ņ/JFUBMMFFOIFUWSPFHUJKEJHCFUSFLLFOWBO UPFLPNTUJHF CFXPOFST NBBSPPL
IFUCMJKWFOEPSHBOJTFSFOFODPNNVOJDFSFOWBOQBSUJDJQBUJF CFTMVJUFOFOHFNFFOTDIBQQFMJKL
BBOQBLLFOWBOLMVTTFOESBHFOCJKBBOEFHSPUFTPDJBMFDPIFTJFJOEFXJKL
/BNJMJFV<-VJTJOH4UFJO >FOSVJNUF<7SJFT >WPSNFOEFTPDJBMFBTQFDUFOWBO
EFXJKLEFCFMBOHSJKLTUFWFTUJHJOHTSFEFODRSFEFOWBOUFWSFEFOIFJE/BBTUEF#FXPOFST
WFSFOJHJOH #&- CJKFFOLPNTUFO[JKOFSCJKFFOLPNTUFOWBOEJWFSTFXFSLHSPFQFO XPSLTIPQT
FOIPGCJKFFOLPNTUFO©Ň HFLPQQFMEBBOIFUCFIFFSFOEFJOSJDIUJOHWBOEFCJOOFOIPWFODR
HFNFFOTDIBQQFMJKLFUVJOFO ©ň&SJTEBBSCJKFFOHSPPUWFSUSPVXFOJOEFCFUSPLLFOFYQFSUT
<-VJTJOH4UFJO >
¤ņ Het onderhoud van het systeem,

zoals het er nu ligt, wordt verzorgd
door het waterleidingbedrijf Vitens.
¤Ň Bestaande landschapselementen
zijn zoveel mogelijk opgenomen.
Centraal stonden het oorspronkelijke oeverwallenlandschap, de
bodem- en eco-hydraulogische
waarden, de cultuurhistorie, natuur
en water [Adriaens et al., 2005].
Door niet-integrale ophoging (de
zgn. cunettenmethode) toe te passen, kruipruimtevrij bouwen en
schuimbetonfunderingen is getracht
de ondergrond zo min mogelijk
te verstoren (de bovenkant van de
bovenste kleilaag ligt op 2 meter
onder maaiveld).
¤ň De helofytenfilters zijn begin
2003 aangelegd en in het najaar van
2003 in gebruik genomen. Op wat
kleine aanvangsproblemen na (in
december 2003 stond één van de
filters blank doordat een aftakking
van het regenwaterriool in verbinding stond met de grijswaterleidingen) functioneren ze inmiddels goed
[Luising,2004].
¤ŉ De wadi’s liggen langs de ontsluitingsassen in noordoost/zuidwestelijke richting. De helofyten naast
kantoorgebouwen en de retentievijvers tussen het waterwingebied en
de woningen.
¤Ŋ Door een ministerieel decreet
in 2003 is het gebruik van tweede
waterleidingnetten (huishoudwater) voor Nederland (voorlopig)
verboden. Het is wel mogelijk om
op individueel niveau het gebruik
van huishoudwater aan te vragen.
Indien dit het geval is, moet het

water afkomstig zijn van grondwater
of regenwater en moet het jaarlijks
gecontroleerd worden. Het drinkwaterbedrijf heeft nog geprobeerd
het huishoudwater systeem af te
kopen bij de bewoners. Deze zijn
hier niet mee akkoord gegaan [BEL,
2004]. De extra eisen maken gebruik
van huishoudwater voorlopig veel
duurder dan gewoon leidingwater.
Daarmee gaat het aanleggen van
een tweede waterleidingnet aan het
oorspronkelijke doel voorbij om
goedkoper een lagere kwaliteit water
te leveren voor processen die geen
water van hoogwaardige kwaliteit
vereisen [Hasselaar et al., 2006].
¤ŋ Verharding is tot een minimum
beperkt, wegprofielen zijn smal,
parkeerplaatsen en verharde voetpaden zijn bestraat met gebroken
lavasteen. Daarnaast hellen de hoven
en straten licht van het resterende
waterwingebied af [Adriaens et al.,
2005].
©Ņ Naast de initiatiefnemer
(Stichting E.V.A., Marleen Kaptein)
en de gemeente (Gemeenstelijk
projectteam) zijn meerdere externe deskundigen betrokken bij
de ontwikkeling van de wijk en de
uitwerking van onderdelen. De algehele projectleiding is in handen van
Hein Struben Advies. Daarnaast is
Joachim Eble i.s.m. Hyco Verhaagen
stedenbouwkundige c.q. supervisor.
Eble is ook als architect van 50 woningen betrokken, terwijl Verhaagen
tekent voor Landschap en inrichting.
Daarnaast zijn andere architecten en
specialisten betrokken.

door Luising & Stein is beter te
omschrijven als weergave van resultaten n.a.v. diepte interviews (relatief
gering aantal respondenten: 14). Dit
heeft bovendien plaats gevonden
op basis van vrijwillige deelname,
hetgeen met zich meebracht dat
vooral de meer betrokken bewoners
hebben geparticipeerd in de onderzoeken. De resultaten zijn daarom
niet kwantitatief meetbaar te gebruiken, en moeten gezien worden als
indicatie.
©¤ Vanuit ontwerpers is in de onderzoeken aangegeven dat het beter zou
zijn geweest het watersysteem op die
schaal aan te leggen (vooral vanwege het meer efficiënt werken bij
het ontwerp en de realisatie van de
infrastructuur en vanwege de directe
betrokkenheid van de mensen).
©© De bewoners van de eerste fase
worden gezien als ‘de groenen’,
terwijl ze zich zelf als pioniers zien
[Luising & Stein, 2004].
©ņ Dit leidde bij anderen tot de
uiting van zorg over het niet voldoende bereiken van informatie
over gedragsveranderingen, zoals ten
behoeve van het in gebruik nemen
van de helofytenfilters (en later de
biogasopwekking) [Luising & Stein,
2004].
©Ň De Hofbijeenkomsten worden
het meest frequent bijgewoond
[Luising & Stein, 2004].

©ň Ook is sprake van een zoge-

naamd pioniersveld zonder formeel
overleg [Vries, 2003]. De bewoners
wisselen onderling informatie uit,
gebaseerd op een gedeeld verant© Genoemde onderzoeken verschil- woordelijkheidsgevoel.
len van karakter. Het onderzoek
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6JUPOEFS[PFLCMJKLUEBUNFOEFJOGPSNBUJFWPPS[JFOJOHPWFSCJKWPPSCFFMEIFUXBUFSTZTUFFN
POEFSEFNBBUWJOEU©ŉ.FUOBNFEFIVVSEFSTIBEEFONFFSJOWMPFEXJMMFOIFCCFOFO[JKO
OJFUFSHUFWSFEFOPWFSIFUGVODUJPOFSFOWBOEFXPOJOHCPVXWFSFOJHJOH<-VJTJOH4UFJO 
>%FCFXPOFST[JKOXFMUFWSFEFOPWFSIFU BGWBM XBUFSTZTUFFNFOEFJOUFHSBUJFFSWBO
JOEFXJKLFOPOEFSTDISJKWFOEFBBOMFHWBOXFHFXBUFSCFTQBSJOH FOFSHJFCFTQBSJOHFOLPTUFO
CFTQBSJOH
*O-BOYNFFSJTFFODPNQMFFUXBUFSQMBOHFNBBLUXBUOPHNBBSUFOEFMFJTHFSFBMJTFFSE
%FBBOEBDIUWBOEFCFXPOFSTMJKLUFOJHT[JOTUFWFSTMBQQFO<-VJTJOH4UFJO >
(FDPODMVEFFSELBOXPSEFOEBUIFUWBOVJUEBUQFSTQFDUJFGCF[JFOCFUFS[PV[JKOHFXFFTUBMT
IFUWPMMFEJHFXBUFSQMBOWBOBGIFUCFHJO[PV[JKOHFSFBMJTFFSEDREFPOEFSEFMFOWBOBGIFU
CFHJOIBEEFOHFXFSLU©Ŋ%PPSWFFMSFTQPOEFOUFOXPSEUXFMIFUCFMBOHWBOIFUXBUFSQMBO
DRoTZTUFFNPOEFSLFOEBMTÏÏOWBOEFCFMBOHSJKLTUFQFJMFSTWBO-BOYNFFS FOXPSEU
BBOHFHFWFOEBUNFOIFUQSPKFDUBMTNJTMVLUCFTDIPVXEBMTEFPOUCSFLFOEFPOEFSEFMFOOJFU
XPSEFOHFSFBMJTFFSE<-VJTJOH4UFJO >#FXPOFSTIFCCFOCJKNFFSEFSIFJEBBOHFHFWFO
EBU OBBTUEFIVJEJHFIFMPGZUFOmMUFST IFUQMBBUTFOWBOFFO-JWJOH.BDIJOFPGFFODPNQBDUFS
HFTMPUFOTZTUFFNWPPSEFCFIBOEFMJOHWBO[XBSUXBUFSFFONFFSXBBSEFCJFEU NFUOBNF
PPLWPPSFEVDBUJFWFEPFMFJOEFO FOEBUEF[FEBBSPNIFUCFTUFBBOEFSBOEWBOEFXJKL CJK
WPPSLFVSBMTPOEFSEFFMWBOIFU&7"$FOUSVN HFQMBBUTUNPFUXPSEFO©ŋ<-VJTJOH4UFJO 
>"BOHFHFWFOXPSEUEBUIFUIFMPGZUFOmMUFSFOTUSBLTNPHFMJKLEF-JWJOH.BDIJOF
FOPG#JPHBTJOTUBMMBUJFCJKESBHFOBBOIFUSVJNUFMJKLFLBSBLUFSWBOEFXJKL<-VJTJOH4UFJO 
>.FOTFOHFWFOJOHSPUFNFFSEFSIFJEBBO NJUTTQSBLFJTWBOHPFECFIFFS HFFOIJOEFS
PGTDIBEFMJKLFHFWPMHFOWPPSEFFJHFOHF[POEIFJEUFWFSXBDIUFOBMTHFWPMHWBOEFJOUFHSBUJF
WBOBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHFOIFSHFCSVJLJOEFXJKLņŅ<7SJFT >
*OEFQFSJPEFJTFFOWFSLFOOFOEPOEFS[PFLVJUHFWPFSEOBBSFFOCJPHBTJOTUBMMBUJF
JO-BOYNFFS%BBSUPFJTEF#JPHBT*OTUBMMBUJF(SPFQ #*( PQHFSJDIU XBBSJOEFQBSUJKFO 
EJFFFOEFFMWBOIFUPOEFS[PFLNFFmOBODJFSEFO[JUUJOHIBEEFOņ<4JEMFS 4JEMFSFUBM 
>*OEFMPPQWBOIFUQSPDFTJT JOIFULBEFSWBOEJUPOEFS[PFLHFQBSUJDJQFFSE

15.2.4
Inpassing ontwikkelingsproces
EVA Centrum, Lanxmeer
7BOBGEFBMMFSFFSTUFQMBOOFOFOPOUXJLLFMJOHFOPNUSFOU-BOYNFFSJTIFUSFBMJTFSFOWBOFFO
CF[PFLFSTDFOUSVNWPPSJOUFHSBMFFDPMPHJFPOEFSEFFMWBOEFQMBOOFOWBOEF4UJDIUJOH&7"
HFXFFTU<1ÚU[,BQUFJO >%FHFNFFOUF$VMFNCPSHIFFGUEFQMBOOFOWBOCFHJOBG
BBOHFTUFVOE POEFSNFFSEPPSEFUPF[FHHJOHDRSFTFSWFSJOHWBOFFOLBWFMWBON
HSPPUUFCJOOFOEFXJKL UFHFOFFOLPTUQSJKTWBOTPDJBMFXPOJOHCPVXHSPOE%FMPLBUJFJT
WBOBGEFFFSTUFTUFEFOCPVXLVOEJHFQMBOOFO FOXPSLTIPQT POHFXJK[JHEHFCMFWFOBBOEF
SBOEWBOEFXJKL OBBTUIFU/4TUBUJPO FOUVTTFOXPOJOHFO LBOUPSFO FOUXFFEFFOEFSEF
GBTFXPOJOHCPVX 'JHVVS 'JHVVS 
*OJTFFONFFSWPVEJHFPQESBDIUVJUHFTDISFWFOBBOESJFBSDIJUFDUFOCVSFBVTWPPSIFU
POUXFSQWBOIFU&7"$FOUSVN)FU&7"$FOUSVNCFUSPGFFO&DPMPHJTDIFEVDBUJFFO
WPPSMJDIUJOHTDFOUSVNNFUEJWFSTFUPFHFWPFHEFWPPS[JFOJOHFONFUFFOCWPWBON
*OIFUQSPHSBNNBWBOFJTFOXBTEF-JWJOH.BDIJOFUFOCFIPFWFWBOIFUCFIBOEFMFOWBO
BGWBMXBUFSPQHFOPNFOņ¤/BFFOTQBOOFOEFFYFRVPXFSE NFEFPQHSPOEWBOEFJEFFÑO
PNUSFOUEFWFSXFWJOHWBOEF-JWJOH.BDIJOFNFUEFCJPHBTDFOUSBMF VJUFJOEFMJKLHFLP[FO
WPPSIFUPOUXFSQWBO"UFMJFS5 'JHVVS <5JNNFSFO5BXJM E>ņ©&SXFSE
FFOBQBSUFTUJDIUJOHPQHFSJDIUWPPSIFUDFOUSVNEF4UJDIUJOH&7"$FOUSVN
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Figuur 15.4
Maquette Schetsonwerp EVA Centrum, 1999

(F[JFOIFUWFSOJFVXFOEFLBSBLUFSWBOEFJEFFÑOBDIUFSIFU&7"$FOUSVN WBOEFHFXFOTUF
WPSNHFWJOHFOEFUPFUFQBTTFOUFDIOJFLFO FOIFUJEFÑMFEPFMWBOEF4UJDIUJOH NFUPQOJFVX
FFOHSPUFOBESVLPQFEVDBUJF XFSEFOJOEFKBSFOEJFWPMHEFONFFSEFSFPOUXJLLFMJOHT
XPSLTIPQTNFUEJWFSTFNBSLUQBSUJKFO TQFDJBMJTUFO HFÕOUFSFTTFFSEFOFOXJKLCFXPOFST
HFPSHBOJTFFSEFOPQHFUFLFOE<PB13$ -"(SPVQ 5JNNFSFO5BXJM D>
©ŉ Zowel de BEL als Vitens worden

verantwoordelijk geacht. Wat meespeelt is het feit dat het huishoudwatersysteem niet functioneert, negatief wordt gewaardeerd, en mensen
meer informatie verwachten over de
achterliggende redenen, processen
en stappen om e.e.a. alsnog voor
elkaar te krijgen. Onduidelijk is vaak
van welke instantie ze informatie
moeten verwachten [Luising & Stein,
2003].
©Ŋ Bepaalde gewoontes van bewoners moeten weer veranderen (zoals
het gebruik van bepaalde schoonmaakmiddelen).
©ŋ De voorkeur van de meeste respondenten ging uit naar het concept
van de Living Machine. Over de gewenste locatie is het lastig een conclusie te trekken. Veel mensen willen
hetzelfde, maar met een andere reden. Enkele respondenten gaven aan
dat de essentiële onderdelen van het
waterplan, zoals de helofytenfilters
en de biogasinstallatie en/of Living
Machine juist niet aan de rand van
de wijk moeten worden geplaatst.
Als redenen werden genoemd het
gevaar van (verkeerd) gebruik door
anderen (van buiten de wijk) en het

belang dat uitging van het watersysteem als sociale/controle functie,
als ‘comunity builder’: het creëren
van een “we doen het samen gevoel”
[Luising & Stein, 2004].
ņŅ Op twee respondenten (van de
14) na gaven bewoners aan compost
uit de eventuele vergistingsinstallatie
te willen gebruiken in de eigen tuin.
Ook werd om een goede controle
en voorlichting gevraagd [Luising &
Stein, 2004].

kundige plannen stond deze ingetekend op een perceel ten zuiden van
het EVA Centrum.
ņ© De meervoudige opdracht betrof
de architectenbureaus Thomas Rau
& partners (Amsterdam), opMAAT
(Delft), en Atelier 2T (Haarlem).
De jury bestond uit mensen van de
Stichting E.V.A., de stedenbouwkundige begeleidingsgroep, gemeente
Culemborg, Provincie Gelderland,
Ministerie van VROM en enkele
ņ Het project is aangenomen onder vakspecialisten (energie, permacultuur, Reggio Emilia). Gekozen werd
leiding van CORE International,
in eerste instantie voor een gedeelde
in de persoon van Dick Sidler (die
eerste prijs c.q. projectontwikkeling
tevens verantwoordelijk is voor
voor de bureaus opMAAT en Atelier
het energieconcept van de wijk).
Daarnaast waren betrokken: AVRI, 2T. In tweede instantie is gekozen
voor het ontwerp van Atelier 2T. Als
GGR Gas, Haskoning, Innogas,
Novem, Rioned en Zuiveringsschap reden werd ondermeer aangegeven
dat “de esthetische vormentaal en
Rivierenland. Binnen de stedenuitwerking het beste past bij het
bouwkundige werkgroep werd
regelmatig over voortgang en conse- beeld dat de Stichting E.V.A. voor
ogen staat” [Kaptein, 1999], de
quenties gerapporteerd.
vernieuwende integratie met de
ņ¤ Daarnaast werd antwoord gewijk Lanxmeer en de behandeling
vraagd over het functioneren ervan
c.q. opwekking van de essentiële
in samenhang met de wijk, en de
stromen van centrum en wijk, en
biogas centrale in het bijzonder. Op
de integratie van de Living Machine
dat moment was er nog onduideen het educatief programmadeel op
lijkheid over de exacte plek van de
basis van de Permaculture en Reggio
biogas installatie. In de stedenbouwEmilia benadering.
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Figuur 15.5
Ontwikkelingsvariant Living Machine
met biovergisting
IN

UIT

drinkwater fos. energie
95 l /wan/pd 40 GJ /wan/pj

(CO2)
uitstoot

Wijk Lanxmeer (Culemborg)
24 ha. (W.V. 12 ha. t.b.v. bewoning)
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hout, takken, e.d.
GFT /
openb. gehele wijk Lanxmeer
groen gehele wijk Lanxmeer

methaangas (‘s zomers)

biogas

WK-unit

verzuringstank
Turby

zwart gehele wijk Lanxmeer VZ
water EVA Centrum
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water

grijs
water
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Centrum)
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drinkwater
bereiding
EVA Centrum
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aërobe tank
4x open
aërobe reactoren
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fluizedded beds
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Living Machine ©
e-fullfilment

retourette
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(anorganisch)
14 fracties
UIT

e-delivery
IN

indiv.
inkopen

)FUQSPHSBNNBWPPSIFUDFOUSVNJTWFSEFSPOUXJLLFME XBBSCJK[PXFMGVODUJFTWFSEXFOFO
BMTXFSEFOUPFHFWPFHEņņ 'JHVVS 
%FWPPSOBBNTUFPOUXJLLFMJOHPNWBUUFFFOWFSEFSFBBOTMVJUJOHWBOIFU&7"$FOUSVNNFU
EFXJKL-BOYNFFS WPPSIFUPQMPTTFOWBOIFUWSBBHTUVLWBOEF[XBSUXBUFSBGWBMXBUFSTUSPPN
WBOEFXJKLFOIFUDFOUSVN FOEFUPFWPFHJOHWBOFFO)PUFMNFU$POGFSFOUJFDFOUSVNFO
FFOTFQBSBBUHFÑYQMPJUFFSEA7JUBMJUZ8FMMOFTTQSPHSBNNB<4UJDIUJOH&7"$FOUSVN 
,BQUFJO %SBCCFFUBM D,BQUFJO >
"BOHF[JFOEFCJPHBTDFOUSBMFPOUXJLLFMEXFSEUF[BNFONFUBOEFSFHFÕOUFHSFFSEFEFDFOUSBMF
DPODFQUFO WPPSULPNFOEVJUEJUPOEFS[PFL XFSEAEFJOTUBMMBUJFBMTEFWJDFA4VTUBJOBCMF
*NQMBOU 4* HFOPFNEņŇ<5JNNFSFO D>
%PPSIFUVJUHFCSFJEFQSPHSBNNB NFFSWJFSLBOUFNFUFST WBOIFU&7"$FOUSVN FOIFU
NFFOFNFOWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOUJOEFPOUXJLLFMJOH XFSEEFLBWFMUFO[VJEFOWBOEF
MPDBUJFPQWPPSESBDIUWBOEFTUFEFOCPVXLVOEJHFXFSLHSPFQ-BOYNFFS EPPSEF(FNFFOUF
$VMFNCPSHUPFHF[FHEDRUPFHFWPFHEBBOEFLBWFMWPPSIFUDPNQMFY 'JHVVS ņň
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Figuur 15.6
Oplossingen voor het functioneren van een
Sustainable Implant

wijk

cluster / buurt

gebouw

Figuur 15.7
Weergave definitieve kavel EVA Centrum
(met annexen)
Kavel EVA Centrum

A

B
C
D

ņņ Als gevolg van verschillende

ontwikkelingen in Culemborg en
omgeving hebben diverse partijen
in de loop van de tijd tezamen met
de Stichting EVA Centrum en de
projectgroep onderzocht of integratie van hun plannen in het EVA
Centrum mogelijk en gewenst was.
Het ging ondermeer om de openbare bibliotheek van Culemborg en
stadstheater ‘De Fransche School’.
Het programma (voor de vergrote
locatie) liep daarbij op tot een BVO
van ruim 7000 m2 [Timmeren &
Tawil, 2002c]. Het niet doorgaan van
de integratie van de diverse partijen
was gelegen in strijdige opvattingen
van programma onderdelen en/of

A

bestaande terrein

4087 m2

B

uitbreiding terrein

1367 m2

C

mandelig gebied

547 m2

D

aanw. route

287 m2

Totaal

6288 m2

Totaal PvE (bvo)

7000 m2

parkeren

1800 m2

gebruikersgroepen, het niet aansluiten bij de vergaande ecologische
doelstellingen, en een te groot additioneel ruimtebeslag.

ņň De totale perceelgrootte werd

daarbij uitgebreid met 1367 m2
bouwkavelgrond, 547 m2 mandelig
gebied, en de grond van de tussen
beide kavels gelegen verkeersruimte
ņŇ Enerzijds is deze nieuwe bena(groot 287 m2) tot een totaal van
ming gekozen vanwege het feit dat
het uit een combinatie van decentra- 6288 m2. Gezien het feit dat de
toegevoegde functies een commercile concepten en technieken bestaat
(die deels als naam beschermd zijn, ele grondslag hebben, zijn deze extra
zoals de Living Machine), anderzijds meters niet meer tegen de sociale
woningbouw grondprijs verstrekt.
vanwege het functioneren van het
device tussen de schaalniveaus van
het gebouw en de wijk, ten behoeve
van de verduurzaming van beide
(ondersteuning van de wederkerige
relatie die oplossingen gericht op
duurzame ontwikkeling eigen is /
moet zijn).
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15.3
Ontwerp parameters, transport varianten en
mogelijke technieken
15.3.1
begripsbepaling
)FULPQQFMFOWBOEFDFOUSBMFPQMPTTJOHFOWPPSEFTBOJUBUJFFOFOFSHJFTUSPPNPQIFU
TDIBBMOJWFBVWBOFFOXJKLWSBBHUPNFFOSBEJDBMFASFUIJOL<4UFWFMT >NFUCFUSFLLJOH
UPUEFXJK[FXBBSPQEFFOFSHJFXPSEUPQHFXFLU PQHFTMBHFO HFUSBOTQPSUFFSEFOHFCSVJLU FO
EFXJK[FXBBSPQIFUPSHBOJTDIBGWBMFOBGWBMXBUFSXPSEFOWFS[BNFME WFSXFSLU NBBSWPPSBM
IPFEF[FBBOTMVJUFOE[PEJDIUNPHFMJKLCJKEFCSPOXPSEUIFSHFCSVJLU [JFIPPGETUVL 
)FUHBBUOJFUBMMFFOPNEFBGTUFNNJOHFOTBNFOIBOHUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFWPSNFOWBO
FOFSHJFPQXFLLJOHVJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFO PGBGWBMDRHSPOETUPĊFOCFIBOEFMJOHHFSJDIU
PQ MPLBBM IFSHFCSVJLNBBSPPLPNEFBGTUFNNJOHFOEFSPCVVTUIFJEWBOEFJOUFSDPOOFDUJF
UVTTFOEFTUSPNFOFOHFSFMBUFFSEFPQMPTTJOHFO
"BOIFUJEFFWBOWFSCPOEFOBVUPOPNFTUFEFMJKLFPOUXJLLFMJOH[JUUFOUXFFLBOUFO [JF
IPPGETUVL "MMFSFFSTUEFWSBBH[JKEFWBOEFFOFSHJFFOESJOLXBUFSTUSPPN FOEF
OPPE[BLFMJKLFSFEVDUJFFSWBOCJKBBOWBOH5FOUXFFEFEFBBOCPE[JKEFDRWFSXFSLJOHT
DBQBDJUFJUWBOEFSFTUFSFOEFTUSPNFO0QEFTDIBBMWBOFFOFOLFMWPVEJHFXPOJOHCFQBBMU
EFCFQFSLUFCFTDIJLCBBSIFJEWBOCSPOOFOFSUPFEBUEFFĊFDUJWJUFJUWBOIFUHFCSVJLWBOEJF
CSPOOFOHFPQUJNBMJTFFSENPFUXPSEFO%JUJTEFSNBUFWFSHBBOEEBUIFUWBBLNPFJMJKLJO
QBTCBBSJTCJOOFOEFIVJEJHFCVEHFUUFOFONPEFSOFMFFGTUJKMFO [JFIPPGETUVL 
)FUPQUJNBMJTFSFOJTPQCBTJTWBOFYFSHFUJTDIFQSJODJQFT 1W. [PWFFMNPHFMJKLEF
LXBMJUFJUWBOEFTUSPNFOLPQQFMFOBBOFJOEHFCSVJLFSGVODUJFT.FUOBNFEFNJOEFS
FċDJÑOUFFOFSHJFWPSNFO [PBMTFMFLUSJDJUFJU NPFUFOUPUFFONJOJNVNCFQFSLUXPSEFO
0NEJUUFCFSFJLFOCJFEULPQQFMJOHWBOEFEFFMTUSPNFOPQFFOIPHFSTDIBBMOJWFBVCFUFSF
NPHFMJKLIFEFO WPPSBMPQEFTDIBBMWBOEFCVVSUFOPGXJKL CJKFFOIPHFSFEJDIUIFJE[JF
POEFS[PFLTEFFM*** #PWFOEJFOCJFEUEF[FCPWFOHFMFHFOTDIBBM TDIBBMOJWFBVFO NFFS
NPHFMJKLIFEFOWPPSDPNCJOBUJFNFUIFSHFCSVJLQSJODJQFT HFCVOEFMEFUPFMFWFSJOHWBO
QSPEVDUFOFOBOEFSF PQAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHHFSJDIUFNBBUSFHFMFO [PBMTBVUPoEFFM
QSPKFDUFOņŉ [JFIPPGETUVL 0QEFSHFMJKLFTDIBBMOJWFBVT[JKOWJKGTMFVUFMNBBUSFHFMFOCJKEF
SFBMJTBUJFWBOFFOEFDFOUSBBMFOnFYJCFMHFÕOUFHSFFSEWPPS[JFOJOHFOTZTUFFN
r AHFCJFETDFOUSBMF UFSVH MFWFSJOHWBOIFSHFCSVJLTTUSPNFO XBSNUF FMFLUSJDJUFJU XBUFS 
OVUSJÑOUFO FO[POPEJHFFO UJKEFMJKLF PQTMBHWPPS[JFOJOH
r ANJDSPOFUUFO PGAQSJWBUFXJSF [PNPHFMJKLJOFJHFOCFIFFS UFOCFIPFWFWBOIFU
USBOTQPSUWBOEF OBBSLXBMJUFJU HFTDIFJEFOFOFSHJFFOTBOJUBUJFEFFMTUSPNFO
r FFOPOUXJLLFMJOHTFOBTTFNCMBHFUFBN POUXJLLFMJOH UFTUGBTF SFBMJTBUJF FWBMVBUJF
BBOQBTTJOH OBSFBMJTBUJFPWFSOBNFEPPSFFO7PPS[JFOJOHFO4FSWJDF#FESJKG FOFSHJF
FOTBOJUBUJFTZTUFNFO CFIFFSEJSFDUFMFFGPNHFWJOHFUD 
r POEFSTUFVOFOEFUPFHFWPFHEF PQEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHHFSJDIUF EJFOTUFO BVUPTFSWJDF
CFESJKG WPMXBBSEJHFJO[BNFMJOHFOIFSHFCSVJLWPPS[JFOJOHFOUFSQMBBUTF FEFMJWFSZņŊ 
nFYXFSLQMFLLFO FUD 
r WPMXBBSEJHFOWSPFHUJKEJHCFUSFLLFOWBOBMMFCFMBOHIFCCFOEFO
)FUJTWBOCFMBOHPNEFMBOHFUFSNJKOWFSEJFOTUFOUFLVOOFOWFSIBMFOPN[PEPFOEFEF
IPHFSFLBQJUBBMLPTUFONPHFMJKLUFNBLFO*OIFUQSPHSBNNBWBONPHFMJKLIFEFO[JKOEJ
WFSTFNBBUSFHFMFOPNTDISFWFOEJFEJUPOEFSTUFVOFO&TTFOUJFFM[JKOIFUDSFÑSFOWBOFFO
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TUSBUFHJTDIF OJDIF TUFSLFQBSUOFSTIJQT PNSJTJDPTUFTQSFJEFO JOUFHSBBMNBOBHFNFOU
WBOEFUPFWPFSFOBGWPFSTUSPNFO mOBODJÑMFPOEFSTUFVOJOH CJKWEPPSLSVJTTVCTJEJFT FO
FFONBSLFUJOHNFUCFUSFLLJOHUPUFFOHFMPPGXBBSEJHFOTUBCJFMEJFOTUFOQBLLFUWPPSEF
CFXPOFSTJOSFMBUJFUPUWFSEJFOTUFONCUIFUPNHFWJOHTCFIFFS PQMFWFOTLPTUFOCBTJT ņŋ
%FVJUEBHJOHFOMJHHFOOJFU[P[FFSCJKEFUFDIOJFL0NFFOCSFEFJO[FUNPHFMJKLUFNBLFO 
NPFUEF[FWBBLOPHNFFSEFSFQSBLUJKLHFLPQQFMEFPQUJNBMJTBUJFTUBQQFOEPPSNBLFO NBBS
EFXJK[FWBOPSHBOJTBUJF PNHBOHNFUCFTUBBOEFXFUHFWJOHŇŅFOEFPOEFSMJOHFBGTUFNNJOH
FOEJNFOTJPOFSJOHŇWSBHFOEFNFFTUFBBOEBDIU
7BOCFMBOHWPPSWFSEFSFVJUXFSLJOH[JKOEFPOUXFSQQBSBNFUFSTFOEJNFOTJPOFSJOH
HFSFMBUFFSEFSBOEWPPSXBBSEFO#JOOFO-BOYNFFS$VMFNCPSHJTEFPQMPTTJOHWBOIFU
WFSSFHBBOEWFSEVVS[BNFOWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOHFCBTFFSEPQEFBBOCPELBOUWBO
EFTUSPNFOJOEFXJKL PGXFMEFBGWBMTUSPNFO4BNFOHFWBUHFMEFOEFWPMHFOEFSVJNUFMJKLF
VJUHBOHTQVOUFOŇ¤
r [XBSUXBUFSCFIBOEFMJOHFOCFIBOEFMJOH('5WBOEFXPOJOHFOJOEFXJKL
-BOYNFFSŇ© FOHFNJEEFME JOXPOFSTXPOJOHŇņ
r SFLFOJOHIPVEFONFUDRNFFOFNFOWBONPHFMJKLFVJUCSFJEJOHNFUCFIBOEFMJOHWBOEF
BGWBMTUSPNFOWBONCSVUPWMPFSPQQFSWMBLUFBBOPWFSJHFLBOUPSFOFOCFESJKWFO
JOEFXJKL-BOYNFFSŇŇ DBXFSLOFNFST NFUFMLFFOWVJMQSPEVDUJFWBOFFOEFSEF
JOXPOFSTFRVJWBMFOU PGXFMJOXPOFST 
ņŉ Bij een goede afstemming en

opslag van de energiestromen,
bijvoorbeeld via waterstof, kan dit
gekoppeld worden aan brandstof
verschaffing uit hernieuwbare
bron(nen) (Urbed, 2001).
ņŊ Levering van goederen die via
telefoon of internet zijn besteld.
ņŋ Dit is van belang vanwege de
anders onzichtbaar blijvende verdiensten waartegen de meerkosten
niet afgezet kunnen worden, zoals:
regionale en nationale systeemverliezen (ca. 10%); vermeden infrastructuurkosten, of op basis van
verbeterde financiering (gebruiksgerelateerd); onderhouds- en beheerskosten; voordelen als gevolg van de
‘economies of scale’; meervoudige
output op grond van enkelvoudige
investeringen a.g.v. integrale systemen en de mogelijkheid tot incorporeren van nieuwe diensten (zoals
bijv. ‘car-sharing’, evt. elektrisch of
waterstof aangedreven).
ŇŅ In de probleemanalyse (hoofdstuk 3 t/m 5) en diagnosestelling
(hoofdstuk 6 & 7) is al naar voren
gekomen dat vooral de bestaande
ontwikkelingspaden, dominante
actoren en bijbehorende wet- en
regelgeving de ontwikkeling van
alternatieven vaak structureel in de

weg staan. Onderdeel van het creëren van een ontwikkelingsniche (zie
hoofdstuk 13) zijn de vele vergunningen en benodigde ontheffingen
van diverse Ministeries en andere
overheden. Doordat sprake is van
een integrale oplossing, waarbij de
samenhang maakt dat het niet realiseren van één onderdeel de gehele
uitwerking onder druk kan zetten, is
een volledig juridische dekking van
de verschillende processen en bijbehorende consequenties noodzakelijk.

Ň Door veranderende stromen en

andere parameters, is een dynamisch
evenwicht tussen de verschillende
stromen en processen gewenst.
Dit vraagt een centrale (lees: op de
schaal van de gezamenlijke oplossing) organisatie en coördinatie van
alle procesonderdelen. Op zijn beurt
heeft dit consequenties voor de
zeggenschapsstructuur en voor de
financiering.
Ň¤ Voor de complete programma’s
c.q. gegevens zie [Drabbe, 2005c;
Drabbe 2005d; Vries & Timmeren,
2005; Houtakkers & Haslauer, 2005;
Timmeren & Tawil, 2006].
Ň© Uitgegaan is verder van een zwart
water productie van 15.5 liter per inwoner per dag (droge stof productie
van 90 gr p.p*dag en een Chemisch

Zuurstof Verbruik CZV productie
van 135 gr p.p.*dag); GF (groen &
fruit) afval van 0,5 kg p.p.*dag (30%
droog stof gehalte; 78% organische
stofgehalte; 1,5 kg CZV per kg
droge stof; en versneden volumegewicht van 1000 kg/m3); T (tuin)
afval van 8 ton droge stof per hectare (bij een gemiddelde tuingrootte
van 150 m2 ; droge stofgehalte van
78%; en 0,4 CZV per kg droog stof
[vergelijk Sidler, 1998]. Gerekend is
met een constante aanvoer van zwart
water uit de wijk van 365 dagen per
jaar en gemiddeld 183 dagen per
jaar aanvoer van tuinafval [Sidler et
al., 2004].
Ňņ Dit komt neer op een totaal
volume aan grijsafvalwater voor de
woningen van de wijk van 53950
liter/dag. In het waterhuishoudkundig plan [Arcadis Hediemij Advies,
1999] wordt uitgegaan van 85470 l/
dag totaal. Het verschil is ondermeer
toe te schrijven aan de kantoren.
ŇŇ Gedurende het ontwikkelingsproces c.q. de uitwerking van de
biogasinstallatie bleek dat de eerste
grote exploitant van één van de
kantorencomplexen, de Unie BLHP,
geen waterinzamelingssysteem wilde
realiseren dat aansloot bij de filosofie van EVA Lanxmeer (een vacu-
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r CFIBOEFMJOHWBOBMMFBGWBM XBUFS TUSPNFOWBOIFU&7"$FOUSVN CFTUBBOEFVJU
)PUFMNFULBNFSTBQQBSUFNFOUFO FRVJWBMFOULBNFST PGXFMLBNFSTŇň
UPUBMFHFCSVJLTPQQFSWMBLUFN
#JPMPHJTDIDVMUVVSSFTUBVSBOU OBUVVSDBGÏBOOFYUIFFUVJOFOXFMMOFTTDBGÏNFUHFEFFM
EFLFVLFOUPUBMFHFCSVJLTPQQFSWMBLUFN
$POGFSFOUJFFO&EVDBUJFDFOUSVNNFUFFOHFCSVJLTPQQFSWMBLUFWBON
7JUBMJUZ8FMMOFTTFO(F[POEIFJET$FOUSVN HFCSVJLTPQQFSWMBLUFWBON
EFJOTUBMMBUJFWPPSIFUCFIBOEFMFOWBOEFBGWBMTUSPNFOJTEFFMWBOIFU&7"$FOUSVN 
FONPFUCJKWPPSLFVS OB CJKIFU&7"$FOUSVNXPSEFOHFSFBMJTFFSE
r SVJNUFMJKLF NJMJFVUFDIOJTDIFFOPGCFIFFSUFDIOJTDIFLPQQFMJOHNFUHFQMBOEFTUBET
CPFSEFSJK OJFUWFSCPOEFONFUEFSJPMFSJOHWBOEFXJKLoPGFMEFST NFUFFOUPUBMF
HSPOEPQQFSWMBLUFWBON [JFIPPGETUVL 
r UPUBMFXJKLPQQFSWMBLUFWBOIB NFUIBPQFOCBSFSVJNUF XBBSWBO
POWFSIBSE
r LBWFMHSPPUUFUFOCFIPFWFWBOIFU&7"$FOUSVN FOBOOFYFO WBON XBBSWBO
UFONJOTUFNNBOEFMJHHFCJFE&FOHFXFOTUFDPNQBDUFPQCPVXUFOCFIPFWFWBOIFU
DSFÑSFOWBOSVJNUFWPPSEFSFBMJTBUJFWBOXBUFSCFSHJOH DBWBOEFQFSDFFMHSPPUUF 
FEVDBUJFWFUVJOFOFOBOEFSFQSPHSBNNBGVODUJFTNFUUPFHFWPFHEFXBBSEF[JF<,BQUFJO 
%SBCCF D>
r [POFSJOHDRCVOEFMJOHWBOFWFOUVFMFIJOEFS HFMVJE TUBOLWJTVFFM FOBGTDIFSNJOHWBO
IJOEFSTQPPS[POFWBOEFCJOOFOUVJOWBOIFU&7"$FOUSVN WFSCMJKGTGVODUJFT
IPUFMLBNFSTFE FO[PWFFMNPHFMJKLXPOJOHFOJOEFXJKL-BOYNFFS
.FFSQSPDFTHFSFMBUFFSEF SBOEWPPSXBBSEFOCFUSFĊFO<PB4JEMFSFUBM ,BQUFJO 
,BQUFJO >
r EFJOTUBMMBUJFNBHOJFUMFJEFOUPUIPHFSFLPTUFOWPPSEFCFXPOFSTFONBHHFFOCFESFJHJOH
WPSNFOWPPSEFWFJMJHIFJEJOEFXJKL
r POEFSEFFMWBOIFUQWFWBOIFU&7"$FOUSVNJTEFXFOTUPUIFUSFBMJTFSFOWBOFFO
-JWJOH.BDIJOFWPPSEFCFIBOEFMJOHWBOBMMFBGWBMXBUFSTUSPNFOWBOIFUDFOUSVN FO
WPPSFEVDBUJFEPFMFJOEFO
r IFUQSPDFTTUPQUOJFUNFUIFUWFSHJTUFOWBOIFUBGWBMIFUHBBUPNIFU[PHFOBBNEFADSBEMF
UPDSBEMFPOUXFSQ<.D%POPVHI#SBVOHBSU > XBBSCJKIFUNBYJNBBMCFOVUUFO
IFSHFCSVJL WBOEFCFIBOEFMEFDRPQHFXFLUFTUSPNFOJOPGOBCJKEFJOTUBMMBUJF MFFT
&7"$FOUSVN EFXJKL-BOYNFFS FUD EPFMJT
r TUSPNFOEJFOJFUIFSHFCSVJLULVOOFOXPSEFONPFUFO[PTDIPPO DPNQBDUFOIPNPHFFO
NPHFMJKLHFCVOEFMEBGHFWPFSEXPSEFO7PPSCFQBBMEFTUSPNFO [PBMTHF[VJWFSEXBUFS 
LBOEBUCJOOFOEFEJSFDUFPNHFWJOH4USPNFOEJFOBCFIBOEFMJOHOJFUIFSCSVJLCBBSFO
PGWPMEPFOEFTDIPPO[JKO NPFUFOFFOWPVEJH [POEFSIJOEFSFOHSPUFLPTUFOBGHFWPFSE
LVOOFOXPSEFO
r EPFMJTIFUBGLPQQFMFOWBOEFDPOWFOUJPOFMFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS'ZTJFLJTEJUVJUUF
XFSLFOBMTCFTUBBOEFOFUXFSLFO NFUOBNFFMFLUSJDJUFJU NPHFMJKLPPLSJPMFSJOH EJFOFO
BMTCBDLVQWPPS[JFOJOH UFOCFIPFWFWBOIFUPQTUBSUFOWBOQSPDFTTFO NBBSPPLWPPSEF
CJOOFOEF[FTUVEJFBBOHFHFWFOOPPE[BBLUPULVOOFOLPQQFMFO [JFIPPGETUVL 
7PPSPOEFS[PFLXPSEFOOBBTUEFCPWFOHFOPFNEFSBOEWPPSXBBSEFOPPLEFJOIPPGETUVL
PQHFTUFMEFSVJNUFMJKLF NJMJFVUFDIOJTDIFFOTPDJBMFDSJUFSJBFOEFJOIPPGETUVL
CFTDISFWFOQSPHSBNNBWBONPHFMJKLIFEFOBBOHFIPVEFO
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#JKUFTUFMMFODSJUFSJBNFUCFUSFLLJOHUPUEFPNHBOHWBO BGWBM XBUFSTUSPNFOXPSEUTPNT
FFOPOEFSWFSEFMJOHBBOHFIPVEFOUVTTFOQSJNBJSFDSJUFSJBPQ CPWFO TUFEFMJKLOJWFBV TDIBBM
OJWFBVPG TFDVOEBJSFPQOJWFBVWBOEFXBUFSLFUFOWPPSXBUFSHFCSVJLTGVODUJFT TDIBBM
OJWFBVPG FOUFSUJBJSFDSJUFSJBPQEFLMFJOFSFTDIBBMOJWFBVT OJWFBVTUN (F[JFOEF
DPODMVTJFTCJOOFOEJUPOEFS[PFLXPSEUFFOPOEFSWFSEFMJOHHFWPMHEOBBSTUSPPNLXBMJUFJUFO
%FJOIPPGETUVLHFOPFNEFDSJUFSJB[JKOBMHFNFFOWBOUPFQBTTJOH*OFFOWFSOJFVXFOE
TZTUFFNPQCBTJTWBOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHFOWBOIFUQSPHSBNNBWBONPHFMJKLIFEFO
LVOOFOEFWPMHFOEFCFMBOHSJKLTUF UPFHFQBTUF EPFMTUFMMJOHFOXPSEFOBGHFMFJEWPPSEFDBTVT
VJUXFSLJOH<5JNNFSFO >
r WPPSLPNFOPGWFSNJOEFSFOWBOWFSWVJMJOHWBOPOUWBOHFOEFXBUFSMJDIBNFOFOCPEFN
r WFSLMFJOFOWBOEFIPFWFFMIFJE[VJWFSJOHTTMJC PGWFSNJOEFSFOWBOEFDPODFOUSBUJFBBO
WFSPOUSFJOJHJOH EBOXFMIFUPQMPTTFOWBOEFWFSXFSLJOHEBBSWBO
r WFSNJKEFO PGUFONJOTUFWFSNJOEFSFO WBOTDIBEFEPPSPWFSTUSPNFOUHWPWFSCFMBTUJOH
WBOEFSFHFOXBUFSBGWPFS
r PQQFJMCSFOHFOFOIPVEFOWBOIFUHSPOEXBUFSOJWFBV
r WFSCFUFSFOWBOEFFDPMPHJTDIFFO[PNPHFMJKLEFFTUIFUJTDIFXBBSEFWBOEFPOUWBOHFOEF
XBUFSMJDIBNFO
r WFSHSPUFOWBOEFBUUSBDUJWJUFJUEPPSA[JDIUCBBSNBLFO NFUBMTOFWFOEPFMIFUCFXVTU
NBLFOWBOHFCSVJLFSTFOIFUTUVSFOWBOHFESBH
%FAXBBSEFSJOH JOEF[JOWBOQSJNBJSF TFDVOEBJSFFOUFSUJBJSFDSJUFSJBXPSEUCJOOFOEF
WFSEFSFVJUXFSLJOHJOEJUIPPGETUVLMPTHFMBUFO PNEBUEFDSJUFSJBBMTJOUFHSBMF WFSCPOEFO
WPPSXBBSEFOHF[JFONPFUFOXPSEFO0QHSPOEWBOEFSVJNUFMJKLFFOUFDIOJTDIFSBOEWPPS
XBBSEFO CFTDIJLCBSFSVJNUF TJUVFSJOH PSJÑOUBUJF TUSPPNHSPPUUFTFOCFTDIJLCBSFUFDIOJFLFO 
XPSEFOWFSTDIJMMFOEFUSBOTQPSUWBSJBOUFOPQHFTUFME(F[JFOIFULBEFSWBOEFDBTFTUVEJF
XPSEUJOFFSTUFJOTUBOUJFVJUHFHBBOWBOFFOVJUXFSLJOHPQCBTJTWBOEFBGWBMTUSPNFO BGWBM
XBUFSFOWBTUFBGWBMTUSPNFO EFEBBSVJUWPPSULPNFOEFSFUPVSTUSPNFO XBUFS FOFSHJF 
OVUSJÑOUFO FOWFSWPMHFOTEFSFTUFSFOEFUPFWPFSTUSPNFO XBUFS FOFSHJF HSPOETUPĊFO
OVUSJÑOUFO 

umsysteem of een booster systeem).
Gevolg is dat in dit kantorencomplex te veel en relatief verdund
afvalwater wordt geproduceerd, wat
de anaërobe vergistingsprocessen
moeilijker maakt (onzekerheden omtrent de bezinking van dit afvalwater,
en dus de potentiële gasproductie).
Aangezien gedurende het ontwikkelingsproces ook bleek dat als gevolg
van het instorten van de kantorenmarkt slechts een marginaal van het
geplande programma kan worden
gerealiseerd is in de verdere berekeningen het aandeel van de kantoren
er (voorlopig) buiten gelaten (dit
heeft bovendien een voordelig effect
op de totale dimensionering van de
fysieke installatie). De opzet van de

ten dele reeds aangelegde riolering
ondersteunt de mogelijkheid van
het al dan niet meenemen van het
kantorenprogramma, zodat gestelde
‘buiten beschouwing laten’ niet de
realisatie van het gehele systeem in
gevaar hoeft te brengen.

175 personen per dag. Voor de laatste groep gebruikers is gerekend met
een vuilproductie van 1/3 i.e. ofwel
59 i.e. Voor het Wellnesscentrum
wordt bij de exploitatie uitgegaan
van ca. 350 bezoekers/behandelingen per dag. Bij een capaciteit van
Ňň Op grond van het hotelexploitatie 115 personen (tegelijk) is voor de
dimensionering van de kringlopen
plan [Drabbe, 2005d] is gerekend
met de volgende bezetting voor het gerekend met 100 inwoners equihotel: 2008: 48,8%/ 2009: 55,1% / valenten.
2010: 60,6% / 2011: 62,8%; en voor Ňŉ Een volledige vervlechting van
het conferentiecentrum: 2008: 27% functies is per definitie niet altijd
/ 2009: 30% / 2010: 32% / 2011:
voordelig, aangezien de levensduur
van de onderdelen/elementen kan
34% (gebaseerd op 200 dagen x 12
verschillen. Bovendien kan de intezalen). Dit komt neer op een totaal
aantal bezoekers per jaar van 35.000 gratie de noodzakelijke flexibiliteit in
(in 2011), ofwel een gemiddelde van de weg staan.
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15.3.2
transport varianten
)PFNFFSBGWBM XBUFS TUSPNFOHFTDIFJEFOJOHF[BNFMEXPSEFO EFTUFDPNQMFYFSFOHSPUFS
XPSEUIFUJO[BNFMJOHTTZTUFFNŇŉ%JUCFNPFJMJKLUEFJOQBTCBBSIFJEJOEFXPOJOHFO FOJO
NJOEFSFNBUFPPLEJFWBOEFEJSFDUFXPPOPNHFWJOHŇŊ BBOHF[JFOIFUUSBOTQPSUWBO TFNJ 
WMPFJCBBSBGWBMWFFMBMQMBBUTWJOEUWJBPOEFSHSPOETFMFJEJOHFOŇŋ
"MTHFWPMHWBOEFHFTUFMEFWBSJBCFMFO[JKOBMEBOOJFUHFXJK[JHEFBQQFOEBHFT UPJMFUUFO BGWPFS
TZTUFNFO FE CFOPEJHE%FNBOJFSWBOJO[BNFMFO USBOTQPSU CFQBBMUEFDPODFOUSBUJFFO
TBNFOTUFMMJOHWBOEFUFWFSXFSLFOBGWBMTUSPNFO EJFPQIVOCFVSUEFNFFTUHFTDIJLUF
CFIBOEFMJOHTNFUIPEFFOEFNPHFMJKLFWFSXFSLJOHTNFUIPEFO%FWFSXFSLJOHTNFUIPEFO
CFQBMFOEFCFOPEJHEFDPODFOUSBUJFFOTBNFOTUFMMJOHWBOEFUFWFSXFSLFOBGWBMTUSPNFO 
XBBSVJUEFNFFTUHFTDIJLUFCFIBOEFMJOHTNFUIPEFWPMHU

Afvalwater
"MHFNFFOCF[JFO[JKOBMTWBSJBOUFOWBOIFUIVJEJHFXBUFSDMPTFUEFWPMHFOEFTZTUFNFOUF
POEFSTDIFJEFO
 TZTUFNFOPQCBTJTWBOBGTDIFJEJOHWBOEFVSJOF<+PIBOTTPO )FMMTUSÚN 
 -BSTFO(VKFS B C> 
 DPNQPTUUPJMFUUFO FO
 XBUFSHFSFEVDFFSEF[XBSUXBUFSJO[BNFMJOH
6JUTDFOBSJPTUVEJFTňŅOBBSEFLPTUFOňWBOJNQMFNFOUBUJFFOCFIFFSWBOESJFWFSTDIJMMFOEF
AEFDFOUSBMFTBOJUBUJFDPODFQUFOJTHFCMFLFO EBUEFOJFVXFTBOJUBUJFDPODFQUFOOBBTU
FDPMPHJTDIF PPLFDPOPNJTDIFWPPSEFMFOIFCCFOň¤<'SÚIMJDI >
"E4ZTUFNFOPQCBTJTWBOBGTDIFJEJOHWBOEFVSJOF
7PPSEFFMWBOTZTUFNFONFUHFTDIFJEFOHFFMXBUFS VSJOF JO[BNFMJOHCJKEFCSPOJTFFOIPPH
QFSDFOUBHFOVUSJÑOUFOIFSHFCSVJLFO[FFSMBHFOVUSJÑOUFNJTTJFT#JKEF[FHFFMXBUFSTFQBSBUJF
FOPQTMBHTZTUFNFOň©JTNJOJNBBMFFOIBMGKBBSPQTMBHOPEJHňņ<0UUFSQPIM >%FPQTMBH
FOWFSXFSLJOHWBOHFFMXBUFSLBOFWFOUVFFMCJOOFOEFCFTUBBOEF DPOWFOUJPOFMF JOGSB
TUSVDUVVSJOHFQBTUXPSEFO[POEFSBMUFWFFMBBOQBTTJOHFO%JULBOADFOUSBBMňŇPGEFDFOUSBBM
.FUEFMBBUTUFPQUJFJTOPHXFJOJHFSWBSJOHPQHFEBBO%JULBONPHFMJKLHFDPNCJOFFSE
NFUTFQBSBUF[XBSUXBUFSJO[BNFMJOHFOoCFIBOEFMJOHQMBBUTWJOEFO [PEBUIFUIVJEJHF 
DPOWFOUJPOFMFTZTUFFN [POEFSBMUFWFFMLBQJUBBMWFSMJFT JOEFMPPQWBOEFUJKEFFOWPMMFEJH
HSJKTXBUFSSFDZDMJOHTTZTUFFNPQDFOUSBMFTDIBBMXPSEU<-BSTFO >)FUPOEFSTUFVOU
HFTUFMEFOFUXFSLDPOmHVSBUJFT[PBMTCFTDISFWFOJOIPPGETUVL#FOPEJHEFBBOQBTTJOHFO
[JKOFFOWPVEJHFSCJKOJFVXCPVXEBOCJKSFOPWBUJFWBOCFTUBBOEFXPOJOHFOFOoXJKLFO
)FUJTWBOCFMBOHUFCFTFĊFOEBUEFMFWFOTEVVSWBOJOTUBMMBUJFTCJKXPOJOHFOWFFMLPSUFSJT
EBOEJFWBOEFCVJUFOEFXPOJOH LBWFM HFMFHFOUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSňň
"E$PNQPTUUPJMFUUFO
%FPQUJFWBODPNQPTUUPJMFUUFOJTWPPSBMJOUFSFTTBOUBMTJOEJWJEVFMF MPLBMF PQMPTTJOH
TDIBBMOJWFBV NPHFMJKL ňŉ
"E8BUFSHFSFEVDFFSEF[XBSUXBUFSJO[BNFMJOH
&FOBTQFDUEBUOPHWPMPQPOEFS[PDIUXPSEU FOXBBSNFFOPHWFFMFYQFSJNFOUFOQMBBUT
WJOEFOJTEFOPPE[BBLUPUFOEFHSPPUUFWBOXBUFSHFCSVJLCJKIFUUSBOTQPSUFSFOWBOEF
BGWBMXBUFSTUSPNFO7FFMTZTUFNFOXFSLFOPQCBTJTWBO TUFSL HFSFEVDFFSETQPFMXBUFS UPU
MJUFS ňŊ FWFOUVFFMNFUEFNPHFMJKLIFJEWBOIFUUPFQBTTFOWBOHSJKTBGWBMXBUFSWPPSIFU
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EPPSTQPFMFOňŋ<8JMEFSFS4DISFĊ >8BUWFSTUPQQJOHFOCFUSFGUHFMEUTJNQFMHF[FHE 
EBUIPFNFFSXBUFSFSXPSEUHFCSVJLU EFTUFLMFJOFSEFLBOTJTPQWFSTUPQQJOHFOJOIFU
MFJEJOHTUFMTFMŉŅ
ŇŊ Uitgezonderd enkele naar de spe- ň¤ Alleen het sanitatie concept
cifieke systemen geoptimaliseerde
voorbeelden van compact bouwen
en gestapelde functies.

Ňŋ Dit geldt niet bij systemen waar
gebruik gemaakt wordt van zichtbare inzameling, zoals molsgoten,
wadi’s, en zogenaamde vrije val
systemen.

ňŅ De drie sanitatie concepten zijn:

(1) conventioneel sanitatie concept:
spoelwater toiletten met stopknop,
gemengd rioolstelsel op basis van
zwaartekracht binnen de wijk met
pompstation en transport naar
bestaande (centrale) rioleringsstelsel;
(2) urineseparatie sanitatie concept:
transport en opslag van urine, transport van urine naar landbouwtoepassingen nabij, faeces transport op
basis van zwaartekracht en aërobe
behandeling en compostering van
faeces met gebruik van compost in
horticultuur op de locatie en grijswatertransport m.b.v. zwaartekracht,
behandeling in helofytenfilters en
tranport naar oppervlakte water nabij; en (3) vacuümseparatie sanitatie
concept: toiletten met zwaartekracht
urine transport en -opslag, transport
van urine naar landbouwtoepassingen nabij, faeces getransporteerd
via een vacuüm rioleringsstelsel en
gecombineerde gft/zwartwater biogaswinning en gebruik van energie
uit biogas t.b.v. het sanitatiesysteem,
transport van het slib naar landbouwtoepassingen nabij, en grijswatertransport m.b.v. zwaartekracht,
behandeling in helofytenfilters en
transport naar oppervlakte water
nabij. Deze drie concepten zijn
onderzocht op twee aspecten: verschillende beheerders (lokaal bedrijf
versus waterbedrijf) en de schaal van
toepassing (672 versus 5000 inwoners) [Fröhlich, 2003].
ň De investeringskosten, her-investeringskosten (levensduur van 50
jaar) en bedrijfskosten (verdeeld naar
individuele appendages, beheer, water en afvalwater verbruik/productie,
elektriciteit en overige apparatuur)
[Fröhlich, 2003].

met separatietoiletten op basis van
zwaartekracht (concept 2) is bij het
scenario met minder inwoners en
lokaal beheer goedkoper dan het
conventionele systeem (1). In geval
van meer inwoners wordt ook concept 3 voordeliger dan het conventionele concept (na 9 jaar; concept
2 reeds na 3 jaar). Bij minder inwoners brengt beheer door het lokale
waterbedrijf alleen kostenvoordelen
met zich mee voor concept 2. Bij
stijgende aantallen inwoners wordt
ook het concept op basis van vacuumtransport en digestie (concept 3)
goedkoper dan het conventionele
concept (1). In geval van 5000 inwoners al binnen het eerste jaar. Het
kostenvoordeel is overigens sterk afhankelijk van de specifieke condities
(typologie, dichtheid, geometrie van
de netwerken, etc.) van de woonwijk
[Fröhlich, 2003].
ň© Watervrije inzameling dient het
doel te zijn opdat opslag, transport
en gebruik eenvoudiger worden.
ňņ Dit houdt enerzijds verband met
een ‘optimale’ inzamelingstijdspanne
en anderzijds de benodigde tijd
om eventuele medische residuen in
deze periode (verder) te vernietigen
[Otterpohl, 2000].
ňŇ De urine wordt in relatief kleine
tanks opgeslagen die ’s nachts worden geopend (bij gering gebruik
van het rioolstelsel). Een op afstand
bedienbaar controlesysteem leegt
de tanks op een geschikt moment
om een geconcentreerde stroom te
bewerkstelligen, die opgevangen kan
worden bij de influentstroom van
de afvalwaterbehandelingsinstallatie
[Larsen, 1996].
ňň Bij keuze van een planningsconcept op basis van geleidelijke verandering/aanpassing kunnen in dit
geval op de schaal van de woningen
reeds systemen op basis van kwaliteitsscheiding bij de bron aangelegd
worden–afhankelijk van de keuze
van behandeling- in combinatie met
een dubbel of drievoudig leidingnetwerk. Het systeem zou in eerste

instantie nog ‘normaal’ aangesloten
kunnen worden op de bestaande
conventionele infrastructuur. Latere
conversie van deze infrastructuur, of
inpassing van tijdelijke opslagsystemen ten behoeve van ‘gescheiden’
en geconcentreerd transporteren
door de bestaande infrastructuur is
dan relatief eenvoudiger, zonder dat
(al) een directe schaalkeuze aan de
orde hoeft te zijn [Otterpohl, 2000;
Larsen, 1996].
ňŉ Het grootste voordeel is een
aanzienlijke reductie in het watergebruik en daarmee een sterke beperking van de kans op verspreiding
van ziektekiemen. De nadelen van
composttoiletten wegen voor veel
mensen meestal zwaarder. Zo vragen
de gangbare, niet elektrisch gevoede composttoiletten relatief veel
ruimte, is er sprake van een grotere
arbeidsintensiteit en wordt er door
veel gebruikers ook vaak een verlies
aan gebruiksgemak ofwel comfort
als reden opgegeven.
ňŊ Praktijkervaring met urine separatietoiletten (op grotere schaal)
bestaat vooral in Zweden, waar
meer dan 3000 installaties goed
functioneren. De enige problemen
die hier nog bestaan hebben betrekking op te smalle leidingdiameters
die verstoppen door opschaling,
ernstige problemen met het soort
schoonmaak chemicaliën en fouten
in de aanleg. Daarnaast speelt nog
het (gebruiks)probleem dat bij dit
type toiletten ook de mannen zittend
moeten urineren. Uit onderzoek
blijkt dat jongere mannen dit minder
als probleem ervaren [Otterpohl,
2000].
ňŋ Indien er gekozen wordt voor
transport op basis van weinig water
(zoals bij vacuüm toiletten), houdt
dit veelal in dat grijswatergebruik
voor toiletspoeling economisch gezien niet meer rendeert [Otterpohl,
2000].
ŉŅ Hoe groter de transportafstand,
des te groter is de kans op verstoppingen. Daar tegenover staat dat
hoe dichter een verwerkings- en/of
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"MTEFBGWBMTUSPPNUFHFDPODFOUSFFSEJTWPPSFFOWPVEJHUSBOTQPSUEPPSFFOOPSNBBMMFJEJOH
TUFMTFMLBOFFOCPPTUFSUPFHFQBTUXPSEFO8BOOFFSWFSWPMHFOTFFOBGWBMTUSPPNEFSNBUF
HFDPODFOUSFFSEJTEBUFFOCPPTUFSOJFUNFFSWPMTUBBU LBOPWFSHFHBBOXPSEFOPQFFOTZTUFFN
NFUWBDVàNMFJEJOHFO [PBMTEJUWFFMBM BMKBSFO HFCFVSUJOWMJFHUVJHFO USFJOFOFOTDIFQFO 
FOXBBSWBOFSNFFSEFSFWBSJBOUFOCFTUBBOŉ<0UUFSQPIM >
0QHFTPNE[JKOEFWPMHFOEFDPOmHVSBUJFTPQHSPOEWBOEFHFOPFNEFESJFWBSJBOUFOWPPS
IFUIVJEJHFXBUFSDMPTFUWPPSUSBOTQPSUWBOBGWBMXBUFSPQEFTDIBMFOHSPUFSEBOEJFWBOEF
XPOJOHŉ¤
 "MIFUBGWBMXBUFSWFS[BNFMFOFOBGWPFSFOWJBÏÏOSJPMFSJOHOBBSFFODFOUSBBMHFMFHFO
 SJPPMXBUFS[VJWFSJOHTJOTUBMMBUJF 38;* HGUBGWBMDFOUSBBMQFSBTJO[BNFMFO 'JHVVS
 EFFMTUSPPNPQUJFB 
 *EFNNFUBGLPQQFMJOHWBOSFHFOXBUFS JOmMUSBUJFUFSQMFLLF FOFSHJFUFSVHXJOOJOHJO
 EF38;*UCWQSPDFTPQUJNBMJTBUJF 'JHVVSEFFMTUSPPNPQUJFC 
 *EFNNFUBGLPQQFMJOHFOHFCSVJLWBOSFHFOXBUFS HFTDIFJEFOTUFMTFM FOFOFSHJFUFSVH
 XJOOJOHJOEF38;* UFSVHHFCSBDIUOBBSEFHFCPVXEFPNHFWJOHBMTXBSNUF
 FMFLUSJDJUFJU 'JHVVSEFFMTUSPPNPQUJFTDFOE 
Figuur 15.8
Optie 1, 2 en 3

neerslag

(c)
(a)

en / of

energie
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(d)

centrale
RW Z I

centrale
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vrachtwagen
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afvalwater
(zw + gw)

GFT
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(b)

 )FU[XBSUFBGWBMXBUFSNFUCFIVMQWBOIFUSJPPMOBBSFFODFOUSBBMHFMFHFOWFSXFSLJOHT
 JOTUBMMBUJFUSBOTQPSUFSFO)FUHSJK[FBGWBMXBUFSWJBFFOMFJEJOHFOOFUXFSLOBBSFFO
 EFDFOUSBBMHFMFHFOWFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFUSBOTQPSUFSFOŉ©(GUJO[BNFMJOHQFSBT 
 DFOUSBMFDPNQPTUFSJOHPGWFSHJTUJOH 'JHVVS 
Figuur 15.9
Optie 4
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(d)
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 ;XBSUFOHSJKTBGWBMXBUFSBQBSUJO[BNFMFO)FU[XBSUFXBUFSNFUCFIVMQWBOFFO
 XBUFSCFTQBSFOEUPJMFUJODPNCJOBUJFNFUFFOCPPTUFSJO[BNFMFOFOWJBFFOMFJEJOHFO
 OFUXFSLOBBSFFOEFDFOUSBBMHFMFHFOWFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFUSBOTQPSUFSFO)FUHGUBGWBM
 OBBSEF[FMGEFEFDFOUSBMFWFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFCSFOHFOFOWFSXFSLFO)FUHSJK[FXBUFS
 WJBFFOBQBSUMFJEJOHOFUXFSLOBBSFFOEFDFOUSBBMHFMFHFOWFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFUSBOT
 QPSUFSFOŉņ0QHFXFLUFFOFSHJFCFOVUUFOUFOCFIPFWFWBOQSPDFTTFO FO[PNPHFMJKL
 WPPSEFHFCPVXEFPNHFWJOH 'JHVVS 
Figuur 15.10
Optie 5
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 ;XBSUFOHSJKTBGWBMXBUFSBQBSUJO[BNFMFO IFU[XBSUFXBUFSNFUCFIVMQWBOFFO
 WBDVàNMFJEJOHFOTUFMTFMFOUPJMFUTZTUFFNJO[BNFMFOFOEFDFOUSBBMCFIBOEFMFO)FU
 HGUBGWBMOBBSEF[FMGEFEFDFOUSBMFWFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFCSFOHFOFOWFSXFSLFO)FU
 HSJK[FBGWBMXBUFSWJBFFOBQBSUMFJEJOHFOTUFMTFMJO[BNFMFOFOEFDFOUSBBMCFIBOEFMFO PQ
 CVVSUPGXJKLTDIBBM 0QHFXFLUFFOFSHJFCFOVUUFOUFOCFIPFWFWBOQSPDFTTFO FO[P
 NPHFMJKLWPPSEFHFCPVXEFPNHFWJOH 'JHVVS 
 ;XBSUFOHSJKTBGWBMXBUFSBQBSUJO[BNFMFO IFU[XBSUFXBUFSNFUCFIVMQWBOFFO
 WBDVàNMFJEJOHFOTUFMTFMFOWBDVàNUPJMFUJO[BNFMFOFOEFDFOUSBBMCFIBOEFMFO)FUHGU
 BGWBMOBBSEF[FMGEFEFDFOUSBMFWFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFCSFOHFOFOWFSXFSLFO)FUHSJK[F
 BGWBMXBUFSWJBFFOBQBSUMFJEJOHFOTUFMTFMJO[BNFMFOFOEFDFOUSBBMPQXPOJOHTDIBBM
  MPLBBM CFIBOEFMFO0QHFXFLUFFOFSHJFCFOVUUFOUFOCFIPFWFWBOQSPDFTTFO FO[P
 NPHFMJKLWPPSEFHFCPVXEFPNHFWJOH 'JHVVS 

opwekkingsinstallatie bij de woonomgeving staat, des te groter is de
kans op overlast door de installatie
(visuele hinder, stank, geluid, trilling,
explosiegevaar).
ŉ Bij het toepassen van een (centraal) vacuümsysteem geldt dat deze
meer lawaai maken dan een normaal
toilet bij doorspoelen, hetgeen weer
als hinderlijk en als een afbreuk van
het comfort kan worden beschouwd.

Er zijn daarom enkele varianten
ontwikkeld waar een klein opvang
reservoir achter/onder het toilet is
geplaatst die minder vaak geleegd
hoeft te worden dan het aantal
malen dat doorgespoeld wordt door
de gebruikers (het aantal keren hangt
af van het volume en het soort
gebruik).
ŉ¤ Zie Samenvatting bijlage VIII
ŉ© Het zwarte afvalwater is niet door

het grijze afvalwater verdund, zodat
de concentratie gesuspendeerde stof
hoog is. Bij lange transportafstanden
is de kans op verstoppingen van het
rioolnetwerk (ver)groot.

ŉņ Naast plaatselijke zuivering ook
lozing /infiltratie ter plekke van
behandeling.
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Figuur 15.11
Optie 6 en 7
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en / en

 7FSEFSHBBOEFTDIFJEJOH[XBSUFOHSJKTBGWBMXBUFSEFGFDFTFOEFVSJOFHFTDIFJEFO
 JO[BNFMFOEPPSNJEEFMWBOFFOTFQBSFFSUPJMFU)FUHGUBGWBMOBBSEF[FMGEFEFDFOUSBMF
 WFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFCSFOHFOFOWFSXFSLFO0QHFXFLUFFOFSHJFCFOVUUFOUFOCFIPFWF
 WBOQSPDFTTFO FO[PNPHFMJKLWPPSEFHFCPVXEFPNHFWJOH 'JHVVS 
Figuur 15.12
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 %FGFDFTFOEFVSJOF[POEFSXBUFSJO[BNFMFO NFUCFIVMQWBOFFODPNQPTUUPJMFU
 )FUHGUBGWBMMPLBBMDPNQPTUFSFOFOIFSHFCSVJLFO 'JHVVS 
Figuur 15.13
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%FPNTDISFWFOUSBOTQPSUPQUJFT[JKOUFUPFUTFOBBOCFQBBMEFDSJUFSJBNJMJFVUFDIOJTDI 
SVJNUFMJKLFOTPDJBBM IPPGETUVL FO ŉŇ<WFSHFMJKL4JEMFS 0UUFSQPIMFU
BM 4JFNFOTNB 5JNNFSFOFUBM B>6JUEFUPFUTJOHBBOEFWFSTDIJMMFOEF
DSJUFSJBCMJKLUIFUHSPUFPOEFSTDIFJEJOTDPSFUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFUSBOTQPSUPQUJFT(FFO
FOLFMFLPNUWBOVJUBMMFESJFQFSTQFDUJFWFOCF[JFOBMTCFTUFOBBSWPSFO%FDPOWFOUJPOFMF
NBOJFSWBOJO[BNFMFOFOUSBOTQPSUFSFOXPSEU CJKWPPSCFFME HFLFONFSLUEPPSFFOSFMBUJFG
IPHFHFCSVJLTWSJFOEFMJKLIFJE7BOVJUNJMJFVUFDIOJTDIPQ[JDIUCF[JFOHFMEUFDIUFSEBUEF[F
IFUNJOTUWPMEPFU WPMEPFOXBOUIFUCFUSFGUPQUJFT  FOXFMMJDIU 7BOVJUNJMJFV
UFDIOJTDIPQ[JDIUJTUSBOTQPSUNFUCFIVMQWBOFFOWBDVàNUPJMFU TFQBSFFSUPJMFUPGFFO
DPNQPTUUPJMFUCFUFS%FMBBUTUFUXFFPQUJFTWPMEPFOFDIUFSNJOEFSBBOEFDPNGPSUFO
HFCSVJLTFJTFO PGEFCFMFWJOHEBBSWBO %FUSBOTQPSUPQUJFTXBBSCJKSFTQDPOWFOUJPOFFM
HFDPNCJOFFSEXPSEUNFUFFOEFDFOUSBMFCFIBOEFMJOHWBOHSJKTXBUFSFOFWUBOEFSF NJOEFS
LSJUJTDIFTUSPNFO PQUJF FOEFXBUFSHFESBHFOUSBOTQPSUPQUJFNFUCFIVMQWBOFFOCPPTUFS
UFSSFEVDUJFWBOXBUFSHFCSVJL PQUJF [JKOGFJUFMJKLJOUFSNFEJBJSFPQMPTTJOHFO EJF
DPNCJOBUJFTWBODPOWFOUJPOFFMDFOUSBBMFOEFDFOUSBBMNPHFMJKLNBLFO EBOXFMTQFDJmFLF
EFDFOUSBMFVJUXFSLJOHFOJOEFUPFLPNTUPQFOMBUFO PQUJF 
/BBTUEFJOPQHFTUFMEFSBOEWPPSXBBSEFOWPPSEFXJKL-BOYNFFSFOEFIJFSWPPS
CFTDISFWFOUPFUTJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFUSBOTQPSUPQUJFTBBOEFDSJUFSJB[JKOFS HFEVSFOEF
IFUPOUXJLLFMJOHTUSBKFDUBMTHFWPMHWBOMPQFOEFQSPDFTTFOFOCFTMVJUFO BOEFSF CJOEFOEF 
SBOEWPPSXBBSEFOCJKHFLPNFO
%FUPFHFWPFHEFSBOEWPPSXBBSEFOEJFEFLFV[FFOVJUFJOEFMJKLFVJUXFSLJOHWBOPQUJF
CJOOFOEFDBTVT-BOYNFFSIFCCFOCFÕOWMPFECFUSFĊFO
r EFCPVXWBOEFFFSTUFGBTFTWBOEFXJKLFOCJKCFIPSFOEFBBOMFHWBOSJPMFSJOHWBOEBU
EFFM IFUHFIFMFXJKLSJPMFSJOHTQMBO FOEFTJUVFSJOHWBOIFUWFS[BNFMQVOUWBOIFU[XBSUF
BGWBMXBUFSWBOEFXJKLJOIFUCJK[POEFS%JUQVOUJTHFMFHFOCJKEFOPPSEXFTUIPFLWBOEF
LBWFMWBOIFU&7"$FOUSVN [JF'JHVVSFO'JHVVS 
r EFLFV[FWBOVJUEFHFNFFOUFWPPSIFUUSBOTQPSUNFUCFIVMQWBOCPPTUFST USBOTQPSUPQUJF
 WBOXFHFEFPO[FLFSFVJUXFSLJOH EFOPPE[BBLWBOCFUBBMCBBSIFJEFOEFHFNBBLUF
LFV[FWBOFFOWPPSMPQJHFBBOTMVJUJOHPQIFUDPOWFOUJPOFMFDFOUSBMFSJPMFSJOHTOFU FO
EFSIBMWFEFOPPEHFEXPOHFOLFV[FWPPSXBUFSHFESBHFOUSBOTQPSUŉň0OEFSNFFSJO
WFSCBOENFUEFHFQMBOEFBOBÑSPCFWFSHJTUJOH[JKOCPPTUFSTUPFHFQBTUŉŉ
r JOEFMPPQWBOIFUPOUXJLLFMJOHTQSPDFTCMFFLEBUEF OJFVXF CFIFFSEFSWBOIFUMPLBMF
HBTOFU /60/ OJFUCFSFJEXBTNFFUFXFSLFOBBOEFPQUJFWBOEJSFDUIFSHFCSVJLWBO
PQHFXFLUCJPHBT OBFOLFMFOBCFIBOEFMJOHTTUBQQFO JOEFXPOJOHFOWBOEFXJKLŉŊ XBU
ŉŇ Zie Samenvatting bijlage VIII.
ŉň Vanuit de toepassing van zwart-

water in een biogas installatie
bestaan meerdere transportopties.
Binnen Lanxmeer is de keuze overwogen tussen boosters en vacuüm
toiletten. Gezien het feit dat vacuüm
toiletten in huishoudens onbekend
zijn, het onderhouden van het vacuum energie vraagt en bij het onverhoopt niet door gaan van de biogas
installatie men met een “onverkoopbaar” systeem zou zitten [Sidler et
al., 2004], is door de gemeente, in

haar rol als projectontwikkelaar, er
voor gekozen de booster optie toe
te passen (ook al is dit vanuit de
gekozen biogas- systeemconfiguratie
bezien de mindere oplossing van
de twee).

ŉŉ Het zwarte water wordt d.m.v.

waterbesparende toiletten en boosters (per 8 woningen) verzameld
in een septic tank. Plan is om het
effluent van daaruit naar de helofytenvelden te leiden en het slib naar
een anaërobe vergistingsinstallatie.
De uitwerking, c.q. configuratie van

de oplossing wordt in de volgende
paragrafen weergegeven.
ŉŊ Er is oriënterend onderzoek
verricht naar het behandelen van
het biogas uit de vergister zodat
deze voor de gewenste toepassingen
volledig uitwisselbaar is met aardgas
[udm, 2004]. Voor atmosferische
gastoestellen zijn er 3 opties: een
smalle Wobbe index (tussen de 43
en 45 MJ/m3); een bredere Wobbe
band (38 – 49 MJ/ m3) met een variabele gasdruksturing in de woningen; en een brede Wobbe band (38
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XFMIFUPPSTQSPOLFMJKLFJEFFXBTCJOOFOIFUFOFSHJFDPODFQUWPPSEFXJKL-BOYNFFS
<4JEMFSFUBM 4JEMFS >%FPQUJFWBOIFUAEJSFDUHFCSVJLFOWBO OBCFIBOEFME 
CJPHBTJOIFU&7"$FOUSVNCMJKGUXFMUPUEFNPHFMJKLIFEFOCFIPSFO
)PFXFMEFPQUJFWBOWBDVàNUSBOTQPSUWBOVJUNJMJFVUFDIOJTDIFOQSPDFTNBUJHPPHQVOUEVT
EFCFTUFUSBOTQPSUPQUJFJTWPPSIFUUSBOTQPSUFSFOWBOIFU[XBSUFBGWBMXBUFSFOIFUEFDFOUSBBM
BOBÑSPPC CFIBOEFMFO XPSEUJOEFWFSEFSFVJUXFSLJOHCJOOFOEF[FTUVEJFVJUHFHBBOWBOEF
BBOHFMFHEFPQUJFPQCBTJTWBOCPPTUFSTŉŋ7PPSOBBNTUFOBEFFMWBOEF[FPQUJFJTEBUEPPSIFU
XBUFSHFESBHFOLBSBLUFSEFIPFWFFMIFJEWBTUFTUPGJOEFWFSHJTUFSNJOEFSIPPHJTŊŅ

Vaste afvalverwerking
0PLWPPSEFWBTUFBGWBMWFSXFSLJOHLBOCJOOFOEFVJUXFSLJOH-BOYNFFSHFLP[FOXPSEFOVJU
NFFSEFSFBMHFNFFOPNTDISFWFOUSBOTQPSUPQUJFT
*OEF/FEFSMBOETFTJUVBUJFCFTUBBOTBNFOHFWBUEFWPMHFOEFUSBOTQPSUPQUJFTNFUCFUSFLLJOH
UPUEFWBTUFBGWBMWFSXFSLJOHŊ FS[JKOPPLWPPSCFFMEFOWBONPHFMJKLFDPNCJOBUJFT 
 $POWFOUJPOFFMQFSWSBDIUXBHFOPOHFTDIFJEFOPQHFIBBME HFFOEJSFDUFHFXJDIU
 LPTUQSJKTSFMBUJF PWFSJHFTDIFJEJOHENWJOEJWJEVFFMJOJUJBUJFGOBBSQBQJFS
 HMBTCBLLFOFOFWUSFDZDMFFSDFOUSBCFESJKWFO
 *OOPWBUJFGPOEFSHSPOETFBGWBMBG[VJHJOHPOHFTDIFJEFOPGFWUHFTDIFJEFO
 HFDPOUSPMFFSEFUPFHBOHFOFWUCFUBMJOHOBBSHFCSVJLŊ¤
 7FSCFUFSEDPOWFOUJPOFFMBMT  NFUVJUCSFJEJOHENWSFUPVSFUUFTCJKTVQFSNBSLUFO
 FOPGHFTDIFJEFOPQIBMFOWBOHSPFO QBQJFS FEDFOUSBMFWFSXFSLJOHWBOCJKWHSPFOUF 
 GSVJUUVJOBGWBMUCWDPNQPTUFSJOHPGWFSHJTUJOHHFFOCFUBMJOHOBBSHFCSVJL HFXJDIU
 PGIPFWFFMIFJEHFQSPEVDFFSEBGWBM
 7FSCFUFSEPSHBOJTDIBOPSHBOJTDIBMT  NFUTQMJUTJOHPSHBOPSHJOEFEJSFDUF
 PNHFWJOH XJKL HFCSVJLWBOBMIFUPSHBOJTDIFNBUFSJBBMWPPSDPNQPTUFSJOHFOHSPOE
 WFSCFUFSJOHPGEFDFOUSBMFCJPHBTPQXFLLJOH CJKWUCWEFPQXFLLJOHWBOCJPHBT 
 CFUBMJOHOBBSHFCSVJL CJKWPPSCFFMEPQHSPOEWBOIFUBBOUBMMFHJOHFO Ŋ©
 7FSCFUFSEFTDIFJEJOHBBOEFCSPO CVVSUSFUPVSFUUF BMT  NFUPQTQMJUTJOHPSH
 BOPSHJOEFXPOJOHHFCSVJLWBOBMIFUPSHBOJTDIFNBUFSJBBM JODMVTJFG[XBSUBGWBM
 XBUFSFOQBSLBGWBM WPPSEFDFOUSBMFCJPHBTPQXFLLJOHCFUBMJOHOBBSHFXJDIU
 IPFWFFMIFJEHFQSPEVDFFSEBGWBMPGHFSFEVDFFSEFSFTUBGWBMTUSPPN 
6JUEFUPFUTJOHBBOEFWFSTDIJMMFOEFDSJUFSJBCMJKLUEBUPPLIJFSHFFOFOLFMFPQUJFWBOVJUBMMF
ESJFQFSTQFDUJFWFOCF[JFOBMTCFTUFOBBSWPSFOLPNU7PPSBMEFOJFVXFDPODFQUFO PQUJF 
 BMEBOOJFUPQCBTJTWBO3FBM5JNF$POUSPM 35$ IFCCFOFFOSFMBUJFGIPHFHFCSVJLT
WSJFOEFMJKLIFJE;F[JKOXFMEVVSEFS NFUOBNFPQUJFNFUIFUWBDVàNTZTUFFN XBBSCJK
LPNUEBUEF[FPQUJFEPPSEFPO[JDIUCBBSIFJEXFJOJHAMFFTCBBSJT IFUHFFONJMJFVCFXVTU
HFESBHOJFUBMUJKEFWFOHPFEPOEFSTUFVOU
7BOVJUNJMJFVUFDIOJTDIPQ[JDIUCF[JFOHFMEUEBUEFPQUJFTPQCBTJTWBOWSPFHUJKEJHFTDIFJEJOH 
JO[BNFMJOHFO HFCVOEFMEFDRHFDPODFOUSFFSEF WFSXFSLJOHPGWFSWPMHUSBOTQPSUBMTHVOTUJH
OBBSWPSFOLPNFO<5JNNFSFO B> PQUJFT   
#PWFOEJFO[JKOCJKEF[FPQUJFTEFMFFTCBBSIFJE JOGPSNBMJUFJUFOJNBHPIFUCFTUF%FMBBUTUF
UXFFPQUJFT[JKOSFMBUJFGLPTUCBBS%FUSBOTQPSUPQUJFXBBSCJKDPOWFOUJPOFFMUSBOTQPSUWBO
BOPSHBOJTDISFTUBGWBM PQCBTJTWBOHFXJDIU HFDPNCJOFFSEXPSEUNFUFFOEFDFOUSBMF
JO[BNFMJOHFO[PNPHFMJKLCFIBOEFMJOHFOIFSHFCSVJL MJKLUEBBSCJKBMTCFTUFPQUJFOBBS
WPSFOUFLPNFO0QHFMPTUEJFOUEBOXFMUFXPSEFOIPF NFUOBNF EFJO[BNFMJOHWBOEF
HSPUFSFGSBDUJFTDRJOEJWJEVFMFBGWBMTUSPNFO WPPSBMHGUBGWBM WBOCFXPOFSTOBBSEFDFOUSBMF
JOTUBMMBUJFHFSFBMJTFFSEFOHFPSHBOJTFFSEXPSEFOŊņ
7PPS-BOYNFFSJT WPPSMPQJH HFLP[FOWPPSFFOVJUXFSLJOHWPMHFOTUSBOTQPSUPQUJF 
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XBBSCJKEFCFUBMJOHOBBSHFXJDIUBMTHFWPMHWBOIFUCFTUBBOEFHFNFFOUFMJKLCFMFJE OPH OJFU
XPSEUUPFHFQBTU

Toevoerwater
"BOEFUPFMFWFSJOHTLBOULBOIFU MFJEJOH XBUFSXPSEFOPQHFTQMJUTUJOESJOLFOHFCSVJLT
PGIVJTIPVEXBUFSŊŇ%BBSUPFLBO[PXFM MJDIUWPPSCFIBOEFME SFHFOXBUFSBMTHF[VJWFSE
HSJKTXBUFSXPSEFOCFOVUWPPSIFUIVJTIPVEXBUFS.JOEFSLXFUTCBBSMJKLUEFPQUJFUPUIFU
PQ[FUUFOWBOFFOBQBSUDJSDVJUWPPSEFMFWFSJOHWBO[FFSIPPHXBBSEJHDPOTVNQUJFXBUFS 
CJKWPPSCFFMENFUCFIVMQWBOnFTTFO%FWSBBHJTPGEBU CJKEFIVJEJHFTUBOEWBOJOGSB
TUSVDUVVSFOUFDIOJFLJO/FEFSMBOEOPHXPSEUHFBDDFQUFFSEŊňŊŉ
.PNFOUFFM[JKONFFSEFSF NFFSPGNJOEFSNPCJFMF XBUFS CFIBOEFMJOHT NBDIJOFT
POUXPSQFOFOPQEFNBSLUHFCSBDIUŊŊ&FONPHFMJKLBMUFSOBUJFGJTIFUBBOMFHHFOWBO
XFSLFMJKL GZTJFL HFTMPUFOTZTUFNFO[PBMTHFTMPUFOHMB[FOLBTTFOFOIFUEPPSNJEEFMWBO
WFSEBNQJOHFODPOEFOTBUJFUFSVHXJOOFOWBO [VJWFS XBUFSVJUEFMVDIU%JUQSJODJQFJT
CJKWPPSCFFMEVJUHFXFSLUJOIFU;POOFUFSQDPODFQU<8PSUNBOOFUBM >
– 45 MJ/ m3) met een vaste gasdruk
in de woning van 20 mBar [Gastec,
1998]. In eerste instantie is voor
Lanxmeer gekozen voor de eerste
optie. Gestuurde gasreiniging is bij
die optie noodzakelijk. Ondermeer
het CO2 gehalte (moet >9,5% i.v.m.
materiaalgebruik leidingen en betere
verbrandingseigenschappen van
het gas, bepaald door de Wobbe
index en de calorische waarde).
Het biogas moet daartoe in één
procesgang ge-‘scrubt’ worden met
oppervlaktewater, en na het proces
een beluchtingsgang om het CO2 te
verwijderen (met als doel overmatige
algengroei te vermijden) zodat het
water kan worden teruggevoerd naar
oppervlaktewater of een andere toepassing. Wassen met het gezuiverde
effluent van de biovergistinsinstallatie zonder dat het effluent onder
de kwaliteitseis voor lozing op he
oppervlaktewater komt, lijkt mogelijk [Sidler et al., 2004]. Verder dient
er geur toegevoegd te worden aan
het gas (odorisatie t.b.v. het kunnen
traceren van bijvoorbeeld lekkage).
Tenslotte de beperking van de hoeveelheid zwavel (ter voorkoming van
geuroverlast en corrosie) [vergelijk
Sidler, 1998; Köberle, 1999]. Om het
H2S gehalte in het biogas te reduceren tot een aanvaardbaar niveau
moet lucht toegevoegd worden op
het oppervlak van het vergistend
materiaal (bio-katalytisch desulfuriseren): ca. 5 volumeprocent atmosferische lucht wordt toegevoegd aan
het biogas in de opslagruimte boven

de reactor (het H2S zal hierdoor
oxyderen tot elementair zwavel).
ŉŋ Vanuit het gebruikersperspectief
bezien zijn beide opties gelijkwaardig (zie tabel 10.3). Vooral het feit
dat de optie op basis van gereduceerd watergedragen transport met
boosters zowel de conventionele als
de alternatieve oplossingen mogelijk
maakt draagt wel bij aan een grotere
flexibiliteit, toekomstwaarde en daarmee aan een betere extrapoleerbaarheid van de uitgewerkte oplossing
in situaties waar al sprake is van een
nabijgelegen rioleringsstelsel.
ŊŅ Een lager vaste stof gehalte betekent een lagere energie opbrengst
per volume zwart water, terwijl de
hoeveelheid energie benodigd voor
het proces onveranderd is.
Ŋ Zie bijlage VIII.. In de transportopties voor de afvalwaterstroom
is de verwerking c.q. het transport
van het organische afval (gft afval)
meegenomen in de varianten.
Ŋ¤ Van deze transportoptie is op dit
moment nog maar één voorbeeld
in Nederland te vinden; in centrum
van Almere.
Ŋ© Er is sprake van gemeenten waar
specifieke maatregelen van kracht
zijn. Veelal betreft het de invoering
van het zogeheten ‘Diftar’ systeem:
de betaling van de aangeboden afval
door de veroorzaker, afhankelijk
van de hoeveelheid afval, gemeten
in gewicht, aantal zakken of aantal
legingen. Volgens Kristinsson [1997]
en anderen [o.a. Timmeren, 2002a;

McDonough & Braungart, 2002]
moet het zo worden dat door de
verwerker(s) betaling plaats vindt
aan degene die gescheiden deelfracties afval (c.q. -grondstoffen) aanlevert als een soort statiegeld.
Ŋņ In de wijk Lanxmeer is vanaf
het begin van de ontwikkeling
van plannen de Afvalverwijdering
Rivierenland (AVRI) betrokken.
Daarnaast wordt tezamen met de
‘stadsboer’ bekeken in hoeverre het
inzamelen van het gft afval en overig
organisch afval in de wijk en het
beheer van de installatie (of delen
daarvan) door hem verzorgd kunnen
worden [Vries & Timmeren, 2006a].
ŊŇ Recente proefprojecten in
Nederland met een dubbelwaterleidingnet zijn of afgeblazen of stop
gezet (zie 15.2.2).
Ŋň Het wordt waarschijnlijk duurder
[Lettinga, 1997] omdat het af te
leveren leidingwater alsnog hygiënisch betrouwbaar moet blijven en
de infrastructuur er toch al ligt.
Ŋŉ De levering van drinkwater zal
dan ook goedkoper zijn als er van
de centrale voorziening gebruik
gemaakt blijft worden, tenzij goede
ruwe drinkwaterbronnen op of nabij
de plek aanwezig (bij deze specifieke
casus is dit wel het geval) en exploitabel zijn.
ŊŊ Veel van de mobiele concepten worden ontwikkeld voor de
lucht- & ruimtevaart, militaire
(vredes)operaties, (zee)zeilers en
kampeerders. Een voorbeeld van
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0NUPUCFTQBSJOHUFLPNFONPFUJOFFSTUFJOTUBOUJFWPPSBMJOHF[FUXPSEFOPQNJOEFSJOHJO
HFCSVJLFONFFSBBOEBDIUCFTUFFEXPSEFOBBOAWFJMJHIFSHFCSVJLWBOXBUFSPQEFXPPOQMFL
FOPQHFCSVJLWBOSFHFOXBUFSPQEFMBBHTUFTDIBBMOJWFBVT [JFIPPGETUVL Ŋŋ

15.3.3
mogelijke DESAR technieken
8BOOFFSHFLP[FOXPSEUWPPSEFDFOUSBMFBGWBMXBUFS[VJWFSJOHNPFUFOCFQBBMEFLFV[FT
HFNBBLUXPSEFO/BBTUEFLFV[FWPPSEFNBUFWBOEFDFOUSBMJTBUJFJTFFOBGXFHJOHUFNBLFO
PNUSFOUIFUTPPSUBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOH
&S[JKOEJWFSTF[VJWFSJOHTUFDIOJFLFO FMLNFUCFQBBMEFDPOTFRVFOUJFTWPPSLPTUFO FOFSHJF
HFCSVJL SVJNUFHFCSVJLFOFċDJÑOUJF0OEFSTDIFJEJTUFNBLFOUVTTFOBVUPOPNFŋŅFO
HFÕOUFHSFFSEFTZTUFNFO*OUFHSBUJFLBOSVJNUFCFTQBSFO HFCSVJLNBLFOWBOPNHFWJOHT
GBDUPSFOBMTMJDIUFOUFNQFSBUVVSFOBBOTMVJUFOPQFTUIFUJTDIFDSJUFSJBFOEFXFOTUPU
UPFHBOLFMJKLIFJE CFUSPLLFOIFJE FEVDBUJF 
"BOEFIBOEWBOEFDBTFTUVEJFTBMTCFTDISFWFOJOIPPGETUVLFO [JKOCJOOFOEJU
POEFS[PFL #JKMBHF7***FO*9 FOFFOHFMJFFSEPOEFS[PFL<)BTTFMBBSFUBM >
WFSTDIJMMFOEFUFDIOJFLFOWBO[VJWFSJOHCFPPSEFFMEPQXFSLJOHFOHFTDIJLUIFJEWPPS
UPFQBTTJOHJOFFOTUFEFMJKLFDPOUFYU
/BBTUTPDJBMFBTQFDUFOXPSEFO[BLFOBMTTDIBBMHSPPUUF [VJWFSJOHTHSBBE NBUFWBOJOWMPFEPQ
EFPNHFWJOH FOCFESJKGT[FLFSIFJENFFHFOPNFOŋ"BOEFIBOEIJFSWBO NFUEFWFSHFMJKLJOH
OBBSUPFQBTTJOHPQEFMBHFSFTDIBBMOJWFBVT TDIBBMOJWFBVT FO CJKEFDBTFTUVEJFT
IPPGETUVLFO LVOOFOEFWPMHFOEFDPODMVTJFTHFUSPLLFOXPSEFO
r ;XBSUXBUFS
%FLFV[FWPPSFFOCFQBBMEF[VJWFSJOHTUFDIOJFLIFFGUDPOTFRVFOUJFTWPPSEFTZTUFFNMBZPVU
FFSEFSPGMBUFSJOEFBGWBMXBUFSWFSXFSLJOHTLFUFO%FSFMBUJFTEJFWFSTDIJMMFOEFUFDIOJFLFO
POEFSMJOHIFCCFOJTXFFSHFHFWFOJO'JHVVS
)FUBOBÑSPCJTDICFIBOEFMFOWBOBGWBMXBUFSNFUFOFSHJFUFSVHXJOOJOHFOBGWBMTUSPPN
SFEVDUJFJTEFCFTUFPQUJFCJOOFOEFEPFMTUFMMJOHWBOEJUPOEFS[PFLFOEFJO
PNTDISFWFOSBOEWPPSXBBSEFOWPPSEFDBTVT-BOYNFFS $VMFNCPSH#JKNFOHJOHWBOHGU
BGWBMJTHFXFOTU [FLFSHF[JFOEFLFV[FWPPSEFCPPTUFSBMTUSBOTQPSUPQUJF;PXPSEUCFUFS
NFUIFUHGUBGWBMPNHFHBBOŋ¤FOJTIFUSFTJEVEBUPWFSCMJKGUOBWFSHJTUJOHCFUFSHFTDIJLUBMT
NFTUTUPGPGHSPOEWFSCFUFSBBS%JUQBTUJOIFUQSJODJQFWBOFFOHFTMPUFOOVUSJÑOUFOLSJOHMPPQ
)FUHSPFOUFFOGSVJUEFFMCJOOFOEFHGUGSBDUJFWFSHJTUHPFE7PPSIFUIPVUBDIUJHFEFFM
CJOOFOIFUUVJOBGWBMJTXFMFYUSBBBOEBDIUOPEJHŋ©
7PPSBMEFOPPE[BLFMJKLFFONPHFMJKLFOBCFIBOEFMJOHFO[JKOBGIBOLFMJKLWBOQMBBUTTQFDJmFLF
LFV[FTEFCFTDIJLCBSFSVJNUF EFmOBODJÑMFSVJNUF EFLFV[FWBOEFFOFSHJFESBHFS T ŋņFOEF
PNHBOHNFUDRIFUHFCSVJLWBOIFUXBUFSEFFMFČVFOU CJKFOSFTUQSPEVDUFO[PBMT$0FO
TMJCVJUEFWFSHJTUJOHTJOTUBMMBUJF
r (SJKTXBUFS
)FUHSJK[FXBUFSJTSFMBUJFGHF[JFOXFJOJHWFSPOUSFJOJHE)FUXBUFSVJUEFLFVLFO T LBOOPH
WFFMHFTVTQFOEFFSEFTUPGCFWBUUFO#JKWPMEPFOEFHSPOEPQQFSWMBL[JKOIFMPGZUFOmMUFSTIFU
NFFTUHFTDIJLUŋŇ;PXFMHF[JFOEFIBSEFFJTFOPNUSFOUIFUUVJOPQQFSWMBLCJOOFOEFLBWFM
WBOIFU&7"$FOUSVNFOEFCFTDIJLCBSFSVJNUF MFFTMBHFHFNJEEFMEFEJDIUIFJE WBOEF
XJKL-BOYNFFSLBOHFTUFMEXPSEFOEBUWPMEPFOEFSVJNUFWPPSIBOEFOJTŋň
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Figuur 15.14
Alternatieve decentrale zuiveringmethoden
Relatieschema inzameling - behandelingsvariant
separatie
toilet

vacuum
toilet

waterbesparend
toilet

zwart water

zwart water

organisch
afval

septic
tank

compost
toilet
grijs water

effluent

slib
biogas
meststof
grondverbeteraar

helofyten
filter
aërobe
behandeling

anaërobe
behandeling

- compact
- high-tech

membraan - ondergronds
filter

slib

verbranding

fixed film
filter

- groot ruimte
gebruik
- low-tech
- openlucht

centrale
behandeling
(RWZI)
stort

effluent

huishoudwater
compacte high-tech systemen is de
onderhoudsarme ‘mobiele watermachine’ op zonne-energie, ontwikkeld door NEDAP. Een tank van
120 liter wordt met de hand of een
pompje gevuld met het te reinigen
water. Door de zwaartekracht loopt
het water door een filter en wordt
vervolgens ontsmet met een UV
lamp, en tenslotte via een kleppensysteem (dat bij onvolledige zuivering
er voor zorgt dat geen uitstroom
plaats vindt) gereinigd tot drinkwater kwaliteit. Het apparaat kan 250
mensen voorzien in hun dagelijkse
drinkwaterbehoefte (10 liter pp)
[NEDAP, 2003] (er zijn diverse
andere fabrikanten met soortgelijke
systemen, zoals TKA, Duitsland).
Een ander lokaal en zeer eenvoudig
zuiveringsconcept en goedkope
vorm van UV-desinfectering is het
plaatsen van –tot op zekere hoogtebesmet water gedurende één dag
in (hergebruikte) PET-flessen in de
volle zon om ziektekiemen te doden

(‘en levens te sparen’) [Park, 2003].

fractie en door wie dit gebeurt.
ŋ© Het afbreken van de lignine
stuk 8 en 9) is gebleken dat gebruik ketens binnen houtachtig materiaal
van regenwater moeilijker is naarduurt onevenredig lang waardoor de
mate het schaalniveau groter wordt vergister kan verstoppen [Sidler et
(schaalniveau 2 en hoger).
al., 2004]. Daartoe moet dit deel anders verwerkt (shredder en als ‘draŋŅ ‘Autonoom’ moet in het kader
van deze studie niet verward worden germateriaal’ t.b.v. de compostering),
met autonomie zoals gedefinieerd in dan wel voorbewerkt worden (eerste
fase van afbraak op een houtstapel
hoofdstuk 8.2.2.
bij de stadsboer, de boomgaarden of
ŋ Zie Samenvatting
de tuinen van het EVA Centurm).
Achtergrondstudie E2 en E3.
ŋņ Het biogas kan (eventueel bijŋ¤ Een gedeelte van de overlast en gemengd
met aardgas) direct benut
kosten van de groene container kan
worden of omgezet worden in
daarmee wegvallen. In het overleg
warmte en kracht (in een WKK
met de gemeente en de AVRI is een
installatie). Voor toepassing in huisprincipe toezegging gedaan dat de
houdelijke apparatuur het moet het
afdracht van de bewonersbijdrage
CO2 gehalte aan te passen zijn om
voor het gft deel wegvalt, en als
het opgewekte gas binnen de toezodanig ten behoeve van de gelaatbare Wobbe band te laten vallen
meenschappelijke inzameling en/of
en een juiste calorische waarde van
installatie gebruikt kan worden. Er
aardgas equivalent gas te laten hebmoet dan wel een oplossing worben [Sidler et al., 2004].
den gevonden voor de wijze en de
ŋŇ Mogelijk alternatief in geval
frequentie van inzamelen van deze
van onvoldoende beschikbaar

Ŋŋ Bij de referentiestudies (hoofd-
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r 3FHFOXBUFS
3FHFOXBUFSNPFUXPSEFOBGHFLPQQFMEWBOIFUSJPPM FOCJKWPPSLFVSXPSEFOCFOVUWPPS
TFDVOEBJSFGVODUJFT*TEJUOJFUNPHFMJKLEBONPFUIFUXPSEFOBGHFWPFSEOBBSXBEJTPG
JOmMUSBUJF[POFTXBBSIFUEFHSPOELBOJOmMUSFSFO
r %SJOLXBUFS
(F[JFOIFUHF[POEIFJETLSJUJTDIFLBSBLUFSWBOESJOLXBUFSJTJO/FEFSMBOE PċDJFFM TQSBLF
WBOXPPOCFTUFNNJOHFO[POEFSESJOLXBUFSBBOTMVJUJOH DFOUSBMFMFWFSJOH 
0QIFUHFCJFEWBOESJOLXBUFSWPPS[JFOJOHJTIFUHFCSVJLWBOSFHFOXBUFSWFJMJH [JKIFUBMMFFO
PQLMFJOFTDIBBM#JKHFCSVJLPQHSPUFSFTDIBBMXPSEUIFUSJTJDPPQUFLPSUFO EFHFMFHFOIFJE
UPUPQTMBHFOEFJOGSBTUSVDUVVSWPPSBBOMFWFSJOHWBOEF[FPQWBOHFO[VJWFSJOHEVTEBOJH
JOHFXJLLFMEEBUEFWPPSEFMFOOJFUWPMEPFOEFPQXFHFOUFHFOEFOBEFMFO
r )VJTIPVEXBUFS
0QXPPOCMPLOJWFBVCMJKLUEFUPFQBTTJOHWBOSFHFOXBUFSPGCFIBOEFMEHSJKTXBUFSBMT
IVJTIPVEXBUFSUFDIOJTDI FOTPDJBBM HPFENPHFMJKL*OFFOEFSHFMJKLHFWBMNPFUFSJO
EFPOUXFSQGBTFBMSFLFOJOHNFFHFIPVEFOXPSEFO;PWFFMNPHFMJKLWBOIFUCFTDIJLCBSF
HSJKTXBUFSPGSFHFOXBUFSWBOEFMPDBUJFNPFUXPSEFOWFS[BNFMEFOOBBSFFODFOUSBBMQVOU
HFMFJEXPSEFOWPPSCFIBOEFMJOH+VSJEJTDIHF[JFOJTIFUJO/FEFSMBOEOPHPONPHFMJKL FO
LBOFFOEFSHFMJKLFUPFQBTTJOHBMMFFONBBSPQJOEJWJEVFMF XPPO HFCPVXTDIBBMNFU
POUIFċOHHFSFBMJTFFSEXPSEFO7PPSIFU&7"$FOUSVN[JKOFS JUUEFXJKL HPFEF
NPHFMJKLIFEFOWPPSUPFQBTTJOH

15.3.4
systeemconfiguraties
(F[JFOEFOBVXFWFSXFWFOIFJENFUEFQSBLUJKL[JKOCJOOFOEFHFTUFMEFSBOEWPPSXBBSEFO FO
XFOTFOWBOVJUEF4UJDIUJOH&7"$FOUSVN EFTUJDIUJOH&7"FOEF4UFEFOCPVXLVOEJHF
XFSLHSPFQ-BOYNFFSUXFFBMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFTPQHFTUFME I 
#BTJTWBOCFJEFDPODFQUFOJTEFBOBÑSPCFCFIBOEFMJOHWBOIFU[XBSUXBUFSFOHGUBGWBM
I 7BOVJUEFPOUXJLLFMJOHWBOIFU&7"$FOUSVNJTEFXFOTHFVJUPNEF-JWJOH
.BDIJOFJOUF[FUUFOWPPSIFUBGWBMXBUFSBMEBBSFONPHFMJKLFTFDVOEBJSFCFIBOEFMJOHWBO
TUSPNFOWBOEFCJPWFSHJTUJOHTJOTUBMMBUJF%JUIFFGUHFMFJEUPUUXFFDPOmHVSBUJFWPPSTUFMMFO
r "MUFSOBUJFGPQCBTJTWBO"OBÑSPCFWFSHJTUJOHNFUFFOOBCFIBOEFMJOHNCWFFO
DPNQPTUmMUFSFOCJPSPUPS FOESJFEFFMPQUJFT 'JHVVS 
r "MUFSOBUJFGPQCBTJTWBOBOBÑSPCFWFSHJTUJOHFOFFOOBCFIBOEFMJOHNFUFFO-JWJOH
.BDIJOFŋŉ EJFBMTIPPGECFIBOEFMJOHWPPSIFU&7"$FOUSVNXPSEUCFOVU 'JHVVS
 ŋŊ
%FXFSLHSPFQFOEF4UJDIUJOH&7"$FOUSVNIFCCFOOBFFOFFSTUFLXBOUJUBUJFWFBOBMZTF
<4JEMFS >FFOWPPSLFVSVJUHFTQSPLFOWPPSWFSEFSPOEFS[PFLOBBS"MUFSOBUJFGŋŋ<7SJFT
5JNNFSFO C>7PPSOBEFSFVJUXFSLJOHFOVJUCSFJEJOHWBOEJUDPODFQUJTWFSEFS
HFXFSLUPQCBTJTWBOEFUXFF %&4"3 TZTUFFNDPNQPOFOUFO "OBÑSPCFWFSHJTUJOHT
JOTUBMMBUJFFO-JWJOH.BDIJOF FOEFEBBSVJUWPPSULPNFOEFSFTUTUSPNFO
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Figuur 15.15
DESAR, Lanxmeer, Nederland
Schema voor alternatief compostfilter en biorotor

deelopties:
1.

toevoer van ‘normaal’ gas

gebruik
biogas

mengen

groente,
fruit- en
tuinafval
(GFT - afval)

2.

opslagtank
voor
GFT-afval

versnijden

- H2S /CO2
verwijdering
- odeurisatie

opslag
van
biogas

- hydrolyse
- verzuring

3.
- verbranding
- energieproduktie

anaërobe vergister

slib

mengput

bezinker

biogas

collectie
van zwart
water met waterbesparend toilet
met booster
zwart
water

gebruik
biogas

gebruik
energie

WKK

compost
filters

gebruik of
afvoer

compost

slurrie

effluent
biorotor

douche /
bad- wastafelkeuken- en
wasmachine
water

effluent
grijs water

(grond)oppervlak is het behandelen m.b.v. een langzaam zandfilter.
Gekozen kan worden voor een open
en een dicht filter: het dichte filter
kan ondergronds geplaatst worden
en zal een filterbed diepte hebben
van tussen de 0,5 en 1,2 meter.
ŋň Een pomp kan voor bevloeiing van de rietvelden zorgen, waar
vervolgens op natuurlijke wijze het
water wordt gezuiverd.

ŋŉ Indien gekozen wordt voor een

slibverwerking in de Living Machine
vervalt de compost productie.

helofyten filter

lozing op
oppv.water

effluent

Daartegenover staat de productie
van anorganische meststof door de
Living Machine (effluent clarifyer).
Een belangrijke stap naar de haalbaarheid van het gehele concept ligt
in de mogelijke slibverwerking d.m.v.
de Living Machine.
ŋŊ Beide opties zijn aangevuld
met twee separaat toegevoegde
decentrale concepten (hier buiten
het schema gelaten): een retourette
ten behoeve van het inzamelen en
gebundeld afvoeren van gescheiden
afvalstromen en een e-fulfilment

‘mini-load’, als gelijksoortig project
t.b.v de toevoerstromen in de wijk
via e-commerce [Timmeren, 1999;
Timmeren, 2002b].
ŋŋ De toetsing van de alternatieven
aan de criteria en de afweging van de
keuze is beschreven in [Siemensma,
2000a pp 35-40].
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Figuur 15.16
DESAR, Lanxmeer, Nederland
Schema voor alternatief Living Machine
deelopties:
1.

toevoer van ‘normaal’ gas

gebruik
biogas

mengen

2.

GFT
Lanxmeer
+
EVA Centrum

opslag
van
biogas

versnijden

- H2S /CO2
verwijdering
- odeurisatie

gebruik
biogas

3.
- verbranding
- energie
produktie
WKK

zwart
water

slib

anaërobe vergister

Lanxmeer

mengput

zwart water

bezinker

biogas

opvang
tank

schroef
pers

gebruik
energie

compost

gebruik of
afvoer

slurrie

zwart water

Living Machine

compost

EVA Centrum

effluent

grijs water

grijs water

helofyten filter

effluent

EVA Centrum

grijs water
Lanxmeer
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#JOOFOEFBOBÑSPCFCFIBOEFMJOHTJOTUBMMBUJF[JKOEFCFMBOHSJKLTUFEFFMQSPDFTTFO
 JO[BNFMJOHFOJOWPFSWBO
 B[XBSUBGWBMXBUFS [JF
 CHGFOUBGWBMEPPSEFTUBETCPFSFOPGBOEFSFOŅŅ
 7FSHJTUJOHTQSPDFT NFUBMTPVUQVU
 BCJPHBT 
 CWMPFJCBBSFČVFOU
 DTMJC
 ESFTUHBTTFO $0 ) /FO)4 
 #FOVUUJOHPN[FUUJOHCJPHBTFOFWUCFOPEJHE[VJWFSFOPQXFSLFOEBBSWBO
 ;VJWFSJOHWBOFČVFOUUPUPQQFSWMBLUFXBUFSLXBMJUFJU
 $PNQPTUFSFOWBOTMJCUPUCSVJLCBSFUVJODPNQPTU
7PPSIFUWFSHJTUJOHTQSPDFT[PSHUEFDPOTUBOUF[XBSUXBUFSUPFWPFSTUSPPNWPPSFFO
OPPE[BLFMJKL TUBCJFMQSPDFTŅ)FUUSBOTQPSUTZTUFFNPQCBTJTWBOFFOCPPTUFSFO
CFHJOQVOUIFFGUFFOCF[JOLJOHTSFOEFNFOUWBOŅ¤<4JEMFSFUBM >)FUHGUBGWBM
XPSEUUJKEFMJKLPQHFTMBHFOJOFFOWFS[VSJOHTUBOLFOOBBSHFMBOHEFWFSXBDIUFHBTWSBBHŅ©
WFSTOFEFOXPSEFOFOWJBFFONFOHQVUEFWFSHJTUFSJOHFWPFSEŅņ
)FUCJPHBTCFTUBBUWPPSDBVJUNFUIBBO $0FOFFOBBOUBMSFTUHBTTFO[PBMT
[XBWFMXBUFSTUPG  %F[FMBBUTUFGSBDUJFCFUSFGUFFONBSHJOBBMEFFM NBBSEPPSEF[FFS
POBBOHFOBNFHFVSJTIFUCFMBOHSJKLIFUHBTUF[VJWFSFO CJPLBUBMZUJTDI[VJWFSFO 
)FUCJPHBTLBOEJSFDUCFOVUXPSEFO EX[OBFOLFMFCFIBOEFMJOHTTUBQQFO[JF 
PGJOFFOXBSNUFLSBDIULPQQFMJOHJOTUBMMBUJF&DPOPNJTDIHF[JFOJTEFXLLEFNFFTU
WPPSEFMJHFŅŇ CPWFOEJFOWSBBHUHBTSFJOJHJOH[POL8IBBOFMFLUSJDJUFJUTWPFEJOH
ŅŅ Momenteel wordt overlegd

met de stadboer omtrent zijn rol
bij het inzamelen. In deze oriënteringsfase denkt de boer zeker een
rol te kunnen spelen. De uitwerking
(uitvoering door hem, zijn collega
stadsboer, zorgvragers of loonwerkers) is nog onduidelijk. Gedacht
wordt aan een ophaalfrequentie van
1x per week en de inzet van 1 (of
2) grote inzamelcontainers per hof
(eenvoudiger inzameling en esthetische voordelen voor bewoners;
maar het nadeel van een iets grotere
afstand voor de bewoners voor het
wegbrengen van het gft afval) [Vries
et al., 2005c].
Ņ Voorwaarde is (net als bij alle
biologische processen) dat er geen
bacteriedodende stoffen worden
ingevoerd. Gezien de ‘intentional
community’ lijkt dit geen problemen te geven. Toch moet rekening
gehouden worden met incidenten
(bijvoorbeeld als gevolg van ‘woningruil’ of logés). In de werkgroepbesprekingen is in dit kader gesproken over de twee opties: (1) het open
houden van een mogelijk incidentele
leging op het aanwezige riolerings-

netwerk (op een ‘rustig’ moment,
zodat de capaciteit van die riolering
niet hoeft te worden uitgebreid), en
(2) het volledig ontkoppelen en dientengevolge moeten leegpompen van
het systeem bij dit soort incidenten.
De eerste optie heeft consequenties
voor de dimensionering van de
capaciteit van de tank (om een korte
periode, van zeg 1 etmaal, te kunnen
overbruggen). In de gf en t fractie
ligt een taak voor de inzamelaar
(stadsboer) om ongewenste objecten elders af te voeren. Een andere
oplossing is het opdelen in meerdere parallelle kleine vergisters met
beurtelingse invoer. Voor de situatie
in Lanxmeer is dit gezien de schaal
geen optie (een grootte van > 500 à
700 woningen is dan economisch en
procesmatig vereist) [Timmeren &
Sidler, 2005c].
Ņ¤ Op basis van ervaringscijfers in
vergelijkbare installaties is voor het
CZV-gehalte in het bezinkingsresidu
een waarde van 25 kg CZV per m3
bezonken materiaal aangehouden
[Sidler et al., 2004].
Ņ© Door een dergelijke opzet kan

een grote gasopslag aan het einde
van de cyclus (met alle regelgeving
van dien) voorkomen worden (in
het geval van keuze voor biogas als
energiedrager). Er zal sowieso gas
opgeslagen moeten worden. De
twee opties die interessant zijn, zijn
lage druk opslag in een gaszak (bijv.
van Genap), of comprimeren met
behulp van een ‘fuelmaker’ (naturel
Gas compressor) met hoge druk
opslag [Sidler, 1998].
Ņņ De totale hoeveelheid toe te
voegen GF en T afval per dag moet
daarbij zitten tussen: minimaal 0,26
m3/d en maximaal 0,57 m3/d
[Sidler et al., 2004].
ŅŇ De WKK kan voorzien in de
energiebehoefte van de verschillende
installatie onderdelen waardoor
geld bespaard wordt. Bovendien is
de waarde van elektriciteit hoger
dan die van gas. Bij een WKK is in
principe gasreiniging niet nodig. Al
met al compenseren deze aspecten
de nadelen van toepassing van het
biogas in een WKK installatie (hogere jaarlasten en meer onderhoud
–ca. €0,01 / kWh).
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6JUEFLXBOUJUBUJFWFCFSFLFOJOHFO[JKOEFTUSPPNHSPPUUFTUFCFQBMFOPQHSPOEXBBSWBO
WFSEFSFEJNFOTJPOFSJOHWBOEFPOEFSEFMFO UBOLTFE FOJOTUBMMBUJFQMBBUTLBOWJOEFO
/BFFOWFSCMJKGUJKEWBOUFONJOTUFEBHFO[JKOEFCFOPEJHEF$IFNJTDI;VVSTUPG(FCSVJL
$;7 FOESPHFTUPGSFEVDUJFTPQHFUSFEFOFOLBOIFUEJHFTUBBU TMVSSZ OBBSEFWPMHFOEF
TUBQJOIFUTZTUFFNXPSEFOHFUSBOTQPSUFFSE<4JEMFSFUBM >
%FTMVSSZEJFBMTEJHFTUBBUVJUEFWFSHJTUFSLPNUJTUFTDIFJEFOJOFFOWMPFJCBBSFČVFOUFO
TMJCŅň)FUWMPFJCBSFFČVFOUJTOPHUBNFMJKLWFSPOUSFJOJHEFOEJFOUFFOFYUSBCFIBOEFMJOH
UFPOEFSHBBO<5JNNFSFO4JEMFS D>&FO[VJWFSJOHPQCBTJTWBOQSFDJQJUBUJF FO
BBOTMVJUFOE67mMUFSJOHPG$5-JPOFOXJTTFMJOHJTOPPE[BLFMJKL<)BTTFMBBSFUBM >Ņŉ
)FUHFSFJOJHEFXBUFSLBOBMTIVJTIPVEXBUFS PG[FMGTCFUFSFLXBMJUFJU CFOVUXPSEFOCJK
BOEFSFQSPDFTTFOCJOOFOIFUTZTUFFN [PBMTEF$0WFSXJKEFSJOH PGWPPSUPFQBTTJOHFO
CJOOFO4VTUBJOBCMF*NQMBOUPGDFOUSVN [JF 
)FUWBTUFEFFMEBUSFTUVJUEFTMVSSZXPSEUHFDPNQPTUFFSEUPUHSPOEWFSCFUFSBBSPG MJDIUF 
DPNQPTU PGLBOXPSEFOJOHFCSBDIUJOEF-JWJOH.BDIJOF&S[JKOWPPSEFPQUJFWBOIFU
DPNQPTUFSFOFOOBSJKQFOUXFFVJUXFSLJOHFOPWFSXPHFO
r DPNQPTUFSFOPQEFTUBETCPFSEFSJK PQEFEBBSBBOXF[JHFDPNQPTUFFSQMFLŅŊFO
r JOUFHSFSFOWBOFFODPNQPTUFFSSVJNUFCJOOFOIFUDPODFQUWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOU
FOPGIFU&7"$FOUSVN
*OIFULBEFSWBOIFUPQUJNBMJTFSFOWBOIFUHFIFMFQSPDFTFOIFUSVJNUFMJKLFPOUXFSQFO
SVJNUFHFCSVJLJTJOPWFSMFHNFUEFTUBETCPFS EFCJPHBTXFSLHSPFQFOEF4UJDIUJOH&7"
$FOUSVNHFLP[FOPNEFUXFFEFPQUJFVJUUFXFSLFO<7SJFTFUBM D>%BBSUPFXPSEU
FFOHFTMPUFODPNQPTUFFSSVJNUFHFDSFÑFSEJOEFLFMEFSWBOIFU&7"$FOUSVNBMTPOEFSEFFM
WBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOU

15.3.5
definitieve systeemconfiguratie en
dimensionering van systeem & componenten
%FCBTJTWPPSEF4VTUBJOBCMF*NQMBOU 4* XPSEUHFWPSNEEPPSEFCFIBOEFMJOHWBOEF
BGWBMTUSPNFOWBOEFXJKL-BOYNFFSFOIFU&7"$FOUSVN FOEPPSEFEBBSVJUWPPSULPNFOEF
SFUPVSTUSPNFO BBOHFWVMENFUPQHFXFLUFEBOXFMWBTUHFIPVEFOTUSPNFOCJOOFOEFCPVX
LVOEJHFFOUJUFJU[FMGŅŋ5XFFCBTJTDPNQPOFOUFO[JKOFTTFOUJFFMEFBOBÑSPCFWFSHJTUFSNFU
UPFHFWPFHEFTZTUFNFOWPPSEFCFIBOEFMJOHDRWFSXFSLJOHWBOEFBGWBMTUSPNFOWBOEFXJKL
-BOYNFFS #BTJTDPNQPOFOU* FOIFUPQEF-JWJOH.BDIJOFHFCBTFFSEFWFSUJLBMFLBTDPODFQU
NFUIBOHFOEFQSPEVDUJFUVJOFO #BTJTDPNQPOFOU** DPODSFFUVJUHFXFSLUDRHFÕOUFHSFFSE
BMTEVCCFMFHFWFMCJOOFOIFU&7"$FOUSVNPOUXFSQ [JFIPPGETUVL 
#FJEFCBTJTDPNQPOFOUFOWBOIFUTZTUFFNXFSLFOTBNFOCJOOFOIFUDPODFQU NBBS[JKO
POBGIBOLFMJKLWBOFMLBBSUFPOUXJLLFMFO [JKIFUEBUEBOCFQBBMEFTZOFSHJFBTQFDUFODR
LPSUTMVJUJOHUVTTFOTUSPNFOWFSEXJKOU%FBMHFNFOFOVUTWPPS[JFOJOHFOWPPSFMFLUSJDJUFJU 
WFSXBSNJOHFOXBUFS[JKOCFQFSLUUPUDPMMFDUJFWFDFOUSBMFBBOTMVJUJOHFOBMTPQTUBSU
FMFLUSJDJUFJU FOBMTOPPEWPPS[JFOJOH SJPMFSJOH 

Basiscomponent I:
anaërobe vergister en afvalverwerkingsinstallatie met energieopwekking.
%F[FDPNQPOFOUJTHFCBTFFSEPQIFUTMVJUFOWBOEFOVUSJÑOUFOLSJOHMPPQ IFUWBTUIPVEFO
DRUFSVHCSFOHFOWBO$0 BMTEFFMWBOEFLPPMTUPGLSJOHMPPQ FOEFPQXFLLJOHWBOFOFSHJF
JOEFWPSNWBOXBSNUF XBSNXBUFS FOLSBDIU FMFLUSJDJUFJU %BBSOBBTUXPSEU[PSHHFESBHFO
WPPSEFBGWBMJO[BNFMJOHWBOEFWBTUF NFFTU BOPSHBOJTDIFBGWBMTUSPNFO IFUCVOEFMFOWBO
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IFUHFDPNCJOFFSEWFSWPFSWBOEJFEFFMTUSPNFO<5JNNFSFO B>FOFFOWPPS[JFOJOHWPPS
IFUHFDPNCJOFFSEBnFWFSFOWBOFDPNNFSDFHPFEFSFO
)FUTZTUFFNJTPOEFSUFWFSEFMFOJOEFWPMHFOEFJOTUBMMBUJFT
 EFBOBÑSPCFWFSHJTUFS 
 EFXLLJOTUBMMBUJF 
 EFSFUPVSFUUF FO
 EFFGVMmMNFOUNJOJMPBE
"E"OBÑSPCFWFSHJTUJOHTJOTUBMMBUJF
%FTZTUFFNDPNQPOFOUFO[JKO
 BJO[BNFMJOH CPPTUFSCF[JOLQVU 
 CWFSTOJKEFS
 DNFOHQVU
 EWFSHJTUFS
 FPQWBOHQVUTDISPFGQFST
 GHBTXBTTFS
 HOB[VJWFSJOHWMPFJCBSFFČVFOU
 IDPNQPTUFSJOHTSVJNUF
%FCPPTUFSUPJMFUUFOJOEFXPPOXJKL EFEBBSCJKIPSFOEFTFQUJDUBOL IFUSJPPMFOEFHGU
JO[BNFMJOH[JKOBMTSBOEWPPSXBBSEFCFTQSPLFOJOFO7BOBGIFUXJKLWFS[BNFMQVOU
'JHVVS XPSEUIFU[XBSUXBUFSŅHFMFJEOBBSEFBOBÑSPCFWFSHJTUFSCJOOFOEF
4VTUBJOBCMF*NQMBOU CJK JO IFU&7"$FOUSVN0QEJUQVOUXPSEUJOFFOBGHFTMPUFO
SVJNUFIFUHGUBGWBMWFSTOFEFO BEC FOWFSXFSLUJOEFNFOHQVU BED 
%F[FJTHFEJNFOTJPOFFSEPQCBTJTWBOEFEBHTUSPPNHSPPUUFT<4JEMFSFUBM >UPUN
7BOVJUEFNFOHQVUXPSEUEFMJDIUWPPSCFXFSLUFIPNPHFOFTMVSSZJOHFWPFSEJOEF
WFSHJTUJOHTUBOL "EE 
Ņň Het scheiden gebeurt met be-

hulp van een schroefpers en leidt
tot een vaste fractie met ca. 40%
droge stof. Probleem is dat voor de
relatief kleine hoeveelheid digestaat
per dag (max. 4m3/dag) momenteel
geen model schroefpers op de markt
is (die dan continu zou kunnen
werken). Gekozen kan worden voor
een alternatieve wijze van scheiden,
het aanpassen van de schaal van het
project, of het aanpassen van de
gebruikstijd van dit deel van de installatie. Voor Lanxmeer is gekozen
voor scheiding d.m.v. een schroefpers, waarbij het kleinst beschikbare
model is gekozen. Deze is vervolgens dagelijks enkele uren in bedrijf
[Sidler et al., 2004]. Dit leidt wel tot
de eis dat er een tussentijdse opvang
gerealiseerd moet worden.
Ņŉ In de eerste configuraties is
er nog van uitgegaan dat deze
vervuilingen door nazuiveren in
een helofytenfilter of in de Living

Machine kon plaats vinden. De
aanwezige nitraten en fosfaten
worden bij deze methoden echter
onvoldoende verwijderd. Daartoe
is precipitatie noodzakelijk (zie
bijlage IX) . Daarnaast zijn er nog
kleine concentraties hormonen
en medicijnresten die bij dit soort
decentrale behandelingsmethoden
relatief eenvoudig kunnen worden
verwijderd via chemische oxidatie,
UV of Ozon. Hormonen kunnen
ook nog aëroob verwijderd worden,
maar voor de Lanxmeer situatie is
daar niet van uitgegaan. De kansen
(of voordelen; zie hoofdstuk 7) die
er liggen bij decentrale oplossingen,
zoals voor het verwijderen van de
medicijnresten ten opzichte van de
centrale RWZI wil men optimaal te
benutten.
ŅŊ Deze composteerruimte heeft
reeds een milieuvergunning (per
vijf jaar opnieuw aanvragen), maar
ligt op enige afstand van S.I. en

EVA Centrum, in de open lucht, en
moet wellicht qua capaciteit (en dus
vergunningstype) aangepast worden
[Vries et al., 2005c].

Ņŋ Dit betreft een parallel ontwikkelingstraject, dat binnen dit hoofdstuk opgetekend staat in 15.4.
Ņ Ook het grijze water uit
de keuken van het Biologische
Cultuur restaurant en de keukens
van de 8 appartementen van het
EVA Centrum wordt anaëroob
(voor)behandeld. Daartoe wordt een
extra leidingsysteem aangelegd.
 De situering is onderzocht
als deelonderzoek binnen een
SenterNovem deelonderzoek [Vries
et al., 2006] en wordt nader toegelicht in de volgende paragraaf. De
afstand tussen het wijkverzamelpunt
en het beginpunt (I.1a), binnen
de kavel van het EVA Centrum,
bedraagt 110 meter (zie hoofdstuk
15.4).
475

Autonomie & Heteronomie

DEEL IV

0QHSPOEWBOEF NJOJNBMF WFSCMJKGUJKEWBOEFATMVSSZJOEFWFSHJTUJOHTUBOLFOEFUPUBMF
NBUFSJBBMTUSPPN [XBSUXBUFSFOHGUQSPEVDUJF¤ JTEFUBOLHSPPUUFCFQBBMEPQ UFONJOTUF 
NCJKFFOUPUBMFNBUFSJBBMTUSPPNWBONKS
/BEFWFSHJTUJOHTUBOLXPSEUIFUEJHFTUBBU©HFTQMJUTUņJOFFOWBTUFGSBDUJFWPPS
DPNQPTUFSJOH BEI NFUFFOUPUBMFNBUFSJBBMTUSPPNWPMVNFWBONKS  UPU 
NQFSEBH FOFFOWMPFJCBSFGSBDUJF BEH ŇEJFOBBSEFTUSVWJFUQSFDJQJUBUJFFO
BBOTMVJUFOE $5- JPOFOXJTTFMJOHCFIBOEFMJOHXPSEUHFWPFSEWBODBNKS  N
EBH ň%F[FGSBDUJFXPSEUWFSWPMHFOTOBBSEFIFMPGZUFOCBLLFOHFMFJE WBOXBBSVJUEF
SFUPVSTUSPNFOWFSEFSXPSEFOCFOVUCJOOFOIFUUXFFEFIPPGETZTUFFNDPNQPOFOU [JFCBTJT
DPNQPOFOU**QBHJOB 
%FFYUSBUBOLOBEFWFSHJTUFS BEF WPPSIFUPWFSCSVHHFOWBOFFOIBMGFUNBBMXBOOFFSEF
TDISPFGQFSTOJFUESBBJU JTHFEJNFOTJPOFFSEPQDBN<WPPS$;7FOESPHFTUPGXBBSEFO
[JF4JEMFSFUBM >
%FCFOPEJHEFDBQBDJUFJUWPPSIFUDPNQPTUFSFOWBOEFWBTUFGSBDUJF BEI PQCBTJTWBO
FFOBBOWPFSWBONBYJNBBM NQFSEBHFOFFOEPPSMPPQUJKEWBONBYJNBBMXFLFO
<7SJFTFUBM D> JTBGHFTUFNEPQFFOUPUBBMWPMVNFWBOËN%JUMFJEUUPUFFO
SVJNUFNFUFFOSFMBUJFGSVJNCFNFUFOWMPFSPQQFSWMBLWBONOBCJKEFWFSHJTUFSDR
TDISPFGQFSTŉ*OEFSVJNUFXPSEUIFUNBUFSJBBMFOLFMFLFSFOPNHF[FUFOWFSXFSLUUPU
HSPOEWFSCFUFSBBS CJOOFOËXFLFO UFSVHHFCSBDIUOBBSEFTUBETCPFSEFSJK PNEF
LMFJHSPOEFOBMEBBSUFWFSCFUFSFO FOHFEFFMUFMJKLOBBSEFUVJOFOWBOIFU&7"$FOUSVN
[JF Ŋ%FMVDIUVJUEFDPNQPTUFFSSVJNUFXPSEUBGHF[PHFOFOHFSFJOJHEJOFFO
CJPmMUFS)FUCFOPEJHEFPNTDIFQQFO[BMNBDIJOBBMQMBBUTWJOEFO 'JHVVS 
Figuur 15.17
Compacte compostverwerker SF200

)FUHFQSPEVDFFSEFCJPHBTŋCFWBUOPHUFWFFMWPDIUFOEJXBUFSTUPGTVMmEFFOLBOOJFU
[POEFSWPPSCFIBOEFMJOHHFCSVJLUXPSEFO%FKBBSMJKLTFHBTPQCSFOHTU BEG VJUIFU
WFSHJTUJOHTQSPDFTPQCBTJTWBOFSWBSJOHTDJKGFSTFODPOTFSWBUJFWFBBOOBNFTLPNUPQ
NQFSKBBS PGXFMNQFSVVS¤Ņ)FUHBTEBUVJUEFWFSHJTUJOHTJOTUBMMBUJFLPNUXPSEUUJK
EFMJKLPQHFTMBHFOFOWFSWPMHFOTWFSCSBOEJOEFXBSNUFLSBDIULPQQFMJOHJOTUBMMBUJF 8,, 
%FCJPHBTJOTUBMMBUJFMFWFSUJOEJSFDUFFOCJKESBHFBBOSFEVDUJFWBOEF$0VJUTUPPU7PPSEF
HFLP[FODPOmHVSBUJFJOEFXJKL-BOYNFFSLPNUEFSFEVDUJFOFFSPQLHQFSXPOJOH
<4JEMFSFUBM >
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"E8,,JOTUBMMBUJF
)FUHBTXPSEUIJFSPNHF[FUJOXBSNUF XBSNXBUFS FOLSBDIU FMFLUSJDJUFJU 
%FXBSNUFXPSEUCFOVUWPPSIFUPQXBSNFOWBOEFTMVSSZFOPNBBOEFSFMBUJFGIPHF
XBSNUF LPVEF WSBBHWBOIFU&7"$FOUSVNUFWPMEPFO NBBSJTFFSTUHFLPQQFMENFUIFU
XBSNXBUFSTZTUFFNCJOOFOCBTJTDPNQPOFOU**
)FUUIFSNJTDIWFSNPHFOWBOEF8,,JOTUBMMBUJFJTCFSFLFOEPQ L8UI¤ NFUFFO
SFUPVSTUSPPNUFOCFIPFWFWBOIFU$FOUSVNWBO L8UI%FFMFLUSJDJUFJUXPSEUJOFFSTUF
JOTUBOUJFJOHF[FUWPPSEFJOTUBMMBUJF[FMG [POL8IE PGXFMSVJN 
&WFOUVFFMSFTUFSFOEFFMFLUSJDJUFJUXPSEUJOHFCSBDIUJOIFU&7"$FOUSVN)FUFMFLUSJTDI
WFSNPHFOCFESBBHUL8VE XBUSFTVMUFFSUJOFFOBGUF[FUUFOFOFSHJFPWFSTDIPUWBO
L8IE¤¤
"E3FUPVSFUUF
%F3FUPVSFUUFJTFFOBG[POEFSMJKLEFFMDPNQPOFOU HFCBTFFSEPQHFDPNCJOFFSEFJO[BNFMJOH
WBOWFSTDIJMMFOEFFFOWPVEJHIFSCSVJLCBSFPGSFDZDMFFSCBSFBGWBMGSBDUJFT 'JHVVS 
%FBGWBMGSBDUJFTEJFXPSEFOJOHF[BNFMEHMBT HSCSXU QBQJFSQMBTUJDnBDPOTNFMLQBLLFO
CMJLTDIPFOFOLMFEJOHMVJFSTLVSLCBUUFSJKFO LMFJOF DIFNJTDIFQSPEVDUFO¤©
)FUSVJNUFHFCSVJLJTPQCBTJTWBOBOBMZTFWBOHFSFBMJTFFSEFQSPKFDUFOWBOEJUDPODFQUFOFFO
CFXPOFSTFORVFUF<7SJFT5JNNFSFO B>HFTUFMEPQN XWDBNGSPOUEFTL 

¤ Het totale volume van de uitge-

giste slurry bedraagt minimaal 2.8
m3/dag en maximaal 3.1 m3/dag
[Sidler et al., 2004].
© Het digestaat is in hoge mate
gestabiliseerd. De stikstof en fosfor
komen als opgelost ammonium
en fosfaat in de slurrie voor. Met
betrekking tot de koolstof, stikstof
en fosfor heeft het digestaat reeds
de juiste samenstelling om als meststof voor landbouw doelstellingen
hergebruikt te worden. De hoeveelheid pathogenen (cysten, virussen,
eieren en helminten) zijn grotendeels
verwijderd of gedood tijdens het
vergistingsproces (de mate waarin
de pathogenen zijn verwijderd is
afhankelijk van de gekozen systeemconfiguratie en procesomstandigheden zoals de temperatuur [KujawaRoeleveld, 2000].
ņ Alternatieven voor de schroefpers zijn het koelen van het gas en
condenseren [Visser, 2000] of het
toepassen van een mobiele ontwateringeenheid [Siemensma, 2000a].
Ň De vergistte slurrie bevat nog
veel water. Het is alleen rendabel om
de slurrie her te gebruiken als deze
dichtbij de plaats van productie kan

worden afgezet [Siemensma, 2000a].
In de vloeibare fractie komen de
meeste nutriënten terecht (in de
vorm van fosfaat PO43- en ammonium NH4+). De nutriënten kunnen
door middel van ionenwisseling,
membraantechnieken of respiratie
van struviet (NH4MgPO4•6H2O)
worden teruggewonnen (zie
Samenvatting Achtergrondstudie
E2).
ň Beide nabehandelingen vergen
binnen de S.I. een ruimte van elk ca.
1,5 m2 aan vloeroppervlak.
ŉ Uitgegaan is van een composthoop van 60 cm hoog [Vries et al.,
2005; Sandberg, 2005] (bij een vrije
hoogte van 2.40 m1) [Timmeren &
Tawil, 2006a] en van een verdubbeling van de werkelijke composteerruimte i.v.m. manoeuvreren [Sidler
et al., 2004].
Ŋ Uitgaande van de drieweken
omlooptijd’ is gekozen voor een
compostering in drie stroken loodrecht op de garagedeuren, om zo
het één maal per week machinaal
uitscheppen en afvoeren van één van
de drie compoststroken eenvoudig
mogelijk te maken.

ŋ De energiewaarde van 1 m3

biogas is vergelijkbaar met de
energiewaarde van 0,6 m3 aardgas
[Wortmann et al., 2005].
¤Ņ Voor de volledige gegevens: zie
[Sidler et al., 2004, bijlage I].
¤ De benodigde thermische energie ten behoeve van het opwarmen
van de slurry (soortelijke warmte
4,19 MJ/kg.K) is, op basis van het
noodzakelijke verwarmen met een
temperatuurstijging van 20oC en
een thermisch rendement van 65%,
bepaald op 2,85 kWth [Sidler et al.,
2004].
¤¤ De benodigde elektriciteit voor
de hele installatie (basiscomponent
I) is bepaald op 57 kWh/d (gebaseerd op een elektrisch rendement
van 25% [Sidler et al., 2004].
¤© Het decentrale concept is
onderzocht op gebruikerservaringen, beheer en stroomgegevens binnen de onderzoekscases
Tynaarlo en Haarlem [Timmeren,
2002a; Timmeren, 2000b]. Binnen
Lanxmeer is de toevoeging van deze
voorziening, c.q. dienst ter ondersteuning van milieubewust gedrag
onderzocht in een bewonersenquete
[Vries & Timmeren, 2006a].

477

Autonomie & Heteronomie

DEEL IV

Figuur 15.18
‘Recycle shop’ c.q. Retourette, Haarlem, Nederland

"E&GVMmMNFOUNJOJMPBE
%JUCFUSFGU OFUBMTEF3FUPVSFUUF FFOBG[POEFSMJKLFEFFMDPNQPOFOU MPTWBOUPFMFWFSJOH
FMFLUSJDJUFJU[JF* EJFHFCBTFFSEJTPQFFO%VJUTDPODFQUWPPSHFDPNCJOFFSEFUPFMFWF
SJOHWBOFDPNNFSDFCFTUFMMJOHFO¤ņ#JOOFOEFIJFSHFQSFTFOUFFSEFVJUXFSLJOHWBOEF4*
JTEF[FDPNQPOFOUOPHOJFUPQHFOPFNFO0OEFS[PDIUXPSEUOPHIPFEF[F FDPOPNJTDI
FOSVJNUFMJKL JOUFQBTTFOJTJOIFUDPODFQU5PFQBTTJOH[PVJOIPVEFOEBUIFUDPODFQUFFO
QSJNFVSXPSEUWPPS/FEFSMBOE WPPSEF4*JTEFJOTUBMMBUJFTMFDIUTFFOUPFHFWPFHEFXBBSEF 
EPPSHFEFFMEFEJFOTUWFSMFOJOHFOCFIFFS )FUSVJNUFHFCSVJLJTEPPSNFFSWPVEJHFSVJNUF
CFOVUUJOHLMFJOWPPS-BOYNFFSXPSEUPQCBTJTWBOEFHFHFWFOTWBOEFMFWFSBODJFSHFSFLFOE
NFUFFOWMPFSPQQFSWMBLUFWBON

Basiscomponent II:
verticale kas met hangende tuinen en warmtesysteem.
%F[FDPNQPOFOUJTWPPSBMHFCBTFFSEPQIFUCFOVUUFOWBOSFUPVSTUSPNFOVJUEFFFSTUFCB
TJTDPNQPOFOU NFUEFOBESVLPQIFUUFSVHCSFOHFOOBBSIFU&7"$FOUSVNWBOXBSNUF
JOEJSFDULPVEF WPPSEFWFSXBSNJOHWBOEFWFSUJDBMFHFTMPUFOLBTFOIFU&7"DPNQMFY 
XBUFS HJFUXBUFSWPPSQMBOUFOJOEFWFSUJDBMFLBTNPHFMJKLUFSVHUFXJOOFO<8PSUNBOOFU
BM > FO$0 UFOCFIPFWFWBOWFSCFUFSEFQMBOUFOHSPFJ%BBSOBBTUXPSEFOEFBGWBM
XBUFSTUSPNFOWBOIFU&7"$FOUSVNWPMHFOTIFUDPODFQUWBOEF-JWJOH.BDIJOFJOEF[F
WFSUJDBMFLBTHFDBTDBEFFSEHF[VJWFSE¤ŇFOXPSEFOJOEFWFSTDIJMMFOEFCJOOFOIFU&7"
$FOUSVNPOUXFSQHFÕOUFHSFFSEFLBTTFO EPPSEFTUBETCPFS HFXBTTFOHFUFFME¤ň
)FUTZTUFFNJTPOEFSUFWFSEFMFOJO
 IFMPGZUFOCBLLFOFOXBUFSPQTMBH 
 HFTMPUFOEVCCFMFHFWFMBOOFYHMB[FOLBTNFUBGWBMXBUFS[VJWFSJOH 
 BRVJGFSFOXBSNUFUFSVHXJOOJOH FO
 QSPEVDUJFLBTTFOBOOFYAIBOHFOEFUVJOFO
"E)FMPGZUFOCBLLFOFOXBUFSPQTMBH
)FUHF[VJWFSEFFČVFOUXPSEUIJFS OBQSFDJQJUBUJFFO$5-JPOFOXJTTFMJOH PQHFTMBHFO JO
EFCVJUFOMVDIU &FOWFSCMJKGUJKEWBOUFONJOTUFEBHFOJTOPEJH XBUOFFSLPNUPQFFO
PQTMBHWPMVNFWBON JODMEFSFUPVSTUSPPNWBOPOEFSEFFM** 7BOIJFSVJUXPSEUIFU
HFSFJOJHEFXBUFSIFSHFCSVJLUWPPS SFMBUJFGIPPHXBBSEJHF CFTQSPFJJOHWBOEF HFEFFMUFMJKL
FFUCBSF HFXBTTFO
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"E(FTMPUFOEVCCFMFHFWFMBOOFYWFSUJDBMFHMB[FOLBTNFUBGWBMXBUFS[VJWFSJOH
%FHMB[FOLBTDRTQPVXWBONFUFSEJFQJTFFOWPMMFEJHBGHFTMPUFOSVJNUF FOXPSEUOJFU
OBUVVSMJKLHFWFOUJMFFSE IFUIFFGUHFFOUFPQFOFOSBNFO %FWFSUJDBMFHMB[FOLBTJTJOHFWVME
NFUEFDBTDBEFSFOEF[VJWFSJOHTTUBQQFO CFLFOEWBOIFU-JWJOH.BDIJOFDPODFQU [JFPPL
'JHVVSFO'JHVVS WPPSIFU[VJWFSFOWBOIFU[XBSUXBUFSWBOIFU&7"$FOUSVN
%PPSEF[FWFSUJDBBMVJUUFXFSLFO FOUFJOUFHSFSFONFUFOFSHJFHFSFMBUFFSEFBTQFDUFOLVOOFO
EFUXFFHSPPUTUFCF[XBSFOUFHFOIFUIVJEJHFDPODFQUWBOEF-JWJOH.BDIJOF IFUSFMBUJFG
HSPUFHSPOEHFCSVJLFOIFUFOFSHJFWFSCSVJLJOWFSCBOENFUEFLMJNBUJTBUJF[JFIPPGETUVL
 XPSEFOXFHHFOPNFO EBOXFMPQHFWBOHFOEPPS[FUFJOUFHSFSFONFUBOEFSFGVODUJFT
FOWPPS[JFOJOHFO)FUFČVFOU HF[VJWFSEXBUFS XPSEUOBBSIFMPGZUFOmMUFSTHFMFJE BSDIJ
UFDUPOJTDIHFÕOUFHSFFSEJOACBLLFOPQEFCFHBOFHSPOECVJUFOMBOHTEFXFTUHFWFMWBOIFU
DPOGFSFOUJFDFOUSVN POEFSEFIBOHFOEFUVJOFO )JFSPOEFSHBBUIFUFFOMBBUTUFOB[VJWFSJOH
FOXPSEUIFUUFSVHHFCSBDIUOBBSEFXBUFSSFUFOUJFWJKWFSTWPPSUPFQBTTJOHBMTTQSPFJXBUFS
#JOOFOEFVJUXFSLJOHWBOIFU&7"$FOUSVNJTIFUMJDIUPWFSHFEJNFOTJPOFFSEUFOCFIPFWF
WBOIFUEPPS[FUUFOWBOEFHFMVJETSFEVDFSFOEFXFSLJOHPWFSEFHFIFMFXFTUFMJKLFGBÎBEF
QSPHSBNNBFJTSBOEWPPSXBBSEFWBOVJUEFMPDBUJF FOWBOEFJOUFHSBUJFWBOFFUCBBSHSPFO
JOEFPQCPVXQSPEVDUJFLBTTFO [JFBE** 
"E"RVJGFSFOXBSNUFUFSVHXJOOJOH
%FHFTMPUFOEVCCFMFHFWFMBOOFYHMB[FOLBTJTWFSUJLBBMVJUHFXFSLUBMTFFOWBSJBOUWBO
JOUFMMJHFOUFHFWFMDPODFQUFOFOIFFGUHFFOUFPQFOFOSBNFO [JF** #PWFOJOEFHFTMPUFO
WFSUJDBMFLBT[JKOFHFOFSBUJFXBSNUFXJTTFMBBSTBBOHFCSBDIU WPMHFOTIFUQSJODJQFWBOIFU
;POOFUFSQQSPKFDU¤ŉ<8PSUNBOOFUBM > EJFEJSFDUHFLPQQFME[JKOBBOPQTMBHWBO
XBSNUFJOFFOBRVJGFS*OEFBRVJGFS JO-BOYNFFSPQFFOSFMBUJFGMBHFEJFQUFWBODB
NFUFS XPSEUIFUXBSNXBUFSPQHFTMBHFO XBBSCJKIFUAWFSESFWFOLPFMFSFXBUFSVJUEF
BBSEMBBHXPSEUCFOVUUFOCFIPFWFWBOEFLPFMJOHWBOEFDPOGFSFOUJFSVJNUFO SFMBUJFG[XBSF
LPFMMBTU<7SJFT B>FONPHFMJKLEFIPUFMLBNFST¤Ŋ

¤ņ Het idee achter de miniload is
het bundelen van transport, het niet
in woonwijken hoeven sturen van
zwaar(der) gemotoriseerd verkeer
per as en de service van ‘e-delivery’
(kopen op internet, postbestelling e.d.) onafhankelijk maken van
het thuiszijn van bewoners. In de
miniload kunnen goederen worden achtergelaten/heen gebracht
in afzonderlijke units (mogelijk
gekoeld), zodat mensen niet thuis
hoeven te zijn voor de afgifte en
geoptimaliseerd / gebundeld transport mogelijk wordt. Men kan binnen het concept via een persoonlijke
code de bestelde producten op ieder
willekeurig moment ophalen. Het
concept is nog in studie voor de
definitieve toepassing in Lanxmeer,
maar wordt in deze uitwerking wel
meegenomen.
¤Ň In verband met de educatieve
doelstelling van het EVA Centrum

is een gedeelte van de zuivering niet
geoptimaliseerd naar ruimtegebruik,
maar opgenomen in de centrale hal
van het centrum als onderdeel van
het deelprogramma ‘EVA Lab’ met
bijbehorende expositie (h 15.4).
¤ň In nauw overleg met de stadsboer en de concept-ontwikkelaar
van het hotel, horeca en wellness
programma (Hospitality Concepts,
Lochem) wordt dit aspect momenteel (anno eind 2005) uitgewerkt
naar economische haalbaarheid. De
opzet is vooralsnog educatief van
aard, waarbij een deel van de inzet
voor beheer wordt ingevuld als zorgvoorziening [Vries et al., 2005c].
¤ŉ Het betreft dunne-(koper)draad
(plafond)warmtewisselaars als zodanig ontwikkeld door Noor van
Andel binnen het Zonneterp-project [Wortmann et al., 2005]. Deze
warmtewisselaar bestaat uit buisjes
waarin waterstromen lopen die in

verbinding staan met de ‘thermische
massa’ voor warmteopslag. Langs
die buisjes zijn dunne draden geweven. Dit levert een gaas waarlangs
een luchtstroom wordt gevoerd die
afhankelijk van het temperatuurverschil wordt verwarmd of gekoeld
(ook de watertemperatuur veranderd
hierbij).
¤Ŋ Dit wordt nog onderzocht in het
vervolgtraject van de ontwikkeling
van het gebouwontwerp. Ten behoeve van de warmteopslag zijn in dit
deel van het EVA Centrum complex
met name de vloeren gedimensioneerd en gematerialiseerd (gekozen
is voor de relatief afwijkende uitwerking met een draag en scheidingsconstructie op basis van hout en
betonnen vloeren) ten behoeve van
het vergroten van thermische massa
voor warmteopslag [Timmeren &
Tawil, 2006a].
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*OIFUHFIFMFDPNQMFYLPNUEBBSWPPS-BHFFO&YUSB-BHF5FNQFSBUVVS7FSXBSNJOH -57
FO&-57 DRIPHFUFNQFSBUVVSLPFMJOH )5, <5JNNFSFO5BXJM B>*OWFSCBOE
NFUIFUDPNQMFYFLBSBLUFSWBOTBNFOXFSLJOHUVTTFOXBSNF LPVEFFOMBVXFCSPOOFO[BM
FFO35$CSPONBOBHFNFOUTZTUFFN¤ŋUPFHFQBTUNPFUFOXPSEFO
"E1SPEVDUJFLBTTFOBOOFYAIBOHFOEFUVJOFO
%FPWFSNBBUBBOLBTSVJNUF HFEFFMUFMJKLPQIFUEBLWBOIFUIPPGEWPMVNFWBOIFU&7"
$FOUSVNXPSEUJOHFWVMENFUHSPFONFUFFOTFNJBHSBSJTDIFFOFTUIFUJTDIFCFTUFNNJOH©Ņ
*OEJUEFFMWBOIFUTZTUFFNXPSEUIFUHF[VJWFSEFXBUFS HF[VJWFSEFWMPFJCBSFFČVFOUWBOEF
WFSHJTUFS VJUEFPOEFSEFHFTMPUFOHMB[FOLBTMJHHFOEFIFMPGZUFOCBLLFOCFOVU%PPSJOEF
HMB[FOLBTIFUTVSQMVT$0WBOEFWFSHJTUFS FFOCJKQSPEVDU[JFI JOUFCSFOHFOBMT
WPSNWBOCFNFTUJOHXPSEUEFHSPFJWBOQMBOUFOHFTUJNVMFFSE
&FOCJKLPNFOEBTQFDUEBUOPHPOEFS[PDIUXPSEUJTEFUFSVHXJOOJOHWBOXBUFSVJUEFLBT
EPPSEBUEFLBTHFTMPUFOJTXPSEUHFQSPCFFSEIFUXBUFSUFMBUFODPOEFOTFSFOUFHFOEFLPVEF
HMBTXBOEFOFOEFLPFMBQQBSBUVVS [PEBUIFUBMTHFEFTUJMMFFSEXBUFS FOEBBSNFFGFJUFMJKL
[VJWFSXBUFS LBOXPSEFOCFOVUJOIFUXFMMOFTTEFFMWBOIFU&7"DFOUSVN%F4VTUBJOBCMF
*NQMBOU IFUHSPFOFOEFEBLUVJOFOXPSEFOOBBSWFSXBDIUJOHCFIFFSEFOWFS[PSHEEPPSEF
TUBETCPFS IJFSPNUSFOUXPSEFOOVCFTQSFLJOHFOHFWPFSE ©
)FUUPUBMFTZTUFFNWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOU DPNCJOBUJF#BTJTDPNQPOFOU*** JT
TDIFNBUJTDIXFFSHFHFWFOJO'JHVVS
%FFOFSHJFPQCSFOHTU [PBMTUPFHFMJDIU XPSEUCFOVUJOIFU&7"$FOUSVN"MTEJUUFSVH
HFSFLFOEXPSEUOBBSEFXPOJOHFOLPNUIFUOFFSPQ[PO (+BBOFOFSHJFCFTQBSJOHQFS
XPOJOH©¤ CJKFFO$0SFEVDUJFWBOLHQFSXPOJOH
"MMFSFUPVSTUSPNFOXPSEFOCJOOFOIFUVJUHFXFSLUFDPODFQUCFOVUJOPGOBCJKEF4*FO&7"
$FOUSVN&ÏOFOBOEFSIFFGUOJFUHFMFJEUPUIFUWPMMFEJHLVOOFOTMVJUFOWBOEFFOFSHJF
FMFLUSJDJUFJU FOXBUFSLSJOHMPPQWBOEFXJKL EBOXFMIFU&7"$FOUSVN©©0NHFIFFMJO
EFFJHFOFMFLUSJDJUFJUTCFIPFGUFUFWPPS[JFO[JKOUXFFBBOWVMMFOEFUSBKFDUFONPHFMJKL
r IFUANBYJNBMJTFSFOWBOEFBBOXF[JHFTUSPNFOIFUWFSHBBOEBGTUFNNFOWBOWSBBHFO
BBOCPECJOOFOEFXJKLFOPGIFU&7"$FOUSVN NFUCFIVMQWBO3FBM5JNF$POUSPMFO
WPSNFOWBOPQTMBH FOPG
r IFUWFSHSPUFOWBOEFWFSXFSLUFBGWBMTUSPNFO EFTDIBBMPGDPOUFYU PNHFIFFMJOEF
FJHFOFMFLUSJDJUFJUTCFIPFGUFUFWPPS[JFOWBMUUFPWFSXFHFOPSHBOJTDIBGWBMWBOEFXJKL EBU
OVOPHFMEFSTXPSEUCFOVU FOPGPSHBOJTDIBGWBM MFFTHGUBGWBM WBOCVJUFOEFXJKL BBO
UFWPFSFOFOUFWFSXFSLFO©ņ"BOEF[FPQUJFLMFWFOPPLCF[XBSFO©Ň
#JOOFO-BOYNFFSJTHFLP[FOEFFOFSHJFFOXBUFSLSJOHMPPQWPPSIFU&7"$FOUSVN[PWFFM
NPHFMJKLUFTMVJUFO%FVJUXFSLJOHWPMHUEBBSCJKQSPHSBNNBFOFYQMPJUBUJF%FXPOJOHFOFO
IFU&7"$FOUSVNMP[FOHFFOIVJTIPVEFMJKLBGWBMXBUFS%JUXBUFSXPSEUJOUXFFHFTDIFJEFO
XBUFSTUSPNFO HSJKTFO[XBSU PQHFWBOHFOFOCFXFSLU&FOLMFJOFTUSPPN DBWBOIFU
UPUBMF BGWBM XBUFSTZTUFFN POEFSHBBUWFSEFSFCFXFSLJOHPGNPFUXPSEFOHFMPPTEPQIFU
DFOUSBMFSJPMFSJOHTOFUXFSL©ň#JOOFOEFIVJEJHFVJUXFSLJOH DPODFQUVFFMQMBO40 EF
JOWVMMJOHWBOIFU&7"$FOUSVNNFUIFUQSPHSBNNBWPMHFOTEFPQESBDIUWFSTUSFLLFST
<4UJDIUJOH&7"$FOUSVN %SBCCF E>FOEFHFHFWFOTWBOVJUIFUFOFSHJFFO
XBUFSDPODFQU<7SJFT B>FO<)PVUBLLFST)BTMBVFS > CFIPFGUIFU&7"
$FOUSVN NFU8FMMOFTT IPSFDB $POGFSFOUJFDFOUSVN FOIPUFM NFU4*NBBSWPPSWBO
IFUHFIFMFXBUFSWFSCSVJLBMTESJOLXBUFS7PPSEFFOFSHJFTUSPNFOJTCJOOFOIFUDPODFQUVFFM
POUXFSQEPPSNJEEFMWBOFFODPNCJOBUJFWBOUFDIOJFLFOEF[FMGWPPS[JFOJOHWBOEFOPH
SFTUFSFOEFUFLPSUFO NFUOBNFFMFLUSJDJUFJU PQHFMPTU%FCFMBOHSJKLTUFPOEFSEFMFOEBBSCJK
[JKOUPFQBTTJOHWBOWSBBHSFEVDUJF WSBBHTUVSJOH NO8FMMOFTTWMFVHFM QBTTJFWFFOFSHJF
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WPPS[JFOJOH TUSFOHFUIFSNJTDIF[POFSJOH TUFSLFJTPMBUJF 3DHFN UPFQBTTJOH[POOFTQPVX
FOTPMBSDIJNOFZT TFSSFTMPHHJBT FOXBSNUFBDDVNVMBUJFJOEFHFCPVXNBTTB BDUJFWF
PQXFLLJOH NQWFOUXFFEFDFOUSBMF5VSCZWFSUJLBMFBTXJOENPMFOT FOEJSFDUF
FMFLUSJDJUFJUTPQTMBH -JUIJVNJPONFU35$ ©ŉFOPQTMBHJOEFCPEFNWBOEFXBSNUFVJU
EFLBTTFO
.FUCFUSFLLJOHUPUNPHFMJKLFWPSNFOWBOCFIFFSFOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEJTWPPSBMTOPH
HFLP[FOWPPSFFOVJUXFSLJOHPQCBTJTWBOAFJHFOEPNJOCFESJKGTWPSN WPMHFOTIFU
"OHFMTBLTJTDIFQSJODJQFWBOA&OFSHZ4FSWJDF$PNQBOJFT &4$PT ©Ŋ
¤ŋ Centraal computersysteem
waarop de lokale warmtewisselaars
zijn aangesloten.
©Ņ De oogst is symbolisch en

educatief. Ze wordt zoveel mogelijk
gebuikt in het ‘Biologische Cultuur
restaurant’ en het natuurcafé van het
EVA-Centrum.

© Het EVA Centrum én de rea-

lisatie van de stadsboerderij zijn in
meerdere opzichten bepalend voor
de haalbaarheid van het project. Dit
in verband met het direct hergebruiken van de restwarmte (van de
WKK) of het (behandelde) biogas
en het proces en de producten van
het composteren.
©¤ De berekende 6,4 GJ besparing
per woning (bij een ‘afdracht van
vermeden jaarlasten’ van €50) is gunstig in verhouding met de gemiddeld
benodigde investering per woning
van €150 per woning voor 3 GJ
energiebesparing voor een zonneboiler, of de €150 investering voor
2 GJ energiebesparing bij toepassing
van photovoltaïsche cellen. Maar
extra investeringen zijn daartoe wel
nodig. Wel is verder nog sprake van
vermeden energiegebruik door het
decentraal behandelen en terugbrengen van de afvalstromen. Uit een
verkennende berekening blijkt dat de
totale energiebesparing door toepassing van de biogas installatie daarmee gesteld kan worden op 8 GJ per
huishouden [Sidler et al., 2004].
©© Dit komt door de directe
koppeling van deze studie aan
de (harde werkelijkheid van de)
praktijk (exploitanten, bewoners
en andere belanghebbenden, zoals
de gemeenten en de nutsbedrijven
hebben belangen en inspraak), en
omdat het project zich ten tijde van
afronding van de studie nog in een
S.O. fase (conceptuele uitwerking/
schetsontwerp) bevindt en meerdere

programma onderdelen nog niet
definitief vaststaan.

©ņ Voordeel is dat het Lanxmeer
(c.q. EVA-Centrum-) project volledig zelfvoorzienend kan worden in
eigen water en energieverbruik. Er
is dan sprake van een schaalparadox
(op grotere schaal bezien zijn er
onvoldoende retourstromen).
©Ň De vergistingsinstallatie wordt
complexer en duurder en toezicht op
de ‘zuiverheid’ van de aangevoerde
afvalstromen wordt moeilijker; extra
organisatie en logistiek is nodig voor
aanvoer van externe biomassa (gft,
bermgras, swill, puttenvet); de inrichting voor het lossen van de extra
biomassa c.q. gft vrachten moet
groter en extra verkeer daartoe moet
worden ingepast. Gft inzameling en
verwerking zijn bovendien meestal
contractueel langjarig vastgelegd (zie
hoofdstuk 3 en bijlage V). Het lokaal
verwerken van het gf en t afval
tenslotte biedt mogelijkheden om
te besparen op opslag en transport
en het verder verduurzamen van het
transport (in Lanxmeer wordt bekeken of het transport elektrisch kan,
waarbij de elektrisch aangedreven
wagens opgeladen kunnen worden
bij een pv-oplaadpunt bij EVA
Centrum of stadsboerderij).
©ň Voor de waterkringlopen is
volledig ontkoppelen vooralsnog
niet mogelijk. Dit komt door de
Nederlandse regelgeving voor meerpersoons (zwem)baden. Binnen het
Wellness programma bevinden zich
een viertal meerpersoons baden,
waarbij men volgens de regelgeving
verplicht is de baden met chloor
te behandelen (wat de biologische
behandelmethoden onmogelijk
maakt. De baden zijn van het Duitse
Haslauer en in principe gewoon
op alternatieve wijze rein te houden (zouten); binnen de Duitse

regelgeving is dit wel toegestaan.
Vooralsnog moet er voor het EVA
Centrum (en Lanxmeer) daarom nog
een werkende verbinding met de
centrale riolering zijn (met een minimale stroomgrootte). Aangezien de
verbinding reeds is aangelegd (voor
de huidige intermediaire periode en
t.b.v. calamiteiten als back-up) heeft
dit slechts onderhandelingstechnische consequenties voor wat betreft
de aansluitbijdragen. De kleine restafvalwaterstroom die nog geloosd
moet worden bevat een klein deel
nutriënten (nitraat, fosfor en kalium), zout (Na+ en Cl-) en een zeer
klein deel restanten zware metalen
(koper en zink).
©ŉ In verband met het reduceren
van de breedte van weergave van
de casus, de stand van zaken van
het ontwikkelingsproces van het
complex bij publicatie en het feit dat
de toegepaste technieken relatief
conventioneel zijn, is dit deel van de
uitwerking niet integraal opgenomen
in deze tekst. De combinatie van
oplossingen is opgetekend in het
conceptueel programma energie en
water [Vries, 2005a].
©Ŋ Er kan gekozen worden voor
verschillende rechtsvormen zoals
coöperatieve vereniging en naamloze
vennootschap. Binnen het ontwikkelingsproces van het EVA Centrum
met S.I. is hieromtrent nog geen
definitief besluit genomen. Op
basis van de Angelsaksische ESCO’s
uitgewerkt als NV kunnen partijen
en kapitaal worden verzameld en
kan de besluitvorming worden
gereguleerd. Nadeel is dat dergelijke
rechtsFiguurn niet specifiek ingericht zijn op eigendom en exploitatie
van vastgoed. Daartoe moeten ze
worden aangevuld met regelingen,
afspraken en constructies, hetgeen
e.e.a. complex maakt.
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Figuur 15.19
Sustainable Implant, EVA Lanxmeer, Nederland
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"MMFFOBMTEFWFSTDIJMMFOEFQSPDFTTFOJOIFUQSPKFDUDFOUSBBMXPSEFOHFDPÚSEJOFFSEJT
JOUFHSFSFOFOWFSCJOEFOWBOEFPQMPTTJOHFOFOWFSTDIJMMFOEFTUSPNFOFFOCFIFFSTCBSF
SFBMJUFJU$FOUSBMFDPÚSEJOBUJFJTUFSFBMJTFSFOXBOOFFSEF4* [PXFMIFUCPVXXFSLBMTEF
WFSTDIJMMFOEFQSPDFTTFODRTUSPPNTQFDJmFLFEFFMPQMPTTJOHFOEJFEF[FJODPSQPSFFSU 
POEFSEFFMJTWBOÏÏOKVSJEJTDIFFOUJUFJU [JFPPLIPPGETUVL 
)FUCFUSFLLFOWBOCFXPOFSTFOTUBETCPFSCJKEFSFBMJTBUJFWBOEF4*WSBBHUCJK[POEFSF
BBOEBDIU7JBAHFSFHMFNFOUFFSEFFJHFOEPN [JFPPLIPPGETUVLFO#JKMBHF7* FOEBBSNFF
IFUWFSCJOEFOWBOSFDIUFOFOQMJDIUFOBBOEFHSPOE WBOEFJOTUBMMBUJF UPFQBTTJOHWBO
FFVXJHEVSFOEFFSGQBDIUFOEFTJUVBUJFWBOiNFEFPOHFEFFMEHFNFFOTDIBQQFMJKLCF[JUw JT
IFUNPHFMJKLCFXPOFSTPGFYQMPJUBOUFOWBOIFU&7"$FOUSVNUFMBUFOQBSUJDJQFSFOJOEF
JOTUBMMBUJF[POEFSEBUEJUCJKFFOFWFOUVFFMGBJMMJTTFNFOU FĊFDUWPPSIFOPGWPPSEFXFSLJOH
WBOEFJOTUBMMBUJFIFFGU©ŋ#JKOJFUEPPSHBBOWBOIFU&7"$FOUSVNCMJKGUBBOQBTTJOHOBBS
FFOBOEFSFVJUXFSLJOH HFCPVXFOGVODUJFT PGFFOVJUXFSLJOHWBOEF4*BMTTUBOEBMPOF
JOEFXJKL-BOYNFFS NPHFMJKLņŅ

15.3.6
verkenning mogelijke knelpunten
met belanghebbbende actoren
*OCJMBUFSBMFHFTQSFLLFOFODPOUBDUFOJTWFSLFOEPQXFMLFQVOUFOEFWFSTDIJMMFOEFCFMBOH
IFCCFOEFQBSUJKFONPHFMJKLLBOTFO[BHFOWPPSSFBMJTBUJFWBOEFVJUHFXFSLUFJEFFÑO FOJO
IPFWFSSF[JKWBOVJUIVOFJHFOPQUJFLEBBSJONPHFMJKLFCFMFNNFSJOHFODPOTUBUFFSEFO
0QEFDPOmHVSBUJFWBOEFWPPSHFTUFMEFJOTUBMMBUJFTJTFFOWPPSBMMFOCFWSFEJHFOEFUPFMJDIUJOH
HFHFWFO0WFSNPHFMJKLFLOFMQVOUFOJTHFEJTDVTTJFFSE*OIFUBMHFNFFOTUBBOEFQBSUJKFO
QPTJUJFGUFHFOPWFSIFUPOEFS[PFLFOWBOEFNPHFMJKLIFEFOFONPHFMJKLFSFBMJTBUJFWBOEF
CJPHBTJOTUBMMBUJFHFLPQQFMEBBOEF-JWJOH.BDIJOFJOPGJOEFPNHFWJOHWBOIFU&7"
$FOUSVN
)FU8BUFSTDIBQ3JWJFSFOMBOEWJOEUIFUFFOJOUFSFTTBOUQSPKFDUPNOBUFHBBOPGLMFJOTDIBMJHF
XBUFS[VJWFSJOHFFOUPFLPNTUQFSTQFDUJFGIFFGU*OEJFOTVDDFTWPM CJFEUIFUNPHFMJKLIFEFO
PNDFOUSBMFTZTUFNFOUFPOUMBTUFOEPPSNFFSEFDFOUSBMFTZTUFNFOUPFUFQBTTFO8FUUFMJKL
JTWBTUHFTUFMEEBUWPPSFFOBBOTMVJUJOHCFUBBMENPFUXPSEFO)FUXBUFSTDIBQTUFMU[JDIWPPS
&7"-BOYNFFSPQIFUTUBOEQVOUEBUWFSNFEFOLPTUFOWPPSXBUFS[VJWFSJOHJOIFUQSPKFDU
LVOOFOXPSEFOJOHFCSBDIUBMTCJKESBHFJOEFFYQMPJUBUJF
%FHFNFFOUFTUBBUOJFUBGXJK[FOEUFHFOPWFSIFUJEFFWBOIFUSFBMJTFSFOWBOFFOCJPHBT
JOTUBMMBUJFJOEFXJKL&7"-BOYNFFS*OEJFOFFOCJPHBTJOTUBMMBUJFJOEFXJKLLBOXPSEFO
HFSFBMJTFFSEJTIFSCF[JOOJOHOPEJHPQEFXJK[FWBOJO[BNFMFOWBO('FO5BGWBM
©ŋ Alternatieven zijn eigendom
in één hand, gemeenschappelijk
eigendom en buitenlandse alternatieve rechtsvormen zoals bij het
Angelsaksische ‘condominium’
[Wortmann et al., 2005]. Zie bijlage
XIII. Bij ‘gereglementeerde eigendom’ kunnen kwalitatieve verplichtingen, rechten en restricties aan de
grond (en daarmee de installatie)
worden gebonden, zoals het functioneren ten behoeve van de woningen,
of in de uitwerking van Lanxmeer,

het EVA Centrum.

ņŅ Het is wel verbonden met de

mogelijkheden van financiering.
Door de integratie en de huidige
financieringsopzet, wat neerkomt op
voorfinanciering door een vooraf
georganiseerde groep van eindgebruikers, zal bij het wegvallen van dit
deel van de ontwikkeling een andere
financieringsconstructie moeten
worden gevonden. Een mogelijkheid
is het opzetten van een vastgoed-CV
waarin stille vennoten de initiële

investeringen voor hun rekening nemen. Door de verkoop van (delen)
van het vastgoed aan eindgebruikers
wordt voor deze vennoten het
uittreden uit de ontwikkeling voorbereid. Tot het definitieve uittreden
kunnen zij revenuen ontvangen uit
de exploitatie van de hergebruikte
retourstromen (als afzonderlijk
exploitatieplan). Alternatief hiervoor
is participatie door de overheid wat
betreft de onrendabele top en de
bijzondere (innovatieve) kwaliteiten
van het concept.
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%JUXPSEUPQEBUNPNFOUCFTQSFFLCBBS NBBSEFHFNFFOUF$VMFNCPSHIFFGUOPHHFFO
TUBOEQVOUJOHFOPNFO%F"73*WJOEUIFUQSPKFDUCFMBOHSJKLBMTWPPSCFFMEQSPKFDUPNEF
NPHFMJKLIFEFOWBOEFMPLBMFWFSXFSLJOHWBO('FO5BGWBMUFUPFUTFOSOXJMNFFXFSLFOPN
UF[JFOPGEFWFSNFEFOLPTUFOWPPSJO[BNFMJOHWBO('FO5BGWBMPPLUFOHPFEFLVOOFO
LPNFOBBOIFUQSPKFDU EF4* 
1BSBMMFMBBOEFWFSLFOOJOHWBONPHFMJKLFLOFMQVOUFOFOBBOIFUPOEFS[PFLOBBSEF
CFXPOFSTNFOJOHFOPNUSFOUEFCJPHBTJOTUBMMBUJF JTHFXFSLUBBOEFJOUFHSBUJFWBOEFCJPHBT
JOTUBMMBUJFFO-JWJOH.BDIJOFJOIFUBSDIJUFDUPOJTDIPOUXFSQ/BHFHBBOJTXBUEFFSWBSJOHFO
[JKONFUEJUTPPSUJOTUBMMBUJFT XBBSCJKFFOXPPOXJKLMFWFSBODJFSJTWBOEFHSPOETUPGWPPSFFO
LMFJOTDIBMJHFCJPHBTJOTUBMMBUJF&FOBBOUBMWPPSCFFMEFOIJFSWBO[JKOHFHFWFO XBBSCJKPPLIFU
SFTVMUBBUWBOIFUPQOFNFOWBOFFOCJPHBTJOTUBMMBUJFFOBOEFSFWPSNFOWBOJOUFHSBUJFWBO
EFDFOUSBMFUFDIOJFLFOWPPSBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHFOPGFOFSHJFPQXFLLJOHJOXPOJOH
CPVXQSPKFDUFOJOIFUBSDIJUFDUPOJTDIPOUXFSQJTUFWJOEFO [JFIPPGETUVL 
%FCFXPOFSTJTOBBSIVONFOJOHHFWSBBHEPWFSIFUSFBMJTFSFOWBOFFOCJPHBTJOTUBMMBUJF
JOEFUPFLPNTUņ)FUHBBUIJFSOJFUPNFFONPUJWBUJFPOEFS[PFL"BOEFCFXPOFST[JKO
FFOBBOUBMVJUTQSBLFOWPPSHFMFHEXBBSPQ[JKJOIFUBMHFNFFOQPTJUJFG OFVUSBBMPGOFHBUJFG
LPOEFOSFBHFSFO&FOOFHBUJFWFSFBDUJFHFFGUBBOLOPQJOHTQVOUFOLOFMQVOUFOPQUFTQPSFO
FOPNFSWBOUFMFSFO#JKFFOOFHBUJFWFSFBDUJFJTEBBSPNEPPSHFWSBBHE
%FWSBHFOFOVJUTQSBLFOIFCCFOCFUSFLLJOHPQEFCJPHBTJOTUBMMBUJF[FMG EFJO[BNFM
TUSVDUVVVSFOWSBHFOPWFSIFUSFBMJTFSFOWBOFFOA3FDZDMJOH4IPQDRA3FUPVSFUUFJO
PGJOEFEJSFDUFOBCJKIFJEWBOIFU&7"$FOUSVN%FSFTQPOEFOUFOWJOEFO
r IFUSFBMJTFSFOWBOFFOCJPHBTJOTUBMMBUJFWPPSEFXJKL&7"-BOYNFFSCFMBOHSJKL 
r EBUFFOCJPHBTJOTUBMMBUJFCJKESBBHUBBOEFNJMJFVCFXVTUFPQ[FUWBOEFXJKL 
r IFUFFOHPFEF[BBL BMTFFOEFFMWBOEFIVJEJHFWFSQMJDIUFSFJOJHJOHTIFċOHXPSEU
BBOHFXFOEWPPSEFFYQMPJUBUJFWBOEFUFSFBMJTFSFOCJPHBTJOTUBMMBUJF 
r IFUHFCSVJLWBOCJPHBTWPPSIFUPQXFLLFOWBOXBSNUFFOFMFLUSJDJUFJUWPPSIFU
UPFLPNTUJHF&7"$FOUSVNHFFOCF[XBBS  
r EBUEFIVJEJHFLPTUFOWPPSIFUPQIBMFOWBO('FO5BGWBMNPHFOXPSEFOCFTUFFEBBO
IFUPQIBMFO  FOIFUWFSXFSLFO  WBOIFU('FO5BGWBMEPPSEFTUBETCPFS
r FFOPQIBBMGSFRVFOUJFWBONBBMQFSXFFLIFUNFFTUXFOTFMJKL  NFUBBOEBDIU
WPPSEFJO[BNFMTUSVDUVVS QFSIPGPGBOEFST
r EBU[JKIVOHFESBHOVBMIFCCFOBBOHFQBTU[PEBUEBUJOEFUPFLPNTUOJFUNFFSOPEJHJT
 PGIVOHFESBHJOEFUPFLPNTU[VMMFOBBOQBTTFO 
r EBUFFOSFDZDMJOHTIPQJOFFOCFIPFGUF[BMWPPS[JFO  
r EBUFFOSFDZDMJOHTIPQQFSmFUTPGUFWPFU[BMXPSEFOCF[PDIU
0QHSPOEWBOEFNFOJOHFOWBOEFSFTQPOEFOUFOLVOOFOEFWPMHFOEFDPODMVTJFTXPSEFO
HFUSPLLFO6JUEFBOUXPPSEFOWBMUPQUFNBLFOEBUIFUPOUXJLLFMFOFOSFBMJTFSFOWBOEF
CJPHBTJOTUBMMBUJF FOPWFSJHFJOTUBMMBUJFEFMFO WPPSEFCFXPOFSTHFFOFYUSBLPTUFONFU[JDI
NFFNBHCSFOHFO FOEBUEFJOTUBMMBUJFOJFUNBHMFJEFOUPUTUBOLFOPGHFMVJETPWFSMBTUFO
BBOEFNJMJFVXFUHFWJOHNPFUWPMEPFO
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15.4
Uitwerking en integratie EVA Centrum en
Sustainable Implant
15.4.1
begripsbepaling
)FUTBNFOTQFMWBOWFSTDIJMMFOEFGBDUPSFOPQSFHJPOBMF  UPUBBM TUFEFMJKLFFOXPPOHFCJFET
QFDJmFLFPOUXJLLFMJOHMFJEUUPUFFOHFCJFETFJHFOLBSBLUFS EBUEPPSFFOCVOEFMWBOQPUFOUJFT
FOUFLPSUFOHFLFONFSLUXPSEU FOEFXBBSEFSJOHEPPSEFCFXPOFSTJTOJFUPOBGIBOLFMJKL
WBOSVJNUFFOUJKE CJKWEFPOUXJLLFMJOHTUFOEFOTFOWBOEFTUBEPGEFSFHJP %JU[BMJOEF
UPFLPNTUPPLOJFUWFSBOEFSFO%FPOUXJLLFMJOHWBOIFUXPPOHFCJFEJTOJFUMPTUF[JFOWBO
$VMFNCPSHBMTHFIFFM
)FU&7"$FOUSVNNPFUWPMHFOTEF4UJDIUJOH&7"BMT$FOUSVNWPPS&EVDBUJFFO
.BBUTDIBQQFMJKLFWFSOJFVXJOHEFBGTMVJUJOHWBO FOALSPPOPQIFU&7"-BOYNFFSQSPKFDU
XPSEFOņ¤)FUDFOUSVNJTJONJEEFMTPNHFEPPQUJOAEF-VDIUFOEBOTņ©)FUHFCPVXJT
FFOPOEFSEFFMWBODRXFSLUOBVXTBNFONFUEFFDPMPHJTDIFXJKL-BOYNFFS/JFUBMMFFO
BDUJFGWJBHFLPQQFMEFATUSPNFOJOEFHFÕOUFHSFFSEF4VTUBJOBCMF*NQMBOU 4* NBBSPPL
EPPSIFUCJFEFOWBOWPPS[JFOJOHFOWPPSEFCFXPOFSTWBOEFXJKLJOIFUDPNQMFY FOEPPS
JOUFHSBUJFWBOACFMFWJOHTWPPS[JFOJOHFOJOEFXJKL%FSFMBUJFUVTTFOAEF-VDIUFOEBOT XJKL 
ESJOLXBUFSHFCJFEFOTUBETCPFSEFSJKJTDPOUJOVFOXFEFSLFSJH<5JNNFSFO5BXJM E
5JNNFSFOFUBM B5JNNFSFO3ÚMJOH F>)FUDFOUSVNGVODUJPOFFSUPQ
EJWFSTFTDIBBMOJWFBVTBMTBVUPOPPNDFOUSVN NFUWBLCJCMJPUIFFLFOJOGPSNBUJFDFOUSVN 
8FMMOFTTWMFVHFM IPSFDBFOBOEFSFWPPS[JFOJOHFO BMTWFS[BNFMQVOUWPPSEJWFSTF
BDUJWJUFJUFODRWPPS[JFOJOHFOWBOEFXJKL-BOYNFFS BMT FFSTUF IPUFM FODPOGFSFOUJF
DFOUSVN JO$VMFNCPSH FOSFHJPOBBMFO TVQSB OBUJPOBBMBMT$FOUSVNUFSPOEFSTUFVOJOH
FOJMMVTUSBUJFWBOJEFFÑO QMBOOFOFOQSPKFDUFOWPPSWFS EFS HBBOEFEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH 
NFUEBBSCJKEFOBESVLPQEFSPMWBOEFNFOT FOIFUCFMBOHWBOXFM[JKO)FU$FOUSVN
LSJKHUFFOCFMBOHSJKLFSPMCJOOFOIFUVJUESBHFOWBOIFU&7"HFEBDIUFHPFEJOEF&7"
"DBEFNJFFOIFU&7"-BCPSBUPSJVNUFOCFIPFWFWBODPODSFUFWPPSCFFMEFO[PBMTEFXJKL
-BOYNFFS0PLCJFEUIFUGZTJFLFSVJNUFFOPOEFSTUFVOJOHWPPSOJFVXFPOUXJLLFMJOHFOBMT
WFSWPMHPQ-BOYNFFSFOIFU OPOQSPmU IFMQFOPOEFSTUFVOFOWBOCFXPOFSTFOBOEFSF
CFMBOHIFCCFOEFOņņWJBXPSLTIPQT TFNJOBSTFOCJKFFOLPNTUFO)FUQSPHSBNNBWBOFJTFO
WBOIFUDFOUSVNJT[FFSDPNQMFYņŇ

ņ December 2005 waren 173
woningen gerealiseerd waarvan 172
bewoond. Aan de bewoners van
deze 172 woningen is een aanbiedingsbrief met vragenlijst gestuurd.
Van deze vragenlijsten zijn er 94
terugontvangen, een response van
55%. Hiervan bleken er 91 ingevuld
(53% van het totaal verzonden
vragenlijsten). Deze 91 vragenlijsten
zijn voor het onderzoek verwerkt;
voor volledige weergave van het
bewonersonderzoek zie [Vries &
Timmeren, 2006a].
ņ¤ Een multifunctioneel centrum

waar de betekenis van duurzame
ontwikkeling in alle facetten zintuiglijk ervaren kan worden als
inspiratie voor brede groeperingen
in de samenleving. De vormgeving
van het gebouw en de omringende
tuinen bieden zintuiglijke ervaringen
die mensen kunnen overtuigen van
de waarde van duurzame ontwikkeling als drager van architectuur,
materiaalgebruik en techniek, en een
andere manier van (samen)leven.

ņ© De naam verwijst naar de naam
van een molen die ter plaatse van de
wijk stond en een eeuw geleden is

afgebroken.

ņņ Momenteel zijn diverse projecten gestart, waaronder de inzet van
de Stichting E.V.A. bij de ontwikkeling van alternatieven voor een
geplande wijk voor wonen & werken
in Wageningen.
ņŇ Zie voor het definitieve programma van eisen [Kaptein, 2005;
Kaptein, 1998] en de uitwerking
van onderdelen [Drabbe, 2005a;
Drabbe, 2005b; Drabbe et al., 2005c;
Timmeren & Tawil, 2006a].
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"MTWPPSCFFMEDRDBTFTUVEJFJTEFVOJDJUFJUWBOIFUTQFDJmFLFQSPHSBNNBWBOIFUDFOUSVN
OJFUTUPSFOEWPPSIFULVOOFOFYUSBQPMFSFOWBOIFUQSJODJQFWBOEFBBOHFESBHFOPQMPTTJOH
)FUVOJFLF[JUJOEFWFSXFWJOHUVTTFOHFCPVXNFUVUJMJUBJSFGVODUJF T XPPOXJKL HSPFOF
MFFGPNHFWJOHFOTUBETCPFSEFSJK.FUOBNFEFBBOXF[JHIFJEFOJO[FUWBOEF[FMBBUTUF EF
TUBETCPFS EFSJK JTFFOVOJFLFOOPPE[BLFMJKLQSPHSBNNBUJTDIBTQFDUWBOEFPQMPTTJOH
[JFIPPGETUVLFO1W.FB %FBBOXF[JHIFJE HSPPUUFFOPSHBOJTBUJFHSBBE WBOEF
CFXPOFSTWBOEFXJKL-BOYNFFSBMTAJOUFOUJPOBMDPNNVOJUZJTFFOTVDDFTGBDUPS

15.4.2
planproces tweede fase EVA Centrum en
Sustainable Implant
#BTJTWPPSEFVJUXFSLJOHWBOIFU&7"$FOUSVNWPSNUEFXJOOFOEFVJUXFSLJOHWBOIFU
POUXFSQCJOOFOEFNFFSWPVEJHFPQESBDIUEPPSEF4UJDIUJOH&7"JO [JF 
)FUIVJEJHFTDIFUTPOUXFSQCFUSFGUWBOXFHFIFUTUFSLWFSBOEFSEFFOWFSHSPUFQSPHSBNNBFO
WFSHSPUFMPLBUJF FFOWPMMFEJHOJFVXPOUXFSQHFTUBSUJO
*OEFQFSJPEFLXBNEFPOUXJLLFMJOHJOFFOTUSPPNWFSTOFMMJOHEPPSHFSJDIUF
QSPKFDUTVCTJEJFTWBOEF&VSPQFTF(FNFFOTDIBQ EFQSPWJODJF(FMEFSMBOE IFU.JOJTUFSJF
WBO730.FO4FOUFS/PWFN%JUNBBLUFFFOJOUFOTJFGFOMBOHEVSJHPOUXJLLFMJOHTFO
TDIFUTUSBKFDUNFUEJWFSTFQJPOJFSTFOTQFDJBMJTUFONPHFMJKL*OHSPUFMJKOFOJTEFPQ[FU
HFWPMHE BMTPNTDISFWFOJOIPPGETUVL FOPQCBTJTWBOIFUADPBDINPEFMVJUHFXFSLU
WPMHFOTIFUNPEFMWBOADPQSPEVDUJF
%FQSPKFDUTVCTJEJFT[JKOHF[BNFOMJKLJOHF[FUWPPSFFOJOUFHSBBMPOUXJLLFMJOHTUSBKFDUFOIFU
CFUSFLLFOWBOQJPOJFSTFOTQFDJBMJTUFO<4UJDIUJOH&7"$FOUSVN C4UJDIUJOH&7"
$FOUSVN D7-$POTVMUBOUT > FOCFTUBBUVJUESJFQBSBMMFMMFATQPSFO WPMHUEF
WPPSOBBNTUFDPODMVTJFTWPPSEFJOSJDIUJOHWBOIFUPOUXJLLFMJOHTUSBKFDUWBOIPPGETUVL 
 FFO[PHFOBBNEAEJHJUBBM&7"$FOUSVNPOUXJLLFMJOHTUSBKFDU XBBSJOFFOJOUFSBDUJFG
 LFOOJTQMBUGPSNFOPOUXJLLFMJOHTQMBUGPSNJTVJUHFXFSLUWPPSEFPOEFSTUFVOJOHWBOIFU
 POUXJLLFMJOHTFOPOUXFSQQSPDFT
 FFOAGZTJFL&7"$FOUSVNPOUXJLLFMJOHTUSBKFDU NFUXPSLTIPQT XFSLCJKFFOLPNTUFOFO
 JOEJWJEVFFMPWFSMFHNFUQJPOJFSTFOTQFDJBMJTUFOFO
 FFO HFÕOUFHSFFSE CJPHBTJOTUBMMBUJFPOUXJLLFMJOHTUSBKFDU BMTWFSWPMHPQIFU#*(USBKFDU
 [JF 
%FESJFTQPSFO[JKOPQFMLBBSBGHFTUFNE[PEBU[FFMLBBSPOEFSTUFVOFOBBOWVMMFO%BBSCJK
[JKOEFDFOUSBMFBDUPSFO4UJDIUJOH&7"$FOUSVN JOJUJBUJFGOFNFSPQESBDIUHFWFS 7-
$POTVMUBOUT QSPDFTCFHFMFJEJOHFOJOSJDIUJOHDRCFHFMFJEJOHFOPOEFS[PFLWBOEF
CFXPOFST QBSUJDJQBUJF $03&*OUFSOBUJPOBM CJPHBTJOTUBMMBUJF )PTQJUBMJUZ$PODFQUT
QSPHSBNNBUJTDIFDPODFQUPOUXJLLFMJOHFOVJUXFSLJOHFYQMPJUBUJFQMBO J,VOTU CPVXFO
CFIFFSJOUFSBDUJFWFXFCTJUFXFSLPNHFWJOH FO"UFMJFS5"SDIJUFDUFO BSDIJUFDUPOJTDI
POUXFSQJOUFHSBUJF&7"$FOUSVNFO4VTUBJOBCMF*NQMBOU *OHFUIFNBUJTFFSEF
XPSLTIPQTXPSEFOWFSWPMHFOTUF[BNFONFUEFEJWFSTFQJPOJFSTFOTQFDJBMJTUFOPOEFSEFMFO
WBOIFUDPODFQU IFUQSPHSBNNB EFUFDIOJTDIFPQMPTTJOH FO EFEFFMTUSPNFO XBUFS 
FOFSHJF EFSVJNUFMJKLFVJUXFSLJOHFOEFFDPOPNJTDIFBTQFDUFO FYQMPJUBUJF POUXJLLFME
FOVJUHFXFSLUUPUFFOPOUXFSQNFUFYQMPJUBUJFQMBOņň
)FUPOUXFSQJTJOEFMPPQEFSUJKEHFUSBOTGPSNFFSE FO NFUOBNF DPNQBDUFSHFXPSEFO
'JHVVS 'JHVVS 'JHVVS 
%FWFSTDIJMMFOEFUVTTFOTUBQQFO POUXFSQFOUFDIOJTDIFBGXFHJOHXPSEFOCJOOFOEF[F
TUVEJFTMFDIUTLPSUUPFHFMJDIU NBBS[JKOVJUHFCSFJEPQHFUFLFOEJOEFPOUXJLLFMJOHTPOEFS
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TUFVOFOEFTJUFWBOIFUDFOUSVNņŉFO<7SJFT5JNNFSFO B>%FOBESVLWBO
IFUPOEFS[PFLCFTUPOE OBBTUEFHBOHCBSFQSPHSBNNBUJTDIFPSHBOJTBUJFWPPSBMVJUIFU
PQUJNBMJTFSFOWBOEFMPDBUJFWBOEFCJPHBTJOTUBMMBUJFFOEFJOUFHSBUJFJOIFUPOUXFSQCJOOFO
EFHFTUFMEFSBOEWPPSXBBSEFO NJMJFV UFDIOJTDI TPDJBBM FOSVJNUFMJKL
*OEF[FGBTFJTIFUPNHBBONFUNPHFMJKLFIJOEFSWPPSIFUDPNQMFY[FMGFOEFPNXPOFOEFO
POEFS[PDIU0PL[JKOEFFMTUVEJFTWFSSJDIUOBBSEFSVJNUFMJKLFPQMPTTJOHFOJOQBTTJOHWBOEF
WFSTDIJMMFOEFQSPDFTTUBQQFOņŊ%FCFMBOHSJKLTUFQBSBNFUFSTEBBSCJKXBSFO
r PQUJNBBMBBOTMVJUFOPQIFUXJKLWFS[BNFMQVOUWBOEF[XBSUXBUFSBGWBMTUSPPN
r PQUJNBMJTFSFOWBOOPPE[BLFMJKLHFBDIUFUPFFOBGWPFSWBOHGFOU DRDPNQPTUQFSBT
r PQUJNBMJTBUJFWBOEFNJMJFVBTQFDUFOHFMVJE HFVSIJOEFSFOTUPG
r HPFEFEBHMJDIUUPFUSFEJOH-JWJOH.BDIJOFLBT
r UPOFOWBOEF-JWJOH.BDIJOFFOEF[VJWFSJOHNFUQMBOUFO FOJONJOEFSFNBUFEF
CJPWFSHJTUJOHTJOTUBMMBUJF CJKWPPSLFVSCJKEFDFOUSBMFIBMBOOFYCJOOFOLPNTU
r IFUBGTMVJUFOWBOEFFEVDBUJFWFUVJOFO NFUXBUFSSFUFOUJF FOEFXJKL XPOJOHFO FO
PWFSJHQSPHSBNNBNFUAWFSCMJKGTLXBMJUFJU WBOEFPWFSJHFIJOEFS TQPPS[POF ņŋ
Figuur 15.20
Conceptuele schetsen plan EVA Centrum en SI
Tussenfases eind 2003

7PPSEFPOUXJLLFMJOHWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOUJTBMTWFSWPMHPQEF#*(POEFS[PFLT
FOPOUXJLLFMJOHTHSPFQFFOOJFVXFXFSLHSPFQTBNFOHFTUFMENFUEBBSJOEF4UJDIUJOH
&7"$FOUSVN EFPOUXFSQFSTWBOIFU&7"$FOUSVN EFFOFSHJFEFTLVOEJHF EFQSPDFT
CFHFMFJEFS FOEFHFNFFOUF$VMFNCPSH5FWFOTJTFFOLMBOLCPSEHSPFQNFUTQFDJBMJTUFOFO
CFMBOHIFCCFOEFOTBNFOHFTUFME XBBSPOEFSFFOWFSUFHFOXPPSEJHJOHWBOEFCFXPOFST ŇŅ
XBBSNFFVJUXFSLJOHFO WBSJBOUFOFOVJULPNTUFO[JKOCFTQSPLFOFOHFUPFUTUEBOXFMPQ
FMLBBS[JKOBGHFTUFNE
ņň Uitkomsten van deze werkbijeenkomsten, workshops en besprekingen worden in dit hoofdstuk integraal opgenomen, zo mogelijk met
verwijzing naar de verslaglegging.
ņŉ De site met het kennisplatform
van De stichting E.V.A.: http://
www.evalanxmeer.nl en van het EVA
Centrum; met kennis platform, ontwikkelingsplatform en de (met een
voor niet belanghebbende actoren
door middel van een wachtwoord

afgeschermde) ontwikkelingsportaal: een hoog bouwvolume parallel aan
het spoor.
http://www.evacentrum.nl.

ņŊ Er is onderscheid gemaakt tus-

sen de (dag)licht vragende deelcomponenten en de componenten die
licht (en zicht) onafhankelijk zijn.
ņŋ In deze eerste fase van het
proces was nog sprake van een
kleiner programma van eisen, en een
sterke nadruk op het ‘afsluiten’ van
de spoorzone-geluid hinder door

ŇŅ In de klankbord ontwikkelingsgroep voor de Sustainable Implant
met biogascentrale zitten: V&L
Consultants, C.O.R.E. International,
Atelier 2T Architecten, Gemeente
Culemborg, Stichting E.V.A.,
Stichting EVA Centrum, enkele
bewoners (waaronder een vertegenwoordiger vanuit de BEL,
de Bewonersvereniging EVA487
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1BSBMMFMBBOEFPOUXJLLFMJOHWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOUDRCJPWFSHJTUJOHTJOTUBMMBUJFFO
-JWJOH.BDIJOF [JKOPOUXJLLFMJOHTXPSLTIPQTHFPSHBOJTFFSENFUNPHFMJKLFFYQMPJUBOUFO
FOTQFDJBMJTUFOWBOVJUEFQSPHSBNNBIPPGEPOEFSEFMFO IPUFM IPSFDB XFMMOFTTFO&7"
"DBEFNJF 0PLCJKEF[FPOEFSEFMFOMBHEFOBESVLPQWFSOJFVXFOEFDPODFQUFODR
VJUXFSLJOHHFSJDIUPQWFSEFSHBBOEFEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH0QCBTJTEBBSWBOJTFFO
VJUHFCSFJEBDUJWJUFJUFOQSPHSBNNBPQHFTUFME<4UJDIUJOH&7" B>
%FPPSTQSPOLFMJKLFMPDBUJFWPPSEF4VTUBJOBCMF*NQMBOUJOEF[VJEPPTUIPFLWBOEFLBWFM
XJOOFOEFTDIFUTPOUXFSQ JTCJOOFOEFHFTUFMEFQBSBNFUFSTLPNFOUFWFSWBMMFO*O
FFSTUFJOTUBOUJF[JKOESJFOJFVXFPOUXFSQWBSJBOUFOVJUHFXFSLU WBSJBOUFO** ***FO*7<7SJFT
5JNNFSFO B> WPPSFFOTJUVFSJOHSFTQFDUJFWFMJKLBBOEF[VJELBOUWBOEFLBWFMFOJO
EFOPPSEXFTUIPFLŇ
Figuur 15.21

Conceptuele schetsen plan EVA Centrum en SI
Tussenfases begin 2004

%FVJUXFSLJOHFOJOUFHSBUJFWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOUJTWBOBG7BSJBOU***NFFSJOEFUBJM
POEFS[PDIUŇ¤*OEF[FQFSJPEFXFSEFOEFFFSTUFQMBOOFOWPPSEFOBBTUHFMFHFOTQPPS[POFŇ©
EPPSIFUTUFEFOCPVXLVOEJHPOUXFSQCVSFBV,IBOEFLBSHFQSFTFOUFFSE
Figuur 15.22
Conceptueel plan EVA Centrum en SI
Tussenfase begin 2004

/BEJWFSTFXFSLCJKFFOLPNTUFONFUEFPOUXJLLFMJOHTHSPFQ TQFDJBMJTUFOFOFYUFSOFBEWJTFVST
JTIFUQMBOPQCBTJTIJFSWBOBBOHFQBTU#FIBMWFFFOHSPUFSQSPHSBNNBJTEFCFMBOHSJKLTUF
WFSBOEFSJOHEFWFSQMBBUTJOHWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOUOBBSEF[VJEXFTUIPFLWBOEFLBWFM
'JHVVS 
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%PPSTMBHHFWFOEFSFEFOFOIJFSWPPS[JKO
r WBOVJUEFTUFEFOCPVXLVOEJHFCFHFMFJEJOHTHSPFQ-BOYNFFSFOHFNFFOUF$VMFNCPSHXFSE
BBOHFHFWFOEBUEFFOJHPWFSHFCMFWFOWPSNWBOIJOEFS EFUPFFOBGWPFSWBOSFTQHGUFO
TMJCPGDPNQPTUQFSBT PQEFCFTU BVUP POUTMPUFOQMBBUTWBOEFLBWFM NFUEFNJOTUF
IJOEFSWPPSPNXPOFOEFONPFTUXPSEFOHFQMBBUTU FOEBUTUPSUFOWBOBGWBMOJFUJOEF
PQFOMVDIUNBHQMBBUTWJOEFO
r WBOVJUEF4UJDIUJOH&7"$FOUSVNFOCFUSPLLFOQPUFOUJÑMFFYQMPJUBOUFOXFSEFOCF[XBSFO
HFVJUUFHFOIFUWFSXFSLFOWBOBGWBMCJKIFUCJOOFOLPNFOWBOIFUDPNQMFYŇņ
r EFCF[POOJOHWBOEFMPDBUJFWBOEF-JWJOH.BDIJOFXBTOJFUPQUJNBBM CJKPQUJNBMF
POUTMVJUJOHWBOEFBG[POEFSMJKLFHFCPVXWPMVNFT FOEPPSEFJOUFHSBUJFWBOEF-JWJOH
.BDIJOFLXBNEFWFSCMJKGTPQQFSWMBLUFCJOOFOEFDFOUSBMF FOUSFF IBMPOEFSESVLUFTUBBO
Figuur 15.23
Conceptueel plan EVA Centrum en SI
Tussenfase eind 2004

7BOVJUEFPWFSJHFQSPHSBNNBFOEFFMTUSPPNHFSFMBUFFSEFXPSLTIPQT[JKOWFSWPMHFOTIFU
QSPHSBNNBFOEFOBEFSFSBOEWPPSXBBSEFOPOUXJLLFMEFOFDPOPNJTDIPOEFSCPVXE EJF
MFJEEFOUPUEFEFmOJUJFWFSVJNUFMJKLFWBSJBOU 7 CJOOFOIFUDPODFQUVFFMPOUXFSQ 'JHVVS
 
Lanxmeer), Afvalverwijdering
Rivierenland (AVRI), NUON,
Stichting Rioned, Waterschap
Rivierenland.
Ň De overwegingen waren: (1)
dichtbij het afvalwater verzamelpunt;
(2) Living Machine als onderdeel van
de entreehal (NS station zijde); (3)
biogasinstallatie onder entreeplein,
toegankelijk vanuit de parkeerkelder
en (4) scheiding in 5 gebouwvolumes (voortkomend uit overleg met
de stedenbouwkundige supervisiec.q. werkgroep Lanxmeer).
Ň¤ De verschillende varianten
en specifieke uitwerkingen van de
S.I. staan omschreven in [Vries &
Timmeren, 2006a].
Ň© De zone aan weerszijden
van het spoor en NS station in

Culemborg, met een totale lengte
van ruim 2 kilometer en een breedte
tot 200 meter [uiteindelijke plan
in: Khandekar, 2005]. Ondanks
het feit dat de kavel van het EVA
Centrum altijd onderdeel is geweest
van Lanxmeer en haar stedenbouwkundige plannen, werd een deel
van de kavel (het zuidelijke, nieuw
toegevoegde deel) binnen het plan
Khandekar meegenomen in de
voorstellen. Een loodrecht op de
spoorzone geprojecteerde groene
zone (tangentiaal ten opzichte van
het oude centrum) werd voorgesteld.
Ondanks de nadrukkelijke vraag van
de stedenbouwkundige werkgroep
deze voorstellen te negeren, is in
eerste instantie toch getracht de
zone te verwerken in de plannen
voor het EVA Centrum (zie figuur

15.22). Het heeft uiteindelijk geleid
tot een aangepast plan waarin het
complex als schakel is uitgewerkt
tussen beide stedenbouwkundige
plannen, en deze daarbij op elkaar
afgestemd.
Ňņ Dit betrof niet alleen een
gevoelsmatig argument vanuit de
Stichting, maar werd tevens onderbouwd vanuit de Feng Shui en
Permacultuur (dit wordt door de
ontwerper niet onderschreven: de
basis van het recycleren van afval
is dat het niet beschouwd wordt als
afval maar als grondstof. Als zodanig
is het verdedigbaar vanuit de leer van
de permacultuur dat een dergelijke
behandeling c.q. opwekking geïntegreerd kan worden met het binnenkomen van een gebouw of wijk).
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0QCBTJTWBOEBUPOUXFSQJTWFSWPMHFOTEFSVJNUFMJKLFJOUFHSBUJFHFPQUJNBMJTFFSE
%FCFMBOHSJKLTUFXJK[JHJOHJTIFUPQOFNFOWBOFFOHFTMPUFOCPVXWPMVNF DRAHBSBHF NFU
FFOWSJKFIPPHUFWBONFUFS XBBSJOEFHGUHFTUPSULBOXPSEFO POEFSCFOFWFMJOH UFSXJKM
EFSVJNUFWPMMFEJHJTBGHFTMPUFOWBOEFCVJUFOMVDIU
%F-JWJOH.BDIJOFJTUFOCFIPFWFWBOFFOHSPUFSFnFYJCJMJUFJUFOIFULVOOFOIBOEIBWFO
WBOFEVDBUJFGAUPOFOCJKEFFOUSFF PQHFTQMJUTUJOWJFSQBSBMMFMMFCFIBOEFMJOHTUSBKFDUFO JO
WPSJHFWBSJBOUFOXBSFOEBUFSUFMLFOTESJF *OEFHFUPPOEFVJUXFSLJOHJTÏÏOWBOEFWJFS
QBSBMMFMMFCFIBOEFMJOHTUSBKFDUFOUFSFEVDBUJFHFIBOEIBBGEJOEFFOUSFFIBM%FPWFSJHFESJF
[JKOBMTPOEFSEFFMWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOUVJUHFXFSLUUXFFJOEFHMB[FOLBT HFÕOUFHSFFSE
NFUFFOUIFFUVJO UFO[VJEPPTUFOWBOEFWFSHJTUJOHTJOTUBMMBUJFFOÏÏOJOEFHMB[FO4*oUPSFO
HFMJKLEFWBSJBOUFO* ** ***FO*7 
)FUUPUBMFWMPFSPQQFSWMBLWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOUCJOOFOEF[FWBSJBOU 7 CFTUBBOEF
VJUEFBOBÑSPCFWFSHJTUJOHTJOTUBMMBUJF 8,, 3FUPVSFUUFFO-JWJOH.BDIJOF WFSEFFMEPWFS
UXFFMPDBUJFT  'JHVVS CFESBBHU N FYDMVTJFGEFDPNQPTUFSJOHTSVJNUFWBO
DBN EJFJTVJUHFXFSLUBMTPOEFSEFFMWBOEFCFTUBBOEFDPNQPTUFSJOHTJOSJDIUJOHCJK
EFTUBETCPFSEFSJK HFMJKL7BSJBOU*7 FOEFPQTMBHWBOIFUWMPFJCBSFFČVFOUJOEFSFUFOUJF
CFLLFOTŇŇ
7BOVJUEFPWFSJHFQSPHSBNNBFOEFFMTUSPPNHFSFMBUFFSEFXPSLTIPQT[JKOIFUQSPHSBNNB
WPPS&7"$FOUSVNFOEFOBEFSFSBOEWPPSXBBSEFOPOUXJLLFMEFOFDPOPNJTDIPOEFSCPVXE
%F[FWPSNFOIFUVJUHBOHTQVOUWPPSEFLFV[F DRWFSEFSFPQUJNBMJTBUJFWBO7BSJBOU7
%PPSTMBHHFWFOE[JKOOJFUEFCFOPEJHEFPQQFSWMBLUFO EJF[JKO CJOOFOEF[FVJUXFSLJOH 
IPHFSEBOCJK7BSJBOU*7 NBBSEFNPHFMJKLIFEFOWPPSOBEFSFSVJNUFMJKLFPQUJNBMJTBUJF 
JOUFHSBUJFWBOGVODUJFTFOPGLMJNBUJTFSJOHFOQSPDFTUFDIOJTDIFPQUJNBMJTBUJFDRIFSHFCSVJL
WBOSFUPVSTUSPNFOFOQSPDFTPQUJNBMJTBUJF
)FUEFmOJUJFWFQSPHSBNNBFOEFPQUJNBMJTBUJFWBOVJUEF[VJEXFTUFMJKLFMPDBUJFWBOEF
HGUBnFWFSJOHDRCJPWFSHJTUJOHTJOTUBMMBUJF EFSVJNUFMJKLFPQUJNBMJTBUJF EFCPVXLVOEJHF
JOUFHSBUJFWBOEF-JWJOH.BDIJOFFOEFUFDIOJTDIFVJUXFSLJOHWBOEFTUSPNFOFOTZTUFFN
DPOmHVSBUJF [JFI WPSNFOEFCBTJTWPPSIFUCJOOFOEJUPOEFS[PFLPQHFOPNFO
EFmOJUJFWFTDIFUTPOUXFSQWPPSIFU&7"$FOUSVNFO4VTUBJOBCMF*NQMBOU<5JNNFSFO
5BXJM B7SJFT5JNNFSFO B>

15.4.3
definitieve schetsontwerp
EVA Centrum en hotel ‘De Luchtendans’
*OQMBBUTWBOIFUTDIFJEFOWBOEFTUFEFMJKLFTQPPS[JKEFFOEFNFFSOBUVVSMJKLFXJKL[JKEF 
USBDIUIFUPOUXFSQCFJEFPNHFWJOHTUZQPMPHJFÑONFUFMLBBSUFWFSXFWFOWJBFFOPOEFSMJOHF
APNBSNJOHŇň
)FUDPNQMFYTDIFSNUEFFJHFOUVJOFOFOFFOEFFMWBOEFXJKLBGWBOEFFWFOUVFMFHFMVJET
ESVLWBOVJUEF[JKEFWBOEFTQPPS[POF POUXJLLFMJOH %F4VTUBJOBCMF*NQMBOUFO-JWJOH
.BDIJOF[JKOHFÕOUFHSFFSEJOEFPQMPTTJOHWBOBGTDIFSNJOH [JFI 
)FUHFCPVXPNTMVJUEFCJOOFOUVJOBBOESJF[JKEFO"MMFFOEFLBWFM[JKEFMBOHTEFMBOH[BBN
WFSLFFSTSPVUFEPPSEFXJKL-BOYNFFSFOEFESJOLXBUFSSFUFOUJF[POFTBOOFYGSVJUCPPN
HBBSEFO NFU[JDIUMJKOFOOBBSEF8BUFSUPSFOFOEBBSBDIUFSEF4UBETCPFSEFSJK JTPQFO
HFMBUFO7JBFFOTVCUJFMFHFMFEJOHJOQSJWBDZ[POFSJOHCFIPVEUEFUVJOWBOIFUDPNQMFYIBBS
FJHFOTFNJCFTMPUFOFOUFHFMJKLFSUJKEVJUOPEJHFOEFLBSBLUFS
%FUVJO[FMGJTJOHFEFFMEJOWFSTDIJMMFOEFAUVJOLBNFSTNFUFJHFOWPPS[JFOJOHFOFO
CJKCFIPSFOEFCFMFWJOHŇŉ%FWFSTDIJMMFOEFCJOOFOUVJOFO[FUUFO[JDIWPPSUPWFSIFUHFCPVX
BMTAIBOHFOEFUVJOFO XFTUHFWFM FOPQMPQFOEFEBLUVJOFODRUFSSBTTFO
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Figuur 15.24
Conceptueel plan EVA Centrum en SI
Eindfase eind 2005

)FUJOEFOPPSEXFTUIPFLHFMFHFO FOWBOVJUIFU/4TUBUJPO[JDIUCBSFFOFFOWPVEJHUF
CFSFJLFOFOUSFFHFEFFMUF NFUABUSJVNFODFOUSBMFIBMWBOIFU&7"$FOUSVNJTIFUIPPHTUF
FOMJDIUTUFHFEFFMUFWBOIFUHFCPVX XBBSPNIFFOBMMFTESBBJU)FUJTEFLFSOWBOA%F
-VDIUFOEBOT FOBMT[PEBOJHBnFFTCBBS&OFS[JKETPOUNPFUFOEF[FWFOCFMBOHSJKLTUF
QSPHSBNNBPOEFSEFMFO )PUFM $POGFSFOUJFDFOUSVN 8FMMOFTT7JUBMJUZDFOUSVN )PSFDB 
5VJOFO &7"-BCPSBUPSJVN FO4VTUBJOBCMF*NQMBOU FMLBBSIJFS BOEFS[JKETEFUXFF
WPSNHFWJOHTXFSFMEFOIFUNFFSPSHBOJTDIFOPPSEFMJKLFEFFMWBOIFUDPNQMFYŇŊNFU&7"
MBCPSBUPSJVN IPSFDBFOXFMMOFTTQSPHSBNNB FOIFUNFFSPSUIPHPOBMFSJUNJTDIFEFFMBBOEF
[VJEFOXFTU[JKEF NFUDPOGFSFOUJF[BMFO &7"1BWJMKPFO IPUFMLBNFST BQQBSUFNFOUFOFO4*
)FU[VJEXFTUFMJKLFEFFMJTHFCBTFFSEPQSVJNUFMJKLFnFYJCJMJUFJU VJUXJTTFMCBBSIFJEFOLPQQFM
CBBSIFJEWBOGVODUJFTFOSVJNUFOŇŋ
ŇŇ Het hogere grondoppervlak
(ten opzichte van Variant IV) komt
enerzijds door de introductie van de
afgesloten stort-ruimte en door de
minder efficiënte invulling van de
Living Machine over twee (in feite
zelfs drie) gebouwvolumes. Het
gebruikte grondoppervlak voor de
SI onderdelen tezamen is daarbij 320
m2, en 100 m2 t.b.v. compostering.
Ňň Thema’s als zacht/ hard, stedelijk/ landelijk, introvert/extravert,
publiek/ privé, nat/droog worden in
het totaalconcept gevat en via doorkijkjes en gedeeltelijke transparanties
met elkaar verbonden.
Ňŉ De belangrijkste ‘tuinkamers’
zijn: een kruidentuin annex ‘terrassen tuin’ in de meest luwe en
bezonde (noordoost)hoek, nabij
de verschillende horecaprogramma
onderdelen en de retentievijvers
van het complex; een werktuin annex atelier tuin, gekoppeld aan het
EVA Paviljoen, met onder andere
een klein amphitheater en diverse

open werkplekken; een biologische
zwemvijver met ‘wellness hut’ in het
midden ervan; en een ‘secret garden’
met (doorgezet) hoogstam fruitbomen, belevingstuinen (geur e.a.).
ŇŊ De schijnbaar amorfe vormen
van het noordelijke gebouwdeel
en EVA Paviljoen zijn ontworpen
op basis van een sterk geometrisch
concept, zodat bouwbaarheid en
bouwkosten goed beheersbaar zijn
en functionaliteit gegarandeerd blijft.
Ňŋ Het gehele complex en met
name de verwevingen van functies en ruimten is zoveel mogelijk
ontworpen volgens de principes
van de ‘Reggio Emilia’ stroming
en de ‘Permacultuur’. Volgens de
pedagogische stroming van Reggio
Emilia, die eind jaren negentig
sterk in de belangstelling stond, is
de omgeving de 3e pedagoog. Hoe
rijker aan impulsen de omgeving is
ingericht, des te groter is de bagage
waarmee kinderen de wereld in
gaan. Een ‘rijke’ omgeving levert
waardevolle referentiebeelden aan

de opgroeiende generatie, die binnen enkele decennia zelf de richting
bepaalt waarin de samenleving zich
ontwikkelt. In deze visie is de rol
van architect en ontwerper van de
ruimtelijke ordening in de samenleving bijzonder groot. Integratie
van de functies wonen, werken en
recreëren verlevendigt woonwijken.
Het biedt daarnaast meer kansen om
werk, zorgtaken en ontspanning te
combineren en betekent bovendien
een aanzienlijke vermindering van
woon-werkverkeer. Mens- en milieuvriendelijke architectuur en een
zorgvuldig vormgegeven stadslandschap verhogen de belevingswaarde
en betrokkenheid van mensen bij
hun omgeving en bij het milieu. Het
‘vormgeven aan een sociale samenleving’, waarin mensen gemakkelijk
contact met elkaar maken en kinderen met elkaar opgroeien, is daarom
een belangrijk onderdeel van de
ontwerpopgave aan stedenbouwkundigen en architecten. Een zintuiglijke
beleving staat telkens voorop.
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Figuur 15.25
Lanxmeer met EVA Centrum en SI
Verschillende schaalniveau’s

7PPSEFSVJNUFMJKLFUPFMJDIUJOHPQIFUPOUXFSQWBOIFU&7"$FOUSVNFOEFJOWVMMJOHWBO
EFEJWFSTFQSPHSBNNBPOEFSEFMFO[JFEF#SPDIVSFWBOIFU&7"$FOUSVN<5JNNFSFO
5BXJM B> FOIFU#VTJOFTTQMBO<%SBCCF >

Ruimtelijke integratie en optimalisatie Sustainable Implant en EVA Centrum
%FCBTJTWPPSEF4VTUBJOBCMF*NQMBOUXPSEUHFWPSNEEPPSEFCFIBOEFMJOHWBOEFBGWBM
TUSPNFOWBOEFXJKL-BOYNFFSFOIFU&7"$FOUSVN FOEPPSEFEBBSVJUWPPSULPNFOEF
SFUPVSTUSPNFO BBOHFWVMENFUPQHFXFLUFEBOXFMWBTUHFIPVEFOTUSPNFOCJOOFOIFU
CPVXLVOEJHFEFWJDF5XFFCBTJTDPNQPOFOUFO[JKOFTTFOUJFFMEFBOBÑSPCFWFSHJTUFSNFU
UPFHFWPFHEFTZTUFNFOWPPSEFCFIBOEFMJOHDRWFSXFSLJOHWBOEFBGWBMTUSPNFOWBOEF
XJKL-BOYNFFS #BTJTDPNQPOFOU* FOIFUPQEF-JWJOH.BDIJOFHFCBTFFSEFWFSUJLBMF
LBTDPODFQUNFUIBOHFOEFQSPEVDUJFUVJOFO #BTJTDPNQPOFOU** DPODSFFUVJUHFXFSLUDR
HFÕOUFHSFFSEBMTEVCCFMFHFWFMCJOOFOIFU&7"$FOUSVNPOUXFSQ [JFQBSBHSBBG 
Figuur 15.26
Schetsontwerp EVA Centrum en SI
Plattegrond Begane Grond
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%FPQUJNBMJTBUJFWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOUPQCBTJTWBO7BSJBOU7 DPODFQUVFFMPOUXFSQ
XFFSHFHFWFOJO'JHVVS IFFGU[JDIHFDPODFOUSFFSEPQEFDPNQPOFOUNFUIFUHSPPUTUF
SVJNUFHFCSVJLEF-JWJOH.BDIJOF%PPSEF[FUFTUBQFMFOFOJOEF HFTMPUFO EVCCFMF
LBT HFWFMUFQMBBUTFOWJOEUTZOFSHJFQMBBUTNFUPQMPTTJOHFOPQBOEFSHFCJFEEFEVCCFMF
HFWFMXFSLUBMTHFMVJETCVĊFSWPPSIFUTQPPS [POF HFMVJE FOXBSNUF FOMBUFSNPHFMJKL
XBUFS UFSVHXJOOJOH(FMJKLFFSEFSFWBSJBOUFOJTFFOEFFMWBOEF-JWJOH.BDIJOFUFO
CFIPFWFWBOFEVDBUJFWFEPFMFJOEFOHFIBOEIBBGEJOEFDFOUSBMF FOUSFF IBMňŅ#PWFOEJFO
NBBLUIFUEFNPHFMJKLIFJEUPUXBSNUFUFSVHXJOOJOH UPFQBTTJOHWBO$0JOMBBUFOTQPFM
XBUFSHFCSVJL FČVFOUCJPHBTJOTUBMMBUJF CFUFSNPHFMJKL EPPSEFTJUVFSJOHOBCJK5XFF
BOEFSFTZTUFFNDPNQPOFOUFO[JKOHFÕOUFHSFFSE FOHFPQUJNBMJTFFSE JOIFUSVJNUFMJKL
DPODFQUEFDPNQPTUFFSSVJNUF JOEFLFMEFS FOEFPQTMBHWBOIFUHFSFJOJHEFWMPFJCBSF
FČVFOU%FMBBUTUFNFEFJOWFSCBOENFUEFXFOTWBOVJUIFU&7"$FOUSVN FYQMPJUBOUFO 
PNJOEFUVJOFFOCJPMPHJTDIF [XFN WJKWFSUFSFBMJTFSFO NFUFFOBVUPOPPNXBUFSFO
[VJWFSJOHTTZTUFFNHFCBTFFSEPQOBUVVSMJKLFWFHFUBUJF ň
Figuur 15.27
Schetsontwerp EVA Centrum (begin 2006)
Maquettefoto voorlopig ontwerp

Figuur 15.28
Schetsontwerp EVA Centrum (begin 2006)
Doorsnede S.I. met conferentie/hotelvleugel

ňŅ Dit ‘conventionele’ deel van de
Living Machine beslaat incl. technische ruimte een oppervlak van 81,5
m2, verdeeld over twee verdiepingen.
ň Voor de zekerheid is deze apart

gehouden van de retentie van het
vloeibare effluent van de installatie,
ook al is die van een uitstekende
kwaliteit (de water effluent bakken
onder de galerij kunnen opgevat
worden als veiligheidsbuffer; bo-

vendien worden ze benut voor
secundaire doeleinden zoals reflectie
t.b.v verbeterde daglichttoetreding
en voor opvang van gietwater uit de
hangende tuinen).
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Figuur 15.29
Schetsontwerp EVA Centrum (begin 2006)
Doorsneden S.I. met conferentie/hotelvleugel

Figuur 15.30
Begane grond

Plattegrond en doorsnede Sustainable Implant

1ste. verdieping

Kelder
Doorsnede
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%FUPUBMFPQQFSWMBLUFWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOUJTNFU NEPPSEFHFOPFNEFUPF
HFWPFHEFWPPS[JFOJOHFOSFMBUJFGHF[JFOXFJOJHWFSLMFJOE [JFUBCFM "MTEFDPNQPTUFFS
SVJNUFFOEFPQTMBHWPPSIFUWMPFJCBSFFČVFOUOJFUXPSEFONFFSHFSFLFOEJTEFJOTUBMMBUJF
XFMEFLMFJOTUF  N )FUHSPOEHFCSVJLJTEPPSTUBQFMJOHWBOGVODUJFTWFSNJOEFSE
 N 
Figuur 15.31
Ruimtelijke schets Sustainable Implant
Basiscomponent 1
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Tabel 15.1
Gebruiksoppervlakte systeemonderdelen SI
Installatiedeel

Variant III

Variant IV

Variant V

Variant V+

80,4

97,2

(* 98,5) 141,0

(* 95,3) 137,8

100,0

62,1

biogas installatie & WKK
compostering

(**)

120,0

(**)

100,0

(**)

‘Living Machine’

399,6

314,5

325,4

324

Recycle Shop

107,6

114,8

82,6

54,3

40,6

40,0

16,4

16,4

200,0

119,4

gas opslag
opvang vloeibaar effluent

(***)

160,0

(***)

180,0

(***)

totale oppervlakte (excl. compostering. excl. opvang vloiebaar effluent)

627,6

566,5

565,4

532,5

totale oppervlakte (SI)

907,6

846,5

865,4

680,1

totale grondoppervlakte (SI)

352,8

277,7

320,0

154,2

(*) bruto oppervlakte zonder het oppervlak t.b.v. inrit- c.q. parkeren voor gft-stort
(**) composteringsruimte in de tuin (Variant III) of bij stadsboerderij (Variant IV,V) in de open lucht
(***) ruimte t.b.v. retentievijvers in de tuin EVA Centrum

Figuur 15.32
Ruimtelijke schets Sustainable Implant
Basiscomponent I1
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15.4.4
succes- en faalfactoren
%FVJUXFSLJOHWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOU  JOFFSTUFJOTUBOUJF HFCBTFFSEPQEFBGWBMTUSPNFO
WBOEFXJKLIFFGUCFQBBMEFDPOTFRVFOUJFT/JFUBMMFFOJTEFJOTUBMMBUJFEJSFDUBGIBOLFMJKLWBO
FFOKVJTUFPNHBOHNFUTUSJOHFOUFFJTFODRBBOQBTTJOHWBOHFCSVJL NBBSPPLHFMEUWPPS
FMLFWPSNWBOBGWBMWFSXFSLJOHFOJO[BNFMJOHEBUEF[FPQFOJHFSMFJXJK[FFSHFOTIJOEFS
WFSPPS[BBLU'FJUFMJKLWPSNUEJUEFBDIUFSHSPOEWBOIFUIVJEJHFAFOEPGQJQFEFOLFO FO
PQMPTTFO IFU[PWFSNPHFMJKLWBOEFMFFGPNHFWJOHUSBOTQPSUFSFOWBOAHFWBBSMJKLFTUSPNFO
FOEFPQMPTTJOHEBBSWBOň¤%BUEJUMBBUTUFFFOLFFS[JKEFIFFGUJTVJUHFCSFJECFTQSPLFOJOEF
QSPCMFFNBOBMZTF IPPGETUVLUN FOJOEFEJBHOPTFTUFMMJOHWPPSDFOUSBMFTZTUFNFO
IPPGETUVL 
)FUMPLBBMPQMPTTFOWBOTBOJUBUJFFOFOFSHJFPQXFLLJOH FOIFUEJSFDULPQQFMFOWBOIFS
HFCSVJLEJDIUFSCJKEFHFCSVJLFSTIFFGUCFQBBMEF WFFMBMNJMJFVFOHF[POEIFJETHFSFMBUFFSEF
BTQFDUFOEJFEVJEFMJKLNFFHFXPHFONPFUFOXPSEFOJOIFUPQMPTTFOPNFFOTVDDFTWPMMF
SFBMJTBUJFFOXFSLJOHUFCFXFSLTUFMMJHFO%FLSJUJTDIFGBDUPSFOIFCCFOEBBSCJKCFUSFLLJOH
PQEFGBDUPSFOAUJKE EFDPOEJUJFTWFSTDIJMMFOQFSTFJ[PFOUJKEWBOEFEBH FOFS[JUCJK
IFSOJFVXCBSFCSPOOFOWFFMBMFFOGBTFWFSTDIJMUVTTFOBBCPEFOWSBBH ASVJNUF WPPSEF
QSPEVDUJFFOPQTMBHWBOFOFSHJFFOXBUFSFOWPPSEFWFSXFSLJOHWBOPSHBOJTDIBGWBMFO
BGWBMXBUFSNPFUWPMEPFOEFSVJNUFCFTDIJLCBBS[JKO FOIFUTUFMUFJTFOBBOEFJOSJDIUJOH IFU
HFCSVJLFOTPNTEFLMJNBUJTFSFO FOAUFDIOJFL NFUOBNFEFPOEFSMJOHFWFSCJOEJOHUVTTFO
WFSTDIJMMFOEFUFDIOJFLFOFOTUSPNFOEFJOUFHSBMJUFJU [PEBOJHBGHFTUFNEPQFOHFÕOUFHSFFSE
JOIFUMBOETDIBQFOEFCFESJKGTQSPDFTTFOEBUIFUCJKESBBHUBBOEFPNHFWJOHTLXBMJUFJU NJMJFV
LXBMJUFJUFOTPDJBMFLXBMJUFJU 
3JTJDPGBDUPSFO FOJOEJSFDUTVDDFTGBDUPSFO [JKO
r HF[POEIFJETSJTJDPTCJKVJUWBMJO[BNFMJOHň©FOPGCFIFFSPOEFSIPVEJOTUBMMBUJFEPPS
VJUWBMWBOEFJO[BNFMJOHLBOBGWBM[JDIPQIPQFONFUBMTHFWPMHNPHFMJKLFHF[POEIFJET
SJTJDPT EBOXFMBOEFSFWPSNFOWBOIJOEFS [JDIU HFVS POHFEJFSUF &FO[FMGEFQSPCMFFN
EPFU[JDIWPPSCJKIFUPOEFSIPVEWBOEFJOTUBMMBUJF XJTTFMFOmMUFSTFE &FOCBDLVQ
TDFOBSJPNPFUEBBSPNWPPSWFSWBOHJOHWBONBOLSBDIUFOPGNBUFSJFFMCFTDIJLCBBS[JKOňņ
r WFJMJHIFJEWPPSEFWFSHJTUJOHTJOTUBMMBUJFHFMEUFFOWBTUHFTUFMEFWFJMJHFBGTUBOEUPUEF
HBTPQTMBHWBOUPUNFUFS)FUUZQFHBTPQTMBHJTIJFSCJKCFQBMFOE7PPSEFHFLP[FO
DPOmHVSBUJFJTEFWFJMJHIFJET[POFNFUFS7FSBOEFSJOHFOJOTZTUFFNTBNFOTUFMMJOHFO
DPOmHVSBUJFIFCCFOFĊFDUPQEF[F[POF BGTUBOE FOPQEFJOUFHSBUJFNPHFMJKLIFEFOWBO
EFJOTUBMMBUJF

ň¤ RWZI’s zijn over het algemeen
geur waarneembaar, wat door
toenemende verstedelijking en het
steeds vaker ombouwen van deze,
voorheen buiten de stad liggende,
installaties leidt tot meer meldingen
van hinder. Zelfs bij deze conventionele, centrale manier van behandelen
[Sidler et al., 2004].
ň© Vooral in geval van het eenmalig, dan wel voor langere tijd wegval-

len van de inzameling (bijv. door
ziekte stadsboer, kapot materieel,
e.d.).

ňņ In het Lanxmeer project zijn
vanaf het begin alle relevante
actoren betrokken: de gemeente,
de AVRI, en Zuiveringsschap
Rivierenland. Doordat het project
feitelijk een pilot is en dus enig in
zijn soort, is er voor gekozen de
centrale netwerken als back-up voor-

ziening toe te passen. Een dergelijke
oplossing is minder eenvoudig, dan
wel vergt meer uitwerking, in geval
van extrapolatie van het project naar
andere (bijeen gelegen) gebieden (zie
ook hoofdstuk 7).
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r HFMVJECVJUFOEFOPSNBMFXFSLVSFO NBBSGFJUFMJKLHFEVSFOEFIFUHFIFMFFUNBBMNBH
FSHFFOHFMVJETIJOEFS[JKO#JOOFOXFSLVSFO[BMIFUHFMVJEWBOEFJOTUBMMBUJF PGWBO
CJKWPPSCFFMEIFUUPFEBOXFMBGWPFSFOWBOHGUBGWBMPGDPNQPTU TQPSBEJTDIXBBSOFFNCBBS
NPHFO[JKOňŇ
r HFVSIJOEFSXFUUFMJKLJTSFHFMNBUJHFHFVSIJOEFSOJFUUPFHFTUBBO7BOEBBSEFCJOOFOEJU
IPPGETUVLPNTDISFWFOSBOEWPPSXBBSEFWBOFFOBGHFTMPUFOSVJNUF PPLWPPSIFUATUPSUFO
FODPNQPTUFSFOEFTUBOLDJSLFMTIBOHFOTBNFONFUEFPQTMBHWBOEFUFWFSHJTUFO
QSPEVDUFOňň %FCJPmMUFSTNPFUFO[PSHFOEBUHFFOHFVSIJOEFSPQUSFFEU%FNPNFOUFO
WBOXJTTFMJOHWBOEFmMUFSTNPFUFOLPSUTUPOEJH[JKOFONPHFOOJFUWBBLWPPSLPNFO
r TUPGEFJOTUBMMBUJFNBHHFFO FYUSB TUPGJOEFPNHFWJOHWFSPPS[BLFOňŉ
r WFSLFFSEHFCSVJL QSPDFTCFMFNNFSFOEFTUPĊFOJOBGWBMFOPGBGWBMXBUFS EFBBOXF[JHIFJE
WBO IFSIBBMEF WPPSMJDIUJOHFOFFOJOUFOUJPOBMDPNNVOJUZ [JFPBIPPGETUVLSPM
TUBETCPFSFOIPPGETUVL1W. [JKOWBOEPPSTMBHHFWFOECFMBOHWPPS
HPFEIBOEFMFOWBOCFXPOFSTDRHFCSVJLFST
r CFIFFSTCBSF LPTUFOJOFFOWSPFHUJKEJHTUBEJVNNPFUEBBSUPFJOOBVXFTBNFOXFSLJOH
NFUCFMBOHIFCCFOEFOFFOFDPOPNJTDINPEFMPQHFTUFMEXPSEFOňŊ
r EJNFOTJPOFSJOHEJUJTCFMBOHSJKLCJKIFUTMVJUFOWBOEFLSJOHMPQFO XBBSCJKEFOBESVL
WFFMBMMJHUPQLXBOUJUFJU BGTUFNNJOHWBOPVUQVUFOJOQVUWBOEFWFSTDIJMMFOEFQSPDFTTFO 
%PPSIFUXJK[JHFOWBOIFUQSPKFDU EFXJKLTBNFOTUFMMJOH EFHFCSVJLFSTCFXPOFST MFFG
TUJKM FOWBOEFPNHFWJOH[JKOJOTUBMMBUJFTNPHFMJKLPOWPMEPFOEFHSPPUEBOXFMUFLMFJO
HFEJNFOTJPOFFSE
r XFHWBMMFOTZTUFFNPOEFSEFMFOIFUCFMBOHWBOEFEJSFDUFUPFQBTTJOHWBOEFSFUPVSTUSPNFO
WBOEF4*NBBLUEBUAFFOBBOOFNFS JOEF[JOWBOPOUWBOHFSHFCSVJLFSWBOEFSFUPVS
TUSPNFO  [FFS OBCJKOPPE[BLFMJKLJT*O-BOYNFFSCFUSFGUEJUIFU&7"$FOUSVN NFUFFO
SFMBUJFGIPHFXBSNUFWSBBH FOEFTUBETCPFSEFSJK NFUFFONFTUDRDPNQPTUWSBBH ňŋ
&FOHSPPUEFFMWBOEFJOTUBMMBUJFJTNFFHFOPNFOBMTPOEFSEFFMWBOIFU&7"$FOUSVN
BSDIJUFDUPOJTDIHFÕOUFHSFFSEFOPQHFOPNFOJOEFFYQMPJUBUJF ŉŅ
r BMHFNFOFOBEFMFOCJK WPSNFOWBO [FMGCFIFFSEFJOUFHSBUJFWBOEFWFSTDIJMMFOEF
PQMPTTJOHFOJOÏÏOWPPS[JFOJOHFOEFLFV[FWPPSIFUJOFJHFOCFIFFSIPVEFOWBOEF
FTTFOUJÑMF PG[FMGTBMMF OVUTWPPS[JFOJOHFOCSFOHFO[FLFSFSJTJDPTSPOEPNEFLXBMJUFJUFO
DPOUJOVÕUFJUNFU[JDINFF&SNPFUFOCBDLVQWPPS[JFOJOHFOHFSFBMJTFFSEXPSEFOWPPSEF
FTTFOUJÑMFWPPS[JFOJOHFO ESJOLXBUFSMFWFSJOH BGWBMWFSXFSLJOH FOFSHJFMFWFSJOH #JOOFO
EFVJUXFSLJOHWBOEF4*JO&7"-BOYNFFSFOWBOIFU&7"$FOUSVNXPSEFOEBBSUPFEF
BBOXF[JHFJOGSBTUSVDUVSFOCFOVUŉ*OEFMPPQWBOWFSEFSFPOUXJLLFMJOHXPSEUJOTBNFO
XFSLJOHNFUCFMBOHIFCCFOEFO FYQMPJUBOUFO WBOVJUIFU&7"$FOUSVNPOEFS[PDIUJO
IPFWFSSFIFUEPFMWBO[FMGWPPS[JFOJOHFOWPMMFEJHFPOULPQQFMJOHVJUHFXFSLULBOXPSEFO
0WFSHFCMFWFOJTIFUSFBMJTFSFOWBOÏÏODFOUSBMFBBOTMVJUJOHPQIFUSJPMFSJOHTOFU XJKL
-BOYNFFS &7"$FOUSVNFO4* FOPQIFUFMFLUSJDJUFJUTOFU &7"$FOUSVNPOEFSEFMFO
FO4* ŉ¤#JKOBEFSFVJUXFSLJOHWBOEFAUFSVHWBMQPTJUJFTFOFFOHFEFHFO[FMGCFIFFSJTIFU
NPHFMJKLEFLBOTPQPOEFSCSFLJOHWBOEFEFOVUTWPPS[JFOJOHLMFJOFSUFLSJKHFOEBOCJK
BGIBOLFMJKLIFJEWBODFOUSBMFOFUUFOŉ©<WFSHFMJKL8PSUNBOOFUBM QQ>
r KVSJEJTDIFCFMFNNFSJOHFOŉņ[PCMJKLUVJUKVSJTQSFEFOUJFEBUIVJTIPVEFMJKLFBGWBMTUSPNFO 
XBBSPOEFS('5 OJFUXPSEFOHF[JFOBMTQPTJUJFWFMJKTUQSPEVDUFOPNUFNFOHFOFOUF
WFSHJTUFONFUNFTU%JUCFUFLFOUEBUIFUEFWSBBHJTPGIFUEJHFTUBBU VJUWFSHJTUQSPEVDU 
VJUEFWFSHJTUJOHTJOTUBMMBUJF POEBOLTEBUFSNFTUXPSEUCJKHFWPFHE HF[JFOLBOXPSEFO
BMTFFONFTUTUPGEJFLBOXPSEFOWFSXFSLUJOIFULBEFSWBOIFU.FTUTUPĊFOCFTMVJU*OEJFO
EJUOJFUHFWBMJTNPFUIFUEJHFTUBBUBMTBGWBMTUPGXPSEFOBGHFWPFSEFO[BMFFOBOEFSF TFNJ 
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WBTUFPSHBOJTDIFBGWBMTUPG CJKWQBSLBGWBM BMTTVCTUJUVVUEJFOFO
r PWFSWFSIJUUJOHWFSUJDBMFLBTWPPSIFULVOOFOHFCSVJLFOWBOEFXBSNUFWBOEFLBTJT
HFLP[FOWPPSFFOWPMMFEJHHFTMPUFOTZTUFFN&SCFTUBBUWPPSEF[VJWFSJOHTHFXBTTFO FO
NFUOBNFWPPSEFHFQMBOEFBHSBSJTDIFHFXBTTFOSJTJDPWBOTDIBEF CJKUFNQFSBUVSFO
P$ )FULPFMTZTUFFNPQCBTJTWBOSFUPVSXBUFSWBOVJUEFBRVJGFSJTEBOPOWPMEPFOEF 
[PEBUFFONPHFMJKLIFJEUPUPQFOFOWBOEFLBTBBOXF[JHNPFU[JKO

ňŇ Als eis buiten werktijd (voor
8.00, en na 17.00 uur) geldt de normale geluidshinder eis: <35 dB(A)
op de nabije gevels; binnen werktijd
kan worden aangehouden: maximaal 2,5% van de tijd tot 70 dB(A),
normale geluidsniveau <55 dB(A)
[Sidler et al., 2004].
ňň De grootte van de stankcirkels
is afhankelijk van hoeveelheid en
de manier van opslag hier eisen aan
kunnen worden verbonden. De
grootte van de stankcirkels zijn sterk
afhankelijk van toe te passen maatregelen. Voor de toetsingscriteria
voor een milieuvergunning voor een
mestvergistinginstallatie met co-producten vormt de Handreiking LA06
(Co)vergisting van mest van infomil
de referentie. Anno begin 2006 is er
nieuw ‘stankbeleid’ in voorbereiding
(wetsvoorstel geurhinder en veehouderij). Deze wet maakt de rol van
gemeenten als bevoegd gezag (binnen de marges, zoals opgesteld door
het Rijk) om grenzen in te stellen.
ňŉ De installatie omvat geen stof
emitterende processtappen. Enig
mogelijke hinder zijn de compostering en het storten van afval. Beide
activiteiten zijn om twijfel te voorkomen (elk afzonderlijk) geplaatst in
afgesloten ruimten.
ňŊ In Lanxmeer is op basis van de
kwantitatieve analyse in een vroeg
stadium gekozen voor het opzetten
van een economisch model voor 10
jaar en de specifieke installatiedelen
c.q. -componenten I.1 en I.2 inclusief het composteren (zie hoofdstuk
15.3.5) [Sidler et al., 2004]. Uit de
studie bleek een mogelijke economische exploiteerbaarheid van
dit deel van de installatie (neutrale
exploitatie). Hierbij zijn wel bepaalde
aannames gedaan (zoals inzet van
vermeden kosten ten gunste van
het project). Het merendeel van de
aannames is inmiddels binnen de

biogas ontwikkelingsgroep door de
betrokken partijen bevestigd [Vries,
2005b]. Alleen de jaarlijkse afdracht
van €100 aan vermeden kosten door
bewoners is nog niet definitief vastgesteld (uitkomsten van de bewonersenquete met de concrete vraag
hieromtrent tonen wel de brede bereidheid hiertoe [Vries & Timmeren,
2006]). Het na precipitatie verwerken
van slib in de Living Machine, heeft
mogelijk effecten op de exploitatie
van de Living Machine; die effecten
zijn in de studie niet meegenomen.
Voor de installatiedelen I.3 en I.4
is een neutrale exploitatie gebaseerd op gerealiseerde projecten
[Timmeren 2002a; Timmeren,
2000a]. De installatiedelen II.1 t/m
II.4 (zie hoofdstuk 15.3.5) zijn als
onderdeel van het EVA Centrum
meegenomen binnen het exploitatieplan [Drabbe, 2005d]. De grootste
extra investeringen zijn de kosten
voor de warmte terugwinning en de
kosten voor warmteopslag (aquifer,
putten en pompen). Deze kosten
moeten kunnen worden terugverdiend door warmtelevering aan het
EVA Centrum (en met name aan de
Wellness-programma delen).
ňŋ Eén en ander heeft stedenbouwkundige consequenties (ten
dele uitgewerkt in de hoofdstukken
9 en 11). Wat buiten deze studie
valt, maar zeker vraagt om vervolg
onderzoek zijn studies naar de
verhouding tussen het SI concept en
de bebouwing (of meer toegespitst:
naar energievraag en compostverwerkingscapaciteit nabij).

en Zuiveringsschap Rivierenland).
Voor de elektriciteitsopwekking in
de WKK wordt als ‘terugval positie’
de plaatsing van extra gasturbines
en het overschakelen van biogas
op aardgas, bioethanol of LPG
overwogen. Voor de verwarming
is de plaatsing van een noodketel
op aardgas een optie. Daarnaast is
binnen het energie en waterconcept
elektriciteitsvoorziening via de twee
decentrale windturbines en photo
voltaïsche cellen op enkele dakdelen
(niveau 1 en 5) in combinatie met
opslag in Lithium-ion batterijen
uitgewerkt.
ŉ¤ Het systeem wordt uitgewerkt
met een intern controle- en verrekeningssysteem.
ŉ© Zie ook Probleemanalyse
Hoofdstuk 3.2.2, Hoofdstuk 5.4.2 en
Diagnosestelling Hoofdstuk 6.3.1 /
6.3.2 en Hoofdstuk 7.3.1 .
ŉņ Een ander aspect is het bevoegd
gezag. Binnen de huidige ontwikkelingstrajecten is tot dusverre er
van uitgegaan dat dit de gemeente
is (die als partij volwaardig betrokken is binnen de werkgroep). Uit de
IVB volgt dat de provincie bevoegd
gezag wordt indien van buiten de
inrichting afkomstige ingezamelde
of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen met een capaciteit ten
aanzien daarvan van 35 m3 of meer
(cat. 28.4 a.1o. IVB) de opslag van
afvalproducten meer is dan 1.000 m3
(cat. 28.4 a.6o. IVB), de doorzet mag
niet meer zijn dan 15.000 ton per
jaar (cat. 28.4 c.1o.).
ŉŇ Bij deze interactieve werkwijze
ŉŅ De uitwerking is plaatsspecifiek. wordt
vooral met uitvoering en
Al zijn de principes eenvoudig te
beheer leerervaring opgedaan die de
extrapoleren naar vergelijkbare typokwaliteit van planvorming en ontlogieën en functies, zoals kantoren.
werp vergroten, al leidt het in eerste
ŉ Er zijn voor de backup van de instantie ook tot een grotere comenergie en sanitatie-voorziening
plexiteit en vereist het intensieve en
voorlopige afspraken gemaakt met
goed georganiseerde communicatie.
de belanghebbenden c.q. beheerders (Gemeente Culemborg, Nuon
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#JKDPNQMFYFWSBBHTUVLLFOJTFFOEFFMWBOEFPO[FLFSIFEFOWBOTUSVDUVSFMFBBSEFO[FMGT
UIFPSFUJTDIOJFUUFFMJNJOFSFO)FU[JKOEFOJFUUFDIOJTDIFPO[FLFSIFEFO [PBMTIBBMCBBSIFJE
FOBBOWBBSECBBSIFJE EJFBMTFFO[XBBSEWBO%BNPDMFTCPWFOIFUQSPDFTCMJKWFOIBOHFO
%JUTPPSUPO[FLFSIFEFOLVOOFOVJUTMVJUFOEJOEFQSBLUJKLHFUPFUTU FONPHFMJKLPQHFMPTU
XPSEFO)FUWFSIPHFOWBOEFDPNQMFYJUFJUCJOOFOIFUPOUXJLLFMJOHTQSPDFTMFWFSU
BBOWVMMFOEFWPPSXBBSEFO)FUBGTUBQQFOWBOEFTFSJÑMFXFSLXJK[F CFMFJE QMBOWPSNJOH 
POUXFSQ VJUWPFSJOH CFIFFS [PBMTCFTQSPLFOJOIPPGETUVLJTWBOEPPSTMBHHFWFOE
CFMBOH7PPSBMEFPWFSHBOHWBOQMBOWPSNJOHOBBSPOUXFSQFOVJUWPFSJOHWFSMPPQUWBBL
TMFDIU#FIFFSEFSTFOPOUXFSQFSTIFCCFOOBVXFMJKLTJOUFSBDUJF<(FMEPG >%PPSIFU
JOUSPEVDFSFOWBOQBSBMMFMMFXFSLXJK[FO EJHJUBBMFOGZTJFL OBBnPPQWBOFFOWPPSCFSFJEFOEF
JOUFOTJFWFQFSJPEFWBOWJTJFWPSNJOH LBOFFOJOUFSBDUJFWFVJUWPFSJOHPOUTUBBOWBOEF
POUXJLLFMEFWJTJFŉŇ%FCJOOFOEFPOUXJLLFMJOHWBOIFU&7"$FOUSVNFO4VTUBJOBCMF
*NQMBOUHFCSVJLUFAESJFTQPSFOBBOQBL NFU[PXFMFFOEJHJUBMFBMTFFOGZTJFLFXFSLPNHFWJOH
NBBLUEFDPNQMFYJUFJUWBOEFPQMPTTJOH FO XFSLCBBS FOLBOEFSPMWBOEPNJOBOUFFOPG
DSVDJBMFBDUPSFOPOEFSTUFVOFOFOXBBSOPEJHSFEVDFSFO%JUQSPDFT FOEFPOUXJLLFMJOHWBO
&7"$FOUSVNFO4VTUBJOBCMF*NQMBOUJO-BOYNFFSJT UFOUJKEFWBOBGSPOEJOHWBOEJU
POEFS[PFL OPHWPMPQHBBOEF

15.5
Conclusies & Afronding Deel IV
15.5.1
Conclusies hoofdstuk 15
t "GWBMJTFFOOVUUJHFHSPOETUPGCJOOFOEFTUFEFMJKLFPNHFWJOH)PFWFSEFSWBOEFACSPO
[FXPSEUBGHFWPFSEFOHFCVOEFMEEFTUFNJOEFSFOMBBHXBBSEJHFSEFNPHFMJKLIFEFOWPPS
WPMIPVECBSFWFSXFSLJOH7PPSBMPSHBOJTDIBGWBMLBOCJKFFOHPFEFJOSJDIUJOHFOCFIFFS
WFSXFSLUÏOIFSHFCSVJLUXPSEFOCJOOFOEFEJSFDUFMFFGPNHFWJOHWBONFOTFO
t ,PSUTMVJUFOWBOLSJOHMPQFOPQCBTJTWBOMPLBMFTBOJUBUJFNFUFOFSHJFPQXFLLJOHMFWFSU
FFOCJKESBHFBBOIFUSFEVDFSFOWBOEF$0VJUTUPPUFOSFMBUJFGHPFELPQFFOFSHJF
PQXFLLJOHVJUIFSOJFVXCBSFCSPO*OFFOXJKLBMT-BOYNFFSHFFGUBMMFFOEFHBT
PQCSFOHTUPOWPMEPFOEFFDPOPNJTDIWPPSEFFM%FIPFWFFMIFJEOFUUPUFXJOOFOHBTJT
UFHFSJOHWPPSEFJOWFTUFSJOHFOFYQMPJUBUJFWBOEFJOTUBMMBUJF
t %FVJUXFSLJOHWBO SVJNUFMJKLF JOUFHSBUJFWBOTZTUFFNDPNQPOFOUFOJTCJKJOTUBMMBUJFT
PQCBTJTWBOEFDFOUSBMFDPODFQUFO[FFSMPDBUJF QSPHSBNNBFOHFCSVJLFSTTQFDJmFL
6JUXFSLJOHFO[JKOEBBSEPPSNPFJMJKLUFFYUSBQPMFSFO
t 7PPSXBBSEFWPPSIFUTMVJUFOWBOLSJOHMPQFOPQLMFJOFTDIBBMJTIFUWFSXFWFOWBO
WFSXFSLJOHWBOBGWBMTUSPNFOFOEJSFDUFUPFQBTTJOHWBOEFSFUPVSTUSPNFO%JULBOWJB
FFODPNQBDUFCPVXLVOEJHFTBNFOIBOHNFUHSPFOFCVJUFOSVJNUFOBCJK CJKWPPSLFVS
NFUBHSBSJTDIFCFTUFNNJOH EJFJOFFOXFEFSLFSJHFSFMBUJFNFUFMLBBSTUBBO
t 6JUIFUBGWBMWBOÏÏOIVJTIPVEFO HFMJKLBBSEFOHSPPUUFCJOOFOEF DPOUFYUWBOEF XJKL
-BOYNFFS LBOOBHFOPFHNBBSEHBTFRVJWBMFOU BF QFSKBBSXPSEFOHFXPOOFO
)JFSWBOJTDBFFOEFSEFCFOPEJHEWPPSQSPDFTWFSXBSNJOH [PEBUNBFSFTUFFSU
WPPSUPFQBTTJOHDRUPFMFWFSJOHUCWWPMIPVECBSFFOFSHJFWPPS[JFOJOHOBCJK%BBSOBBTU
MFWFSUEFXJKL XPOJOHFO SVJNNDPNQPTU HSPOEWFSCFUFSBBS FODBN
HFCSVJLTXBUFSQFSKBBS
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t #JKBOBÑSPCFWFSHJTUJOHLBOIFUPQHFXFLUFCJPHBTXPSEFOCFOVUWPPSFOFSHJFPQXFLLJOH
JOFFO8,, FO OBMJDIUFCFIBOEFMJOH WPPSEJSFDUFUPFQBTTJOH%FLFV[FXPSEU
CFQBBMEEPPSEFNPHFMJKLIFJEUPUBG[FUUFOWBOHBTFOPGSFTUXBSNUF FOEPPSEFQSJKT
EJFFSWPPSCFUBBMEXPSEU#JOOFOEFIVJEJHFDPOUFYUJTUPFQBTTJOHCJOOFO8,, 
POEBOLTEFIPHFSFKBBSMBTUFO HVOTUJHFSEPPSEBUEJU EJSFDU CJKESBBHUJOEF FJHFO 
FOFSHJFCFIPFGUFFOEFOPPE[BBLUPUPQTMBHXPSEUHFNJOJNBMJTFFSE
t )FUMPLBBMPQMPTTFOWBOTBOJUBUJFCJOOFOIFUHFÕOUFHSFFSEFDPODFQUIFFGUOBBTUEF
WPPSEFMFOWBOIFSHFCSVJLPPLNJMJFVUFDIOJTDIFWPPSEFMFOIFUWPPSLPNUNJMJFVFĊFDUFO
UJKEFOTUSBOTQPSUDRWFSTOFMUEFEFUFDUJF FONBBLUIFU[VJWFSFOWBONFEJDJKOFO
IPSNPPOSFTUFOVJUIFUBGWBMXBUFSCFUFSNPHFMJKLEBOJOEF38;*T
t %FBBOXF[JHIFJEWBOFFOAJOUFOUJPOBMDPNNVOJUZJTOPPE[BLFMJKLWPPSEFPOUXJLLFMJOH
FOSFBMJTBUJFWBOIFUTMVJUFOWBOLSJOHMPQFOFOIFUEJSFDUFIFSHFCSVJLPQMPLBBMTDIBBM
OJWFBV.BBS[FMGTCJKFFOJOUFOUJPOBMDPNNVOJUZNPFUOPHTUFFETWFFMHFDPNNVOJDFFSE 
UPFHFMJDIUFOJOTQSBBLUPFHFQBTUXPSEFOPNEFAJOUFOUJFUFTUFSLFOFOLFOOJT WFSEFS 
UFWFSHSPUFO
t /BBTUQPTJUJFWFFĊFDUFONPFUCJKEFLFOOJTWFSTDIBċOHWBOCFXPOFSTHFCSVJLFSTIFU
CFMBOHWBOFFOHF[BNFOMJKLFWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEFOCFUSPLLFOIFJEWPPSTVDDFTWPM
GVODUJPOFSFODFOUSBBMTUBBO%JUNBBLUEBUFFO4VTUBJOBCMF*NQMBOU PGFFOTPPSUHFMJKLF
PQMPTTJOHWPPSIFUMPLBBMTMVJUFOWBOLSJOHMPQFOOPPJULBOXPSEFOHFSFBMJTFFSEBMTCF
XPOFSTFOPGHFCSVJLFSTOJFUSFFETTBNFOXPOFO PGUFONJOTUFSFHFMNBUJHTBNFOLPNFO
t #JKUPFQBTTJOHWBOTZTUFNFOWPPSIFUTMVJUFOWBOLSJOHMPQFOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOH
[JKOEFTPDJBMFLFONFSLFOEPPSTMBHHFWFOEWPPSTVDDFT FOEBBSNFFWPPSEFTDIBBM
HSPPUUFWBOEFPQMPTTJOH .JMJFV 5FDIOJTDIFOSVJNUFMJKLMJKLUFYUSBQPMBUJFHPFE
NPHFMJKLPG[FMGTFDPOPNJTDIHF[JFOXFOTFMJKL NBBSEFTPDJBMFDPOEJUJFTWFSFJTFOWPPS
EFSHFMJKLFPQMPTTJOHFO BGIBOLFMJKLWBOEFSVJNUFMJKLFVJUXFSLJOH FFONBYJNBMFHSPPUUF
WBOUPUXPOJOHFO
t %FNBYJNBMFHSPPUUFJTUFSFBMJTFSFOEPPSFFOTUFSLF TUFEFO CPVXLVOEJHFVJUXFSLJOH
MFFTHFMFEJOH JOCFMFFGCBSFTDIBBMOJWFBVTFOEFTPDJBMFPOEFSTUFVOJOHEBBSWBOWPPS 
UJKEFOTFOOBJOHFCSVJLOFNJOH XFSLCJKFFOLPNTUFO WPPSMJDIUJOH JOTQSBBL )FUSVJNUF
MJKLFPOUXFSQWBOEFHFIFMFXJKLFOEFEJSFDUFMFFGPNHFWJOHWBOEFXPOJOHFOXPSEFO
EBBSNFFTVDDFTGBDUPSFOWPPSEFUPFQBTTJOHWBOFFO4*PGWFSHFMJKLCBSFDPODFQUFO
t %FWFSTDIJMMFOEFUFDIOJFLFOWPPSIFUPQUJNBMJTFSFOWBOEFTUSPNFOWPPSIFUTMVJUFOWBO
LSJOHMPQFONPFUFOFOLVOOFOXPSEFOTBNFOHFWPFHEJOÏÏOAEFWJDFPNEJSFDU
IFS HFCSVJLUFPQUJNBMJTFSFO)FUEFWJDFNPFUCJKWPPSLFVSXPSEFOHFÕOUFHSFFSENFU
FFOCPVXXFSLDRGVODUJFXBBSEFSFUPVSTUSPNFO[PWFFMNPHFMJKLUPFHFQBTULVOOFO
XPSEFOWPPSOPPE[BLFMJKLFWPPS[JFOJOHFO
t &FO4VTUBJOBCMF*NQMBOUGVODUJPOFFSUPQUJNBBMBMTJOUFSNFEJBJSUVTTFOHFCPVXNFUFFO
GVODUJFPQCPWFOXJKLTDIBBMOJWFBVFOEF XPPO XJKL%JUNBBLUEBUFFOTUFEFOCPVX
LVOEJHFVJUXFSLJOHWBOXJKLFOPGTUBETEFMFO HFCBTFFSEPQWFSNFOHJOHWBOXPPOXFSL
GVODUJFT HFXFOTUJT
t %FTZTUFFNDPNQPOFOU-JWJOH.BDIJOFJTQSPDFTUFDIOJTDIOJFUTUSJLUOPPE[BLFMJKLWPPS
IFUTVDDFTWPMGVODUJPOFSFOWBOEFHFIFMF4*)FUBGWBMXBUFSLBONFFHFOPNFOXPSEFO
JOEFBOBÑSPCFWFSHJTUFS*OWFSCBOENFUIFUEJSFDULVOOFOIFSHFCSVJLFOWBOSFUPVS
TUSPNFOCJFEUIFUPQOFNFOWBOFFO WFSUJDBMF HMB[FOLBTUFOCFIPFWFWBOCJKWPPSCFFME
BHSBSJTDIFJOWVMMJOHPGBOEFSFQSPDFTTFOFFONFFSXBBSEF
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t %FNBUFWBOJOUFHSBUJFNFUBOEFSFWPPS[JFOJOHFODRCPVXLVOEJHFFOUJUFJUFOCFQBBMU
EFVJUXFSLJOHWBOPSHBOJTBUJFFOCFIFFS FOEFNPHFMJKLIFEFOWPPSmOBODJFSJOH
t 7PPSFFOXJKLWBOEFHSPPUUFWBO-BOYNFFS XPOJOHFO JTIFUWFSXFSLFOWBO
OBHFOPFHBMMFPSHBOJTDIFBGWBMTUSPNFOFOEFUFSVHMFWFSJOHFOUPFQBTTJOHWBOSFTUTUSPNFO
OBCJKEFCSPO UCWIFUTMVJUFOWBO EBOXFMCJKESBHFOBBOIFUTMVJUFOWBOEFLPPMTUPG 
FOFSHJFFOOVUSJÑOUFOLSJOHMPPQFOWBTUFBGWBMTDIFJEJOHFOWFSXFSLJOHPQMPLBMFTDIBBM
OJWFBVT JOFFO4VTUBJOBCMF*NQMBOUEPPSSVJNUFMJKLFJOUFHSBUJFFONFFSWPVEJHSVJNUF
HFCSVJLPQMPTCBBSPQFFOHSPOEPQQFSWMBLWBON
t %FIVJEJHFXFUFOSFHFMHFWJOHNBBLUSFBMJTBUJFWBOTZTUFNFOWPPSFFOHFÕOUFHSFFSEF
PQMPTTJOHWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOHNPFJMJKL NBBSOJFU
PONPHFMJKL%PPSIFUHFÕOUFHSFFSEFLBSBLUFSWBOEFPQMPTTJOHLBOEFXFJHFSJOHWBO
FFOWFSHVOOJOHPGUPFLFOOJOHWBOFFOPOUIFċOHWBOÏÏOPOEFSEFFMEFSFBMJTBUJFFO
XFSLJOHWBOEFHFIFMFPQMPTTJOHPONPHFMJKLNBLFO
t #JKIFULPSUTMVJUFOWBOLSJOHMPQFOPQCBTJTWBOMPLBMFTBOJUBUJFNFUFOFSHJFPQXFLLJOH
CMJKLFOCJOOFOEF/FEFSMBOETFDPOUFYUDFOUSBMFOFUXFSLFOPGWPPS[JFOJOHFOBMTUFSVH
WBMQPTJUJFWPPSBMMFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJOEFNFFTUFHFWBMMFOEFCFTUFPQMPTTJOH#JOOFO
EF[FDPOUFYULBOEJU CJKIFUFYUSBQPMFSFOWBOEFPQMPTTJOHOBBSHSPUFSFTDIBBMWBO
UPFQBTTJOH[JKO [POEFSEBUEFCFTUBBOEFOFUXFSLFO FOJOTUBMMBUJFT NPFUFOXPSEFO
BBOHFQBTUPGVJUHFCSFJE/PPE[BLFMJKLHFBDIUFVJUCSFJEJOHWBOEFIVJEJHFOFUXFSLFO 
FO[FMGTSFOPWBUJF LBOCJKEFKVJTUFJNQMFNFOUBUJFWFSNFEFOXPSEFO
t )FUJOUSPEVDFSFOWBOPQMPTTJOHFOWPPSMPLBMFTBOJUBUJFNFUFOFSHJFPQXFLLJOHMFWFSUFFO
HFSJOHF CJKESBHFBBOIFUDSFÑSFOWBO MPLBMF XFSLHFMFHFOIFJEFOFYUSBXPPOLXBMJUFJU
BMT BHSBSJTDIF HSPFOWPPS[JFOJOHJOEFOBCJKIFJE NFUFFONPHFMJKLF[PSHGVODUJF FO
FFOWPVEJHFS SFBMJTBUJFWBOUPFHFWPFHEFWPSNFOWBO EFDFOUSBMF EJFOTUWFSMFOJOH

15.5.2
afronding deel IV
#JOOFOEJUIPPGETUVLJTHFUSBDIUEFDPODMVTJFTVJUEFWPPSHBBOEFIPPGETUVLLFOUFUPFUTFO
BBOEFQSBLUJKL%FPQMPTTJOHJTQMBBUTTQFDJmFLFOEJFOUHFMF[FOUFXPSEFOBMTFFOJMMVTUSBUJF
WBOEFJOEFPOEFS[PFLTEFMFO**FO***POEFS[PDIUFQSPCMFFNTUFMMJOH6JUHBOHTQVOUWPSNU
EBBSCJKIFU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO IPPGETUVL .FUCFIVMQWBOEFJO
IPPGETUVLCFTDISFWFOCFPPSEFMJOHTFOFWBMVBUJFDSJUFSJB[JKOWBSJBOUFOHFUPFUTUFO
HFLP[FO FOJTFFOHFÕOUFHSFFSEFPQMPTTJOHVJUHFXFSLU7PPSEFXJKL-BOYNFFSUF
$VMFNCPSHJTEFBMHFNFOFQSPCMFFNBOBMZTFWFSUBBMEOBBSEFUIFNBTUFDIOPMPHJF NJMJFV
CFMBTUJOH JOGSBTUSVDUVVS TDIBBMWBOUPFQBTTJOHFOCFUSPLLFOBDUPSFO FOIFUPOEFSMJOH
WFSCJOEFOFOJOUFHSFSFOWBOEF[FUIFNBT*OEFHFQSFTFOUFFSEFVJUXFSLJOHJTEFWPPS[JFOJOH
WBOEFTBOJUBUJFTUSPNFOJOEFXJKLFOTBOJUBUJFFOFOFSHJFTUSPNFOWBOIFU&7"$FOUSVN
WPMIPVECBBSPQHFMPTUFOSVJNUFMJKLVJUHFXFSLU

LEESWIJZER MODEL A: 16
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16.1
Samenvatting en Analyse
16.1.1
heteronomie en ‘duurzame ontwikkeling’
&SJTUPFOFNFOEFIFUFSPOPNJFWBOFTTFOUJÑMFWPPS[JFOJOHFO WPPSBMWBOFOFSHJFFOTBOJUBUJF
%FNFUIPEFOFOUFDIOJFLFOEJFXPSEFOUPFHFQBTUCJKEFIVJEJHFFTTFOUJÑMFJOGSBTUSVDUVSFO
WPPSEFFOFSHJFFOTBOJUBUJFWPPS[JFOJOH[JKOUFEVJEFOBMTUSBEJUJPOFFMFODFOUSBMJTBUJF
QBSBEJHNBWPMHFOE&SJTTQSBLFWBOTDIBBMWFSHSPUJOH%PPSEFHMPCBMJTFSJOHJODPNCJOBUJF
NFUEFMJCFSBMJTBUJFWBOEFFOFSHJFFO JONJOEFSFNBUF WBTUFBGWBMNBSLUJTEJU[FMGT
TUSVDUVSFFM,FONFSLFOWBOPOUXJLLFMJOH[JKOWFSEFSTQFDJBMJTBUJFFOTFHNFOUBSJTFSJOHNFU
BMTWPPSOBBNTUFHFWPMHÏÏOUPUFOLFMFEPNJOBOUFBDUPSFOQFSEFFMTUSPPNPGTFDUPS
&FOOJFVXLFONFSLWBOEFWFSTDIJMMFOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOJTDPOWFSHFOUJF
%JUSFTVMUFFSUJOHSPUFSFDPNQMFYJUFJUFOFFOHFWPFMTNBUJHFSWBSFOHSPUFSFHFCSVJLFST
BGIBOLFMJKLIFJEWBOEFTUSVDUVSFO#FUSPVXCBBSIFJE FOJOEJSFDUEFCFUBBMCBBSIFJEXPSEFO
WBOHSPUFSCFMBOH)FUHBBUOVOPHUFOLPTUFWBOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH
%PPSPMJHPQPMJTDIFNBSLUWPSNJOH[JKOPQLPSUFUFSNJKOXFMQPTJUJFWFFĊFDUFOJOFċDJÑOUJF
WBOIFUHFCSVJLWBOEF JOGSB TUSVDUVSFOUFWFSXBDIUFOFOEVTWPPSEFCFUBBMCBBSIFJEWBO
EFFSBBOHFLPQQFMEFEJFOTUFO&SPOUTUBBUFFOEJMFNNBUVTTFOEFLPSUFUFSNJKO
FDPOPNJTDIFFċDJÑOUJF FOEFMBOHFUFSNJKO EVVS[BBNIFJEFOWPPS[JFOJOHT[FLFSIFJE 
&FOOJFVXLFONFSLWBOEFWFSTDIJMMFOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOJTDPOWFSHFOUJF%JU
SFTVMUFFSUJOHSPUFSFDPNQMFYJUFJUFOFFOHFWPFMTNBUJHFSWBSFOHSPUFSFBGIBOLFMJKLIFJEWBO
EFHFCSVJLFST
)FUCFTFGEBUBOEFSF NFFSEVVS[BNFBMUFSOBUJFWFOHFWPOEFOLVOOFOXPSEFOEPPSKVJTU
BGUFTUBQQFOWBOEFTQFDJmFLFLFONFSLFOWBOEFUSBEJUJPOFMFQBSBEJHNBT MJKLUCJKFFO
HSPUFHSPFQWBOEFSFMFWBOUFBDUPSFOOPHUFPOUCSFLFO%FEPNJOBOUFBDUPSFOIFCCFO
CFMBOHCJKIFU[PFċDJÑOUNPHFMJKLHFCSVJLNBLFOWBO FONFU[PNJONPHFMJKLSJTJDPWPMMF
JOWFTUFSJOHFOEPPSCPVXFOPQ CFTUBBOEFTUSVDUVSFO"TQFDUFOEJFLBOTFOCJFEFOWPPS
EVVS[BBNIFJE [PBMTEFWFSSFLFOJOHWBOUSBOTQPSU BGTUBOEFO FONPHFMJKLIFEFOWPPS
QSPEVDUEJĊFSFOUJBUJFWJOEFOOPHOJFU PGPOWPMEPFOEFQMBBUT#FUSPVXCBBSIFJE FOJOEJSFDU
EFCFUBBMCBBSIFJEXPSEFOEPPSUPFOFNFOEFIFUFSPOPNJFUFOLPTUFWBOEVVS[BBNIFJEWBO
HSPUFSCFMBOH

Duurzaamheid van de essentiële technische infrastructuren
7BOVJUEFNBBUTDIBQQFMJKLFEPFMTUFMMJOHAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHCF[JFOHFMEUEBUIFU
HFLP[FOQBEWBOTDIBBMWFSHSPUJOHOJFUQFSEFmOJUJFEFNFFTUPQUJNBMFJT,FONFSLWBO
TDIBBMWFSHSPUJOHJTEFUPFOBNFWBOIFUCFMBOHWBOWFSQMBBUTFOWBOEFTUPGFOFOFSHJFTUSPNFO
&FOCFMBOHSJKLFSPMJTXFHHFMFHEWPPSGZTJFLFJOGSBTUSVDUVSFO)FUJTOVUUJHPOEFSTDIFJEUF
NBLFOUVTTFOPOEFSHSPOETFFOCPWFOHSPOETFJOGSBTUSVDUVVS
%FLFOOJTWBOEFNJMJFVLPTUFOWBOEFUFDIOJTDIF WFFMBMPOEFSHSPOETFJOGSBTUSVDUVVSJTOPH
CFQFSLU
 Het geldende paradigma, bepaald

door de actoren die gelieerd zijn
aan de essentiële stromen en infrastructuren, lijkt aan te sturen op een

ontwikkeling die het principe van
de ‘economies of scale’ volgt. Dit
houdt, naast verdergaande interconnectie, een verticale integratie in die

voortbouwt op bestuurlijk organisatorische integraliteit.
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"BOHF[JFOWPPSBMPQTDIBBMOJWFBVWBOIFUHFCPVXWFFMCFLFOEJTNFUCFUSFLLJOHUPUEF
NJMJFVFĊFDUFOWBOEFJOGSBTUSVDUVVSFOWPPS[JFOJOHFO JTFSWPPSHFLP[FOEFNJMJFVLPTUFO
UFUPFUTFOPQIFUTDIBBMOJWFBVWBOEF TUBET XJKL7PPSEFWJTVBMJTBUJFWBOEFNJMJFVCFMBTUJOH
WBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSJTHFLFLFOOBBSFFOEFFMWBOEFWJOFYVJUCSFJEJOHTXJKL
0PTUFSIPVUJO/JKNFHFO#JOOFOEFOJFVXCPVXXJKLJTEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOUFDIOJTDIF
JOGSBTUSVDUVVS FYDMVTJFGXFHFO WBOEFUPUBMFNJMJFVCFMBTUJOH
)FUBBOEFFMJTBMTOJFUTJHOJmDBOUUFCFOPFNFO NBBSPPLBMTOJFUUFWFSXBBSMP[FO NFU
OBNFEBBSXBBSIFUEFXBSNXBUFSJOGSBTUSVDUVVSFOEFSJPPMJOGSBTUSVDUVVSCFUSFGU¤
3FLFOJOHNPFUHFIPVEFOXPSEFONFUEF/FEFSMBOETFCPEFNHFTUFMEIFJE©
#JKESJFBMUFSOBUJFWFDPOmHVSBUJFTWPPSEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSNFUEFHSPPUTUFNJMJFV
CFMBTUJOH EFXBSNUFWPPS[JFOJOH JTHFCMFLFOEBUFFOSFEVDUJFPQUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS
PQXJKLOJWFBVOJFUQFSEFmOJUJFMFJEUUPUFFOMBHFSFUPUBMFNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFXJKL&FO
HFPQUJNBMJTFFSEFTUFEFOCPVXLVOEJHFTUSVDUVVSIFFGUNFFSJOWMPFEPQEFNJMJFVCFMBTUJOH
EBOPQUJNBMJTFSJOHWBOEFJOGSBTUSVDUVVSEPPSNJEEFMWBOBOEFSFTZTUFFNLFV[FTPG
USBOTQPSUPQUJFT
0QUJNBMJTFSJOHCJKDFOUSBMF OVUT WPPS[JFOJOHFOWSBBHUEVTPNADPNQBDUCPVXFO
%VJEFMJKLJTEBUEFTUBUVTWBOEFCFUFLFOJTWBOCFTMVJUWPSNJOHUFOBBO[JFOWBOWFSOJFVXJOH
FOPGWFSCFUFSJOH FOWFSEVVS[BNJOH WBOUFDIOJFLFOFOCJKCFIPSFOEFJOGSBTUSVDUVSFOWPPS
EFFTTFOUJÑMFTUSPNFOOBVXWFSXFWFOJTNFUEFHFTDIJFEFOJTWBOEFPOUXJLLFMJOHFSWBO
FOWPPSBMPPLNFUEFTUFEFMJKLFPOUXJLLFMJOHJOIFUBMHFNFFOņ%PPSEFTDIFJEJOHWBO
UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSFOTUFEFMJKLFDPOUFYUJTSVJNUFMJKLTUSVDUVSFSFOEFXFSLJOHWBO
EFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS [PBMTXFEF[FWBOPVETIFSLFOOFO XFHHFWBMMFO%JUXPSEU
WFSTUFSLUOBBSNBUFTQSBLFJTWBONFFS WFSTDIJMMFOEF JOGSBTUSVDUVVS

(Verdere) verduurzaming
;PBMTCFTQSPLFOJTFSOPHNBBSXFJOJHCFLFOEPWFSIFUBBOEFFMWBOEFJOGSBTUSVDUVVSPQ
EFUPUBMFNJMJFVCFMBTUJOHPQEFIPHFSFTDIBBMOJWFBVT0PLXFFUNFOOJFUXFMLFTZTUFFN
TBNFOTUFMMJOHWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSBMTIFUNFFTUNJMJFVWSJFOEFMJKLBBOHFNFSLU
LBOXPSEFO)FUCFUSFLLFO FOCJOOFOEFMFWFOTDZDMVTAOBBSWPSFOIBMFOWBONJMJFVLPTUFO
IFU[PHFOBBNEFATUBUJFHFMEQSJODJQF JTWBOVJUAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHCF[JFOFFOHPFEF
PQUJF
%FJOQBTTJOHWBOOJFVXFUFDIOPMPHJFFOEFFMTUSPNFOVJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFOMFJEUUPU
HSPUFSFnVDUVBUJFTJOLXBOUJUFJUWBOIFUBBOCPEŇ WPPSBMWBOEFFOFSHJFTUSPNFO FOUPU
JOUSPEVDUJFWBONFFSEFSF QBSBMMFMMF LXBMJUFJUFO NFUOBNFWBOEFTBOJUBUJFTUSPNFO 
PGXFMEJĊFSFOUJBUJFWBOQSPEVDUFOFOEJFOTUFOCJOOFOEFWFSTDIJMMFOEFUFDIOJTDIF JOGSB 
TUSVDUVSFO
#JKEFFOFSHJFWPPS[JFOJOHNPFUNFFSOBESVLLPNFOUFMJHHFOPQIFUWFSHSPUFOWBOEF
nFYJCJMJUFJUCJOOFOEFCFTUBBOEF JOGSB TUSVDUVSFOň7PPSBMWBOXFHFEFWFSXBDIUJOHEBU
HFFOTQSBLF[BM[JKOWBO IFUPOUTUBBOWBO ÏÏOEPPSTMBHHFWFOEFUFDIOPMPHJF
7PPSEFTBOJUBUJFTUSPNFOHFSFMBUFFSEFJOGSBTUSVDUVSFOHFMEUEBUIFUNJOPGNFFSBMHBBU
PNÏÏOUPFHFQBTUF DFOUSBMF UFDIOPMPHJF%FAXFUWBOEFSFNNFOEFWPPSTQSPOHFOIFU
[PHFOBBNEFAQSJTPOFSTEJMFNNBESJOHFO[JDIPQBGXJKLJOHWBOEF[FTQFDJmFLF FOEPG
QJQF PQMPTTJOHTSJDIUJOHFOJTEFSNBUFLPTUCBBSFO[BM[VMLFWFSSFHBBOEFNBBUTDIBQQFMJKLF
DPOTFRVFOUJFTNFU[JDINFFCSFOHFO EBUHFFOBOEFSFLFV[FNPHFMJKLMJKLUEBOWFSEFS
CPVXFOPQEF[F LPTUCBSF JOGSBTUSVDUVSFOFOTZTUFNFO
%FSFBMJTFSJOHWBOJOGSBTUSVDUVVSCFUSFGUWSJKXFMBMUJKEUSBHFFOHSPPUTDIBMJHFQSPDFTTFOJO
EFMBBHAPOEFSHSPOE WPMHFOTEFMBHFOEFmOJÑSJOHWBOEF/PUB3VJNUFMJKLF0SEFOJOH7PPS
FFOTUSVDUVSFMFPQMPTTJOHFOWFSEVVS[BNJOHNPFUHFLFLFOXPSEFOOBBSEFUFDIOJTDIFJOGSB
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TUSVDUVVSBMTPOEFSTUFMBBHWBOEJUMBHFONPEFM%F[F[BMTUVSFOE[JKOWPPSIFUPOUXFSQFO
EFBMMPDBUJFWBOEFTOFMMFSFEZOBNJFLWBOEFCPWFOMJHHFOEFMBBHWBOEFAOFUXFSLFO FOWBO
EFMBBHAPDDVQBUJF
%FJOGSBTUSVDUVVSIBOHUTUFSLTBNFONFUEFQSPEVDUJF [PXFMUPFBMTBGWPFS &FOHFXFOTUF
WFSBOEFSJOHJOEFJOGSBTUSVDUVVS CJKWPPSCFFMEWBOFFODBQBDJUFJUTLOFMQVOULBOXPSEFO
PQHFMPTUWJBJOWFTUFSJOHJOVJUCSFJEJOHWBOEFJOGSBTUSVDUVVS OVHBOHCBBS NBBSJOWFFM
HFWBMMFOPPLEPPSEFAQSPEVDUJFBBOUFQBTTFOPQTUSBUFHJTDIFQVOUFOWBOIFU DFOUSBMF OFUŉ
&FONPHFMJKLIFJEJTIFUBMEBOOJFU EFDFOUSBBM LPQQFMFOWBO BEEJUJPOFMF EFFMQSPEVDUJF
PQXFLLJOHTPGWFSXFSLJOHTDBQBDJUFJU VJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFO%JULBOFFOHFMFJEFMJKLF
WFSBOEFSJOHWBOIFUQBSBEJHNBWPMHFOTFFOHMJKEFOEFUJKETTDIBBMJOIPVEFOJOQMBBUTWBO
FFOSBEJDBMFWFSBOEFSJOH FO PQFFO PO CFQBBMENPNFOU)FUCFUSFGUCPWFOEJFONPHFMJKLF
JOHSFQFOPQLPSUFUFSNJKOUFOCFIPFWFWBOHBSBOUJFT WPMIPVECBBSIFJE MFWFSJOHTDR
WFSXFSLJOHT[FLFSIFJEFOCFUBBMCBBSIFJE PQMBOHFUFSNJKO&FOEFSHFMJKLQSJODJQFLBOWBO
EJFOTU[JKOBMT[PHFOBBNEUFSVHWBMTDFOBSJPCJKPOWPPS[JFOFSOTUJHEJTGVODUJPOFSFOWBO
CJKWPPSCFFMEIFUIVJEJHFQSPDFTWBOWFSEFSFPQTDIBMJOHFOMJCFSBMJTBUJFWBOTFDUPSFO

16.1.2
heteronomie en decentrale (zelf)voorziening
&SCFTUBBUNBBUTDIBQQJKCSFFEDPOTFOTVTPWFSEFOPPE[BBLWBOCBTJTWPPS[JFOJOHFOPN
CJOOFOEFFJHFOXPPOPNHFWJOHUFWPPS[JFOJOEFNFFTUGVOEBNFOUFMFCFIPFGUF [JKOEF
A0OEFSIPVE EF[PHFOBBNEFQSJNBJSFMFWFOTCFIPFGUF#FTDIJLCBBSIFJEWBOFOFSHJF WPFETFM 
XBBSPOEFSTDIPPOESJOLXBUFS FOBGWPFSWBOBGWBMTUPĊFOCFIPSFOEBBSUPF
)FUIFFGUHFFO[JOPNWBOVJUAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHNBBUSFHFMFOUFQSPCFSFOEJFEF[F
GVOEBNFOUFMFCFIPFGUFBBOUBTUFO/BBSWPSFOJTHFLPNFOEBUIFUCFMBOHWBOEF[FLFSIFJE
WBOMFWFSJOHFOTPNTPPLWBOBGWPFS EPPSEFJOHBOHHF[FUUFQSPDFTTFOWBOMJCFSBMJTFSJOH
POEFSESVLJTLPNFOUFTUBBO/FEFSMBOECFIPPSUUPUEFHSPPUTUFFOFSHJFJNQPSUFVSTWBO
&VSPQB5F[BNFONFUEFQFSJGFSFMJHHJOHCJOOFOEF&VSPQFTFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOFO
IFUHFDPOTUBUFFSEFTUSBUFHJTDIFHFESBHWBOBOEFSF&VSPQFTFMBOEFO LBOEJUUPUTUSVDUVSFMF
QSPCMFNFOMFJEFOJOHFWBMWBODBMBNJUFJUFO&FOVJUXFSLJOHWBOWPPS[JFOJOHT[FLFSIFJEFO
POBGIBOLFMJKLIFJEMJKLU[PXFMJOHFWBMWBOWFSEFSFPOUXJLLFMJOHPQHSPOEWBOIFUUPFLPNTU
QBEWBOTDIBBMWFSHSPUJOH AFDPOPNJFTPGTDBMF BMTWBOEFDFOUSBMJTBUJF ATDBMFFDPOPNZ 
OPPE[BLFMJKL [POJFUFTTFOUJFFM
5PFOFNFOEFJOEJWJEVBMJTFSJOHMFJEUWBLFSUPUFFOTUSFWFOOBBSWFSNJOEFSJOHWBOEF
BGIBOLFMJKLIFJEWBOPQFOCBSFJOGSBTUSVDUVSFO FOEFXFOTUPUBMEBOOJFUHFCVOEFMEF
EFDFOUSBMFWPPS[JFOJOH NFUBMTFYUSFNFWBSJBOUBVUPOPNJFWBOIFUJOEJWJEVPGIVJTIPVEFO
%FDFOUSBMJUFJULBOOJFUHFLBSBLUFSJTFFSEXPSEFOBMTFFOTUBUJTDITZTUFFN BBOHF[JFOIFUFFO
¤ Bovendien geldt dat de uitkomsten

mede veroorzaakt worden door de
wijze van berekenen: inclusief de
milieubelasting door energieverbruik, maar zonder het betrekken
van de (bouw)stoffen voor de bovengrondse (weg)infrastructuur en
milieueffecten als gevolg van lekkages van grond- en hulpstoffen (zoals
chemicaliën).

© Het aanleggen van (zwaardere)

ondergrondse infrastructuur kan
niet zonder meer. Ongeacht of de
technische infrastructuur gecombineerd wordt met bovenliggende
(weg)infrastructuur, veelal is een verbeterd bodempakket met bijbehorende milieubelasting onontbeerlijk.
ņ Dit wordt wel ‘padafhankelijkheid’
genoemd: (eerder) genomen beslissingen hebben consequenties voor
een relatief langere termijn.

Ň De piekbelasting ten opzichte van

het gemiddelde gebruik.
ň Waaronder de Ruimtelijke
Ordening als geheel.
ŉ In het informatie- en consultatiedocument van de Tarievencode
[2002] rept de DTe (Dienst
Uitvoering en Toezicht Energie) van
‘locatieprikkels’. De Dte verstaat
hieronder: ‘prikkels om, waar gewenst, de productie te bespoedigen’.
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CMJKWFOEFWFSBOEFSJOHCFUSFGUWBOFFOCFTUBBOEFTJUVBUJF)FUTDIBBMOJWFBVWBOEFDFOUSBMJUFJU
JTSFMBUJFGCFQBBME)FUIBOHUBGWBOEFUFDIOJFLPGIFUCFTUVVSTPSHBBO[FMG EFDPOUFYUFOEF
QMBBUTWBOEFCFTDIPVXFS#JKCFTUVVSMJKLFEFDFOUSBMJTBUJFXPSEUPOEFSTDIFJEHFNBBLUOBBS
EFBBSEWBOEFCFTUVVSTMJDIBNFOUFSSJUPSJBMFEFDFOUSBMJTBUJF UVTTFOEPPS3JKL QSPWJODJF 
HFNFFOUF FOGVODUJPOFMFEFDFOUSBMJTBUJF CJOOFOEFHFNFFOUF 5FDIOJTDIF EF DFOUSBMJTBUJF
IFFGUCFUSFLLJOHPQ WFSBOEFSJOHWBOJO TZTUFNFO#JKCFTUVVSMJKLFEFDFOUSBMJTBUJFLBOWPPS
IFUWFSSFHBBOEPOEFSTUFVOFOWBOIFUWFSEVVS[BNFOFONPHFMJKLWFS[FMGTUBOEJHFOWBOEF
WFSTDIJMMFOEF JOGSB TUSVDUVSFOCJOOFOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHAEFTBOEXJDITUSBUFHJFFFO
HPFEFJOTUFFLCJFEFO%FOBESVLXPSEUHFMFHEPQIFUEFDFOUSBBMJOJUJÑSFOWBOPQMPTTJOHFO
FONJMJFVWSJFOEFMJKLHFESBH%F[FEFDFOUSBMFJOJUJBUJFWFOXPSEFOHFGBDJMJUFFSEWBOVJUEF
DFOUSBMFPWFSIFJE EJFUFWFOTEF UFDIOJTDIF FDPOPNJTDIFFOPSHBOJTBUPSJTDIF WPPSXBBSEFO
TDIFQU
.FUCFUSFLLJOHUPUUFDIOJTDIFEFDFOUSBMJTBUJFJTCJKEFWFSTDIJMMFOEFTUSPNFOFFOWFSTDIJM
JOEFmOJÑSJOHWBO EFTDIBBMWBO EFFMDMVTUFST FOWBOAEFDFOUSBMFEFFMOFUUFOFOTZTUFNFO
;FMGTCJOOFOEFWFSTDIJMMFOEFTUSPNFOCFTUBBUWBBLOPHPOEVJEFMJKLIFJE)FUTDIBBMOJWFBV
XPSEUBMTEFDFOUSBBMHF[JFO NBBSJTUFWBBLSFMBUJFGCFQBBME7PPSUFDIOJTDIFEFDFOUSBMJUFJU
JT CJOOFOEF[FTUVEJF VJUHFHBBOWBOQSPEVDUJFFOCFIBOEFMJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFTUSPNFO
EJDIUFSCJKEFHFCSVJLFSEBOHBOHCBBS XBBSCJKEFPQHFXFLUFEBOXFMCFIBOEFMEFTUSPNFO
EJSFDUXPSEFO UFSVH HFCSBDIUOBBSEFHFCSVJLFS
(F[JFOEFSFMBUJFGKPOHFNBSLUWBO UFDIOJTDIF EFDFOUSBMJUFJULBO[FAOJDIFTŊDSFÑSFO
(FCMFLFOJTEBUEJUJOEFIJTUPSJFWBLFSJTWPPSHFLPNFO7JBTUSBUFHJTDIOJDIFNBOBHFNFOU
XPSEUFSWPPSHFLP[FOJOEJUTPPSUACFTDIFSNEFPNHFWJOHOJFVXFJOOPWBUJFTVJUUF[FUUFO 
UFUFTUFOFOUFFWBMVFSFOŋ)FUDSFÑSFOWBOOJDIFTLBONPHFMJKLPPLHFTUVVSEQMBBUTWJOEFO
%JUXPSEUATUSBUFHJTDIOJDIFNBOBHFNFOUHFOPFNEŅ%FTUSBUFHJTDIFJOTUFFLNPFU[JDI
SJDIUFOPQEFIPHFSFEZOBNJTDIFFċDJÑOUJFWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFOWJBEFDFOUSBMFTZTUFNFO
LBOFFOWPVEJHFSHFBOUJDJQFFSEXPSEFOPQWFSBOEFSEFPNTUBOEJHIFEFO*OWFTUFSJOHTSJTJDPT
[JKO[PUFWFSLMFJOFO IFUHFFOWPPSBMJOEFMJCFSBMJTFSFOEFNBSLUFOWBOHSPUFSCFMBOHJT5PDI
TQFFMUEJU[PXFMCJKEFFOFSHJFTUSPPNBMTCJKEFTBOJUBUJFTUSPPN%FEPPSEFQSJWBUJTFSJOH
HFOPFNEFWPPSEFMFOXPSEFOIFUTOFMTUPQHFQBLUCJKEFDFOUSBMFFOFSHJFTZTUFNFO
7SJKXFMBMMF EFDFOUSBMF IFSOJFVXCBSFFOFSHJFCSPOOFOIFCCFOFFOHFSJOHFFOFSHJF
EJDIUIFJE XBUOBBTUIFUWBSJBCFMFLBSBLUFS[BMCJKESBHFOBBOEFLFV[FWPPSFFOEFDFOUSBMF
VJUXFSLJOH#JKEFBGWBMXBUFSTUSPPNHFMEUEJUWPPSBMCJKTZTUFNFOEJFPQOBUVVSMJKLF
UFDIOJFLFO[JKOHFCBTFFSE
%PPSEFMBHFFOFSHJFEJDIUIFJEFOFFOHFSJOHF[VJWFSJOHTFċDJÑOUJFQFSWJFSLBOUFNFUFSJT
IFUFĊFDUWBOTDIBBMWFSHSPUJOHEPPSEJWFSTFUFDIOPMPHJTDIFPOUXJLLFMJOHFOEFMBBUTUF
KBBSXFMBGHFOPNFO%JULPNUNFEFEPPSEBUWFSCFUFSJOHFOJOFOFSHJFPN[FUUJOHTUFDIOJFLFO 
BGWBM XBUFS PN[FUUJOHFOo[VJWFSJOHSFMBUJFGCF[JFONFFSJOWMPFEIFCCFOHFIBEPQLMFJO
TDIBMJHFTZTUFNFO5PDINBBLUIFUOBEFFMWBOEFMBHFSFFOFSHJFEJDIUIFJEEBUEFDFOUSBMF
TZTUFNFO[PWFFMNPHFMJKLHFÕOUFHSFFSENPFUFOXPSEFONFUBOEFSFCPVXLVOEJHFFOPG
OBUVVSMJKLFWPPS[JFOJOHFOFOGVODUJFT NFFSWPVEJHSVJNUFHFCSVJL ;PHFOBBNEF
HFÕOUFHSFFSEFTZTUFNFOIFCCFOEBBSPNEFWPPSLFVSCPWFOBVUPOPNFTZTUFNFO
&FOCFMBOHSJKLWPPSEFFMJTEBUEFTUBQQFOBBOQBL 3FEVDF 3FVTF 3FDZDMF PQUJNBBM
NPHFMJKLXPSEUEPPSFFOTDIFJEJOHOBBSLXBMJUFJUEJDIUCJKEFCSPO%BBSNFFJTBBOEF
CFMBOHSJKLTUFWPPSXBBSEFWPPSWPMIPVECBSFPQMPTTJOHWPMEBBODPOTJTUFOUJFWBOEFLXBMJUFJU
WBOEFTUSPPN BGWBMQSPEVDUJFFOPGFOFSHJFWPPS[JFOJOH "BOTMVJUFOELBOIFUUSBOTQPSU EF
CFIBOEFMJOH IFUHFCSVJLFOPGEFWFSXFSLJOHQFSEFFMTUSPPNFċDJÑOUFSQMBBUTWJOEFO
WPMHFOTFYFSHFUJTDIFQSJODJQFT [PBMTDBTDBEFSJOH XBBSCJKWFSEFSHBBOEFPQUJNBMJTFSJOHOBBS
EFTQFDJmDBUJFTWBOEFHFCSVJLFSNPHFMJKLXPSEU¤
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%FUXFFWPPSOBBNTUFQSPCMFNFOCJKEFDFOUSBMFPQMPTTJOHFO[JKO BMHFNFFOHF[JFO EF
TDFQTJTCJKEFMFJEFOEF WFFMBMEPNJOBOUF BDUPSFOFOEFHSPUFSFJOWMPFEWBOFFOWBSJÑSFOEF
TUSPPNHSPPUUF)FUFFSTUFIFFGUWPPSBMUFNBLFONFUWFSBOUXPPSEFMJKLIFJE [FLFSIFJE FO
BBOTQSBLFMJKLIFJE©)FUBTQFDUWBOEFTUSPPNHSPPUUF GFJUFMJKLEFCBTJTWBOEFUFDIOJTDIF
AFDPOPNJFTPGTDBMF JTNFUCFIVMQWBONPEFSOFUFDIOJFLFOWBOTUVSJOHFOBGTUFNNJOH IFU
[PHFOBBNEFA3FBM5JNF$POUSPMFOEFPQEFMJOHJOQBSBMMFMMFWPPS[JFOJOH FO PQMPLBBM
OJWFBVPQUFWBOHFO/BEFFMJTEFNPFJMJKLFPSHBOJTBUJFFOVJUWPFSJOHWBOPOEFSIPVE 
FYQMPJUBUJFFODPOUSPMF0OUXJLLFMJOHWBO KVSJEJTDIF DPOEJUJFTUFOBBO[JFOWBOWFSBOUXPPS
EFMJKLIFEFOFOQFSJPEJFLFDPOUSPMFTņ[JKOCJKEFDFOUSBMFTZTUFNFOFTTFOUJFFM FOCFQBMFONFU
EFCFTDIJLCBBSIFJEWBOFWFOUVFFMCFOPEJHEFCBDLVQWPPS[JFOJOHFOEFNPHFMJKLIFEFOWPPS
FFOTVDDFTWPMMFQFOFUSBUJFWBOEF[FUFDIOPMPHJF

16.1.3
lokale zelfvoorziening en autonomie
$FOUSBBMCJOOFOIFUPOUXJLLFMJOHTQBEWBOWFS[FMGTUBOEJHJOHWBOTZTUFNFOTUBBOEFFSNFF
HFQBBSEHBBOEFEFDFOUSBMJTBUJFFOJOTPNNJHFHFWBMMFOWPMMFEJHFPOULPQQFMJOHWBODFOUSBMF
JOGSB TUSVDUVSFO&SPOUTUBBOEBO TFNJ BVUPOPNFPGNPHFMJKL[FMGTBVUBSLJTDIFTZTUFNFO
EJFBMTAMPLBBMBBOHFEVJELVOOFOXPSEFO0OEFSBVUPOPNFTZTUFNFOXPSEFOWFSTUBBO
ATZTUFNFOEJFRVBNBUFSJFFOFOFSHJFHFTMPUFO[JKO NFUVJU[POEFSJOHWBOEFDPOUJOVFTUSPPN
WBO[POOFFOFSHJF

Referentieprojecten
%FQSPKFDUFOEJFBVUBSLJFOBTUSFWFO[JKOCFTDISFWFOOBBSQFSJPEF PQHFEFFMEJOIJTUPSJFFO
BDUVFMFQSPKFDUFO FOTDIBBM PQHFEFFMEJOMFFGHFNFFOTDIBQQFOFOHFCPVX EFFM DPODFQUFO 
*OFDPMPHJTDIF OPDIFDPOPNJTDIFEFFMCFUFLFOJTJTWPMMFEJHFBVUBSLJFCFSFJLU PGHFEVSFOEF
FFO MBOHFSF QFSJPEFJOTUBOEHFIPVEFOŇ%JUPOEFS[PFLTQSFFLUEBBSPNWBOARVBTJ
BVUBSLJFFOATFNJBVUPOPNJF)FUNFFTUJOEFCVVSUWBOBVUBSLJFLPNFOEF3VTTJTDIF#JPT
QSPKFDUFOFOIFUBMTNJTMVLUCFTDIPVXEFPOEFS[PFLTQSPKFDU#JPTQIFSF**JO"SJ[POB 74 
"MMFBOEFSFQSPKFDUFOCFUSFĊFOGFJUFMJKLDPODFQUFOEJFOFFSLPNFOPQBVUPOPNJFWBOEFFM
TUSPNFO BMEBOOJFUNFUFFOCBDLVQWPPS[JFOJOH5XFFTMFVUFMGBDUPSFOWPPSIFUMBOHEVSJH
CFSFJLFOFOIBOEIBWFOWBOWBORVBTJBVUBSLJFEBOXFMTFNJBVUPOPNJF[JKOEFBGTUFNNJOH
WBOIFUEFDFOUSBMFFOFSHJFFOTBOJUBUJFTZTUFFNPQEFDVMUVVSFONBOJFSWBOMFWFOWBO
CFXPOFSTFOEFBBOTMVJUJOHWBOFOFSHJFFOTBOJUBUJFWPPS[JFOJOHPQEFMBOETDIBQQFMJKLF
LFONFSLFOWBOEFPNHFWJOH FOEFFSBBOHFLPQQFMEFFDPOPNJTDIFBDUJWJUFJUFO
Ŋ Niches zorgen veelal voor de

ontwikkeling van een instrumentarium voor de opzet van een nieuw
paradigma of technieksysteem.
ŋ Het huidige concurrentievoordeel
van ‘sunk costs’ voor conventionele
oplossingen moet omzeild worden.
Dit kan door de aanpak van strategisch niche management.
Ņ Het verschil met het meer bekende principe van 'pilot projecten'
is dat bij strategisch niche management een bescherming rondom de
nieuwe technologie wordt gebouwd,
waardoor de technologie zich kan

ontwikkelen van prototype naar
een reëel toepasbare technologie.
Uiteindelijk is het de bedoeling om
het zonder bescherming te stellen.
 Zowel decentrale oplossingen
voor energie opwekking als decentrale sanitatiesystemen vragen een
relatief vergroot grondgebruik.
¤ Bij de afval- en afvalwaterstroom
is cascadering en hoogwaardige
recycling dan eenvoudiger te realiseren. Bij de energiestroom is toepassen van exergie dan eenvoudiger
bereikbaar.

© Door de noodzakelijke transitie

van de markt(en) van productlevering naar dienstlevering, zal deze
scepsis verminderen.
ņ Volgens Otterpohl [2000a]
ontkom je haast niet aan ‘vreemde
concepten’ die ontstaan als ontwikkelaars de algemene voorwaarde van
‘No waste, full reuse’ niet begrijpen
c.q. onderschrijven.
Ň In de voorbeelden waar vormen
van autarkie wel zijn bereikt was
geen evenwichtssituatie, en kon de
autarkie door continue veranderingen niet gehandhaafd worden.
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*OBMMFHFWBMMFO[JKOEFPQMPTTJOHFOWPPSEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOXFMJOTBNFOIBOHPOUXPSQFO
FOHFSFBMJTFFSE NBBSFSJTGFJUFMJKLHFFOTQSBLFWBOFFOEJSFDUFWFSCPOEFOIFJEUVTTFOEF
BVUPOPPNHFNBBLUFEFFMTUSPNFOFOFSHJFFOXBUFS%JUHFMEU[PXFMWPPSEFQSPKFDUFOXBBS
HFUSBDIUXPSEUPQJOEJWJEVFMF XPOJOH TDIBBMBVUBSLJFUFCFSFJLFO BMTPQIFUCPWFOMJHHFOEF
TDIBBMOJWFBVWBOEFHFNFFOTDIBQ NFFSEFSFXPOJOHFO 
6JU[POEFSJOHFO[JKOEFQSPKFDUFOA)FBMUIZ)PVTF A7BVCBOFOA'MJOUFOCSFJUF7PPSFMLWBO
EFQSPKFDUFOJTTQSBLFWBOMBOHFPOUXJLLFMJOHTUSBKFDUFO NFUWFFMBMUVTTFOUJKETFBBOQBTTJOHFO
FOHSPUFCFUSPLLFOIFJEFOJO[FUWBOEFHFCSVJLFST[FMG7PPSEFXBUFSTUSPPNCMJKLUEBU
OBBSNBUFEFTDIBBMWBOIFUQSPKFDUHSPUFSXPSEU IFUBNCJUJFOJWFBVNFUCFUSFLLJOHUPU
EVVS[BNFPOUXJLLFMJOHFOBVUBSLJFOBBSCFOFEFONPFUXPSEFOCJKHFTUFME%JUHBBUNJOEFS
PQWPPSEFFOFSHJFTUSPPN
#JKEFSFGFSFOUJFQSPKFDUFOJTOBBTUEFBMTNFFTUFTTFOUJFFMCFTDIPVXEFGVOEBNFOUFMF
CFIPFGUFAPOEFSIPVE FONFFSEBOJOEPPSTOFFXPOJOHCPVXQSPKFDUFO TQSBLFWBOCSFEF
BBOEBDIUWPPSEFPWFSJHFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFO/BBTUEFWBBLVJUFFO[FLFSJEFBMJTNF
WPPSULPNFOEFXFOTOBBSAWSJKIFJEňXPSEUPPLIFUPOEFSTUFVOFOWBOEFGVOEBNFOUFMF
CFIPFGUFOAJEFOUJUFJU ABĊFDUJF AQBSUJDJQBUJFFOAFYQSFTTJFCJKOBHFOPFHBMMFCFIBOEFMEF
SFGFSFOUJFT BMTWPPSOBBNTUFNPUJWBUJFFOEBBSNFFSFEFOWPPSIFUTMBHFO FSWBSFO
"MEBOOJFUHFTUVVSE WJBHFCSVJLFSTFJTFOFOPGWFTUJHJOHTWPPSXBBSEFO IFFGUEJUJOTPNNJHF
SFGFSFOUJFQSPKFDUFO[FMGTVJUXFSLJOHPQEFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFACFHSJQ[PBMTCJKEF
#JPTIFMUFSTFOEF&BSUITIJQT XBBS[FMGCPVXFOFEVDBUJFDFOUSBBMTUBBO*OEJSFDUPPLPQEF
GVOEBNFOUFMFCFIPFGUFAPOUTQBOOJOH[PBMTCJKIFU)PDLFSUPO)PVTJOH1SPKFDU BMTHFWPMH
WBOWBTUHFMFHEFUJKETCFTUFEJOHUFOCFIPFWFWBO[FMGCFIFFSFOPNHFWJOHTCFIFFSJOIFU
A-BOENBOBHFNFOUQMBO FO"SDPTBOUJ WJBIFUPQOFNFOWBODVMUVSFMFEPFMFO 
#JKEFPQHFUFLFOEFHFNFFOTDIBQQFMJKLFQSPKFDUFOXBBSFFOEVJEFMJKLFPSHBOJTBUJF TUSVDUVVS 
FOWFSBOUXPPSEFMJKLIFEFO[JKOWBTUHFMFHE [PBMTCJKIFU)PDLFSUPO)PVTJOH1SPKFDU XPSEFO
EJFCJKHFÕOUFHSFFSEFTZTUFNFOWFFMWPPSLPNFOEFHSPUFSFDPNQMFYJUFJUOJFUQFSEFmOJUJF
BMMFFOBMTOBEFFMCFMFFGE
6JUFFOLPTUFOCFSFLFOJOHOBBSUXFFBVUBSLJTDIFPOUXJLLFMJOHTTDFOBSJPTJOEF/FEFSMBOETF
TJUVBUJFŉ HFSJDIUPQIFUCFSFJLFOWBOBVUPOPNJFEPPSNJEEFMWBOCFTUBBOEF UPFHFWPFHEF 
UFDIOJFLFO LPNUOBBSWPSFOEBUEFLPTUFOWPPSIFUCPVXFOWBOJOEJWJEVFMFBVUBSLJTDIF
IVJ[FOBBO[JFOMJKLIPHFS[JKO EBOWPPSIFUCPVXFOWBOFFODPOWFOUJPOFFMIVJT7PPSBMEF
UFDIOJTDIFJOTUBMMBUJFTCFOPEJHEWPPSIFUMPLBBMTMVJUFOWBOEFXBUFSFOFOFSHJFLSJOHMPPQ
JODPNCJOBUJFNFUNBUFSJBBMFOEFUBJMMFSJOHTUFDIOJTDIFDPOTFRVFOUJFTWBOEFJOUFHSBUJF
WBONJMJFVWPPS[JFOJOHFO MFJEUUPUFFOJOWFTUFSJOHEJFCJKOBIPHFSJTEBOEJFWBO
DPOWFOUJPOFMFANJMJFVCFXVTUFQSPKFDUFO(PFELPQFS[JKOEFHSPOELPTUFO EFFYQMPJUBUJF
LPTUFOWBOEFPQFOSVJNUFFOOVUTWPPS[JFOJOHFOFOEFFYQMPJUBUJFWBOEFWFSTDIJMMFOEF
XPOJOHFOŊ%F[FMBHFSFFYQMPJUBUJFLPTUFOCMJKLFOIFUWFSTDIJMJOEFCPVXLPTUFO CJOOFOEF
POEFS[PDIUFUFSNJKOWBOKBBS UFDPNQFOTFSFO IFUHFFOSFTVMUFFSUJOMBHFSFUPUBBMLPTUFO
WPPSEFCFXPOFST CJOOFOFFOEFSHFMJKLFCFPPSEFMJOHTUFSNJKO

Nut en noodzaak van autarkie en exclusie
&FOWSBBHEJFCJKIFUTUSFWFOOBBS RVBTJ BVUBSLJFWBOHFNFFOTDIBQQFOPGHSPFQFONFOTFO
TUFFETWBLFSXPSEUHFTUFMEJT JOIPFWFSSFJOEF[FUJKEOPHIFUMBUFOUFSVHUSFLLFOWBO
HSPFQFOWBO NFOTFOJOIVOFJHFOBVUPOPNJF PGFJHFOVUPQJFŋHFXFOTUJT"MTHSPPUTUF
SJTJDPTUPUNJTMVLLFOHFMEFOTFDUBSJTNF WSJKIFJE¤Ņ TPDJBBMJTPMFNFOU VJUTMVJUJOHFO
BOBSDIJTNF"MTWPPSEFMFOXPSEFOHFOPFNETPMJEBSJUFJU HFNFFOTDIBQT[JOFOFFOMFWFOEJHF
MPLBMFJEFOUJUFJUNFUNFFSWSJKIFJE
%FHFTUFMEFWSBBHWBOIFUOVUWBOAFYDMVTJFMJKLUNFEFHFCBTFFSEUF[JKOPQFFOCFMBOHSJKLF
SFEFOCJOOFOEFWPPSOBBNTUFQBSBEJHNBTJOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHFOTUFEFOCPVX
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EFBOHTUWPPSNJTCSVJL WFSLFFSEHFCSVJLFOPOHSJKQCBBSIFJE*OEF[PHFOBBNEFAHFTUVVSEF
TBNFOMFWJOH IFUFSPOPNJF MFJEUEJUUPUIFUOJFUBDDFQUFSFOWBOTJUVBUJFTXBBSJONFOTFO
HSPFQTHFXJKT [JDIBG[POEFSFOWBOEFTBNFOMFWJOHJOBMEBOOJFUCFIFFSTCBSFAHBUFE
DPNNVOJUJFTPGADPOEPNJOJVN¤4QFDJmFLJOEF/FEFSMBOETFTJUVBUJFTQFFMUCJOOFOEF
WPMLTIVJTWFTUJOHEFTDIJKOCBSFUFHFOTUFMMJOHEBUCFXPOFSTWFSBOUXPPSEFMJKLIFJENPFUFO
OFNFOWPPSEFPNHFWJOHXBBSCJKTPDJBMFDPIFTJFEFCFMBOHSJKLTUFWPPSXBBSEFJTWPPSFFO
MFFGCBSFXPPOPNHFWJOH NBBSNPHFO[F[JDIUFHFMJKLFSUJKEOJFUPOUUSFLLFOBBOEFPQFOCBSF
SVJNUFWBO/FEFSMBOE¤¤7PPSEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHMJKLUFFOCBTJTBBOXF[JHWPPSFFO
HSPUFJOEJWJEVFMFUFWSFEFOIFJE NPHFMJKLEPPSHSPUFSFFJHFOWSJKIFJE¤©.FFSWSJKIFJEWPPS
IFUNBLFOWBOJOEJWJEVFMFLFV[FT EJFTPNTMFJEFOUPUEFPQUJFWBOABGTDIFJEJOHWBOÏÏOPG
NFFSEFMFOWBOIFUDFOUSBMFTZTUFFNPGOFUXFSL MJKLUBMTPQUJFCFMBOHSJKLFOOPPE[BLFMJKLUF
[JKO#PWFOEJFOCMJKLUVJUFOLFMFWBOEFPOEFS[PDIUFRVBTJBVUBSLJTDIFWPPSCFFMEFOEBU 
BMMFFOEPPSIFUEBBEXFSLFMJKLSFBMJTFSFOWBOEJUTPPSUPOULPQQFMEFFFOIFEFO EFUFDIOPMPHJF
FOBDIUFSMJHHFOEFTPDJBMFTUSVDUVVSFOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWFSCFUFSELVOOFOXPSEFO¤ņ
7PPSFFOTVDDFTWPMFOWPMIPVECBBSGVODUJPOFSFOWBOBVUPOPNF HFÕOUFHSFFSEFTZTUFNFOJT
IFUWBOCFMBOHEBUCFUSPLLFOBDUPSFO[JDIWFSFFO[FMWJHFONFUIFUHFLP[FOTZTUFFN
%PPSEFSFMBUJFUVTTFOEFQSPDFTTFO EFTZTUFNFOFOIFUHFCSVJLFOFSWBOXFFSUFIFSTUFMMFO 
FOPQUJNBMFLFOOJTBBOHBBOEFBDIUFSMJHHFOEFQSPDFTTFOCJKBMMFBDUPSFONFFSDFOUSBBMUF
TUFMMFO¤ŇJTEJUUFCFSFJLFO
7FFMBVUFVSTXJK[FOCJKCFTDIPVXJOHWBOEFFDPOPNJTDIFFOEFNPDSBUJTDIFTUSVDUVVSPQ
EFNPHFMJKLIFJEUPUWPSNFOWBOGFEFSBUJFFODPOGFEFSBUJF%JUJTEBOPOBGIBOLFMJKLWBOEF
TDIBBMWBOEFMFFGHFNFFOTDIBQ BMXPSEUIFUNFFTUBMHFLPQQFMEBBOEFIPHFSFTDIBBMOJWFBVT
[PBMTEJFWBOEFOBUJPOBMFTUBUFO*OFFODPOGFEFSBUJF¤ňXPSEFO BMTBOUXPPSEPQEFDPOUJOVF
TDIBBMWFSHSPUJOHFOHMPCBMJTFSJOH NPHFMJKLIFEFOHF[JFOPNEFNPDSBUJTDIFCFHJOTFMFOUF
HBSBOEFSFO
ň Gebleken is dat het aspect vrij-

heid door verschillende actoren anders ervaren wordt. Uit de referentie
projecten blijkt dat een vrijheid als
‘samenlevende groep’ (ten opzichte
van de samenleving), gerealiseerd op
kleine schaalniveaus, veelal voor de
individu binnen de groep een beperking van bepaalde eigen vrijheden
tot handelen (naar eigen inzicht) tot
gevolg heeft.
ŉ Onderzocht is een scenario op
grond van een ‘autarkie timescaping
ontwerpstrategie’ voor uitbreiding
van Leeuwarden onder de naam
‘Waterrijk’ vergeleken met een
conventionele wonen in de natuur
‘strategie’ [Moet, 2004].
Ŋ In de kostenberekening zijn drie
vormen van enclave typologie onderscheiden met daarbinnen telkens
drie woningtypes (laag-, midden en
hoog segment).

ŋ Kenmerkend voor veel (sociale)

utopieën is het statische karakter, ze
beschrijven maatschappijen in stil-

stand [Dahrendorf, 1961].

dergelijke wijze verdergaande besparingen kan realiseren, heeft dit meer
effect dan wanneer een uiterst kleine
nieuwe democratische vormen van
groep verdergaand verduurzaamd
beschermd of afgezonderd, al dan
[Röling, 2004].
niet autarkisch samenleven hebben
plaats gevonden, heeft dit vaak op
¤ņ Dit is naar voren gekomen bij
termijn geleid tot negatieve vormen de grotere projecten, zoals het
van anarchie, gekenmerkt door
Hockerton Housing project, de
intolerantie, repressie, vervolging
Groene Leguaan en de verschillende eco-villages [Seitz, 2001]. Het
en nieuwe vormen van despotisme
onderstreept het nut van strategisch
[Barber, 1992].
niche management en sociaal niche
¤ Goudsblom verwijst naar de
management.
zgn. ‘figurational dynamics’: in de
complexe structuren ontstaan steeds ¤Ň Het wordt wel de ‘verleidingsstrategie’ genoemd: oorzaak en gevolg
meer situaties waar mensen zich
geconfronteerd zien met een sociale relaties moeten duidelijk (inzichtelijk) worden. Afstand en zichtbaaruitdaging: conformeren of niet &
heid van de oplossing(en) zijn van
wedijveren of niet [Vries, 2002].
¤¤ Kern van de Nederlandse ruim- essentieel belang.
telijke ordening is de ‘consensusvor- ¤ň Bedoeld wordt een confederale
ming’ op nagenoeg alle gebieden,
unie van semi-autonome gemeenmet als basis dat de meerderheid net schappen kleiner dan nationale
(niet helemaal) (on)tevreden is.
staten, onderling verbonden in (eu)
¤© Achtergrond is de mogelijkheid regionale economische associaties en
tot verduurzaming los van de schaal markten, groter dan nationale staten,
en participatief en zelfbepalend zijn
van niches: als iedereen op een

¤Ņ Daar waar experimenten van
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%F[F[JKOWBBLOPHBBOOBUJPOBMFTUBUFOWFSCPOEFO NBBS[PVEFOOBBSFFOMBHFS SFHJPOBBM
TDIBBMOJWFBVHFCSBDIUNPFUFOXPSEFO%F[FWPSNFOWBODPOGFEFSBUJFFOGFEFSBUJFTUBBO
CPWFOEJFOEFSFFETJOHBOHHF[FUUFUSBOTGPSNBUJFOBBSOJFVXFPMJHBSDIJTDIF
HSFOTPWFSTDISJKEFOEFTUSVDUVSFONJOEFSJOEFXFH
.FUCFUSFLLJOHUPUEFPOUXJLLFMJOHWBOEFDFOUSBMF QBSPDIJBMFFOPQBVUPOPNJFPGBVUBSLJF
HFSJDIUFHFNFFOTDIBQQFOHFMEU EBUIFUJODPSQPSFSFOWBO[PHFOBBNEFAHFEFDFOUSBMJTFFSEF
QBSUJDJQBUJFWFEFNPDSBUJFFFONJEEFMJTPNEFHFTUFMEFHFWBSFO BOBSDIJF EFTQPUJTNF 
JOUPMFSBOUJF FYDMVTJF JOUFEBNNFO¤ŉ
"MTNJOEFSLSBNQBDIUJHXPSEUWBTUHFIPVEFOBBOIFUJEFBBMWBOWPMMFEJHFBVUBSLJF XFHFO
HFOPFNEFWPPSEFMFOTUFSLPQUFHFOIFUSFMBUJFGLMFJOF OPHPWFSHFCMFWFOSFTUBOUJOLPNFOEF
FOVJUHBBOEFTUSPNFOXBBSJOOJFU[FMGWPPS[JFOLBOXPSEFO%FCPWFOMJHHFOEF
JOGSBTUSVDUVVSWFSMJFTUJOEJUHFWBMXFMIFUWPPSOBBNTUFEFFMWBOIBBSQSJODJQJÑMFGVODUJF
IFUWPPS[JFOJOEFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFAPOEFSIPVE QSJNBJSFMFWFOTCFIPFGUFO 
%FPWFSCMJKWFOEFFOWPPSBMPPLBMTLSJUJTDIUFPNTDISJKWFOGVOEBNFOUFMFCFIPFGUF
ACFTDIFSNJOHJTCJKEFRVBTJBVUBSLJTDIFQSPKFDUFOBGIBOLFMJKLWBOEFPSHBOJTBUJFFOIFU
WFSNPHFOPNWFSBOEFSJOHFOJOUJKECF[JFOPQUFOFNFO%PPSEBUIFUOBHFOPFHBMMFNBBM
EFDFOUSBMFEBOXFMMPLBMFQSPKFDUFOCFUSFGUXPSEU WBBL HFLP[FOWPPSLPQQFMJOHBBOEF
JOGSBTUSVDUVSFOPQCPWFOMJHHFOEFTDIBBMOJWFBVTUFSCFTDIFSNJOH FOHBSBOUJF WBOMFWFSJOH
EBOXFMBGOBNF&S[PVFFOEPFMWFSTDIVJWJOHLVOOFOQMBBUTWJOEFOEPPSIFUBOEFST
WPSNHFWFOWBOEFCFTUBBOEFFONPHFMJKLOPHOJFVXBBOUFMFHHFOJOGSBTUSVDUVSFOPQEF[F
CPWFOMJHHFOEFTDIBBMOJWFBVTWBOEFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFAPOEFSIPVEOBBSEFCFIPFGUF
ACFTDIFSNJOH%F[FWFSBOEFSEFOFUXFSLmMPTPmFIFFGUWFSSFHBBOEFDPOTFRVFOUJFTWPPSEF
XJK[FXBBSPQEF[FJOGSBTUSVDUVSFOXPSEFOWPSNHFHFWFOFOSVJNUFMJKLHFÕOUFHSFFSE

16.1.4
autonomie én heteronomie
;PBMTHFTUFMEJTFSCJKEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOTQSBLFWBOFFO
TUFFETTUFSLFSXPSEFOEFPOEFSMJOHFJOUFSDPOOFDUJFFOJOUFSEFQFOEFOUJF¤Ŋ%JUCFUSFGUOJFU
TMFDIUTMPLBMFJOUFSDPOOFDUJF)FUHFIFMF XFSFMEXJKEFNFOTFMJKLFTZTUFFNIBOHUGFJUFMJKL
TBNFONFUEFWSBBHJOIPFWFSSFEPFMCFXVTUEFUPFOFNFOEFTOFMIFJEFODPNQMFYJUFJUWBO
WFSBOEFSJOHXPSEUHFÕOUFHSFFSE7BOVJUEFIPPGEWSBBHWBOEJUPOEFS[PFL[JKOUXFF
POUXJLLFMJOHTQSPDFTTFONFUCFUSFLLJOHUPUEFDFOUSBMFUFDIOPMPHJFWPPSBVUPOPNJFBMT
BDUVFFMOBBSWPSFOHFLPNFOUFXFUFOEFFċDJÑOUJFWBO FOWFSCFUFSJOHCJKEFJOUFHSBUJFWBO
EFFMUFDIOJFLFOFOPWFSLPFQFMEF WFSCPOEFODPODFQUFO FOFFOCFUFSFBGTUFNNJOHUVTTFO
BBOCPE UPFWPFS FOWSBBHWBOEFWFSTDIJMMFOEFEFFMTUSPNFO
5XFFNFFSBMHFNFOF BDIUFSMJHHFOEFPOUXJLLFMJOHTQSPDFTTFO[JKO%FNJMJFVUFDIOJTDIF 
SVJNUFMJKLFFOUPUPQ[FLFSFIPPHUFPPLTPDJBMFPQUJNBMJTBUJFWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFO
CJOOFORVBTJBVUBSLJTDIFQSPKFDUFO0OEBOLTEFJOWFFMMJUFSBUVVSWFSPOEFSTUFMEFQPUFOUJFT
WBOIFUBDIUFSMJHHFOEFPQUJNBMJTBUJFQSJODJQFWBONPEVMBSJTFSJOH FOPOEBOLTIFUEBBSWBO
BBOHFUPPOEFCFMBOH JT[FTMFDIUTPQHFSJOHFTDIBBMUPFHFQBTU&SJTOPHUFXFJOJHTQSBLFWBO
A&DPOPNJFTPG4DBMF¤ŋ
)FUBOEFSFBDIUFSMJHHFOEFPOUXJLLFMJOHTQSPDFTCFUSFGUEFLPQQFMJOHBBOPNHFWJOHT
HFSFMBUFFSEF WFFMBMHSPOEPGHFCSVJLFSTHFCPOEFOFDPOPNJTDIFUPFQBTTJOHFO [PBMTIFU
UFSVHCSFOHFOWBOOVUSJÑOUFOOBBSEFMBOECPVXFOBOEFSFMBUFSBMFUPFQBTTJOHFODR
NPHFMJKLIFEFO [PBMTWPSNFOWBOWPMIPVECBBSUSBOTQPSU)FUBTQFDUWBOLPQQFMJOHBBOEF
MBOECPVXLBO MPTWBOEFNPHFMJKLIFJEUPUBOEFSFWPSNFOWBOHSPOEHFCSVJL CJKVJUHFCSFJE
UPFQBTTFOUPUFFOTUSVDUVSFFMBOEFSFJOGSBTUSVDUVVSÏOSVJNUFMJKLFPSEFOJOHBMTHFIFFMMFJEFO
A6SCBO"HSJDVMUVSF
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)FUCJFEUBBOLOPQJOHTQVOUFOWPPSIFUWFSXFWFOWBO[PHFOBBNEFASPEFFOAHSPFOF
GVODUJFTCJOOFOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH%FBTQFDUFOOBCJKIFJEFODPNGPSU[JKOEBBSCJK
MFJEFOE%FWSBBHWBOFFOPQUJNBMFTDIBBMWPPSBVUPOPNJFWBOEFWFSTDIJMMFOEFFTTFOUJÑMF
EFFMTUSPNFOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOHXPSEUEBOWBOHSPUFSCFMBOH%FLSJUJTDIFCPWFO
FOPOEFSHSFOTWBOEFUFDIOPMPHJFXBBSNFFÏÏOWBOEFEFFMTUSPNFOXPSEUPQHFMPTU XPSEU
NBBUHFWFOEWPPSIFUHFÕOUFHSFFSEFTZTUFFNFOEBBSNFFWPPSEFBOEFSFEFFMTUSPNFO

Alternatieve netwerkgeometrie
7PPSDPNQMFYFTZTUFNFOHFMEUEBUEFTBNFOIBOHFOEFXJK[FXBBSPQBEBQUJFGPNHFHBBO
XPSEUNFUEZOBNJTDIFQSPDFTTFO NBBUHFWFOEJTWPPSEFWFSUBMJOHOBBSGZTJFLFJOUFHSBMJUFJU
%FTUBCJMJUFJU PGWFFSLSBDIUWBOOFUXFSLFOJTEJSFDUWFSCPOEFOJTBBOEFDPNQMFYJUFJU
FSWBO/JFUEFDPNQPOFOUFOWBOEFWFSTDIJMMFOEFTUSVDUVSFO[JKOWBOCFMBOH NBBSEFXJK[F
XBBSPQEF[FPOEFSMJOH[JKOHFPSHBOJTFFSEBMTJOUFMMJHFOUFTUSVDUVSFO©Ņ
)FUJTWBOCFMBOHUFMFSFOWBOEFPSHBOJTBUJFTUSVDUVVSFOEFUPQPMPHJFWBOSFFETCFTUBBOEF
BEBQUJFWF DPNQMFYFTUSVDUVSFO)FUPOEFSLFOOFOWBOEFTUSVDUVVSWBOFMLOFUXFSLJTOPEJH
PNPQUJNBBMWFSEFSHBBOEFHSPFJ NPHFMJKLFBGLBMWJOHFOBMEBOOJFUHFXFOTUFBBOUBTUJOH
FSWBOUFLVOOFODPNCJOFSFONFUHFMJKLCMJKWFOEFPGTUJKHFOEFEVVS[BBNIFJETFO[FLFSIFJET
HBSBOUJFTWPPSHFCSVJLFST
$ISJTUPQIFS"MFYBOEFSPOEFSLFOEFJOEFKBSFO[FTUJHWBOEFWPSJHFFFVXBMTÏÏOWBOEF
FFSTUFOIFUCFMBOHWBOEFPOEFSMJHHFOEFTUSVDUVVSWPPSEFNPHFMJKLFDPODFQUJFWBOEF
SVJNUFMJKLFPSEFOJOHFOCJKCFIPSFOEFGZTJFLFFOTPDJBMFOFUXFSLFO)JKPOEFSTDIFJEUUXFF
TDIBBMPOBGIBOLFMJKLFPQQPOFOUFTUSVDUVSFOEFCPPNBYJPNBFOIFUIBMGSPPTUFSBYJPNB
<"MFYBOEFS >6JUMBUFSPOEFS[PFL<8BUUT4USPHBU[ >JTHFCMFLFOEBUEF
HFSJOHTUFUPFWPFHJOHWBOXJMMFLFVSJHFWFSCJOEJOHFOCJOOFOFFOHFPSEFOEOFUXFSLMFJEUUPU
WPPSEFMFO EJFFFSEFSBMCFLFOEXBSFOHFXPSEFOCJKTPDJBMFOFUXFSLFO PPLXFMIFUA4NBMM
XPSMEQSJODJQFHFOPFNE<.JMHSBN >"DIUFSHSPOEWBOJTEBUHFPSEFOEFOFUXFSLFO 
FWFOBMTTPDJBMFOFUXFSLFO WFFMBMVJUDMVTUFSTCFTUBBO©*OUFHFOTUFMMJOHUPUEFTPDJBMF
OFUXFSLFOJTFDIUFSEF[PHFOPFNEFAPOEFSMJOHFBGTUBOESFMBUJFGHSPPU
#JOOFOHSPPUTDIBMJHF BSJTUPDSBUJTDIFATNBMMXPSMEOFUXFSLFOCMJKLUEBUFFOCFQFSLUBBOUBM
LOPQFOJOFFOOFUXFSLCFEVJEFOENFFSWFSCJOEJOHFOIFFGUEBOEFPWFSJHFLOPQFO%F[F
LOPQFOXPSEFOAIVCTHFOPFNE FOLVOOFOHF[JFOXPSEFOBMTEFTQJMWBOFFODMVTUFS%F
SFMBUJFUVTTFOEFAIVCTFOEFWFSCJOEJOHFOWPMEPFUBBOEF[PHFOBBNEFAQPXFSMBX©¤
in lokale aangelegenheden [Barber,
1992]. De stabiliserende rol van
inter-staat transfers in dit soort
federale of confederale samenstellingen is van belang om bepaalde
gecoördineerde doelen na te kunnen
streven [Shapiro, 1997].
¤ŉ Ofschoon lokale buurten niet
noodzakelijkerwijs democratisch
hoeven zijn, maar wel kunnen zijn,
hebben de meest zuivere vormen
van democratie gebloeid in relatieve
kleine settings. Tocqueville stelde
al “the spirit of liberty is local”
[Barber, 1992].
¤Ŋ Alhoewel te spreken valt van een
groeiende interdependentie tussen
mensen en bijbehorende instituties

onderling, stelt Goudsblom dat
de afhankelijkheid van natuurlijke
krachten wel minder direct geworden is. Het zijn langere en meer
vertakte (complexe) sociale- en technische ketens tussen de productie
van dingen en hun gebruik (‘source
en service’) [Vries & Goudsblom,
2002b].
¤ŋ Wel verbeteren de deelaspecten
die te maken hebben met de vrijheid van toepassing en ruimtelijke
integratie (geringere afmetingen,
minder secundaire eisen, e.d.) en
gebruikers gerelateerde eisen (comfort, gebruiksgemak, kosten, e.d.)
zienderogen.

©Ņ De complexiteit van veel soci-

ale, biologische, communicatie en
transport systemen is geworteld in
een relatief verweven netwerk, dat
gedefinieerd wordt door de systeemcomponenten en hun onderlinge
interacties.
© Het belang van clustering is dat
het verlies van één element geen
dramatische fragmentatie van het
netwerk in ontkoppelde subsystemen teweeg zal brengen [Barabási et
al., 1999; Banavar et al., 1999].
©¤ De Power-law (ook bekend als
Pareto of Zipf)impliceert dat er
een vaste relatie bestaat tussen het
totaal aantal verbindingen en het
totaal aantal knopen. Dit wordt
ook wel omschreven als het prin515
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#JKDPNQMFYFOFUXFSLFO[JKOUXFFSFHJNFTUFPOEFSTDIFJEFOFFOFYQPOFOUJFFMSFHJNFEBU
MFJEUUPUIPNPHFOF FHBMJUBJSFOFUXFSLFO FOFFOATDIBBMWSJK BSJTUPDSBUJTDIOFUXFSL EBU
HFLBSBLUFSJTFFSEXPSEUEPPSEVJEFMJKLFPOHFMJKLIFJERVBIPFWFFMIFJEWFSCJOEJOHFOQFS
LOPPQQVOU%FBSJTUPDSBUJTDIFOFUXFSLTUSVDUVVSCFOBEFSUEJFWBOIFUIBMGSPPTUFSBYJPNBWBO
"MFYBOEFS NBBSIFFGUFFOJOHFXJLLFMEFSFONFFSTVCUJFMFTUSVDUVVS XBBSEPPSDPNQMFYF BM
EBOOJFUTPDJBMFTUSVDUVSFOCJOOFOEFDPODFQUJFTWBOIFUIBMGSPPTUFSCFUFSUFPNWBUUFO[JKO
#JOOFOEFBSJTUPDSBUJTDIFOFUXFSLTUSVDUVVSCMJKLUEBUEPPSWFSEFSHBBOEFJOUFSDPOOFDUJF
BMEBOOJFUPQXFSFMETDIBBMEFNFFTUFHSPUFOFUXFSLFO XBBSWBOEFUPQPMPHJTDIFHFHFWFOT
CFLFOE[JKO EF[FMGEFLFONFSLFOWFSUPOFOTDIBBMWSJKFLFONFSLFOFOFFOWFSEFMJOHWBOEF
USBOTQPSUWFSCJOEJOHFOWPMHFOTIFUQSJODJQFWBOEFAQPXFSMBX
*OWFSCBOENFUEFHFXFOTUF[FLFSIFJETFOEVVS[BBNIFJEHBSBOUJFTWPPSHFCSVJLFSTPQ
MBHFSFTDIBBMOJWFBVTJTIFUWBOCFMBOHEFFĊFDUFOWBOWFSBOEFSJOH HSPFJ WFSTUPSJOH VJUWBM 
PQIPHFSFTDIBBMOJWFBVTWPPSEFOFUXFSLFO FONFUOBNFEFMBHFSFTDIBBMOJWFBVTUFCF[JFO
/BHFOPFHBMMFPOUXPSQFODRAHFPSEFOEFTUSVDUVSFOFOOFUXFSLFO[JKOHFMJKLUFTUFMMFOBBO
IFUCPPNBYJPNB FOIFCCFOFFOFHBMJUBJSLBSBLUFS/BBTUEFTUFEFOCPVXLVOEJHFTUSVDUVSFO
WBOEFNFFTUF OJFVX POUXPSQFOTUFEFOFOTUBETEFMFOJTPPLIFU/PPSE"NFSJLBBOTF
FMFLUSJDJUFJUTOFUBMTWPPSCFFMESFMFWBOU
0OEFS[PFLOBBSEFWFFSLSBDIU PG[FLFSIFJEWBOWFSFFOWPVEJHEFOFUXFSLFO WPPSBM
EJTUSJCVUJFOFUXFSLFO UPPOUBBOEBUEFBSJTUPDSBUJTDIFFOFHBMJUBJSFOFUXFSLFOTUFSLWBO
FMLBBSWFSTDIJMMFO&HBMJUBJSFTUSVDUVSFOWBMMFOWSJKTOFMVJUFMLBBSCJKPOHFDPÚSEJOFFSEF
VJUWBMEPPSCJKWPPSCFFMEWFSLFFSEHFCSVJLPGCJKQSPCMFNFOBMTHFWPMHWBOCJKWPPSCFFME
EJTGVODUJPOFSFOEPPSPVEFSEPN UFSXJKMCJKBSJTUPDSBUJTDIFTUSVDUVSFONFFSEBOEFIFMGU
WBOEFLOPQFOWFSXJKEFSELBOXPSEFOFOIFUSFTUBOUWBOIFUOFUXFSLOPHJOUFHSBBM[BM
LVOOFO CMJKWFOGVODUJPOFSFO#JKHFSJDIUFVJUWBMEPPSCJKWPPSCFFMETBCPUBHFEBBSFOUFHFO 
CMJKLFOEFBSJTUPDSBUJTDIFTUSVDUVSFOHFWPFMJHFS NBBSJTIFUSFMBUJFGFFOWPVEJHEFALSJUJTDIF
LOPQFOCJOOFOEF[FOFUXFSLFOUFCFWFJMJHFO WPPSBG PGUFJTPMFSFO BDIUFSBG [POEFSIFU
GVODUJPOFSFOWBOIFUSFTUFSFOEFOFUXFSLUFCFÕOWMPFEFO
(FTUFMELBOXPSEFOEBUCJKIFUWPPSUCPVXFOPQEFQSJODJQFTWBOEFAFDPOPNJFTPGTDBMF 
FFODPNQMFYF BEBQUJFWF BSJTUPDSBUJTDIFTUSVDUVVSWBOFMLWBOEFOFUXFSLFO PGXFMMJDIU
WBOIFUTBNFOXFSLFOEFHFIFFMFSWBO IFUCFTUFFJOEEPFMJT)FUIPVEUFFOBMTHFXFOTUUF
CFTDIPVXFOATDIBBMJOWBSJBOUJF FONPHFMJKLIFJEUPUWPPSUEVSFOEFA[FMGPSHBOJTBUJFJO
%BBSUPF[JKOFSXFMCFQBBMEFWPPSXBBSEFO7PPSXBBSEFJTEBUIFUOFUXFSL DPOUJOV NPFU
HSPFJFOEPPSEFUPFWPFHJOHWBOOJFVXFWFSCJOEJOHFOFO EFDFOUSBMF DMVTUFST FOEBUOJFVXF
WFSCJOEJOHFO EFAQPXFSMBXWPMHFOE BBOIFUOFUXFSLNPFUFOXPSEFOWFSCPOEFONFU
AWFFMWFSCPOEFOWFSCJOEJOHFO CFLFOEBMTIFUQSJODJQFWBOAWPPSLFVSTWFSCJOEJOH©©
)FUQSJODJQFWBOWPPSLFVSTWFSCJOEJOHPQCBTJTWBOAmUIFJELPNUWPPSEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO
FOCJKCFIPSFOEFJOGSBTUSVDUVSFOOFFSPQFFODPNCJOBUJFWBOEFNBUFWBOnFYJCJMJUFJU 
VOJGPSNJUFJU DPOTJTUFOUJFFOPQUJNBMJTBUJFWBOEFPQXFLLJOH JO[BNFMJOHFOUSBOTQPSU
;FLFSIFJEWBOMFWFSJOH EPPSLXBMJUFJUTBGTUFNNJOH BBOQBTTJOHFOHFPQUJNBMJTFFSEF
PNMPPQ UJKE JTOBBTUWPMIPVECBBSIFJEIFUTMFVUFMCFHSJQ
"MTEFWFSCJOEJOHFOUVTTFO[XBLLFALOPQFOTUFSLFSXPSEFOHFNBBLU EPPSFFOHFMJKLUJKEJH
JOUSPEVDFSFOWBONFFSA[XBLLFWFSCJOEJOHFOUVTTFOEFCFMBOHSJKLFLOPQFOJOIFU
TZTUFFN LBOEFHFIFMFJOGSBTUSVDUVVSFFOHSPUFSFSPCVVTUIFJE FOVJUFJOEFMJKLCFUFSF
WPMIPVECBBSIFJEWFSLSJKHFO
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Introduceren van decentrale systemen binnen de centrale netwerken
#JKEFCFTUBBOEFDFOUSBMFJOGSBTUSVDUVVSWBO[PXFMEFFOFSHJFBMTEFBGWBMXBUFSTUSPPNXPSEU
OJFUPGOPHPOWPMEPFOEFSFLFOJOHHFIPVEFONFUEFNPHFMJKLIFEFOWBOFFOBMUFSOBUJFWF
OFUXFSLPQCPVX
;PXFMJOEFHBTBMTJOEFFMFLUSJDJUFJUTJOGSBTUSVDUVVSXPSEFOTUFFETNFFSWFSCJOEJOHFO
HFSFBMJTFFSEUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEF /BUJPOBMFEFFM OFUUFO NBBSEJUHFCFVSUOJFU[P[FFS
WBOVJUIFUQSJODJQFWBOEFOFUXFSLHFPNFUSJF BMTXFMWBOVJUDBQBDJUFJUTPWFSXFHJOHFOFO
FDPOPNJTDIF IBOEFMT QFSTQFDUJFWFO#JOOFOEFHFOPFNEFVJUHBOHTQVOUFOEVVS[BBNIFJE
FO[FLFSIFJEJTFSFFOEJSFDUCFMBOHWPPSHSPPUTDIBMJHFDFOUSBMFOFUXFSLFOPNEFFMTZTUFNFO 
BMTEFDFOUSBBMDMVTUFS CJOOFOIFUOFUXFSLPQUFOFNFO)FUCJFEUCPWFOEJFO EPPSEF
JOUSPEVDUJFWBOIFUQSJODJQFWBO[FMGPSHBOJTBUJF NPHFMJKLIFJEFOHBSBOUJFMPLBMFCFTMJTTJOHFO
NFUCFUSFLLJOHUPUCJKWPPSCFFMEWFSEVVS[BNJOHUFLVOOFOCMJKWFOOFNFO©ņ [POEFSEBUWBO
IFUQSJODJQFWBOTDIBBMWFSHSPUJOH AFDPOPNJFTPGTDBMF BGHFTUBQUNPFUXPSEFO
4ZTUFNFOEJFWBMMFOCJOOFOEFDFOUSBMFQMBOOJOHTDPODFQUFOLVOOFOMFJEFOUPUBMEBOOJFU
TBNFOHFTUFMEFOFUXFSLFONFUFFOTUFSLFSHFEFDFOUSBMJTFFSEFOFUXFSLTUSVDUVVS XBBSCJK
POEFSEFMFOWBOEFOFUUFOSFMBUJFGBVUPOPPNLVOOFOGVODUJPOFSFO7PPSEFFMJTWFSEFSEBU[F
nFYJCFMFQMBOOJOHTDPODFQUFOJOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHLVOOFOPOEFSTUFVOFO#PWFOEJFO
LBOEFQSPCMFNBUJFLWBOFFONFFSQSFDJF[FUPFSFLFOJOHWBO OFUXFSL LPTUFOBBOCFQBBMEF
BGOFNFSTPGUSBOTBDUJFT CJK WFSEFSHBBOEF MJCFSBMJTFSJOH  FFOWPVEJHFS PQHFMPTUXPSEFO
%PPSnFYJCJMJTFSJOHJTUFBOUJDJQFSFOPQWFSBOEFSFOEFNBSLUPNTUBOEJHIFEFO
#JKHFMJCFSBMJTFFSEFNBSLUFOHFFGUEJUUPUTMPUOPHIFUWPPSEFFMWBOLMFJOFSFJOWFTUFSJOHFO 
NFUNJOEFSSJTJDPT
*OOPWBUJFBMMFFO [PBMTEFUPFQBTTJOHFOJOQBTTJOHWBOWFSOJFVXFOEFEFDFOUSBMFUFDIOJFLFO
FOPGBMUFSOBUJFWFOFUXFSLTUSVDUVSFO JTOJFUWPMEPFOEFPNAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH
UFCFXFSLTUFMMJHFO5FWBBLJTFSTQBOOJOHUVTTFOEFEPNJOBOUFBDUPSFOEJFNPUJWBUJF
SFHVMFSFOUFOCFIPFWFWBOJOEJWJEVFMFPGHFNFFOTDIBQQFMJKLFXFOTFO
)FUDSFÑSFOWBOOJDIFTCFTUBBOEFVJUBMUFSOBUJFWFO EJFOJFUBBOIFUQBSBEJHNBWBOEF
EPNJOBOUFBDUPSFOWPMEPFO JOEFWPSNWBODPODFQUFOEJFUFQMBBUTFO[JKOPOEFSASFCFMMJF
FO[FMGTABG[POEFSJOHCJFEUXFMFOJHFWFSCFUFSJOH NBBSIFUCMJKGUNBSHJOBBM7PPSCFFMEFO
WJOEFOXFJOTPNNJHFFDPWJMMBHFT DPIPVTJOHFOFDPXJKLFOWBOVJUBMEBOOJFUDPMMFDUJFG
QBSUJDVMJFSJOJUJBUJFGFOJOTPNNJHFHFWBMMFOBMTJOEJWJEVFMFQSPKFDUFOPGiTJMFOUHSFFOw
WPPSCFFMEFO [PBMT3VJHPPSE OBCJK"NTUFSEBN©Ň

cipe van ‘zelf-organisatie’, en is te
beschouwen als het belangrijkste
generieke effect van de groeiende
netwerken c.q. -complexe structuren.
Bovendien is het, naast het principe
van ‘zelf-reparatie’, het belangrijkste
kenmerk dat gezocht wordt binnen
de mogelijke toepassing van ‘natuurlijke technologie’ ten behoeve van
de voorzieningen voor de essentiële
stromen.
©© Om het noodzakelijke proces
van clustering te kunnen begrijpen
is het van belang om de achterliggende ‘krachten’ van het principe
van ‘voorkeursverbinding’, het

‘rich-get-richer’ principe, te kennen.
Binnen dit pincipe tonen Bianconi
& Barabási [2001] aan dat het aspect ‘fitheid’ een rol speelt binnen
competitieve netwerken: het ‘fitter-get-richer’ principe. Het aspect
‘competitief ’ duidt, niet zozeer op
marktcompetitie tussen netwerken,
maar op competitie op (binnen) netwerken. Het aspect ‘fitheid’ is voor
de diverse netwerken verschillend te
definiëren.
©ņ Procedureel houdt het in dat
overheden en (publieke) netbeheerders kunnen afstappen van beleid
dat een vast einddoel nastreeft. Het

elimineert het in de probleemanalyse geconstateerd aspect dat beleid
steeds vaker achter de werkelijkheid
aanloopt.
©Ň Een minder bekend, maar intrigerend voorbeeld betreft de volledig
autarkische ranch van Bush. In
verband met sabotage onafhankelijkheid, of mogelijk toch angst voor
milieu veranderingen [Röling, 2004],
realiseert hij een volledig autarkische
situatie.
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0PLBM[JKOQSPKFDUFO BMTEFFDPWJMMBHFTWPMHFOTEFEFmOJUJFWBO.FSUPOGFJUFMJKLUF
CFTDIPVXFOBMTEFBBOQBTTJOHTUZQPMPHJFADPOGPSNJUZ EPPSEFEPNJOBOUF
HFÕOTUJUVUJPOBMJTFFSEFJOTUBOUJFTXPSEFO[FOPHWBBL WBOVJUEFFJHFODPOUFYU POEFSEF
BBOQBTTJOHTUZQPMPHJFASFCFMMJPOPG[FMGTASFUSFBUJTNHFQMBBUTU)FUMBBUEFLBOTFOWPPSFFO
CSFFEPOEFSTDISFWFOOPPE[BBLUPUJOOPWBUJF FOEBBSNFFFFONFFSTJHOJmDBOUFAEVVS[BNF
POUXJLLFMJOHEPPSCJKWPPSCFFMETDIBBMJOWBSJBOUJF MJHHFO
)FUQSPCMFFNWBOIFUTUVSFOEFFOEPPSTPNNJHFO[FMGTBMTEXJOHFOECFTDIPVXEF
DFOUSBMJTBUJFQBSBEJHNBTUBBUFFONFFSTUSVDUVSFMFWFSBOEFSJOHWBBLJOEFXFH5PDILBO
CJKWPPSCFFMEEFASFCFMMJFUZQPMPHJFWBOBBOQBTTJOH JOFFSTUFJOTUBOUJFBMTOJDIFPQHF[FU 
CFTDIPVXEXPSEFOBMTFFONFUIPEFJOOPWBUJFTUFMBUFOHSPFJFOUFOCFIPFWFWBOFFONFFS
TUSVDUVSFMFFOHSPPUTDIBMJHFSJO[FU3VJHPPSEJTIJFSWBOUPUPQ[FLFSFIPPHUFFFOSVJNUFMJKL
WPPSCFFME FOEFPOUXJLLFMJOHWBOEF-JWJOH.BDIJOFoJOFFSTUFJOTUBOUJFCJOOFO
FDPWJMMBHFTJTFFOTVDDFTWPMWPPSCFFMEWBOFFOPOUXJLLFMEFPQOBUVVSMJKLFQSPDFTTFO
HFCBTFFSEFJOOPWBUJFWFUFDIOPMPHJF&OJHFWPPSXBBSEFJTEBUEFSHFMJKLFOJDIFT MBOHEVSJH 
NPHFMJKLHFNBBLUNPFUFOXPSEFO
7JBEFVJUEFJOEVTUSJFTFDUPSCFLFOEFIFSTUSVDUVSFSJOHTQSPDFTTFOBMTA&NQPXFSNFOU
SFWJUBMJTBUJF FOA#VTJOFTT1SPDFTT3FFOHJOFFSJOH[JKOEFJOEFOJDIFTHFSJKQUFJOOPWBUJFT
WFSWPMHFOTJOUF[FUUFOBMTCBTJTWPPSFFOTUSVDUVSFFMIFSPOUXFSQ.FUOBNFEFWJTJFA-FBOJT
IJFSSFMFWBOU%F[FOFFNUFOFS[JKETFFOHSPUFSFNBSLUHFSJDIUIFJE FOBOEFS[JKETFFONFFS
MPLBBMPGPNHFWJOHTHFSJDIUPSHBOJTFSFOUPUVJUHBOHTQVOU"DIUFSHSPOEJTEFXFSFMEXJKE
JOHF[FUUFUSBOTGPSNBUJFWBOFDPOPNJFÑOHFSJDIUPQANBTTBQSPEVDUJFOBBSFDPOPNJFÑOPQ
CBTJTWBOANBBUXFSLWPPSEFNBTTB7PPSBMJOHFHFWFOEPPSMJCFSBMJTFSJOHQSPDFTTFOXPSEU
NPNFOUFFMCJOOFOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOFOCJKCFIPSFOEFJOGSBTUSVDUVSFOOBHFOPFHBMMFFO
BBOEBDIUCFTUFFEBBOIFUFFSTUFBTQFDU NBSLUHFSJDIUIFJE 
)FUBTQFDUPNHFWJOHTHFSJDIUIFJEWPSNUFFOTUSVDUVSFMFWFSBOEFSJOH FOCJFEULBOTFOWPPS
JOOPWBUJFFOWFSEFSHBBOEFWFSEVVS[BNJOH PQNFFSEFSFTDIBBMOJWFBVT )FULPNUWPPSUVJU
EFHSPFJFOEFWSBBHOBBSHFCSVJLFSTTQFDJmFLF APOTJUFPQMPTTJOHFO%FJO[FUWBOEFDFOUSBMF
FOMPLBMFTZTUFNFO[VMMFOEBBSCJK NPHFMJKLBMTPOEFSEFFMWBODPNQMFYFOFUXFSLFOFFO
CFMBOHSJKLFSPMTQFMFO
/FUXFSLSFMBUJFTPOEFSTUFVOFOFFOQSPDFTWBOXFEFSLFSJHFJOOPWBUJFFOSFEVDFSFOEBBSNFF
EFBGTUBOEFOUVTTFODFOUSBMFFOEFDFOUSBMFPQMPTTJOHFO©ň7PPSEFFMEBBSCJKJTEBUOBCJKIFJE
EFAGBDFUPGBDFJOUFSBDUJFFOIPSJ[POUBMFDPNNVOJDBUJFWFSHFNBLLFMJKLU1SPCMFFNJTEBU 
EPPSHFCSFLBBOSFHJFFOHSJQ JOEFSFFETHFSFBMJTFFSEFEBOXFMOBHFTUSFFGEFHFMJCFSBMJTFFSEF
TJUVBUJFWBOWFSTDIJMMFOEFFTTFOUJÑMFEFFMTUSPNFO OBBTUEFPOEFSIPVETFOEVVS[BBNIFJET
BTQFDUFOWPPSBMPPLJOOPWBUJFHFSFMBUFFSEFBTQFDUFOIFUPOEFSTQJUEFMWFO
%FBGXJTTFMJOHUVTTFOJODSFNFOUFMFFOTUSVDUVSFMFJOOPWBUJFMJKLUEFTMFVUFMUPUVJUXFSLJOH
WBODPOnJDUFSFOEFCFMBOHFOPQLPSUFFOMBOHFUFSNJKO©ŉ;PBMTFFSEFSHFDPOTUBUFFSEXPSEFO
CJKOVHBOHCBSFPQMPTTJOHTUFFETDPODFTTJFTHFEBBOEJFUFOLPTUFHBBOWBOTUSFWFOOBBS
EVVS[BBNIFJE%FPOUXJLLFMJOHFOJO[FUWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFOLVOOFOCPWFOEJFOWBO
OVU[JKOCJKIFUPQMPTTFOWBOFFOBOEFSBDUVFFMQSPCMFFNPQ&VSPQFTFTDIBBM UFXFUFOFFO
A-FWFM1MBZJOHmFME©Ŋ
%FPQMPTTJOHFOEJFOFO[PWFFMNPHFMJKLHFCBTFFSEUF[JKOPQNBYJNBMFnFYJCJMJUFJUWPPSEF
FJOEHFCSVJLFST%BBSCJKLPNUEBUEFNBBUWPFSJOHEPPSTMBHHFWFOEJTWPPSEFBDDFQUBUJFEPPS
CFXPOFST FOEBBSNFFWPPSEFVJUFJOEFMJKLFNJMJFVXJOTU©ŋ&SPOUTUBBONPHFMJKLIFEFOWPPS
IFUBBOCJFEFOWBOBOEFSFWPSNFOWBOCFIFFSEJFFFOWPVEJHFSHFLPQQFMELVOOFOXPSEFO
BBOIFUTDIBBMOJWFBVWBOEFABVUPOPNFXPOJOHPGIFUJOEJWJEV[FMG"VUPOPNJFXPSEUJOFO
PNIFUFJHFOIVJTHFCPVX JOEFXJKL [PWFFMNPHFMJKLHFSFBMJTFFSE AGSPNTPVSDFUPTFSWJDF 
FOEFEBBSWPPSCFOPEJHEFTZTUFNFOFOOFUXFSLFOXPSEFOHFNFFOTDIBQQFMJKLCFIFFSEņŅ
"BOHF[JFOEFWFS[PSHFOEF OVUT WPPS[JFOJOHFOWPPSEFNFFSEFSIFJEWBOEFHFCSVJLFST
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OPPE[BLFMJKLCMJKWFO TQFFMUIFUUVTTFOOJWFBVWBOTUBEPGXJKLFFOCFMBOHSJKLFSPM)FUCJFEU
FFOLBEFSWPPSIFUSFBMJTFSFOWBOQSPKFDUFOEJFHFCSVJLNBLFOWBOEFLFV[FNPHFMJKLIFJE
UVTTFODPNCJOBUJFTWBOIFUJOEJWJEVFMFJOJUJBUJFG BGXJKLFO FOEFWPMMFEJHFWFS[PSHJOHEPPS
FOBGIBOLFMJKLIFJEWBODFOUSBMFOFUXFSLFO

16.1.5
consequenties voor de ruimtelijke ordening
7PPSLPNFONPFUXPSEFOEBUIFUQSPDFTWBOWFSTUFEFMJKLJOHFOEFJOGSBTUSVDUVSFMFUSBOTQPSU
FOEJTUSJCVUJFTZTUFNFOWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO[JDIMPTWBOFMLBBSPOUXJLLFMFO&FO
HPFEF JOUFHSBMF FV SFHJPOBMFQMBOOJOH JOFFSTUFJOTUBOUJF HFCBTFFSEPQFFODPNCJOBUJF
WBODPOWFOUJPOFMF DFOUSBMF TZTUFNFOFOBEEJUJPOFMFEFDFOUSBMFTZTUFNFO PGGFJUFMJKL
BOEFSTPN LBOIFUHFWBBSWBOFFONPHFMJKLFAEFBEMPDLWBOEFCFTUBBOEFDFOUSBMFTZTUFNFO 
NFUBMMFHF[POEIFJETSJTJDPTWBOEJFO WPPSLPNFOņ%FTUSBUFHJTDIFEBOXFMBTFMFDUF
JOUFHSBUJFWBOEFDFOUSBMFDMVTUFSTJOEFHSPFJFOEFDFOUSBMFOFUXFSLFO EJF[PWFFMNPHFMJKLEF
BVUPOPNJFCFOBEFSFO[BMFSUPFCJKESBHFOEBUEFSPCVVTUIFJEWBOEF[FDFOUSBMFOFUXFSLFO
WFSHSPPU%FPOUXJLLFMJOHTSJDIUJOHFOAFDPOPNZPGTDBMFTFOATDBMFFDPOPNZMJKLFOFMLBBS
EBBSNFFWPMHFOTEFQSJODJQFTWBOXFEFS[JKETFJOUFSEFQFOEFOUJFOPEJHUFIFCCFO
)FUPOEFSLFOOFOWBOPOUXFSQOJWFBVTJTWBOCFMBOHJOWFSCBOENFUIFUBGTUFNNFOWBO
EFBDUPSFOPQIFUPOUXJLLFMJOHTPGWFSBOEFSJOHTQSPDFT.FUCFUSFLLJOHUPUEFSVJNUFMJKLF
BGCBLFOJOHTQFFMU EBUIFUAFDPEFWJDFFWFOXJDIUNFFSPGNJOEFSMFUUFSMJKLJTUFOFNFO
#BTJTJTPGOBBTUJOUFSOFCSPOOFOBMEBOOJFUHFCSVJLHFNBBLUXPSEUWBOFYUFSOFCSPOOFO
#PWFOEJFOJTTQSBLFWBOUJKETDIBMFOWPPS CFXFHFOEF TUSPNFOHFMEUEBUFFOCFQBBMEFUJKE
FFOTDIBBMDPOTFRVFOUJF BGTUBOE IFFGUņ¤)FUSFNNFOWBOEFUSBOTQPSUTOFMIFJELBOEF
SVJNUFMJKLFTDIBBMWBOFFOTUSPPN FOQSPCMFFN CFQFSLFO#JOOFOIFUCFQFSLUFSVJNUFMJKLF
HFCJFEMFWFSUEJUNPHFMJKLOJFVXFQSPCMFNFO"MHFNFFOHFMEUEBUEFTQFDJmFLFMPDBUJFFO
EFEBBSBBOHFLPQQFMEFBDUPSFOCFQBMFOJOIPFWFSSFBMMFFOWBOJOUFSOFCSPOOFO PGWBO
[PXFMJOUFSOFBMTFYUFSOFCSPOOFOHFCSVJLXPSEUHFNBBLU FOJOIPFWFSSFEFPQMPTTJOHFO
HFLPQQFMEXPSEFOBBOEFUJKETDIBMFO%FMPDBUJFUZQJTDIFLFONFSLFOLVOOFOPOEFSWFSEFFME
XPSEFOJOEFWBOPPSTQSPOHBBOXF[JHFQMFLFJHFOLBSBLUFSJTUJFL PGXFMCJPUFYUVVS 
CJPLMJNBUJTDIFDPOUFYU FOEFUPFHFWPFHEFMBBHEJFCFTUBBUVJUEFBBOXF[JHFFOPGHFQMBOEF
SVJNUFMJKLFUZQPMPHJF
%FEJTDVTTJFPWFSNPEFMMFOWPPSEFSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOHWBOTUFEFOHBBUWPPSBMPWFSEF
PNHBOHNFUWFSEFSHBBOEFWFSTUFEFMJKLJOH*OEFWFSTDIJMMFOEFNPEFMMFOTUBBUEFPNHBOH
NFUEJDIUIFEFOJOSFMBUJFUPUEFWFSTDIJMMFOEFTDIBBMFOPOUXFSQOJWFBVT FOEFSFMBUJFUPUIFU
ABDIUFSMBOE PNNFMBOEFO FOBOEFSFTUFEFOPGTUFEFMJKLFLOPPQQVOUFO UFMLFOTDFOUSBBM

©ň Zelfs grote bedrijven kunnen

integreren in dit soort regionale
netwerken, mits ze een proces ondergaan van interne decentralisatie.
©ŉ De incrementele innovatie volgt
daarbij het subsidiariteitsprincipe
van de Europese Gemeenschap
(het trachten op een zo laag mogelijk schaalniveau de oplossingen te
genereren.
©Ŋ Het creëren van gelijkwaardig-

heid voor alle lidstaten. Binnen de
eisen van optimale flexibiliteit kan
een kleinere schaal betere flexibiliteit
en beter uitwisselbare eenheden
garanderen.
©ŋ Voor vrijwel alle verduurzamingsaspecten.
ņŅ De (schaal)definitie van ‘gemeenschappelijk’ volgt uit een optimaliseringsproces van de milieucriteria,
de ruimtelijke criteria en de sociale

criteria.
ņ De cultuurfilosoof Tom Lemaire
stelt: “ waar het op aan komt, is de
juiste verhouding te vinden tussen
het globale en lokale. Het lokale
zou door de globalisering niet teniet moeten worden gedaan maar
opnieuw een plaats moeten krijgen”
[Moet, 2004].
ņ¤ Dit geldt in het bijzonder bij
sanitatiestromen.

519

Autonomie & Heteronomie

DEEL V

*OSFMBUJFUPUA5ZQFTVTUBJOBCJMJUZ EBUCJOOFOEJUPOEFS[PFLHF[JFOXPSEUBMTCFMBOHSJKLTUF
EPFMWBOWPMIPVECBSFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH [JKOESJFTUFEFMJKLFNPEFMMFOSFMFWBOUEF
$PNQBDUF4UBE (FEFDFOUSBMJTFFSEF$PODFOUSBUJFFOEF,SJOHMPPQTUBE
7BOVJUEFFċDJÑOUJFWBOEFJOGSBTUSVDUVVSFOTZTUFNFOHF[JFOJTFMLFWPSNWBOWFSEJDIUJOH
HPFEņ©#JKIFUWFSEJDIUJOHTNPEFMA%F$PNQBDUF4UBECFTUBBUFSFFOEJMFNNBWFSEFSHBBOEF
WFSEJDIUJOHMFWFSUPQNBDSPOJWFBVWPPSEFMFOPQ FċDJÑOUJF CFQFSLJOHSVJNUFCFTMBH 
CFQFSLJOHNPCJMJUFJU WFSTUFSLJOHESBBHWMBL NBBSPPLOBEFMFOBMTDPODFOUSBUJFWBO
WFSWVJMJOH UFXFJOJHHSPFO NJOEFSTPDJBBMEBOHFXFOTUFONFFSIJOEFSFOSJTJDPBMTHFWPMH
WBOWFSNJOEFSEFDPMPHJTDIESBBHWMBL.FFSBDUVFFMTQFFMUCJKIFUFFO[JKEJHWFSEJDIUFOEBU
EFEPPSHFCSVJLPOUTUBOFEJĊVTF WFSEFSHFEFDFOUSBMJTFFSEFTUSVDUVSFOPOWPMEPFOEFXPSEFO
POEFSTUFVOE#JOOFOEF/FEFSMBOETFDPOUFYU[JKOFSCPWFOEJFONBBSFFOHFSJOHBBOUBM
QMBBUTFOXBBSEFCFTUBBOEFTJUVBUJFFDPOPNJTDIHF[JFOIBBMCBBSUFUSBOTGPSNFSFOJTOBBSFFO
TUSVDUVVSPQCBTJTWBOIFUDPNQBDUFTUBENPEFM
0PLEFUFHFOCFXFHJOHA-JDIUFPG*OGPSNFMF4UFEFOCPVXJTHFFOSFBMJTUJTDIBMUFSOBUJFGWPPS
IFUHFTUFMEFEPFMCJOOFOEJUPOEFS[PFL"MTFYUSFNFWPSNWBOAVSCBOTQSBXM[PSHUIFUWPPS
FFOUFHSPPUSVJNUFCFTMBH UFHSPUFNPCJMJUFJUFOBBOUBTUJOHWBOIFUMBOETDIBQ
&OLFMFBOEFSFLFONFSLFOEBBSFOUFHFO[JKOHPFEUFIBOUFSFOCJKIFUUSBOTGPSNFSFOWBOEF
ACVJUFOSVJNUFUVTTFOTUFEFOPGTUFEFMJKLFLOPPQQVOUFOņņ
7BOVJUIFUPPHQVOUWBOAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHAFO[FMGWPPS[JFOJOHPQMBHFSFTDIBBMOJWFBVT
HF[JFOLBOFFOTUFEFMJKLFTUSVDUVVSWPMHFOTIFUNPEFMWBOAHFEFDFOUSBMJTFFSEFDPODFOUSBUJF 
NJMJFVUFDIOJTDIFOTPDJBBMHF[JFOQPTJUJFWFBTQFDUFOWBOCFJEFWPSNFOWBOSVJNUFMJKLF
POUXJLLFMJOH $PNQBDUF4UBEWFSEJDIUJOHFO-JDIUF4UFEFOCPVXPGAVSCBOTQSBXM 
DPNCJOFSFO%FEFDFOUSBMFDPODFOUSBUJFWPMHUIFUNPEFMWBOQPMZDFOUSJTDIFPOUXJLLFMJOH
FOCFTUBBUVJUNFFSEFSFDPNQBDUFOFEFS[FUUJOHFOWBOIPHFEJDIUIFJENFUDFOUSBEJFPQ
BGTUBOEWBOIFUWPPSOBBNTUFTUBETDFOUSVNHFTJUVFFSE[JKO"MTTUFEFMJKLNPEFMJTIFUPQEF
WFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVTVJUUFXFSLFOWPMHFOTIFUAWJOHFSTUBEFOACBOETUBEQSJODJQF
%FPOUXFSQOJWFBVT[JKOXFMBOEFSTEBOEFOVHBOHCBSF TUBE QSPWJODJF MBOE 
%FTDIBBMPGPOUXFSQOJWFBVTEJFEFPWFSHBOHUVTTFODPMMFDUJFWFFOJOEJWJEVFMFSVJNUF
CFUSFĊFOXPSEFOWBOHSPUFSCFMBOHWPPSIFUUVTTFOOJWFBVWBOIFUFOTFNCMFPGEFCVVSUFO
EFFSBBOHFMJFFSEFCFUSPLLFOIFJE%FUVTTFOTUBEFOQSPWJODJFFOUVTTFOQSPWJODJFFOMBOE
MJHHFOEFOJWFBVT TUFEFMJKLOFUXFSLFO FV SFHJP XPSEFOWBOCFMBOHJOWFSCBOENFUEF
OPPE[BLFMJKLFJOUFSDPOOFDUJF TQFDJBMJTFSJOHFODMVTUFSJOH
*OEFQSBLUJKL[JKOFSWFFMVJUXFSLJOHTSJDIUJOHFOUVTTFOIJFSCPWFOCFOPFNEFLBOTSJKLF
TUFEFMJKLFUZQPMPHJFÑO)FULPQQFMFOWBOEJDIUIFJE WFSTDIJMMFOEFVJUXFSLJOHFOWBO
SVJNUFMJKLFLXBMJUFJU TUFEFMJKLFUZQPMPHJF FOTJUVFSJOHSFTVMUFFSUJOTUFEFMJKLFNJMJFVT
%JUCFIFMTUNFFSEBOFFOTUFEFMJKLFUZQPMPHJFBMMFFO4UFEFMJKLFUZQPMPHJFCFQFSLU[JDIUPU
EFLFONFSLFOEFSVJNUFMJKLFWPSNHFWJOH4UFEFMJKLFNJMJFVTEBBSFOUFHFO[JKONFFSUFSVHUF
LPQQFMFOOBBSNJMJFVQPUFOUJFT NBUFWBOBBOTMVJUJOHPQMFFGTUJKMFOFONPHFMJKLFSVJNUFMJKLF
NPEFMMFO%BBSNFF[JKO[FWBOCFMBOHWPPSEFSVJNUFMJKLFVJUXFSLJOHCJOOFOEJUPOEFS[PFL
)FUSVJNUFMJKLFNPEFMWBOEFLSJOHMPPQTUBEJTPQUFWBUUFOBMTFFOJOUFHSBUJFWBOWPSNFO
WBOTUFEFMJKLFDPNQBDUIFJENFUUVTTFOMJHHFOEFPQFOTUSVDUVSFOFOEFNPHFMJKLIFJEWBO
JOGPSNFMFWPSNFOWBOSPPEHSPFOWFSXFWJOHFOņŇ)FUSVJNUFMJKLFNPEFMPQCBTJTWBO
EFDFOUSBMJTBUJFLBOIFMQFOEFBBOXF[JHFPOHFMJKLIFJEUVTTFOXPPOXFOTFOWBOCFXPOFST
FOBBOHFCPEFOXPPONJMJFVTOBBSFFONFFSnFYJCFMFFOWPMIPVECBSFTUSVDUVVSUF
USBOTGPSNFSFOņň
#JOOFOEJUTUFEFMJKLNPEFMJTIFUWBOCFMBOHEFJOEFMJOHWBOIFUHSPFOUFNBLFOOBBS
TPPSUHFCSVJL FOCFIFFS FOOJFUOBBSTDIBBM [PBMTOVOPHWBBLHBOHCBBS/FUBMTCJKEF
SVJNUFMJKLFPOUXFSQDRTDIBBMOJWFBVTMFJEUIFUOBBSOJFVXFWPSNFOWBOHSPFO JOEJWFSTF
HSBEBUJFTJOIFUPWFSHBOHTHFCJFEUVTTFOJOEJWJEVFFMFODPMMFDUJFGņŉ
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16.1.6
uitwerking in de praktijk
7JBIFUGPSNVMFSFOWBOEFDSJUFSJBHFSFMBUFFSEBBOEFNJMJFVLXBMJUFJU EFSVJNUFMJKLF
LXBMJUFJUFOEFTPDJBMFLXBMJUFJU WBOVJUHFCSVJLFSTQFSTQFDUJFG JTHFUSBDIUFFOUPFUTJOHT
LBEFSUFGPSNVMFSFOWPPSEFVJUXFSLJOHWBOEFPOEFS[PFLTSFTVMUBUFOJOEFQSBLUJKLņŊ
%FDSJUFSJBNFUCFUSFLLJOHUPUEFBMHFNFOF OVUT WPPS[JFOJOHFOFOFTTFOUJÑMFOFUXFSLFO
WPPSHFCSVJLFST[JKOACFUSPVXCBBS ACFUBBMCBBSFOATDIPPO;PBMTHFDPOTUBUFFSEMFJEUEF
HSPFJFOEFBGIBOLFMJKLIFJEWBOEFTBNFOMFWJOHFSUPFEBUATDIPPOWBOPOEFSHFTDIJLUCFMBOH
XPSEU"MTVJUPPHQVOUWBOFFOTUSVDUVSFMFWFSCFUFSJOHHFLFLFOXPSEUPQHSPOEWBOEF
BMHFNFOFEPFMTUFMMJOHFOFOCFIPFGUFOWBOEFTVQSBTUSVDUVVS MFJEUEJUUPUFFOQSJPSJUFJUT
TUFMMJOH EJFNJMJFVUFDIOJTDIHF[JFO EFWPMHPSEFWBO/FEFSMBOETFXPOJOHXFU  WPMHU 
FOMBUFSJTPWFSHFOPNFOJOIFUCPVXCFTMVJU  HF[POEIFJE WFJMJHIFJEFOGVODUJPOBMJUFJU
XBBSPOEFSCFUSPVXCBBSIFJEFOTUBCJMJUFJU %FUXFFWPPSOBBNTUFBMHFNFOFDSJUFSJB[JKO
EJSFDUBBONJMJFVDPOEJUJFTHFSFMBUFFSE7FSEFSVJUXFSLFOWBOEFHFTUFMEFDPOEJUJFTMFWFSU
BDIUNJMJFVHFSFMBUFFSEFDSJUFSJBņŋPQWPPSPQMPTTJOHFOBBOHBBOEFEFFTTFOUJÑMFEFFMTUSPNFO
FOHFSFMBUFFSEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOFOoTZTUFNFO#JOOFOEF JOEJUPOEFS[PFL 
HFIBOUFFSEFQSJPSJUFJUTUFMMJOH[JKOEJUEFNJMJFVHFSFMBUFFSEFDSJUFSJB
r NBYJNBMFHF[POEIFJETHBSBOUJFT IZHJÑOFFOWFJMJHIFJE WSJKWBOESFJHJOH 
r WPPS[JFOJOHT[FLFSIFJEFODPOTJTUFOUJF
r NJOJNBMJTFSJOHDRPQUJNBMJTBUJFUPFWPFHJOHHSPOETUPĊFO
r NJOJNBMFWFSWVJMJOHWBOCPEFN MVDIU HSPOEFOPQQFSWMBLUFXBUFS
r [PWFFMNPHFMJKLTMVJUFOWBOLSJOHMPQFO
r NJOJNBBMFOFSHJFWFSCSVJL
r JODBTTFSJOHTWFSNPHFOTBCPUBHFWFSLFFSEHFCSVJL
r UPFLPNTUXBBSEF nFYJCJMJUFJUFOVOJGPSNJUFJU 
#JKIFUNFSFOEFFMWBOEFNJMJFVHFSFMBUFFSEFDSJUFSJBJTEJSFDUEBOXFMJOEJSFDUTQSBLFWBO
ABMHFNFFOCFMBOH)FUBMHFNFOFCFMBOHPGOVUNPFUPQÏÏOPGBOEFSFXJK[F[FLFSHFTUFME
XPSEFO.FFTUBMHFCFVSUEJU OPH EPPSCFNPFJFOJTWBOEFWFSTDIJMMFOEFPWFSIFEFO
ņ© Binnen de ruimtelijke modellen

zijn dichtheidgerelateerde aspecten
globaal aan de orde (hoge versus
lage dichtheid). Naar blijkt zijn de
gemiddelde dichtheden van ecologische (woon)wijken niet hoger
dan de gemiddelde dichtheden van
Nederlandse uitbreidingswijken.
Bij ecologische nederzettingen ligt
de dichtheid zelfs ver onder het
gemiddelde, al geldt dat dergelijke
‘eco-villages’ in Nederland (nog) niet
voorkomen, zodat sprake is van een
volledig andere context.
ņņ Vooral binnen die steden waar
één of meer kwaliteiten onder druk
staan, zoals in hinderzones. Het gaat
dan om de (individuele/collectieve)
beheers- en eigendoms gerelateerde
aspecten (privacy zonering, tijdelijkheid, betrokkenheid, vrijheid).

ņŇ Respectievelijk de door het

Ministerie van VROM gehanteerde
stedelijk milieus ‘CS/BC’ en ‘GS/LW’.
ņň Door de opzet van compacte
kernen, interconnectie en relatief
korte afstanden, volgens het principe
van de vingerstad biedt het bovendien geschikte randvoorwaarden
voor het ondersteunen van ‘duurzame recreatie’, het optimaal kunnen
oppakken van de ‘biotextuur’ van
locaties en het inzetten van systemen
en infrastructuren die zijn gebaseerd
op al dan niet decentrale natuurlijke
technologie.
ņŉ Voorbeeld is de ‘hortus conclusus’, of stadstuin die, binnen de
gestelde ruimtelijke- en milieutechnische condities, door het meer
besloten karakter de eerdere vormen

van informeel beheer en integratie
van natuurlijke systemen kan integreren in de (compacte) gebouwde
omgeving.
ņŊ De criteria ondersteunen de
vraag, hoe het publiekbelang binnen de essentiële netwerken en
systemen vorm te geven, opdat de
nieuwe delen de huidige vormen
van al dan niet verzelfstandigde
(infra)structuren kunnen bijsturen
tot de gewenste flexibele en gedifferentieerde vorm.
ņŋ Hoewel het objectiveerbare
criteria betreft, is soms sprake van
een subjectieve beleving. Dit speelt
bijvoorbeeld bij de aspecten veiligheid, hygiëne, gezondheid en toekomstwaarde.
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&FOUFSVHUSFEFOEFPWFSIFJELBOWPPSFFOWFSTDIVJWJOH[PSHFOCJKDPOnJDUFSFOEFCFMBOHFO
PQLPSUFUFSNJKO FDPOPNJTDIFFċDJFODZ FOMBOHFUFSNJKO WPPS[JFOJOHT[FLFSIFJEFO
WPMIPVECBBSIFJE %PPSNFFSEFOBESVLUFMFHHFOPQIFUBTQFDUACFUSPVXCBBSIFJEPQEF
MBOHFUFSNJKO LBOEFWFSCJOEJOHNFUNJMJFVHFSFMBUFFSEFDSJUFSJBXPSEFOWFSCFUFSE
&FOTUSVDUVSFFMBOEFSFBBOQBL POEFSTUFVOEEPPSFFOATUSBUFHJTDIFMBOHFUFSNJKOWJTJFJT
EBBSWPPSOPEJHŇŅ
3VJNUFMJKLFDPOEJUJFTNFUCFUSFLLJOHUPUEFHFCPVXEFPNHFWJOHXPSEFOWBBLHFLPQQFME
BBO7JUSVWJVTCSVJLCBBSIFJE HFNBL CPVXCBBSIFJE EFHFMJKLIFJE FOTDIPPOIFJE
HFOPFHFO 7FSEFSVJUXFSLFOWBOEFHFTUFMEFDPOEJUJFTMFWFSUBDIUBBOEFSVJNUFMJKLF
LXBMJUFJUHFSFMBUFFSEFDSJUFSJBPQNFUCFUSFLLJOHUPUEFBBOEFFTTFOUJÑMFEFFMTUSPNFO
HFSFMBUFFSEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOFOoTZTUFNFO UFXFUFO
r PQUJNBMJTBUJFJO[BNFMJOHFOUSBOTQPSU
r NJOJNBMJTBUJFDRPQUJNBMJTBUJFWBOIFUNBUFSJBBMHFCSVJL
r BBOQBTCBBSIFJEFOVJUCSFJECBBSIFJE
r BGTDIFSNJOHUFHFOTBCPUBHFFOWBOEBMJTNF
r PQUJNBMJTBUJF HSPOE PQQFSWMBLUFHFCSVJL
r JOQBTCBBSIFJEJOEFXPPOPNHFWJOH
r UPFHBOLFMJKLIFJEBDUPSFO
r FTUIFUJTDIFLXBMJUFJU
%FSVJNUFMJKLFDSJUFSJB[JKOTUFSLBDUPSHFSFMBUFFSE%BBSPNJTTOFMTQSBLFWBOEJMFNNBT
;PMFWFSFOEFDSJUFSJBABGTDIFSNJOHFOAUPFHBOLFMJKLIFJEJOSFMBUJFUPUFMLBBSFFOEJMFNNB
PQ%F[FDSJUFSJBLVOOFOCJKHFCSVJLBMTCFPPSEFMJOHTXBBSEFOIFUCFTUFBMT BCTPMVUF 
CFHSFO[JOHTXBBSEFOXPSEFOHFEFmOJFFSE%FBOEFSFBMHFNFOFEJMFNNBT[JKOUJKEFO
BDUPSHFSFMBUFFSEŇ*OSFMBUJFUPUJOGSBTUSVDUVVS[JKOUFOPFNFOTOFMIFJEFOLXBMJUFJU 
[FLFSIFJEJOWFSIPVEJOHUPUMFHJUJNJUFJUFOFċDJÑOUJFWFSHFMFLFONFUQBSUJDJQBUJF
"MUFSOBUJFWFOFOPQMPTTJOHFOWPPSEFJOEFQSPCMFFNBOBMZTFHFDPOTUBUFFSEFQSPCMFNFO
NFUCFUSFLLJOHUPUEFFTTFOUJÑMFOVUTWPPS[JFOJOHFOFOFTTFOUJÑMFTUSPNFOXPSEFOJOEJU
POEFS[PFLHF[PDIUWBOVJUEFDPOUFYUWBOFFOTPDJBBMDPOTUSVDUJWJTUJTDIFPQWBUUJOH
7SPFHUJKEJHFQBSUJDJQBUJFFOEFKVJTUFLFOOJT PGIFUUFHFOHBBOWBOPOXFUFOEIFJEWBOEF
HFCSVJLFSTJTWBOEPPSTMBHHFWFOECFMBOHWPPSEFCFUSPLLFOIFJECJKEFQSPCMFNBUJFL
.FUIFUBBOESBHFOWBOBMUFSOBUJFWFODRPQMPTTJOHFOXPSEUIFUCFMBOHWBOHFCSVJLFST
WPPSPQHFTUFME%FTPDJBMFDSJUFSJBWPPSTVDDFTWPMMFJNQMFNFOUBUJFFOHFCSVJLWBO
BMUFSOBUJFWFTZTUFNFODRUFDIOJFLFO[JKOEBBSPNWBOVJUHFCSVJLFSTQFSTQFDUJFGPQHFTUFMEŇ¤
)FU[JKO
r HFMJKLPGNFFSDPNGPSU
r WFSHFMJKLCBSFLPTUFO
r IBOEIBWJOHEBOXFMWFSIPHJOHHFCSVJLTHFNBL
r POBGIBOLFMJKLIFJEWBOHFTQFDJBMJTFFSEFJOTUJUVUJFTFOWFSQMJDIUFOFUXFSLFO
FNQPXFSNFOU 
r JNBHPFOMFFTCBBSIFJEFTUIFUJTDIFLXBMJUFJUFO[JDIUCBBSIFJEPQMPTTJOHFO
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Participatie en interactie
#JOOFOEFEFNPDSBUJTDIFESJFIPFLUVTTFOEFESJFIPPGEBDUPSHSPFQFOPWFSIFJE NBSLU
FOCVSHFSTJTEFSFMBUJFUVTTFOEFFFSTUFFOEFMBBUTUF EPPSFFOUFSVHUSFEFOEFPWFSIFJEFO
EBBSNFFTBNFOIBOHFOEFMJCFSBMJTFSJOHQSPDFTTFO NPNFOUFFMBBOWFSBOEFSJOHPOEFSIFWJH
%FWPPSIFFOBMTMJOFBJSUFUZQFSFOWFSIPVEJOH4UBBUoCVSHFS FFONPEFSOF NBDIUT
HFGSBHNFOUFFSEFTBNFOMFWJOH JTHFUSBOTGPSNFFSEOBBSFFOBGXJTTFMFOEOFUXFSLWBO
TBNFOXFSLJOHTTUSVDUVSFO(FWPMHJTFFOWFSBOEFSEFTQFFMSVJNUFCJKEFDPÚSEJOBUJFFO
QBSUJDJQBUJFQSPDFTTFOWBO XPPO HFCJFEFO%JUMFJEUUPUFFOHSPUFSCFMBOHPNEFHFCSVJLFST
FOBOEFSFASFMFWBOUFBDUPSFOPQFFO[PWSPFHNPHFMJKLNPNFOUJOQMBOQSPDFTTFOUF
CFUSFLLFO DRFFOCSFEFCFUSPLLFOIFJEOBUFTUSFWFO)FUFSLFOOFOWBOEFASFMFWBOUF
BDUPSFOXPSEUOPHUFWBBLCFQFSLUUPUJOEFMJOHJOPWFSIFJETJOTUBOUJFT OVUTCFESJKWFO
CSBODIFPSHBOJTBUJFT QSPKFDUPOUXJLLFMBBSTFOHFCSVJLFST
#JKIFUJEFOUJmDFSFOWBOBDUPSFO PGCFMBOHIFCCFOEFO ATUBLFIPMEFST Ň© FOCJKIFUPQ[FUUFO
WBOFFOPWFS[JDIUWBOEFCFMBOHIFCCFOEFOXPSEUEPPS'SFFNBO<>EFPOEFSWFSEFMJOH
JODBUFHPSJFÑOBBOHFIPVEFOŇņ7PPSFMLWBOEFBDUPSFONPFUHFLFLFOXPSEFOOBBS
UXFFEJNFOTJFTEFCFMBOHFOWBOEFBDUPS FOEFJOWMPFEEJFEFBDUPSLBOVJUPFGFOFOPQ
AEFPOEFSOFNJOHDRIFUQSPDFT%FESJFNPHFMJKLFCFMBOHFO[JKOJOUFEFMFOJOAGPSNFFM
SFDIUNBUJHFCFMBOHFO CJKWBBOEFFMIPVEFST FJHFOBSFO FUD FDPOPNJTDIFCFMBOHFO
CJKWPPSCFFMEMFWFSBODJFST XFSLOFNFST FUD FOACFÕOWMPFECBSFCFMBOHFO DPOTVNFOUFO
PSHBOJTBUJFT NJMJFVCFXFHJOH PWFSIFEFO FUDFUFSB 
#JKEFWFSTDIJMMFOEFBDUPSFOCJOOFOFFOQSPDFTJT POHFBDIUEFJOEJWJEVFMF TPNT
DPOnJDUFSFOEFEPFMFO BMUJKEFFOCBTJTWPPSTBNFOXFSLJOH)FULJF[FODRCFUSFLLFOWBO
TQFDJmFLFCFMBOHIFCCFOEFOJTCFQBMFOEWPPSIFUVJUFJOEFMJKLFPOUXJLLFMJOHTQSPDFT
0NFFO[PCSFFENPHFMJKLFEFFMOBNFWBOBMMFCFMBOHIFCCFOEFBDUPSFOUFWFSLSJKHFO 
XPSEFOEFFMOFNFOEFHSPFQFO QBSUOFST OPSNBUJFGHFLP[FOPGPQHSPOEWBOIVOANBDIU
FOJOWMPFEJOIFUXPPOHFCJFE
)FUPOEFSEFFMAPOUXFSQ PGEFHSPFQAPOUXFSQFSTJTOJFU NFFS TQFDJmFLJOUFEFMFOCJOOFO
EFJOEJUPOEFS[PFLBBOHFIPVEFODBUFHPSJFÑOŇŇ5PDIMJHUFSFFOCFMBOHSJKLFUBBLWPPS
POUXFSQFST UFXFUFOIFUJOLBBSUCSFOHFOWBOXBUNFOTFOXJMMFOFOIFUPOEFSTUFVOFOFO
WJTVBMJTFSFOWBOEFDPODSFUFHFNFFOTDIBQQFMJKLFEPFMFOŇň%FBOEFSF WFFMBMEPNJOBOUF
BDUPSFONPFUFOCFTFĊFOEBUIFUCFUSFLLFOWBOEFCFXPOFSTHFCSVJLFSTWFSEFSHBBUEBOEF
WFSBOEFSJOH POUXFSQ SFBMJTBUJF BMMFFO
ŇŅ Centraal moet staan: hoe te an-

ticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Gebeurt dit niet, dan wordt
de infrastructuur de belemmerende-,
en daarmee ongewild de sturende
factor in het veranderingsproces.
Ň De verschillende dilemma’s zijn
geen tegenstellingen; het voldoen
aan beide onderdelen in één oplossing is mogelijk. Ze onderstrepen
het belang van integrale planvorming en –realisatie. Dit gebeurt via
een strategie die gebaseerd is op
een aanpak vanuit de verschillende
actoren, een programma van mogelijkheden en een eraan gekoppeld
tijdpad.

Ň¤ De sociale criteria, gerelateerd

aan de overige actoren zijn via deze
criteria indirect opgenomen, aangezien dit voorwaardelijke criteria zijn
om aan de bovenstaande gebruikersgerelateerde criteria, en aan de
eerder beschreven ruimtelijke- en
milieutechnische criteria, te kunnen
voldoen.
Ň© Belanghebbenden worden gedefinieerd als ‘een persoon of groep
die een legitiem belang heeft, of zegt
te hebben bij het handelen, bij de
normen of bij de intenties van de
onderneming’.
Ňņ Een individu of groep kan tegelijkertijd meerdere rollen als belang-

hebbende hebben.
ŇŇ De indeling in 10 groepen
[Freeman, 1984]: eigenaren, financiële instellingen, actiegroepen,
klanten/gebruikers, consumentenorganisaties, vakbonden, werknemers,
handelsorganisaties, concurrenten,
leveranciers, overheden, politieke
organisaties.
Ňň Het ontwerpen moet zich daarbij
richten op de fysieke context van
leefbaarheid en duurzaamheid,
met nadruk op het creëren van
voorwaarden (binnen een bepaalde
proceskwaliteit) voor het ontstaan
van ruimtelijke-, sociale- en milieukwaliteit.

523

Autonomie & Heteronomie

DEEL V

)FUHBBUPNFFOUPUBBMDPODFQUEBUWFSLOPPQUXPSEUNFUPNMJHHFOEFQSPKFDUFO JOFFO
TUSVDUVVSEJFnFYJCFMFFODPOUJOVFWFSBOEFSJOHTQSPDFTTFOPOEFSTUFVOU PQFOJT FODPOUJOV
JOTUBBUJTPNDPSSFDUJFTPQUFOFNFOEPPSEBUQFSNBOFOUHFSFnFDUFFSE FOHFMFFSE XPSEU
%JUXPSEUAQMBDFNBLJOHHFOPFNE0PLWBOXFHFEFNPHFMJKLFMFFSQSPDFTTFO[JKOFFO
PQUJNBMFDPNNVOJDBUJFFONBYJNBMFCFUSPLLFOIFJEFTTFOUJFFMCJKIFUNBLFOWBO
BGXFHJOHFOCJOOFOEFCJKWPPSLFVSQMVSJDFOUSJTDIFCFTMVJUWPSNJOH

Inrichting van het ontwikkeling- en realisatieproces
/FEFSMBOELFOUUXFFNPEFMMFOWPPSCFTMVJUWPSNJOHSPOEEF UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVS
FOCJKCFIPSFOEFTZTUFNFO)FUACFTMJTNPEFM PGASFGFSFFNPEFM EBUIFUQSPCMFFNWBO
NPFJ[BNFCFTMVJUWPSNJOHCJKUFHFOXFSLFOEFJOEJWJEVFO CFMBOHFOHSPFQFOFOMBHFSF
PWFSIFEFOMFHU FOIFUAJOUFSBDUJFNPEFM PPLXFMADPBDINPEFMHFOPFNE
%FMBBUTUFHBBUVJUWBOEFTUFMMJOHEBUIFUEFCFTMVJUWPSNFST[JKOEJFNPHFMJKLFQSPCMFNFO
WFSPPS[BLFO0NXFSLFMJKLCJKUFESBHFOBBOLXBMJUFJUTWFSIPHJOHNPFUFOBMMFAQBSUOFST
CJOOFOIFUQSPDFT[JDICFSFJEWFSLMBSFOPWFSUFHBBOUPUJOUFHSBUJFWBOUFIBOUFSFOTZTUFNFO
#JOOFOEFEPFMTUFMMJOHWBOEJUPOEFS[PFLIFFGUIFUADPBDIAPGAJOUFSBDUJFNPEFMEFCFTUF
LBOTFOŇŉ&FOHPFEFNFUIPEFWBOCFTMVJUWPSNJOHWPMHFOTEJUJOUFSBDUJFNPEFMJTEF
[PHFOBBNEFADPQSPEVDUJF IFUFSLFOOFOWBOIFUCFTUBBOWBOXFEFS[JKETFBGIBOLFMJKLIFJE
UVTTFOWFSTDIJMMFOEFQBSUJKFOFOCFMBOHFO%F[FNFUIPEFJTJOIFUPOUXJLLFMJOHTUSBKFDUWBO
IFUJMMVTUSBUJFQSPKFDUCJOOFOEJUPOEFS[PFL EFBGTMVJUFOEFDBTFTUVEJF-BOYNFFS UPFHFQBTUŇŊ
)FUNPEFMLBOEPPSIFUJO[FUUFOWBOOJFVXFBMEBOOJFUJOUFSBDUJFWFJOGPSNBUJFUFDIOPMPHJF
OPHFĊFDUJFWFSXPSEFOHFNBBLU#JOOFOFFOEJHJUBMF XFC PNHFWJOHLBOFFOWPVEJH
FFOFFOEVJEJHFXFSLPNHFWJOH FOFFOFFOEVJEJHTZTUFFNXPSEFOHFÕOUSPEVDFFSEEBU
POCFMFNNFSEEPPSEFEJWFSTFQBSUOFSTHFCSVJLULBOXPSEFO)FUWPSNUFFOQMBUGPSN
XBBSQBSUJDJQBOUFOGZTJFLFOPGEJHJUBBMNFUFMLBBSPWFSEF HFXFOTUF POUXJLLFMJOHFO
LVOOFODPNNVOJDFSFO IBOEFMFOFOCFTMJTTFO)FUHFÕNQSPWJTFFSEFIBOEFMFOXPSEUJO
EF[FCSPOHFPSJÑOUFFSEFBBO[FUHFLPQQFMEBBOIFUDSFBUJFWFQSPDFTŇŋ
#JKFFOEFSHFMJKLDPNQMFYJOUFSBDUJFFOJOUFHSBUJFQSPDFTJTIFUFTTFOUJFFMFFO[PHFOBBNEF
AMFJEFOEFBDUPSUFCFOPFNFO)FUMJHUWPPSEFIBOE [JFFFSEFSFDPODMVTJFT EFPOUXFSQFS
EBBSUPFBBOUFXJK[FO#JOOFOEFBGTMVJUFOEFDBTFTUVEJFJTEJU JOOBVXFTBNFOXFSLJOHNFU
EFDPODFQUCFXBLFSÏOQSPDFTCFXBLFS WPMHFOTIFUNPEFMWBODPQSPEVDUJFHFCFVSE
%FWPPSHFTUFMEF FOUPFHFQBTUF QMVSJDFOUSJTDIFNFUIPEFWBOJOUFSBDUJFJODPNCJOBUJFNFU
IFUDPODFQUWBOAPQFOEFTJHOCJFEUEFCFTUFQFSTQFDUJFWFO FOJTWPPSBMHFTDIJLUJOWFSCBOE
NFUEFIVJEJHFATQFDJBMJTBUJFTBNFOMFWJOHFOEFWFMFQBSBMMFMMFEZOBNJTDIFQSPDFTTFOEJF
EBBSCJKBBOEFPSEF[JKOIFUJTFFOJOUFSBDUJFGMFFSQSPDFTXBBSCJKQBSUJDJQBOUFONPHFMJKLIVO
EPFMFOQBTPOUXJLLFMFOFOBGTUFNNFO CJKTUFMMFO UJKEFOTIFUQSPDFT%FOBESVLMJHUPQIFU
HFMFJEFOWBOIFUUSBOTGPSNBUJFQSPDFTFOIFUPOUXJLLFMFOWBOBMUFSOBUJFWFOHFEVSFOEFIFU
QSPDFT[FMG

16.1.7
voorbeeldcasus Lanxmeer, Culemborg
5FOCFIPFWFWBOFFOPOEFS[PFLTTUSVDUVVSEJF[PXFMBOBMZUJTDIFBMTPOUXFSQHFSJDIUFBBOQBL
TUFVOU JTHFLP[FOWPPSEFJOUSPEVDUJFWBOFFOA1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO PPLXFM
CFLFOEBMTFFOA&TTBZPG$MVFT#JOOFOEJU1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO 1W. [JKOEF
TVDDFTFOGBBMLBOTFOPQMPTTJOHTHFSJDIUPNTDISFWFO%FPNTDISFWFOQSPHSBNNBQVOUFO
HFMEFOBMTLBOTSJKLFPQMPTTJOHTSJDIUJOHFOCJOOFOIFUPOUXFSQFOPQUJNBMJTBUJFQSPDFTWPPS
QPUFOUJÑMFEFFMUFDIOJFLFODREFFMTZTUFNFOFOTUSVDUVSFFMBOEFSFPQMPTTJOHFO
)FU1W.WPSNUUF[BNFONFUEFCFTQSPLFOPOUXFSQDSJUFSJBFOEFJOSJDIUJOHWBOIFUQSPDFT
524

Hoofdstuk 16

Samenvatting, Conclusies en Aanbevelingen

IPPGETUVL IFULBEFSWPPSEFVJUXFSLJOHWBOFFOHFÕOUFHSFFSEFPQMPTTJOH*OEJUHFWBM
VJUHFXFSLUJOFFOBGTMVJUFOEFQSBLUJKLWFSCPOEFODBTFTUVEJFEFXJKL-BOYNFFS UF
$VMFNCPSH%FSFMFWBOUFEFFMUFDIOJFLFOFOQSPDFTTFOPNTUSPNFOUFWFSEVVS[BNFO
XPSEFOIJFSDBTVTTQFDJmFLPOEFS[PDIUFOPQHFMPTU%JUWPSNUEFCBTJTWPPSIFUPOUXFSQ
WBOFFOiEFWJDFwEBUEFWFSTDIJMMFOEFPQMPTTJOHFO TUSPNFO TDIBMFOFOCFMBOHIFCCFOEF
BDUPSFO PQUJNBBMPQFMLBBSQSPCFFSUBGUFTUFNNFO)FUIFFGUEBBSNFFFFOHFCJFETPG
QMFLBGIBOLFMJKLFPQUJNBMFTDIBBMWBOJNQMFNFOUBUJFFOUSBDIUFFOPQMPTTJOHUFJMMVTUSFSFO
WPPSEFDFOUSBMFWSBBHTUFMMJOHWBOEF[FTUVEJF)FUBDDFOUMJHUEBBSCJKPQEFSVJNUFMJKLF
LXBMJUFJU JOUFHSBUJFFOPQUJNBMJTBUJF

Woon- werkwijk EVA-Lanxmeer, Culemborg
%FDBTVT-BOYNFFSJTHFLP[FOPNEBUEFXJKLPQFFOBBOUBMFTTFOUJÑMFBTQFDUFOBGXJKLUWBO
EFNFFSHBOHCBSFVJUCSFJEJOHTXJKLFOJO/FEFSMBOEHFSJDIUPQWPMIPVECBBSIFJE
*TCJKEFHBOHCBSFVJUCSFJEJOHTXJKLFOWFFMBMTQSBLFWBOAIPPHVJUFFONBYJNBMJTBUJFWBO
CFTUBBOEFQMBOOFOOBBSNJMJFVBTQFDUFO JO-BOYNFFSJTTQSBLFWBOFFOJOUFHSBBMDPODFQU
WBO[PXFMNJMJFVNBBUSFHFMFO FSNFFTBNFOIBOHFOEFTUFEFOCPVXLVOEJHFPQ[FU BBOHFMFHEF
UFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS BSDIJUFDUPOJTDIFVJUXFSLJOHFOWFSEFSHBBOEFWPSNFOWBO
QBSUJDJQBUJFWBOEFCFXPOFSTHFEVSFOEFIFUHFIFMFUSBKFDUFOPQWFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVT
%FFDPMPHJTDIFXPPOFOXFSLXJKLňŅ&7"-BOYNFFSCFTMBBUFFOHFCJFEWBOPOHFWFFSIB
OBCJKIFU/4TUBUJPOWBO$VMFNCPSH/BWPMUPPJJOH[BMIFUDBXPOJOHFOPNWBUUFO
*O$VMFNCPSH[JKOWFSWMFDIUJOHFOUVTTFOSVJNUFMJKLF UFDIOJTDIF TPDJBMF TZNCPMJTDIF
FO[FMGTOBUVVSMJKLFTUSVDUVSFOň/BBTUEF[FXPPOXFSLQPPUPNWBUIFUJO
POUXJLLFMEF&7"DPODFQUOPHUXFFCFMBOHSJKLFQJKMFSTIFUNVMUJGVODUJPOFMFHFCPVX
&7"$FOUSVNWPPSJOUFHSBMFFDPMPHJFFONBBUTDIBQQFMJKLFWFSOJFVXJOH FOFFOFEVDBUJFWF
CJPMPHJTDIFTUBETCPFSEFSJK6JUHBOHTQVOUFOWPPSEFXJKLXBSFOEBUIFUFFOWPPSCFFMEXJKL
NPFTUXPSEFOXBBSJOFFOHPFEFFOFSHJFFOXBUFSIVJTIPVEJOHTBNFOHBBUNFUFDPMPHJTDIF
BSDIJUFDUVVSFOFFOOBUVVSMJKLFMFFGPNHFWJOH
%SJFBTQFDUFO[JKOCJKEFPOUXJLLFMJOH VJUXFSLJOHFOSFBMJTBUJFWBOCFMBOHEFWFSSFHBBOEF
JOWMPFEWBOEF UPFLPNTUJHF CFXPOFSTPQIVOXPOJOHFOXPPOPNHFWJOH EFNJMJFV
CFXVTUFJOSJDIUJOH FOEFPSHBOJTBUJFWBOIFUCFIFFSWBOEFPQFOCBSFSVJNUF)FUJT
EBBSNFFFFOLBOTSJKLFDPOUFYUWPPSEF[PFLUPDIUOBBSHFTMPUFOLSJOHMPQFOPQBGXJKLFOEF
TDIBBMOJWFBVT%FPQMPTTJOHFOJOUFHSBUJFWBOEF[FVJUXFSLJOHWPMHUIFU1SPHSBNNBWBO
.PHFMJKLIFEFO [PBMTCFTDISFWFOJOIPPGETUVL)FUVJUFJOEFMJKLFSFTVMUBBUJTVJUHFXFSLU
JOFFOPOUXFSQ FOXPSEU4VTUBJOBCMF*NQMBOU PG4* HFOPFNE
(FLP[FOJTWPPSFFOWPMMFEJHFJOUFHSBUJFWBOPOUXJLLFMJOHJOEFQSBLUJTDIFVJUXFSLJOH 
[PEBUPPLEFVJULPNTUFOPNUSFOUEFJOSJDIUJOHWBOIFUQSPDFTLPOEFOXPSEFOUPFHFQBTUň¤
Ňŉ Het voordeel is dat voorkomen

wordt dat te snel naar een oplossing
in de vorm van een bepaald infrastructuurproject wordt toegewerkt,
zonder dat genoeg over de relatie
tussen de suprastructuur (wat willen
we) en de infrastructuur (hoe kunnen we deze doelstelling het beste
realiseren) is nagedacht.

ŇŊ De toegepaste aanpak van het

opnemen van sociale leerprocessen en ‘place making’ staat bekend
als het ‘architect model’. Belangrijk

binnen een dergelijke werkwijze is,
hoe om te gaan met de verschillende
belanghebbenden, hun interactie en
leerprocessen.
Ňŋ Binnen de afsluitende case-studie
is daarom als afgeschermd onderdeel
binnen de tevens opgezette informatieve website een dergelijke digitale
werkomgeving gecreëerd en benut;
http://www.evacentrum.nl

ňŅ Tot de wijk behoren diverse

andere voorzieningen, waaronder

een kantorengebied. De wijk is
uitgebreid gedocumenteerd op:
http://www.evalanxmeer.nl
ň De wijk is binnen de ‘behaviour
settings’ als ‘natural area’ te benoemen.
ň¤ Bij het uitwerken op de gekozen
locatie is het kortsluiten van de
aanwezige stromen geoptimaliseerd.
Dit is gebeurt op basis van het
stedenbouwkundig ontwerp van de
wijk van 2001.
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Uitwerking van de essentiële stromen binnen Lanxmeer
)FUJTEFCFEPFMJOHPNIFU[XBSUFBGWBMXBUFSWBOEFXPOJOHFOUFCFIBOEFMFOJOPGCJKIFU
&7"$FOUSVNFOIFSHFCSVJLWBOEFSFUPVSTUSPNFO[PEJDIUNPHFMJKLEBBSCJK
%FXJKLJOGSBTUSVDUVVSJTBBOXF[JHFOMJHUHSPUFOEFFMTWBTU5F[BNFONFUBDIUBOEFSF
BMHFNFFOPNTDISFWFOUSBOTQPSUWBSJBOUFOFONFUEFTDIBBMWBOCFIBOEFMJOHWBOEF
WFSTDIJMMFOEFTPPSUFOBGWBMXBUFS JTEFJOGSBTUSVDUVVSHFUPFUTUň©;PPPLWPPSEFXJK[FWBO
USBOTQPSUFOTDIBBMWBOCFIBOEFMJOHWBOIFUWBTUFBGWBM XBBSCJKWJKGBMHFNFOFUSBOTQPSU
WBSJBOUFO[JKOPNTDISFWFO
6JUEFUPFUTJOHCMJKLUIFUHSPUFPOEFSTDIFJEUVTTFOEFWFSTDIJMMFOEFUSBOTQPSUPQUJFT(FFO
FSWBOLPNUWBOVJUBMMFESJFQFSTQFDUJFWFOCF[JFOBMTCFTUFOBBSWPSFO%FDPOWFOUJPOFMF
NBOJFSWBOJO[BNFMFOFOUSBOTQPSUFSFOXPSEUHFLFONFSLUEPPSFFOSFMBUJFGIPHFHFCSVJLT
WSJFOEFMJKLIFJE.JMJFVUFDIOJTDICF[JFOWPMEPFU[FFDIUFSIFUNJOTU UFSXJKMUSBOTQPSUNFU
CFIVMQWBOFFOWBDVàNUPJMFU TFQBSFFSUPJMFUPGFFODPNQPTUUPJMFUWBOVJUNJMJFVUFDIOJTDI
QFSTQFDUJFGCFUFSJTňņ
5SBOTQPSUXBBSCJKDPOWFOUJPOFFMHFDPNCJOFFSEXPSEUNFUFFOEFDFOUSBMFCFIBOEFMJOH
WBOHSJKTXBUFSFOFWUBOEFSF NJOEFSLSJUJTDIFTUSPNFO FOXBUFSHFESBHFOUSBOTQPSUNFU
CFIVMQWBOFFOCPPTUFSUFSSFEVDUJFWBOXBUFSHFCSVJL [JKOJOUFSNFEJBJSFPQMPTTJOHFOEJF
DPNCJOBUJFTWBODFOUSBBMFOEFDFOUSBBMNPHFMJKLNBLFO#JOOFO-BOYNFFSJTNFEFHF[JFO
EFHFMFJEFMJKLFXJK[FWBOSFBMJTBUJFWBOEFXJKL JOWJKGCPVXGBTFOWFSEFFMEPWFSDBBDIU
LBMFOEFSKBSFO HFLP[FOWPPSFFOCPPTUFS QFSBDIUXPOJOHFO FO HFSFEVDFFSE XBUFS
HFESBHFOUSBOTQPSU7PPSIFUWBTUFBGWBMJTHFLP[FOWPPSEFPQUJF XBBSCJKDPOWFOUJPOFFM
USBOTQPSUWBOBOPSHBOJTDISFTUBGWBMHFDPNCJOFFSEXPSEUNFUFFOEFDFOUSBMFJO[BNFMJOH
FO[PNPHFMJKLCFIBOEFMJOHFOIFSHFCSVJL 
#JKEFLFV[FWBOEFUPFUFQBTTFOUFDIOJFLLPNUWPPSEFPSHBOJTDIFBGWBMTUSPNFO [XBSU
XBUFSFOHGFOUBGWBM IFUBOBÑSPCJTDICFIBOEFMFOWBOBGWBMXBUFSNFUCJKNFOHJOHWBOHGU
BGWBMFOFOFSHJFUFSVHXJOOJOHFOBGWBMTUSPPNSFEVDUJFBMTCFTUFPQUJFOBBSWPSFO;PXPSEU
NFFSNJMJFVCFXVTUNFUIFUHGUBGWBMPNHFHBBOňŇ FOJTIFUSFTJEVEBUPWFSCMJKGUOBWFSHJTUJOH
HFTDIJLUBMTNFTUTUPGPGHSPOEWFSCFUFSBBS%JUQBTUJOIFUQSJODJQFWBOFFOHFTMPUFO
OVUSJÑOUFOLSJOHMPPQ FOJTHPFEJOQBTCBBSFOVJUWPFSCBBSCJOOFOEFXJKL-BOYNFFS
)FUHSJK[FBGWBMXBUFSXPSEUTFQBSBBUMPLBBMCFIBOEFMEFOUFSVHHFCSBDIUOBBSIFU
PQQFSWMBLUFXBUFS
7PPSEFHFLP[FOUFDIOJFLFO[JKOWPPSEFDBTVT-BOYNFFSUXFFTZTUFFNDPOmHVSBUJFT NFU
EBBSCJOOFOESJFEFFMPQUJFT VJUHFXFSLUFOHFUPFUTU"MUFSOBUJFGPQCBTJTWBO"OBÑSPCF
WFSHJTUJOHNFUFFOOBCFIBOEFMJOHNCWFFODPNQPTUmMUFSFO#JPSPUPSFOESJFEFFMPQUJFT 
FO"MUFSOBUJFGPQCBTJTWBOBOBÑSPCFWFSHJTUJOHFOFFOOBCFIBOEFMJOHNFUFFO-JWJOH
.BDIJOFňň/BUPFUTJOHBBOEF NJMJFV UFDIOJTDIF SVJNUFMJKLFFOTPDJBMFDSJUFSJB 
PNHFWJOHTSBOEWPPSXBBSEFOFOCFUSPLLFOQBSUJKFOJTFFOLFV[FHFNBBLU&SJTHFLP[FO
WPPS"MUFSOBUJFG
%FCBTJTWPPSEF4VTUBJOBCMF*NQMBOUXPSEUHFWPSNEEPPSEFCFIBOEFMJOHWBOEFBGWBM
TUSPNFOWBOEFXJKL-BOYNFFSFOIFU&7"$FOUSVN FOEPPSIFUUFSVHCSFOHFOFO[P
EJSFDUNPHFMJKLIFSHFCSVJLFOWBOEFEBBSVJUWPPSULPNFOEFSFUPVSTUSPNFO BBOHFWVMENFU
PQHFXFLUFEBOXFMWBTUHFIPVEFOTUSPNFOCJOOFOIFUCPVXLVOEJHFiEFWJDFw[FMG
#JKEFHFDPNCJOFFSEFBGWBMWFSXFSLJOHFOFOFSHJFQSPEVDUJF[JKOESJFIPPGETZTUFNFOUF
POEFSTDIFJEFOFFOBGWBMFO BGWBM XBUFSTZTUFFN FFOLPPMTUPGFOOVUSJÑOUFOTZTUFFN FO
FFOFOFSHJFTZTUFFN
5XFFCBTJTDPNQPOFOUFO[JKOEBBSCJKFTTFOUJFFMEFBOBÑSPCFWFSHJTUFSNFUUPFHFWPFHEF
TZTUFNFOWPPSEFCFIBOEFMJOHDRWFSXFSLJOHWBOEFBGWBMTUSPNFOWBOEFXJKL-BOYNFFS
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#BTJTDPNQPOFOU* FOIFUPQEF-JWJOH.BDIJOFHFCBTFFSEFWFSUJLBMFLBTDPODFQUNFU
IBOHFOEFUVJOFO #BTJTDPNQPOFOU** DPODSFFUVJUHFXFSLUDRHFÕOUFHSFFSECJOOFOIFU
&7"$FOUSVNPOUXFSQBMT BGHFTMPUFO EVCCFMFHFWFM
%FDFOUSBMFJOTUBMMBUJFPOEFSEFMFOCJOOFOEFFFSTUFCBTJTDPNQPOFOU[JKOEFBOBÑSPCF
WFSHJTUFS[FMG NFUEJWFSTFEFFMTUSPPNJOTUBMMBUJFT EFXLLJOTUBMMBUJF EFSFUPVSFUUFFOEF
FGVMmMNFOUNJOJMPBE#JOOFOEFUXFFEFCBTJTDPNQPOFOU[JKOIFUEFIFMPGZUFOCBLLFOFO
XBUFSPQTMBH EFHFTMPUFOEVCCFMFHFWFMBOOFYWFSUJDBMFHMB[FOLBTNFUBGWBMXBUFS[VJWFSJOH 
EFBRVJGFS XBSNUFUFSVHXJOOJOHFOEFQSPEVDUJFLBTTFOFOAIBOHFOEFUVJOFO
*OFFOXPSLTIPQFOJOCJMBUFSBMFHFTQSFLLFOFODPOUBDUFONFUEFCFMBOHIFCCFOEFBDUPSFO
JTWFSLFOEPQXFMLFQVOUFOEFWFSTDIJMMFOEFQBSUJKFOLBOTFO[BHFOWPPSSFBMJTBUJFWBOEF
JEFFÑOEJF[JKOVJUHFXFSLU FOJOIPFWFSSF[JKWBOVJUIVOFJHFOPQUJFLEBBSJONPHFMJKLF
CFMFNNFSJOHFODPOTUBUFFSEFOňŉ%FVJUXFSLJOHIFFGU[JDIWFSWPMHFOTHFSJDIUPQEF
JOUFHSBUJFWBOEF#JPHBTJOTUBMMBUJFFO-JWJOH.BDIJOFJOIFUBSDIJUFDUPOJTDIPOUXFSQ

Ruimtelijke uitwerking, integratie en optimalisatie
)FU&7"$FOUSVNJTFFOPOEFSEFFMWBODRXFSLUOBVXTBNFONFUEFFDPMPHJTDIFXJKL
-BOYNFFSňŊ&FOCFMBOHSJKLFSPMJTXFHHFMFHEWPPSEFTUBETCPFSEFSJKFOEFTUBETCPFS
%FSFMBUJFUVTTFO&7"$FOUSVN XJKL ESJOLXBUFSHFCJFEFOTUBETCPFSEFSJKJTDPOUJOVFO
XFEFSLFSJH
#JOOFOEFHFÕOUFHSFFSEFA4VTUBJOBCMF*NQMBOU 4* HFTJUVFFSEBBOEFXFTU[JKEF[VJEXFTU
IPFLWBOIFUDPNQMFY XPSEFOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO XBUFS FOFSHJF BGWBM POEFSMJOH
HFLPQQFMEFOWFSXFSLU)FUTUSFWFOJTFFOWPMIPVECBBSTZTUFFNUFSFBMJTFSFO [POEFSUPFWPFS
WBOFOFSHJFVJUFJOEJHFCSPOOFOFONFUNBYJNBBMIFSHFCSVJLUFSQMBBUTFWBOOVUUJHFTUPĊFO
VJUIFUBGWBMňŋ
)FUPOEFS[PFLIFFGU[JDIFFSTUHFDPODFOUSFFSEPQIFUPNHBBONFUFWFOUVFMFIJOEFSWPPS
IFUDPNQMFY[FMGFOEFPNXPOFOEFO0PL[JKOEFFMTUVEJFTWFSSJDIUOBBSEFSVJNUFMJKLF
PQMPTTJOHFOJOQBTTJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFQSPDFTTUBQQFO%FPPSTQSPOLFMJKLFMPDBUJFWPPS
EF4VTUBJOBCMF*NQMBOUJOEF[VJEPPTUIPFLWBOEFLBWFMJTCJOOFOEFHFTUFMEFQBSBNF
UFSTLPNFOUFWFSWBMMFO%SJFOJFVXFPOUXFSQWBSJBOUFOWPPSEFTJUVFSJOH[JKOVJUHFXFSLU
SFTQFDUJFWFMJKLBBOEF[VJELBOUWBOEFLBWFMFOJOEFOPPSEXFTUIPFL6JUFJOEFMJKLJTEF
4VTUBJOBCMF*NQMBOUHFTJUVFFSEJOEF[VJEXFTUIPFL WPPSBMWBOXFHFEF HFWSBBHEF SFMBUJFG
HPFE BVUP POUTMPUFOMJHHJOH NFUEFNJOTUFIJOEFSWPPSPNXPOFOEFO

ň© Binnen de in hoofdstuk 12 opge-

stelde (milieu)technische, ruimtelijke
en sociale criteria.
ňņ De laatste twee opties voldoen
weer minder aan comfort en gebruikseisen (of de beleving daarvan).
ňŇ Een gedeelte van de overlast en
kosten van de groene container kan
daarmee wegvallen. In het overleg
met de gemeente en de AVRI is een
principe toezegging gedaan dat de
afdracht van de bewonersbijdrage
voor het gft deel wegvalt, zodatgeld
vrijkomt voor de gemeenschappelijke inzameling en/of installatie.
Voor de wijze en de frequentie van
inzamelen van deze fractie, en door

c.q. uitwerken van de mogelijkheden
en mogelijke realisatie van de biogasinstallatie gekoppeld aan de Living
Machine in of in de omgeving van
het EVA Centrum.
ňň De Living Machine wordt in
Lanxmeer (tevens) als hoofdbehan- ňŊ Niet alleen actief via gekopdeling voor het zwarte afvalwater
pelde ‘stromen’ in de geïntegreerde
en een deel van het grijze afvalwater Sustainable Implant (S.I.), maar ook
van het EVA Centrum benut.
door het bieden van voorzieningen
ňŉ Op de configuratie van de voor- voor de wijkbewoners in het comgestelde installaties is een voor allen plex, en door integratie van ‘belevingsvoorzieningen’ in de wijk.
bevredigende toelichting gegeven.
Over mogelijke knelpunten is gedis- ňŋ De algemene nutsvoorzienincussieerd, waarna deze verwerkt zijn gen voor elektriciteit, verwarming
in de succes- en faalkansen. In het
en water zijn beperkt tot centrale
algemeen staan de partijen positief
aansluitingen als opstart en noodtegenover het verder onderzoeken
voorziening.
wie dit gebeurt moet wel een oplossing gevonden worden. Momenteel
worden hieromtrent besprekingen
gevoerd.
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7BOVJUEFPWFSJHFQSPHSBNNBFOEFFMTUSPPNHFSFMBUFFSEFXPSLTIPQTFOEF NJMJFV 
UFDIOJTDIF SVJNUFMJKLFFOTPDJBMFDSJUFSJB[JKOWFSWPMHFOTIFUQSPHSBNNBFOEFOBEFSF
SBOEWPPSXBBSEFOPOUXJLLFMEFOFDPOPNJTDIPOEFSCPVXE%JUIFFGUHFMFJEUPUEFEFmOJUJFWF
SVJNUFMJKLFWBSJBOUCJOOFOIFUDPODFQUVFFMPOUXFSQ
0QCBTJTWBOEBUPOUXFSQJTEFSVJNUFMJKLFJOUFHSBUJFHFPQUJNBMJTFFSEFOVJUHFXFSLUCJOOFO
IFUDPODFQUVFFMTDIFUTPOUXFSQ
%F#JPHBTDFOUSBMF XBSNUFLSBDIULPQQFMJOHFOPWFSJHFUFDIOJTDIFJOTUBMMBUJFT[JKOCJOOFO
EJUTDIFUTPOUXFSQHFTJUVFFSEFOHFDPODFOUSFFSEJOEFLFMEFSPOEFSIFUHFCPVX%F[F
EFDFOUSBMFWFSHJTUJOHTJOTUBMMBUJFWFSXFSLUIFU[XBSUXBUFSFOIFUHGUBGWBMWBOEFXJKL&7"
-BOYNFFS6JUEFJOTUBMMBUJFLPNUNFUIBBOHBT CJPHBT $0FOFFOXBUFSSJKLFWBTUFTMVSSJF
)FUNFUIBBOHBTXPSEUJOEFĨĜĜPNHF[FUJOXBSNUF XBSNXBUFS FOLSBDIU FMFLUSJDJUFJU 
)FUXBSNFXBUFSJTWPPSEFWFSXBSNJOHWBOIFUIPUFMDPNQMFY IFUDPOGFSFOUJFDFOUSVNFO
WPPSBMWPPSEFA8FMMOFTTQSPHSBNNBPOEFSEFMFO
7BOEFFMFLUSJDJUFJU JOFFSTUFJOTUBOUJFWPPSEFQSPDFTTFOCJOOFOEF4*[FMG XPSEUFFO
LMFJOPWFSTDIPUFMEFSTCFOVUPGUFSVHHFMFWFSEBBOIFUOFU%FXBUFSSJKLFWBTUFTMVSSJFVJUEF
WFSHJTUFSHBBUEPPSFFOTDISPFGQFST)FUWMPFJCBSFFČVFOUPOEFSHBBUFFOTUSVWJFUQSFDJQJUBUJF
CFIBOEFMJOHFOFFOBBOTMVJUFOEFCFIBOEFMJOHPQCBTJTWBOĔĥĝJPOFOXJTTFMJOH XBBSOB
IFSHFCSVJLQMBBUTWJOEUWPPSFFOSFMBUJFGIPPHXBBSEJHFUPFQBTTJOH CFTQSPFJJOHWBOEF
FFUCBSFHFXBTTFO )FUWBTUFDPNQPTUFFSCBSFNBUFSJBBMLPNUJOFFOHFTMPUFOSVJNUFWBO
DBNJOEFLFMEFS XBBSIFUFOLFMFLFSFOAXPSEUPNHF[FUJOËXFLFOWFSXFSLUUPU
HSPOEWFSCFUFSBBSFOUFSVHHFCSBDIUOBBSEFTUBETCPFSEFSJKJOEFXJKLUFOCFIPFWFWBO
HFCSVJL
%FWFSUJDBMFHMB[FOLBTNFUIBOHFOEFUVJOFOFOEF[VJWFSJOHWBOIFUBGWBMXBUFSWBOIFU
&7"DPNQMFYPQCBTJTWBOFFO-JWJOH.BDIJOFJTBBOEFHFMVJETCFMBTUFXFTUHFWFMWBOIFU
DPNQMFYHFQMBBUTU FOPN[PWFFMNPHFMJKL[POMJDIUUFWBOHFOPQEFUXFFEFUPUFONFU
WJKGEFWFSEJFQJOHŉŅ%FHMB[FOLBTDRTQPVXJTFFOWPMMFEJHBGHFTMPUFOSVJNUFFOJTOJFU
OBUVVSMJKLUFWFOUJMFSFO
%FWFSUJDBMFHMB[FOLBTJTJOHFWVMENFUEF[FTDBTDBEFSFOEF[VJWFSJOHTTUBQQFO CFLFOEWBO
IFU-JWJOH.BDIJOFDPODFQU WPPSIFU[VJWFSFOWBOIFU[XBSUXBUFSWBOIFU&7"$FOUSVN
)FUFČVFOU IFUHF[VJWFSEFXBUFS XPSEUOBBSIFMPGZUFOmMUFSTHFMFJE BSDIJUFDUPOJTDI
HFÕOUFHSFFSEJOACBLLFOPQEFCFHBOFHSPOEJOEFBSDBEFMBOHTEFXFTUHFWFMWBOIFU
DPOGFSFOUJFDFOUSVN POEFSEFIBOHFOEFUVJOFO BMXBBSIFUFFOMBBUTUFOB[VJWFSJOH
POEFSHBBUXBBSOBIFUUFSVHHBBUOBBSEFXBUFSSFUFOUJFWJKWFSFOUFOTMPUUFEFCJPMPHJTDIF
[XFNWJKWFSJOEFCJOOFOUVJO%FPWFSJHFCFTDIJLCBSFLBTSVJNUF HFEFFMUFMJKLPQIFUEBL
WBOIFUIPPGEWPMVNF JTJOHFWVMEUFOCFIPFWFWBOEFTUBETCPFS*OEJUEFFMWBOIFUTZTUFFN
XPSEUIFUHF[VJWFSEFXBUFSVJUEFCFOFEFOMJHHFOEFIFMPGZUFOCBLLFOCFOVUFOEF
AXBUFSUPSFONFUIFUHF[VJWFSEFXBUFSCFOVUVJUEFWFSHJTUFSFOEF-JWJOH.BDIJOF
%PPSJOEFHMB[FOLBTIFUTVSQMVT$0WBOEFWFSHJTUFS FFOCJKQSPEVDUWBOIFUNFUIBBOHBT 
JOUFCSFOHFOBMTWPSNWBOCFNFTUJOHXPSEUEFHSPFJWBOEFQMBOUFOCFWPSEFSE-PTWBO
EF[FCJOEJOHWBO$0MFWFSUEFLFV[FWPPSEFDFOUSBMFCFIBOEFMJOHWBOIFUBGWBMXBUFS
CJOOFOEFDPOUFYU-BOYNFFSBMFFO$0SFEVDUJFWBOLHQFSXPOJOHQFSKBBS*OEJFOEF
VJUBGWBMTUSPNFOPQHFXFLUFFOFSHJF[PVXPSEFOUFSVHHFCSBDIUOBBSEFXPOJOHFOJOEFXJKL
FOOJFUIFU&7"$FOUSVN [PBMTCJOOFOEFIVJEJHFDPOmHVSBUJFHFCFVSU LPNUEJUOFFSPQ
FFOFOFSHJFCFTQBSJOHQFSXPOJOHWBO (+QFSKBBS
#PWFOJOEFLBT[JKOFHFOFSBUJFXBSNUFXJTTFMBBSTUPFHFQBTU EJFEJSFDUHFLPQQFMEBBOPQTMBH
WBOXBSNUFJOFFOBRVJGFS[PSHFOWPPSWFSEFSFBBOWVMMJOHWBOIFUXBSNXBUFSTZTUFFNWBO
IFU&7"$FOUSVN FOWPPSBMPPLIFU8FMMOFTTQSPHSBNNB 
)FUVJUEFBRVJGFSLPNFOEFALPFMFSFXBUFSXPSEUCFOVUWPPSEFLPFMJOHWBOEFDPOGFSFOUJF
SVJNUFOFOo[POPEJHEFIPUFMLBNFSTŉ
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%F4VTUBJOBCMF*NQMBOU IFUHSPFOFOEFEBLUVJOFOXPSEFOOBBSWFSXBDIUJOHCFIFFSE
FOWFS[PSHEEPPSEFTUBETCPFS EFCFTQSFLJOHFOIJFSPNUSFOUIFCCFOHFMFJEUPUQPTJUJFWF
JOUFOUJFWFSLMBSJOHWBOEFTUBETCPFS 
%FUPUBMFWMPFSPQQFSWMBLUFWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOUJTNFU NEPPSUPFHFWPFHEF
WPPS[JFOJOHFO JOQBOEJHFDPNQPTUFFSSVJNUFPQWBOHXBUFSFČVFOU JOEFMPPQWBOIFU
POUXFSQQSPDFTSFMBUJFGHF[JFOTMFDIUTFFOGSBDUJFWFSLMFJOEŉ¤)FUCFOPEJHEFPQQFSWMBL
JODMVTJFGEFBGHFTMPUFO PQWSBDIUXBHFOHFEJNFOTJPOFFSEF TUPSUWPPSHGUBGWBMFO-JWJOH
.BDIJOFCFESBBHU N)FUHSPOEHFCSVJLJTEPPSTUBQFMJOHWBOGVODUJFTnJOL
WFSNJOEFSE UPU N *OEFEFmOJUJFWFVJUXFSLJOHWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOUJTEF
TZTUFFNDPNQPOFOU-JWJOH.BDIJOFQSPDFTUFDIOJTDIHF[JFOOJFUNFFSTUSJLUOPPE[BLFMJKL
WPPSTVDDFTWPMGVODUJPOFSFOWBOIFUBOEFSFEFFMCJOOFOEF4*ŉ©
%FGBBM FOEBBSNFFTVDDFT LBOTFOWPPSEFVJUHFXFSLUFPQMPTTJOHIFCCFOUFNBLFONFU
EFESJFCFMBOHSJKLTUF JOIPPGETUVLPNTDISFWFO DSJUFSJBACFUSPVXCBBS ACFUBBMCBBSFO
ATDIPPO XBBSPOEFSWFJMJH FONFUEFSVJNUFCJOOFO PGCVJUFO EFSFHFMHFWJOH
7PPSATDIPPOHFMEFOEFNJMJFVHF[POEIFJETHFSFMBUFFSEFBTQFDUFOBMTIZHJÑOFHBSBOUJFT IFU
WPPSLPNFOWBOIJOEFSJOEFWPSNWBOHFMVJE TUPG HFVS [JDIUFOUSJMMJOHFO
%FCFUSPVXCBBSIFJEPNWBUEFPNHBOHNFUBMEBOOJFUPQ[FUUFMJKLWFSLFFSEHFCSVJL VJUWBM
FOEFCBDLVQWPPS[JFOJOHFO
%FCFUBBMCBBSIFJENPFUCJOOFOEFDPOUFYUWBOIFUTUSBUFHJTDIOJDIFNBOBHFNFOUHFQMBBUTU
XPSEFO%FFFSTUFFDPOPNJTDIFNPEFMMFO[JKOWPPS[JDIUJHPQUJNJTUJTDIUFOPFNFO BM
CFSVTUFO[FPQWFSTDIJMMFOEFBBOOBNFTDRWPPSMPQJHFUPF[FHHJOHFOWBOEFCFUSPLLFO
BDUPSFO7PPSBMEFSVJNUFEJFCJOOFOEFTUSBUFHJTDIFOJDIFXPSEUHFDSFÑFSEPQIFUHFCJFE
WBOSFHFMHFWJOH SFBMJTBUJFFOCFIFFS [POEFSJOCPFUFOPQLXBMJUFJUWBOIFUWPPS[JFOJOEF
GVOEBNFOUFMFCFIPFGUFO JTEPPSTMBHHFWFOEEPPSIFUHFÕOUFHSFFSEFLBSBLUFSWBOEF
PQMPTTJOHLBOIFUPOUCSFLFOWBOFFOWFSHVOOJOHPGEFXFJHFSJOHWBOFFOPOUIFċOHWBO
ÏÏOPOEFSEFFMEFSFBMJTBUJFFOXFSLJOHWBOEFHFIFMFPQMPTTJOHPONPHFMJKLNBLFO
7PPSXBBSEFJTWPPSBMEFBBOXF[JHIFJEWBOFFOHPFEHFPSHBOJTFFSEFFOSFHFMNBUJHCJKFFO
LPNFOEFAJOUFOUJPOBMDPNNVOJUZWBONFOTFOEJFWPMEPFOEFLFOOJTWBOEFTZTUFNFOFO
EFWPPSXBBSEFOWPPSTVDDFTWPMGVODUJPOFSFOIFCCFO)FUWSPFHUJKEJHJOGPSNFSFOÏO
CFUSFLLFO XBBSCJKTPDJBMFMFFSQSPDFTTFOXPSEFOHFÕOUFHSFFSEJOEFPOUXJLLFMJOHTFO
HFCSVJLTGBTFO JTEBBSCJKFTTFOUJFFMHFCMFLFO

ŉŅ Een deel is toegankelijk, als

onderdeel van het EVA laboratorium
op de eerste verdieping binnen de
entreehal, te benutten voor educatieve rondleidingen. De verticale
glazen kas is binnen het concept
licht overgedimensioneerd ten
behoeve van het doorzetten van de
geluidsreducerende werking en voor
de integratie van eetbaar groen in
de kassen. Door de glazen kas over
de gehele westelijke facade door te
zetten geeft het het gebouw en de

wijk een gezicht (identiteit) vanaf
spoorzijde en entreekant, en tevens
een afscherming van het geluid van
verkeer en treinen (t.b.v. de hotelkamers en de achterliggende binnentuin van het complex).
ŉ In het gehele complex is daartoe
(extra) Lage temperatuurverwarming
(LTV en ELTV) c.q. hoge temperatuur
koeling (HTK) toegepast.

ŉ¤ De composteerruimte en de

opslag voor het vloeibare effluent

binnen de installatie worden meergerekend in de vermelde oppervlakte,
zodat dit beeld enigszins vertekend
is (de eerste varianten omvatten deze
onderdelen niet, doordat deze in de
binnentuin waren geplaatst.
ŉ© Het afvalwater kan meegenomen
worden in de anaërobe vergister,
terwijl de overige functies van de
verticale glazen kas door middel van
bijvoorbeeld het geven van een agrarische invulling of andere processen
is op te lossen.
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16.2
Reflectie en beantwoording onderzoeksvragen
16.2.1
achtergrondvraag I
In hoeverre zijn de huidige technische (infra)structuren bepalend voor de (on)mogelijkheden
van ‘duurzame ontwikkeling’?

#FTUBBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOMJKLFOAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHJOEFXFHUFTUBBO OJFU
BMMFFOPNEBUEFBBOXF[JHFJOTUSVNFOUFOWPPSEFPOUXJLLFMJOHWBOOJFVXFJOGSBTUSVDUVSFO
[JKOHFCBTFFSEPQEFCFTUBBOEFTUSVDUVSFOFOXBBSEFO NBBSPPLWBOXFHFIFUPOUCSFLFO
WBOWPMEPFOEFWSJKIFEFOWPPSWFS EFS HBBOEFBMUFSOBUJFWFO
&FOCFUFSFLPQQFMJOHUVTTFOEVVS[BBNIFJETBTQFDUFOFOWPPS[JFOJOHT[FLFSIFJEJOEF
HFMJCFSBMJTFFSEFTJUVBUJFLBOMFJEFOUPUQFSTQFDUJFGWPPSAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHŉņ
)FUQSPDFTWBOIFUCFUSFLLFOWBOEFPO[FLFSIFEFO FOIFUPOUXJLLFMFOWBOEFBMUFSOBUJFWFO
WPPSEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOLPNUPQEFTDIBBMWBOJOGSBTUSVDUVSFOOBVXFMJKLTPQHBOH%JU
CSFOHUNBBUTDIBQQFMJKLFSJTJDPTNFU[JDINFFŉŇ
%FPO[FLFSFMBOHFUFSNJKO JOTPNNJHFTFDUPSFOHFDPNCJOFFSENFUFFOSFMBUJFGQSJMQSPDFT
WBOMJCFSBMJTFSJOH MFJEUUPUFFOHFSJOHFJOOPWJUFJU%FHFSJOHFnFYJCJMJUFJUFOLMFJOFSBBOUBM
NPHFMJKLIFEFOWPPSWBSJBCJMJTBUJFFOFUJLFUUFSJOHWBOEFTUSPNFOCJKUPFQBTTJOHWBODFOUSBMF
JOGSBTUSVDUVSFO [JKOOBEFMFOEJFCJKTDIBBMWFSHSPUJOHOPH[XBBSEFSHBBOXFHFO
0SJÑOUFSFOEFCFSFLFOJOHFOXJK[FOPQEFOPPE[BBLEFJOGSBTUSVDUVVSFOOFUXFSLFOCJO
OFONJMJFVWBMJEBUJFNFUIPEFONFFSUFCFUSFLLFOCJKEFHFTUFMEFTUSVDUVSFMFWFSCFUFSJOHFO
FOEFHFXFOTUFWFSBOEFSJOHTQSPDFTTFOOBBSEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHCJOOFOEFSVJNUFMJKLF
PSEFOJOHŉň%FBMMPDBUJFWBOEFNJMJFVCFMBTUJOHÏOHFCSVJLTHFSFMBUFFSEFLPTUFOWSBHFOPN
BBOEBDIU PNEBUIFUNPHFMJKLEFCBTJTWPSNUWPPSFFOWFSCFUFSEFBSHVNFOUBUJFCJKLFV[F
UVTTFO CFTUBBOEF DFOUSBMFPQMPTTJOHFOFOEFDFOUSBMFBMUFSOBUJFWFOŉŉ
(FMFUPQEFBGIBOLFMJKLIFJEWBOEFTBOJUBUJFHFSFMBUFFSEFJOGSBTUSVDUVSFOWBOEFFOFSHJF
JOGSBTUSVDUVVS FOEFNPHFMJKLFDPOTFRVFOUJFTWBOIFUMJCFSBMJTFSJOHTQSPDFTWBOEFFOFSHJF
TFDUPS CSFOHUIFUWPPSUCPVXFOPQÏÏOUFDIOPMPHJFDR JOGSB TUSVDUVVS TZTUFFN PQEF
MBOHFUFSNJKOHSPUFSFSJTJDPTNFU[JDINFFŉŊ
%SJKGWFFSWPPSFFOEPFMNBUJHSJPMFSJOHTCFIFFSNPFUOJFUBMMFFOLPTUFOCFTQBSJOH[JKO NBBS
PPLLXBMJUFJUTWFSCFUFSJOHWBOATPVSDFUPTFSWJDF0NEJUWPMHFOTIFUQSJODJQFWBOEF
HFMFJEFMJKLFWFSBOEFSJOHWBOIFUQBSBEJHNBUFCFXFSLTUFMMJHFOJTIFUDFOUSBMFTDIBBMOJWFBV
WPPSEFLXBMJUFJUTWFSCFUFSJOHOJFUEFNFFTUPQUJNBMFŉŋ
#JKEFIVJEJHFDPOTUFMMBUJFWBONFUOBNFEFFOFSHJFOFUXFSLFOJTEFBMTHFXFOTUCFTDIPVXEF
EJĊFSFOUJBUJF CJKWPPSCFFMECJKTQFDJmFLFFJTFOBBOQMBBUTFMJKLFOFUXFSLDBQBDJUFJUŊŅ 
PWFSXFHFOEFFODPNQMJDFSFOEFGBDUPS EJFWBBLMFJEUUPUUJKEFMJKLFFOPGWFSEFSFNJMJFV
CFMBTUJOHŊ
7PPSBMEFTBNFOHFTUFMEFCFIFFSTTUSVDUVVSWBOEFWFSTDIJMMFOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFO
NBLFOTUSVDUVSFMFWFSBOEFSJOHWBOEFDFOUSBMFOFUXFSLFOFOJOGSBTUSVDUVSFOPQHSPUFSF
TDIBBMOJWFBVTDPNQMFY)FUWFSLMFJOFOWBOEFTDIBBMWBOUPFQBTTJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEF
LFUFOTLBOIFUBBOUBMBDUPSFOPQEJUHFCJFESFEVDFSFO FOEBBSNFFEFJO[JDIUFMJKLIFJEFO
WFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWBOIBOEFMFOWPPSEJFBDUPSFOWFSHSPUFO%FLBOTWBOTMBHFOWPPS
TUSVDUVSFMFBMUFSOBUJFWFOXPSEUPQEF[FNBOJFSHSPUFS
*OHFWBMWBOLMFJOFSF EFDFOUSBMFOFUXFSLFOFOPGTZTUFNFOXPSEUIFUCFMBOHWBO WSBBH 
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TUVSJOHFO UJKEFMJKLF PQTMBHHSPUFSEPPSEFSFMBUJFGIPHFSFFONFFSPOHFMJKLNBUJHFQJFLFO
FOEBMFOJOHFCSVJL)FUBDIUFSMJHHFOEFJEFFWBOOJWFMMFSJOHBMTHFWPMHWBOTUVSJOHXFSLU
FFOWPVEJHFSCJKEFBGWPFSEBOCJKEFUPFWPFSWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOŊ¤
%FHFDSFÑFSEFWSJKIFJEWBOTDIBBMPOBGIBOLFMJKLFUPFQBTTJOH [POEFSEFUPUBMFTUSVDUVVS
OFHBUJFGUFCFÕOWMPFEFO LBOCJKLPNFOEFQSPDFTTFOWBOWFSEVVS[BNJOHHFOFSFSFOPQBOEFSF
TDIBBMOJWFBVT7PPSXBBSEFJTXFMEBUEFPWFSLPFQFMFOEFOFUXFSLTUSVDUVVS UFDIOJTDIFO
SVJNUFMJKL FOEFPSHBOJTBUJFTUSVDUVVS TPDJBBMFOSVJNUFMJKL BOEFSTXPSEUJOHFSJDIU
5PUTMPUHFMEUEBUIFUTVDDFTWBOIFUHFOFSFSFOWBOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHTUBBUPGWBMUNFU
IFUGFJUFMJKLFPQUSFEFOWBONJMJFVCFXVTUHFESBHPQIFUMBBHTUFTDIBBMOJWFBV*OBMMFHFWBMMFO
NPFUFFOWSPFHUJKEJHFQBSUJDJQBUJFWBO FOJOUFSBDUJFNFU EFWFSTDIJMMFOEFCFMBOHIFCCFOEF
BDUPSFOWPPSPQTUBBOPNHFTUFMEFEPFMFOUFCFSFJLFO%FCFMBOHSJKLFBDUPSFO [PBMTEF
FOFSHJFMFWFSBODJFSTFOXBUFSTDIBQQFO [VMMFOEBBSUPFFFOHSPUFSFCFUSPLLFOIFJENPFUFO
POUXJLLFMFOŊ©

16.2.2
achtergrondvraag II
Kan het centraal dan wel decentraal oplossen van de essentiële stromen verdere processen
van verduurzaming genereren op een hoger schaalniveau?

7PPSIFUCFBOUXPPSEFOWBOTDIBBMHFSFMBUFFSEFBTQFDUFOCJOOFOBDIUFSHSPOEWSBBH**[JKOEF
NPHFMJKLIFEFOWPPSIFSHFCSVJL EFDBTDBEFSJOHOBBSLXBMJUFJUFOWPPSBMEFFSBBOHFLPQQFMEF
TPDJBMFDPOTFRVFOUJFTNBBUHFWFOEŊņ)FUIBOHUWPPSBMTBNFONFUEFHFWPMHFOWBOIFUBM
EBOOJFUSFBMJTFSFOWBOBVUPOPNJF FOEFWPMIPVECBBSIFJEFSWBO NFUPG[POEFSHFCSVJLWBO
EFCPWFOMJHHFOEFJOGSBTUSVDUVSFO%FGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFACFTDIFSNJOHBMTPOEFSEFFM
WBOBMHFNFFOCFMBOHCMJKLUTUVSFOE%JUIFFGUUFNBLFONFUIFUBTQFDUWBOHBSBOUJFTUFMMJOH
[PXFMLXBMJUBUJFGBMTLXBOUJUBUJFG JOHFWBMWBOEJTGVODUJPOFSFOFOJTEBBSNFF[FFSTUSPPN
FOTZTUFFNBGIBOLFMJKL

ŉņ Dominante actoren of

rigide
regelgeving moeten dan niet tegenwerken.
ŉŇ Gebrek aan grip op processen
en risico’s, kan samenlevingsontwrichtende consequenties hebben.
De duurzame ontwikkeling, noch de
samenleving is daarmee gebaat.
ŉň Op schaalniveaus boven die van
de woning.
ŉŉ Dit aspect, tezamen met het
binnen de proloog en hoofdstuk 1
besproken onderzoeksuitgangspunt
volgens het proces- of interactieprincipe, en het in hoofdstuik 4.3.2
besproken probleem van teveel
onzekerheden bij het beschrijven
en berekenen van alternatieven die
berusten op een (al dan niet gedeeltelijk) andere functievervulling en
meer systeem georiënteerd karakter,
zijn aanleiding dat bij de verdere

uitwerking niet is gekozen voor een
nauwkeurige, tijdconsumerende
milieukostenberekening. Milieubel
astingberekening is bovendien erg
gevoelig voor onzekerheden en berust relatief sterk op bepaalde aannamen, al verstrekt het vrijwel altijd
relevante inzichten [Bras-Klapwijk &
Knot, 2000].
ŉŊ Op centraal schaalniveau geldt dit
ook voor de hygiëne.
ŉŋ Voor de andere aspecten geldt dit
mogelijk wel, al wordt ‘distributie’ bij
het milieutechnische optimaliseringsproces nog onvoldoende centraal
gesteld.
ŊŅ Een dergelijke vorm van differentiatie is op te vangen via de
(tijdelijke) introductie van decentrale
netwerken.
Ŋ Zo stimuleren prijsverschillen
tussen regio’s de energiehandel, kun-

nen (tijdelijk) een onevenredig sterke
druk op delen van het netwerk leggen, en soms leiden tot congestie.
Ŋ¤ Er is een duidelijk onderscheid
tussen de toevoer water- en energiestroom enerzijds en de afvalstromen
anderzijds. Bij de laatste spelen aspecten als sociale controle, mogelijke
hygiëne- en andere aan hinder gerelateerde problemen sneller een rol.
Ŋ© Zoals eerder geconstateerd lijkt
de recent in gang gezette privatisering dit te ondersteunen.
Ŋņ Als er geen besef is van deze
contextuele complexiteit ontstaat
al gauw een belangentegenstelling
van bijvoorbeeld ecologie versus
economie, en daarmee de noodzaak
van afweging en compromis [Vries,
2003].
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)FUTDIBBMOJWFBVPQ[JDIJTOJFU[P[FFSWBOCFMBOHWPPSIFUVJUFJOEFMJKLFNJMJFVCFXVTUF
HFESBHWBOIVJTIPVEFOTŊŇ%JFIBOHUWPPSBMBGWBOEFXJK[FXBBSPQEFWPPS[JFOJOH EF
EJFOTU BBOTMVJUPQEFMFWFOTTUJKM EFEJSFDUFPNHFWJOHFODVMUVSFMFFOMBOETDIBQQFMJKLF
LFONFSLFO0GXFMEFCPVXLVOEJHFFOTPDJBMFJOQBTTJOHJOEFEJSFDUFMFFGPNHFWJOH
&FOCFUFSFBBOTMVJUJOHJTNPHFMJKL BMTFFOPQMPTTJOHUFWJOEFOJTWPPSEFIVJEJHFJOQBTTFŊň
BBOHBBOEFIFUCFIFFSWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSCJOOFOEFFOFSHJFTFDUPS%F[F
PQMPTTJOHNPFUFFOOJFVXNJEEFOCJFEFOUVTTFOIFUQVCMJFLFFOPWFSIFJETHFSFHVMFFSEF
LBSBLUFSWBOEFFTTFOUJÑMFJOGSBTUSVDUVVSFOIFUWBOVJUEFNBSLUBBOHFESBHFOBMUFSOBUJFGWBO
FFOWPMMFEJHHFQSJWBUJTFFSEFJOGSBTUSVDUVVSŊŉ
)FUDSFÑSFOWBOFFODFOUSBBMHFDPOUSPMFFSEFFOCFIFFSEFŊŊNJOJNBMFCBDLVQWPPS[JFOJOH
DRJOGSBTUSVDUVVSUF[BNFONFUCFUFSFNPHFMJKLIFEFOPNQSJWBBUCFIFFSEFBVUPOPNF
TVCOFUUFOUFSFBMJTFSFO MJKLUFFOHPFEFNPHFMJKLIFJE6JUHBOHTQVOULBO FFOEFFMWBO 
IFUIVJEJHFOFUWPSNFO&TTFOUJFFMCJKFFOEFSHFMJKLFAPQTQMJUTJOH JOEFEVCCFMFCFUFLFOJT
WBOQSJWBBUQVCMJFLBMTEFDFOUSBBMDFOUSBBM JT EFKVJTUFBMMPDBUJFWBOEFLPTUFOŊŋEJF
TBNFOIBOHFONFUEFIFUFSPOPNJFWBOEFQSJWBUFTVCOFUUFOWBOEFDFOUSBMFCBDLVQ
WPPS[JFOJOH%FLPTUFONPFUFOWFSCBOEIPVEFONFUIFUHFCSVJLWBOJOGSBTUSVDUVVS[F
NPFUFOXPSEFOHFWBSJBCJMJTFFSEŋŅ
#JOOFOEFIVJEJHFDFOUSBMFJOGSBTUSVDUVVSJTEF[FWBSJBCJMJTBUJF PGXFMEF[PHFOBBNEF
FUJLFUUFSJOHWBOEFTUSPNFO POWPMEPFOEFNPHFMJKLŋ)FUJOUSPEVDFSFOWBOFFOUVTTFO
OJWFBV FFOCVOEFMJOHWBOHFCSVJLFSTEJFFFO[FMGEFEJFOTU WFSMFOJOH EFMFO NBBLUEJU
FFOWPVEJHFSŋ¤)FUTUJNVMFFSUOJFUBMMFFOIFUTUSFWFOOBBSWFSEVVS[BNJOHPG[FMGTBVUPOPNJF
WBOEFQSJWBUFTVCOFUUFO FOEBBSNFFEFWPMIPVECBBSIFJEWBOIFUHFIFFM NBBSCJFEU
CPWFOEJFONFFSNPHFMJKLIFEFO nFYJCJMJUFJU ŋ©PNEFDFOUSBMFTZTUFNFOFOIFSOJFVXCBSF
CSPOOFOPQWFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVTJOUFQBTTFO EBOXFMWPMMFEJHOJFVXF BVUPOPNF 
BMUFSOBUJFWFOUPFUFQBTTFOŋņ
&FOEFSHFMJKLFDPOmHVSBUJFQSJLLFMUUFCMJKWFOJOWFTUFSFOJOEFFJHFOOFUXFSLFODRJO
FċDJÑOUHFCSVJL%JU[JKOBTQFDUFOEJFNPNFOUFFMPOEFSESVLTUBBO&FOEFSHFMJKLFUSBOTJUJF
WBOEFJOGSBTUSVDUVSFOLBOQMBBUTWJOEFO[POEFSEBUEFBMHFNFOFWPPSEFMFOWBO
IFUAFDPOPNJFTPGTDBMFQSJODJQFŋŇWFSMPSFOHBBO UFSXJKMEFNPHFMJKLIFEFOPNEF[FUFWFS
EVVS[BNFOTUFSLWFSCFUFSFO
)FUJOUSPEVDFSFOWBOFFOUVTTFOOJWFBVCJFEUEBBSOBBTUBOEFSFWPPSEFMFO;PEPPSCSFLFO
LMFJOTDIBMJHF EFFM TZTUFNFOFOFFOCFUFSFDPNNVOJDBUJFFOCFUSPLLFOIFJEIFUQSPDFTWBO
WFSWSFFNEJOHFO HFWPFMTNBUJHF IFUFSPOPNJF7PPSBMEFUSBOTGPSNBUJFWBOIFUBBOCPEWBO
QSPEVDUFO XBUFS XBSNUF FMFLUSJDJUFJU BGWBMWFSXFSLJOH OBBSEJFOTUFO BBOESJKWJOHWBO
NBDIJOFT WFSMJDIUJOH LMJNBBUCFIFFSTJOH CJFEUEBBSCJKNPHFMJKLIFEFO%FCFTDIFSNJOH
WBOEFFJOEHFCSVJLFSXPSEUCFMBOHSJKLFS5PUEVTWFSSF[JKOIFUWPPSBMHSPPUHFCSVJLFSTEJF
WPPSEFMFOLVOOFOCFIBMFOEPPSSFDIUTUSFFLTEJUTPPSUEJFOTUFOBGUFOFNFOJOQMBBUTWBO
IFULPQFOWBOIFUQSPEVDUFOFSHJFEBUWJBBOEFSFDPOUSBDUBOUFOTZTUFNFOXPSEUPNHF[FUJO
EFEJFOTU*O[POFDPOPNJTDIFPGUPFHFWPFHEFXBBSEFWPPSEFLMFJOWFSCSVJLFSXPSEUOPH
POWPMEPFOEFWPPS[JFO
)FUJTWBOCFMBOHUFCFTFĊFOEBUFSFFOPOHFMJKLFVJUHBOHTQPTJUJFWBOEFDFOUSBBM
HFPSJÑOUFFSEFTZTUFNFOFOUFDIOJFLFOJTUFOPQ[JDIUFWBOEFDPOWFOUJPOFMF DFOUSBMF
TZTUFNFO0NEJUUFOJWFMMFSFO[JKOFSEJWFSTFNPHFMJKLIFEFO)FUHSPPUTUFQSPCMFFNEBBSCJK
JTIFUEXJOHFOEFLBSBLUFSWBOEFIFUFSPOPNJF%JFNPFU HFEFFMUFMJKL XFHHFOPNFOXPSEFO
(FDPOTUBUFFSEJTEBUWBOVJU UFDIOJTDIF EFDFOUSBMJUFJUOJDIFTHFDSFÑFSELVOOFOXPSEFO 
CJOOFOATUSBUFHJTDIOJDIFNBOBHFNFOU
%FTQFDJmFLFWPPSFOOBEFMFOWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFO[JKOBGIBOLFMJKLWBOEFHFLP[FO
PQMPTTJOHFONFUCFUSFLLJOHUPUEFFOFSHJFFOTBOJUBUJFTUSPNFO6JUFJOEFMJKL[JKO[FWSJKXFM
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BMUJKEUFSVHUFWPFSFOOBBSIFUQSJODJQFWBOAFDPOPNJFTPGTDBMFEBUCJKEFDFOUSBMFTZTUFNFO
WPPSBMJOIFUCFHJO EFPQTUBSUGBTF NJOEFSTQFFMUEBOWBBLWFSNFME)FUFĊFDUWBOGZTJFLF
TDIBBMWFSHSPUJOHJTEFBGHFMPQFOKBBSFDIUFSXFMBGHFOPNFO
%FWSBBHJTPGUFOCFIPFWFWBOEPFMWFSTDIVJWJOHWBOAPOEFSIPVEOBBSACFTDIFSNJOH CJK
IFUBOEFSTWPSNHFWFOWBOCFTUBBOEFFONPHFMJKLOJFVXBBOUFMFHHFOJOGSBTUSVDUVSFOPQEF
IPHFSFTDIBBMOJWFBVTCJOOFOEFTVQFSTUSVDUVVS EFCPWFOEFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFO
MJHHFOEFNBBUTDIBQQFMJKLFEPFMTUFMMJOHFOAXFM[JKOFOAEVVS[BNFTBNFOMFWJOHCFUFSXPSEU
BGHFEFLU [JFBDIUFSHSPOEWSBBH* (F[JFOEFDPOTUBUFSJOHWBOFFOHSPUFSFMBUFSBMF
GVOEBNFOUFMFCFIPFGUFWFSWVMMJOH MJKLUFFOPSHBOJTBUJFPQHSPOEWBONFFSEFDFOUSBMF
TZTUFNFONFUFFO[PHSPPUNPHFMJKLFBVUPOPNJFWFSEFSFQSPDFTTFOWBOWFSEVVS[BNJOHUF
HBSBOEFSFO WPPSBMEBBSXBBSIFUEJFMBUFSBMFCFIPFGUFWFSWVMMJOHCFUSFGUŋň
%JUJTPQWPPSXBBSEFWBOFFOWPMMFEJHFHBSBOUJFWBOACFTDIFSNJOH PGXFM[FLFSIFJEWBO
MFWFSJOHPGBGOBNFCFIBOEFMJOH*OIFUPOEFS[PFLJTOBBSWPSFOHFLPNFOEBUEJUBTQFDU
CJOOFOEFCFTUBBOEFJOGSBTUSVDUVSFOWPPSBMEPPSJOHBOHHF[FUUFQSPDFTTFOWBOMJCFSBMJTFSJOH
PPLBMPOEFSESVLJTLPNFOUFTUBBO&FOVJUXFSLJOHWBOIFUBTQFDUMJKLUFTTFOUJFFM [PXFM
JOHFWBMWBOWFSEFSFPOUXJLLFMJOHPQHSPOEWBOIFUHFMEFOEFQBSBEJHNBWBOTDIBBMWFSHSP
UJOH BMTPPLPQEFHFBOBMZTFFSEFSFGFSFOUJFDPODFQUFOFOoQSPKFDUFOWPMHFOTEFBMUFSOBUJFWF
POUXJLLFMJOHWBOEFDFOUSBMJTBUJFŋŉ

16.2.3
achtergrondvraag III
Is er een optimale schaal voor autonomie per stroom, en zo ja, wat is de optimale schaal?

)FUJTNFUCFUSFLLJOHUPUIFUWFSEFSWFSEVVS[BNFOWBOEFEFFMTUSPNFOPOWFSTUBOEJHFFO
EFmOJUJFGPPSEFFMUFWFMMFOPWFSIFUBMEBOOJFUWPPSEFMJH[JKOWBOIFUWFSHSPUFOWBOIFU
TDIBBMOJWFBVWBOUPFQBTTJOH

ŊŇ Tot op zekere hoogte zelfs niet

voor de milieubelasting van de
technische infrastructuur zelf (zie
hoofdstuk 4).
Ŋň Dit speelt bij liberalisering van
de Nederlandse energiemarkt en de
elektriciteits infrastructuur in het
bijzonder.
Ŋŉ Gaat alleen als er een (gecentraliseerde) technische infrastructuur ligt.
ŊŊ Per definitie is dit niet de (nationale) overheid, al valt daar veel voor
te zeggen. Wel geldt dat momenteel
de overkoepelende verantwoordelijkheid voor de energie infrastructuur
niet is geregeld.
Ŋŋ Naast gebruik, houdt dit het
interniseren van de milieukosten (zie
hoofdstuk 4) en voorzieningszekerheid in.
ŋŅ Tegelijkertijd moeten deze kosten
meer inzichtelijk gemaakt worden
voor de eindgebruikers (transpa-

rantie).
ŋ Zie daartoe ook de beantwoording van Achtergrondvraag I (h.
16.2.1).
ŋ¤ In de overgangsperiode kan het
leiden tot een vergroting van de
hoeveelheid infrastructuur. Het
spreekt voor zich een dergelijke
transitie volgens een nauwgezet plan
van aanpak op basis van de leeftijd
van bestaande netcomponenten (zie
hoofdstuk 3) mogelijk te maken.
ŋ© Van belang is het besef dat (bestaande) regels flexibiliteit, en innovatie in de weg (kunnen) zitten.
ŋņ Belangrijkste voorbeeld is de toepassing van gelijkstroomdistributie.
ŋŇ De voordelen zijn hogere efficiëntie en synergie als kostenbeheersing, optimalisatie van de
bedrijfsvoering, eenvoudiger beheer
en toezicht, gebruiksgemak, noodzaak op zekerheden en garanties

vooraf, betere veiligheid en hygiëne
in relatie tot gezondheidsaspecten
en algemeen meer efficiëntie door
schaalgrootte en lagere kosten.
ŋň Genoemde fundamentele behoeften zijn in de probleemanalyse
als kritisch, en onder druk staand,
binnen de huidige ruimtelijke en
maatschappelijke ontwikkelingsprocessen, naar voren gekomen.
ŋŉ Gelet op het onvoldoende effect
van dit laatst genoemde principe,
als gevolg van het geringe aantal
decentrale projecten is onderzoek
naar inzet van dit soort alternatieven
op grotere schaal van toepassing
relevant.
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&MLWPPSEFFMIFFGU[JKOOBEFFM#PWFOEJFO[JKOEFWFSTDIJMMFOEFJOUFSQSFUBUJFTWBOEF
PQUJNVNTDIBBMWBOUPFQBTTJOHWBOOFUXFSLFOFOTZTUFNFOUFSVHUFWPFSFOOBBSIFU
WFSTDIJMJO QPMJUJFL JO[JDIUJOEFCFPPHEFLXBMJUFJUFOLXBOUJUFJUWBOIFUWPPS[JFOJOEF
GVOEBNFOUFMFCFIPFGUFO
&SCFTUBBONFFSEFSFPQUJNBMFTDIBBMOJWFBVT5PDIHFMEUEBUIFUWFSLMFJOFOWBOEFTDIBBM
WBOUPFQBTTJOHWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSWPPSXBBSEFJTWPPSIFUWFSHSPUFOWBOEF
JO[JDIUFMJKLIFJEFOEFWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWBOIBOEFMFOŋŊ%JUJTPPLHFCMFLFOCJKEF
HFBOBMZTFFSEFSFGFSFOUJFQSPKFDUFOOBBSNBUFEFTDIBBMHSPPUUFUPFOFFNU XPSEUEFUPFWPFSFO
BGWPFSWBO[BLFOBMTBGWBM XBUFS TUFFETBOPOJFNFSFONJOEFSHFÕOUFHSFFSE NFUBMTHFWPMH
EBUEFCFUSPLLFOIFJEBGOFFNU6JUEFPOEFS[PDIUFQSPKFDUFOCMJKLUWFSEFSEBUJOHFWBMWBO
XJKLFOPGXPPOCVVSUFODRXPPOHFCPVXFOXBBSWBOEFCFXPOFSTBMJOFFOWSPFHTUBEJVN
[JKOTBNFOHFLPNFOFOIFCCFOCFTMPUFOHF[BNFOMJKLFFONJMJFVCFXVTUFXPPOWPSNDR
MFFGHFNFFOTDIBQPQUF[FUUFO IJFSPQEFVJU[POEFSJOHWPSNFOŋŋ
7PPSIFUSFBMJTFSFOWBOBVUPOPNJFPGWFSSFHBBOEFWPSNFOWBOIFSHFCSVJLJOEFHFCPVXEF
PNHFWJOH[JKOEFTPDJBMFLFONFSLFOEPPSTMBHHFWFOEWPPSTVDDFT FOEBBSNFFWPPSEF
TDIBBMHSPPUUFWBOEFPQMPTTJOH%FPQUJNBMFTDIBBMWPPSBVUPOPNJFQFSTUSPPNJOEF
HFCPVXEFPNHFWJOHJTEBBSCJKBMMFFOQMBBUTTQFDJmFLUFCFOPFNFO
"MTFFONBYJNBMFHSPPUUFXPSEUOBHFTUSFFGEJTEJFUFSFBMJTFSFOEPPSFFOTUFSLF
TUFEFO CPVXLVOEJHFVJUXFSLJOH MFFTHFMFEJOH JOCFMFFGCBSFTDIBBMOJWFBVTFOEPPSEF
POEFSTUFVOJOHWBOEFQSPDFTTFOFOEFHFNFFOTDIBQWØØS UJKEFOTFOOBJOHFCSVJLOFNJOH
)FUSVJNUFMJKLFPOUXFSQWBOEFHFIFMFXJKLFOEFEJSFDUFMFFGPNHFWJOHWBOEFXPOJOHFO
XPSEFOEBBSNFFTVDDFTGBDUPSFOWPPSEFUPFQBTTJOHFOJOTUBOEIPVEJOHWBOBVUPOPNJFŅŅ
"VUBSLJF FOJONJOEFSFNBUFBVUPOPNJF[JKOJOEFIJTUPSJFWSJKXFMBMUJKEPOTUBCJFMHFCMFLFO
)FUTUSFWFOOBBSFFOPQUJNBMF WBTUTUBBOEF TDIBBMXBTWBBLEFPPS[BBLWBOIFUNJTMVLLFO
WBOIFUMBOHEVSJHJOTUBOEIPVEFOWBOEF[FBVUPOPNJFPQEFFMHFCJFEFOPGBMTHFIFFM
%FWPPSHFTUFMEFOFUXFSLmMPTPmFWBOIFUDSFÑSFOWBO[PWFFMNPHFMJKLOBBSBVUPOPNJF
TUSFWFOEFFFOIFEFO EJFUFOPQ[JDIUFWBOFMLBBSFFOSVJNUFMJKL TPDJBBMFDPMPHJTDIFO
UFDIOJTDIWFSCPOEFOOFUXFSLWPSNFO JTEBBSPNFFOWPPSXBBSEF
6JUEF XFJOJHF OBBSBVUBSLJFOFJHFOEFMFFGHFNFFOTDIBQQFOCMJKLUEBUIFUOJFUBVUPNBUJTDI
[PIPFGUUF[JKOEBUFFOBVUBSLJTDIFHFNFFOTDIBQ POBGIBOLFMJKLWBOEFHSPPUUF [JDI
BG[POEFSUWBOEFSFTU WBOEFTBNFOMFWJOH Ņ7FFMWBOEFHFBOBMZTFFSEFQSPKFDUFO[JUUFO
OPHJOEFQJPOJFSTGBTF%JUCFUFLFOUEBUIFUCJK[POEFSCFUSPLLFOCFXPOFSTCFUSFGU FFO
AJOUFOUJPOBMDPNNVOJUZ NFUCPWFOHFNJEEFMEFCFUSPLLFOIFJE FOUJKETCFTUFEJOH 
FOLFOOJTWBOEFQSPDFTTFO EFEPFMTUFMMJOHFOFONJMJFVUFDIOJTDIFBDIUFSHSPOEFOFO
WPPSXBBSEFO
)FUJTPPLPNUFESBBJFO/BBTUEFBMUJKEBBOXF[JHFNFFSEFSIFJEWBONFOTFOEJFOJFU
XJMMFOOBEFOLFO PGNPFUFOEFOLFOPWFSEFWPPS[JFOJOH FOXJK[FXBBSPQ WBOEFFTTFOUJÑMF
CFIPFGUFOPNUSFOUFOFSHJFFOBGWBMWFSXFSLJOH CFTUBBUWBOVJUFFOJOBBOUBMUPFOFNFOEF
HSPFQNFOTFOEFXFOTUPUHFSFEVDFFSEFIFUFSPOPNJFUPUIFUNJOEFSBGIBOLFMJKL[JKOWBO
TZTUFNFO PGEFMFOWBOTZTUFNFO'ZTJFLJTEJUUFWFSUBMFOJOCJKWPPSCFFMEFFOTUSVDUVVSNFU
FFOWBSJBCFMFJOWVMMJOHWBOBMHFNFOFDROVUTWPPS[JFOJOHFOŅ¤
%FUFSVHUSFEFOEFPWFSIFJENPFUQSPCFSFOJOUFIBLFOPQEFNBBUTDIBQQFMJKLFEZOBNJFL
EJFIFUNBSLUNFDIBOJTNFNFU[JDINFFCSFOHU [POEFSEFOVUTWPPS[JFOJOHFO FOIFU
BMHFNFFOOVU VJUIFUPPHUFWFSMJF[FO%FHFCJFETSFMFWBOUFBDUPSFONPFUFOEBBSCJKNFFS
WSJKIFJELSJKHFO WBOEFCFTDIFSNFOEFPWFSIFJE [BLFO[FMGUFSFHFMFO0QFFOEFSHFMJKLF
NBOJFSXPSEUWPPSIFOFDIUFCFUSPLLFOIFJEFOCFXVTUXPSEJOHHFDSFÑFSEFFOOPPE[BLFMJKLF
TUBQWPPSAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH FOVJUFJOEFMJKLNPHFMJKLWPPSIFUNBBUTDIBQQJKCSFFE
LVOOFOCFOBEFSFOWBOEFGBDUPSNJMJFVESVLWFSMBHJOHŅ©
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16.2.4
achtergrondvraag IV
In hoeverre kan via het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken de participatie en
betrokkenheid van gebruikers verhoogd worden?

)FUDPODFQUWBOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHTUFMUFJTFOBBOEFWPSNWBOIFUCFTMVJUWPSNJOHT
FOSFBMJTBUJFQSPDFT%VVS[BNFPOUXJLLFMJOHLBOWPMHFOTIFU#SVOEUMBOESBQQPSUOJFUWBO
CPWFOBGXPSEFOBGHFEXPOHFO NBBSNPFUWJBFFOCPUUPNVQQSPDFTXPSEFOHFSFBMJTFFSE
7PMHFOTEFEZOBNJTDIFJOUFSQSFUBUJFWBOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHNPFUEFQSPDFTLBOUWBO
IFUCFMFJECFOBESVLUXPSEFOFOOJFUEFHSFO[FO)FUJT[PFLFOOBBSFFOHPFEFWFOXJDIU
UVTTFO[PWFFMNPHFMJKLNFOTFOCJKEFCFTMVJUWPSNJOHCFUSFLLFOFOIFUNJOJNBMJTFSFOWBO
EFDPNQMFYJUFJU LPTUFOFOUJKE
0OXFUFOEIFJEJTÏÏOWBOEFWJKBOEFOWBOEVVS[BBNIFJE
)FUCJFEFOWBO XFSLFMJKLF JOTQSBBL FOIFU[JDIDPNQSPNJUUFSFOBBOEFVJULPNTUFO
EBBSWBO TQFFMUJOPQEFNPOEJHIFJEWBOEFCVSHFS ESBBHUCJKBBOEFPOUXJLLFMJOHWBO
JOEJWJEVFOHSPFQFOFO[BMEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHCMJKWFOEPOEFSTUFVOFO
"BOHF[JFOLFOOJTFFONBDIUTGBDUPSJTCJKEFUPUTUBOELPNJOH QBSUJDJQBUJFFOIFUCFIFFSWBO
EFHFCPVXEFPNHFWJOH NPFUWPPSBMBBOEBDIUCFTUFFEXPSEFOBBOEFWFSEFMJOHWBOEJF
LFOOJTPOEFSEFCFMBOHIFCCFOEFBDUPSFO.PHFMJKLFXFSLXJK[FO PGDPNCJOBUJFTEBBSWBO 
[JKOBMJOEFKBSFO[FWFOUJHWBOEFWPSJHFFFVXPOEFSWFSEFFMEOBBSEFWFSTDIJMMFOEFGVODUJFT
WBOWSPFHUJKEJHFQBSUJDJQBUJF;F[JKOTBNFOUFWBUUFOBMTFEVDBUJF CFXVTUXPSEJOH WFSEFS
CFUSFLLFOWBOCFWPMLJOH CFWPSEFSJOHDPNNVOJDBUJFNFUIFUCFTUVVSFOPSHBOJTBUJFWBO
CFXPOFST HSPFQFO 4MFVUFMCFHSJQQFO[JKOEFNPDSBUJTFSJOHFODPNNVOJDBUJF
7PPSCMJKWFOETVDDFT WPMGVODUJPOFSFO JTBDDFQUBUJFEPPSEFBDUPSFOEPPSTMBHHFWFOE)PF
FFSEFSEF UPFLPNTUJHF CFXPOFSTJOIFUQMBOQSPDFTXPSEFOCFUSPLLFO EFTUFNFFSNJMJFV
NBBUSFHFMFOXPSEFOHFÑĊFDUVFFSE FOEFTUFHSPUFSEF CMJKWFOEF CFUSPLLFOIFJE
%FDFOUSBMJTBUJFWBOQSPKFDUFOOBBSMBHFSFTDIBBMOJWFBVT FOFFOHSPUFSFWSJKIFJEWPPS
HFCSVJLFSTNBLFOIFUGPSNVMFSFOWBODPODSFUFHFNFFOTDIBQQFMJKLFEPFMFOFFOWPVEJHFS 
NBBSWSBHFOPPLNFFSTUVSJOH PQIPPGEMJKOFO 
"DIUFSHSPOENPFUXFM[JKOEBUCFMFJETWPFSEFST PG TUBE QPMJUJFLFO XPPO HFCJFETBDUPSFOJO
FFOXFEFSLFSJHFSFMBUJFUPUFMLBBSTUBBO XBBSEPPSEFTDIFJEJOHUVTTFOTUVSJOHTTVCKFDUFO
PCKFDUGFJUFMJKLPQHFIFWFOXPSEU4UVSJOHLBOFDIUFSEVJEFMJKLFDPNGPSUSFEVDUJFPGSFEVDUJF
WBOWSJKIFJE THFWPFM JOIPVEFO0NTUVSJOHPQUJNBBMUFMBUFOGVODUJPOFSFONPFUFOEF
GPSNFMFEBOXFMJOGPSNFMFSFHFMTEBBSPN[PWFFMNPHFMJKLFFOTUJNVMFSFOEFIBOEFMJOHT
DPOUFYUCJFEFO JOUFHFOTUFMMJOHUPUFFOSFTUSJDUJFWFDPOUFYU 

ŋŊ De kans van slagen van structureel andere alternatieven wordt dan
groter.
ŋŋ Zoals beschreven bij achtergrondvraag I (16.2.1) is niet het
schaalniveau van doorslaggevend
belang voor het uiteindelijke (milieubewuste) gedrag, maar de wijze
waarop de voorziening aansluit op
de levensstijl en de directe omgeving. Het vroegtijdig betrekken van

de bewoners en andere belanghebbenden is daartoe voorwaarde.
ŅŅ Naast de stroomspecifieke
technische en sociaal-culturele
oplossingen zijn de onderliggende
‘waarden’ aanknopingspunten voor
de onderkenning van de geschikte
schaal of schalen van toepassing per
situatie.
Ņ De vrees voor sectarisme en ongrijpbaarheid lijkt een gevolg van het

extrapoleren van negatieve voorbeelden, van extreme (vaak idealistische)
pioniersprojecten of (zoals vaker)
van het afwijkende en onbekende.
Ņ¤ Bepaalde vormen van onafhankelijkheid nemen het onbehagen weg
bij (deze) gebruikers.

Ņ© Zie voor de nadere toelichting
van de factor 20, de Proloog.
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%FUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSNPFUCPWFOEJFOPQEFSHFMJKLFJOHSFQFOUPFHFSVTU[JKOŅņ
)FULBSBLUFSWBOSVJNUFMJKLFPSEFOJOHJTEBUWFFMQBSUJKFOCFUSPLLFO[JKOCJKIFUPOUXJLLFMFO
WBOCFMFJEFOCJKQSPKFDUFO#JKWFSOJFVXFOEFBMUFSOBUJFWFQSPKFDUFOLBOWSJKXFMHFFOWBOEF
QBSUJKFOEFBOEFSEXJOHFOUPUNFEFXFSLJOH0NWFSWSFFNEJOHWBOEF NBBUTDIBQQFMJKLF 
CFIPFGUFOUFEPPSCSFLFONPFUFODPODSFUFHFNFFOTDIBQQFMJKLFEPFMFOXPSEFOHFGPSNVMFFSE
4USBUFHJTDINBOBHFNFOU TUSBUFHJTDIOJDIFNBOBHFNFOUFOTPDJBBMOJDIFNBOBHFNFOU
[JKOEBOCFUFSUPFQBTCBBS)FUTVDDFTIBOHUTUFSLBGWBOEFBDDFQUBUJFFOIFUHFESBHWBOEF
CFXPOFSTŅŇ#FJEFBTQFDUFO[JKOFFOWPVEJHFSUFSFBMJTFSFO UFCFIFSFOFOHBSBOEFSFOCJK
EFDFOUSBMFTZTUFNFOFOFFOAJOUFOUJPOBMDPNNVOJUZ
)FUDSFÑSFOWBOFFOTPDJBMFOJDIF TUSBUFHJTDIFBMMJBOUJFTFOEFUPFQBTTJOHWBOFFOTUSBUFHJF
WPPSEFPOUXJLLFMJOHWBOEFVJUWPFSCBSFDPODFQUFOOBBSJNQMFNFOUBUJF[JKOWPPSXBBSEF
WPPSTVDDFTCJKIFUDSFÑSFOWBOWPMIPVECBSFBMUFSOBUJFWFO)FUGPSNVMFSFOWBOFFO
HFNFFOTDIBQQFMJKLFQSPCMFFNEFmOJUJFFOEPFMFOBMMFFO JTPOWPMEPFOEFWPPSIFUSFBMJTFSFO
WBOJOOPWBUJFWFFOPGBOEFSFUFDIOPMPHJFPGTZTUFFNJNQMFNFOUBUJFT0PLIFUJEFOUJmDFSFO
WBOCFTMJTQVOUFOCJOOFOIFUQSPDFTJTOPPE[BLFMJKLPNUFCFQBMFOPGIFUQSPKFDUPGQSPDFTJO
EFWPMHFOEFGBTFLBOXPSEFOAHFUJME#PWFOEJFOXPSEU[PIFUNPNFOUWBOWFSBOEFSJOHWBO
IFUUFIBOUFSFOTZTUFFNHFÕEFOUJmDFFSEŅň
7PPSBMEFLFV[FWBOIFUNPEFMWBOADPQSPEVDUJFTUJNVMFFSUEFNPHFMJKLIFJEPNHFCSVJLFST
UFMBUFOQBSUJDJQFSFOCJKIFUSFBMJTFSFOWBOOJFVXFTZTUFNFO.FUIFU DPOUJOV BBOESBHFO
WBOBMUFSOBUJFWFOFOPQMPTTJOHFONPFUIFUCFMBOHWBOHFCSVJLFSTWPPSPQHFTUFMEXPSEFO
7PPSBMEBBSCJKJTEFSPMWBOEFPOUXFSQFSWBOCFMBOH)FUQSJODJQFWBOEVJEFMJKLPNTDISFWFO
JOTUSVDUJFTXPSEUJOIFUPOUXFSQVJUHFCFFMEŅŉ)FUJTFDIUFSHFFOWPMEPFOEFWPPSXBBSEF
WPPSWFSBOEFSJOH%BBSWPPSNPFUIFUNPOJUPSFO IFUXBBSOFNFO FWFOUVFFMWFSBOEFSFOFO
MFSFOCJOOFOEFTBNFOMFWJOHUJKEFOTEFHFCSVJLTGBTFFFOEJSFDUFSPOEFSEFFMXPSEFOWBOEJF
TBNFOMFWJOH%PPSIFU WFSEFSHBBOE MBUFOQBSUJDJQFSFOWBOEFHFCSVJLFSTCJKIFUPOUXFSQ 
EFBBOMFHFO[PNPHFMJKLCJKIFUCFIFFSWBOEFPNHFWJOH NPFUEBBSPNHFUSBDIUXPSEFO
FFONBUFWBOSFnFYJCJMJUFJUUFLSJKHFOEJFNFFSJTEBOATPDJBMFDPOUSPMF

16.2.5
achtergrondvraag V
Moeten- en kunnen de verschillende technieken voor het optimaliseren van de stromen
samengevoegd worden in één “device” of dienen ze afzonderlijk geïntegreerd te worden in
bestaande (infra)structuren of gebouwen?

%FCFBOUXPPSEJOHWBOEF[FBDIUFSHSPOEWSBBHJTCJOOFOÏÏODBTFTUVEJFJOEFUBJMPOEFS
[PDIU%BBSOBBTUJT WPPS[PWFSNPHFMJKL HFUSBDIUEFWSBBHUFCFBOUXPPSEFOBBOEFIBOE
WBOEFJOIPPGETUVLFOCFTQSPLFOSFGFSFOUJFQSPKFDUFO EJFBMMFOCVJUFO/FEFSMBOEMJHHFO
#JKEFNFFTUFSFGFSFOUJFQSPKFDUFOCMJKLUEFMPLBMFPQMPTTJOHDRIFUTUSFWFOOBBSBVUPOPNJF
EFBBOMFJEJOHUPUFFOWFSOJFVXFOEFSVJNUFMJKLFJOUFHSBUJFWBOTZTUFFNFOCJKCFIPSFOEF
JOGSBTUSVDUVVS&SJTPOEFSTDIFJEUFNBLFOUVTTFOFFOIJHIUFDIFOMPXUFDICFOBEFSJOHT
XJK[F%FMPXUFDITZTUFNFOIFCCFOFFOHSPUFSSVJNUFCFTMBHFO[JKOWFFMBM
EBHMJDIUBGIBOLFMJKLŅŊ0WFSIFUBMHFNFFO[JKOEFMPXUFDIPQMPTTJOHFO[PXFMWJTVFFMBMT
GZTJFLNFFSUPFHBOLFMJKL)JHIUFDITZTUFNFOXPSEFOCFTDIPVXEFOCFIBOEFMEBMT
UFDIOJTDIFJOTUBMMBUJFT;F[JKOVJU[JDIUHFTJUVFFSEJOFFOBGHFTMPUFOJOTUBMMBUJFSVJNUF LFMEFS
PGJOHFHSBWFOJOUVJOPGQBSL(FWPMHJTEBUEF[FTZTUFNFOOJFU PGTMFDIUTJOEJSFDUEFFM
VJUNBLFOWBOEFEBHFMJKLTFCFMFWJOHWBOEFHFCSVJLFS&SJTTMFDIUTJOCFQFSLUFNBUF
NPHFMJKLIFJEUPUNFFSWPVEJHSVJNUFHFCSVJL*OTUBMMBUJFSVJNUFTLVOOFOEJWFSTFJOTUBMMBUJFT
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WPPSXBUFS XBSNUFFOFMFLUSJDJUFJUDPNCJOFSFOPGGVODUJPOFFMLPQQFMFO NBBSEJUMFJEUMBOH
OJFUBMUJKEUPUTUSVDUVSFMFSVJNUFXJOTUŅŋ
%FDFOUSBMFTZTUFNFOCFUSFĊFOUPUPQIFEFOHSPUFOEFFMTPQMPTTJOHFOEJFBBOUFNFSLFO[JKO
BMTFFODPNCJOBUJFWBOWFSTDIJMMFOEFPQMPTTJOHFOWBOEFBG[POEFSMJKLFEFFMTUSPNFO7BO
JOUFHSBUJFPQCBTJTWBOFFOJOUFSDPOOFDUJFWBOEFTUSPNFOJT[FMEFOTQSBLF
7PPSXBBSEFWPPSIFUCFSFJLFOWBOBVUPOPNJFPQMPLBBMPGEFDFOUSBBMTDIBBMOJWFBVJTIFU
WFSXFWFOWBOWFSXFSLJOHWBOBGWBMTUSPNFOFOEJSFDUFUPFQBTTJOHWBOEFSFUPVSTUSPNFO
%JULBOEPPSFFODPNQBDUFCPVXLVOEJHFTBNFOIBOHNFUHSPFOFCVJUFOSVJNUFOBCJK CJK
WPPSLFVSNFUBHSBSJTDIFCFTUFNNJOH%FDFOUSBMFDPODFQUFOHFCBTFFSEPQAHSPFOFUFDIOP
MPHJFCJFEFOBBOUSFLLFMJKLFNPHFMJKLIFEFOWPPSEFHFCPVXEFPNHFWJOHWJBJOUFHSBUJFJO
HFNFFOTDIBQQFMJKLF TFNJQSJWBUF FOTFNJPQFOCBSFSVJNUFO
#JOOFOEFQSBLUJTDIFVJUXFSLJOHJTWBOCFMBOHIPFPNUFHBBONFUEFHFDPOTUBUFFSEF
OPPE[BBLUPUFFOWFSEFSHBBOEFWFSCJOEJOHWBOEFAPO[JDIUCBSFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS
FOEF[JDIUCBSFSVJNUFMJKLFTUSVDUVSFO%FVJUXFSLJOHTUVJUEBBSCJKPQIFUCJKNFFSEFSF
NJMJFVUFDIOJTDIFDSJUFSJBTQFMFOEFEJMFNNBWBOOPPE[BBLUPUHFDPOUSPMFFSEFBGTUBOE
WFSTVTIFUNBYJNBBM [JOUVJHFMJKL CFUSFLLFOWBOEFHFCSVJLFST0NUFWPPSLPNFOEBUEF
SVJNUFMJKLFTFHSFHBUJFUPUQSPCMFFNXPSEUWPPSIFUWPMIPVECBBSGVODUJPOFSFOWBOEFSHFMJKLF
JOUFHSBMFTZTUFNFOFODPODFQUFO NPFUEFUFDIOJTDIFFOOBUVVSMJKLFJOGSBTUSVDUVVSHF[JFO
XPSEFOBMTÏÏOHFÕOUFHSFFSETZTUFFN)JFSEPPSJTIFUPQUFWBUUFOBMTPOUXFSQDPNQPOFOU 
BMTSVJNUFMJKLFJOGSBTUSVDUVVS FOLBOCFUFSPQEFNJMJFVUFDIOJTDIF SVJNUFMJKLFFOTPDJBMF
LXBMJUFJUTBTQFDUFOHFSFBHFFSEXPSEFOŅ
*OEFBGTMVJUFOEFPOEFS[PFLTDBTVTJO-BOYNFFSJTHFCMFLFOEBUEFWFSTDIJMMFOEFUFDIOJFLFO
WPPSIFUPQUJNBMJTFSFOWBOEFTUSPNFOWPPSIFUCFSFJLFOWBO[FMGWPPS[JFOJOHWBOEF
FTTFOUJÑMFTUSPNFOLVOOFOXPSEFOTBNFOHFWPFHEJOÏÏOCPVXXFSL#JOOFOEFDBTVTLPNU
[FMGTOBBSWPSFOEBUEFWFSTDIJMMFOEFUFDIOJFLFONPFUFOXPSEFOTBNFOHFWPFHEPNEJSFDU
IFS HFCSVJLUFPQUJNBMJTFSFO%FPQMPTTJOHNPFUEBBSPNCJKWPPSLFVSXPSEFOHFÕOUFHSFFSE
NFUFFOCPVXXFSLDRGVODUJFXBBSEFSFUPVSTUSPNFO[PWFFMNPHFMJKLUPFHFQBTULVOOFO
XPSEFOWPPSOPPE[BLFMJKLFWPPS[JFOJOHFO
%FJOEFJMMVTUSBUJFWFDBTVT-BOYNFFSBBOHFESBHFOPQMPTTJOHWBOEF4VTUBJOBCMF*NQMBOU
NPFUOJFUBMTFFOUFFYUSBQPMFSFOPGUFIFSIBMFOCPVXXFSLPQHFWBUXPSEFO¤%FPQMPTTJOH
JTCJOOFOEFVJUXFSLJOHJO-BOYNFFS$VMFNCPSHPQUJNBBMHFCMFLFOBMTJOUFSNFEJBJSUVTTFO
FFOHFCPVX NFUFFOEJSFDUFFOOVUUJHFUPFQBTTJOHWBOSFTUTUSPNFO FOEF XPPO XJKL

Ņņ Het introduceren van alternatieve technologie impliceert wijzigingen in de structuur en cultuur van de
maatschappij en de ondersteunende
infrastructuur.
ŅŇ Zie achtergrondvraag III;
h.16.2.3).
Ņň In verband met de verschillende
beoordelings- en referentiekaders,
methoden, systematiek en basisgegevens, die gehanteerd worden door
iedere actor in de keten. Om werkelijk bij te dragen aan kwaliteitsverhoging moeten alle ‘partners’ binnen
het proces zich bereid verklaren tot
integratie van te hanteren systemen

over te gaan.

Ņŉ Op weg naar een duurzame sa-

menleving is de gewaarwording van
een veranderende context en deze
zichtbaar maken noodzakelijk.
ŅŊ Situeren in de open lucht of in
een kas, op een goed bezonde plek
is noodzaak.
Ņŋ Bijvoorbeeld de helofytenfilters voor grijswaterbehandeling of
zuivering zijn te beschouwen als
een vorm van functioneel groen,
geïntegreerd in park en/of tuin,
maar vragen wel een relatief groot
grondoppervlak.

Ņ Het vormt de opstap naar een

werkelijk volhoudbaar en interactief
‘omgevingsbeheer’.
 Door extra aandacht te besteden
aan de architectonische integratie en
zichtbaarheid, worden voordelen van
low-tech en high-tech benaderingswijzen gecombineerd.
¤ Het principe van de economies
of scale wordt bereikt voor de
afzonderlijke deelinstallaties, terwijl
de Sustainable Implant eerder gezien
moet worden als concept, of principe oplossing voor het kortsluiten
van de verwerkingsmethoden c.q.
opwekkingswijzen van de verschillende essentiële stromen, schaalniveaus en toepassingen.
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%JUNBBLUFFOTUFEFOCPVXLVOEJHFVJUXFSLJOHWBOXJKLFOPGTUBETEFMFO HFCBTFFSEPQ
WFSNFOHJOHWBOXPPOXFSLGVODUJFT LBOTSJKLPGNPHFMJKL[FMGTHFXFOTU%FNBUFWBO
JOUFHSBUJFNFUEFBOEFSFWPPS[JFOJOHFODRCPVXLVOEJHFFOUJUFJUFOCFQBBMUEFVJUXFSLJOH
WBOPSHBOJTBUJFFOCFIFFS FOmOBODJFSJOH©
%FVJUXFSLJOHWBO SVJNUFMJKLF JOUFHSBUJFWBOTZTUFFNDPNQPOFOUFOJTCJKJOTUBMMBUJFTPQ
CBTJTWBOEFDFOUSBMFDPODFQUFOMPDBUJF QSPHSBNNBFOHFCSVJLFSTTQFDJmFL)FUPQUJNBMJTFSFO
WBOEBHMJDIUHFCSVJLFOEFNPHFMJKLIFJEWBOWFSTDIJMMFOEFWPSNFOWBOGVODUJFJOUFHSBUJF[JKO
BMHFNFFOHF[JFOBMTCPVXLVOEJHBBOEBDIUTHFCJFEDRWFSCFUFSUSBKFDUBBOUFNFSLFO
.JMJFV 5FDIOJTDIFOSVJNUFMJKLMJKLUFYUSBQPMBUJFHPFENPHFMJKLPGFDPOPNJTDIHF[JFO
XFOTFMJKL NBBSEFTPDJBMFDPOEJUJFTWFSFJTFOWPPSPQMPTTJOHFO[PBMTEFTZTUFFNDPOmHVSBUJF
JO-BOYNFFS BGIBOLFMJKLWBOEFSVJNUFMJKLFVJUXFSLJOH FFONBYJNBMFHSPPUUFUVTTFO
FOXPOJOHFO%FSHFMJKLFDPODFQUFO[JKOBMMFFOLPTUFOOFVUSBBMNPHFMJKLBMTWFSCPSHFOPG
WFSNFEFOLPTUFOJOIFUQSPKFDULVOOFOXPSEFOJOHFCSBDIUJOEFFYQMPJUBUJF

16.2.6
onderzoekshoofdvraag
Hoe kunnen duurzame vormen van hergebruik en milieubewuste voorziening van de essentiële ‘stromen’ energie en sanitatie in de gebouwde omgeving worden gerealiseerd?
Is er een optimale schaal en wat zijn de consequenties voor de gebouwde omgeving?

#BTJTWPPSEFCFBOUXPPSEJOHWBOEF[FWSBBH[JKOEFVJULPNTUFOPNUSFOUEFCFIBOEFMEF
WJKGBDIUFSHSPOEWSBHFO%FNBBUTDIBQQFMJKLFCFIPFGUFOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH XFM[JKO
FOHF[POEIFJE[JKOUPUVJUHBOHTQVOUHFOPNFOWPPSEFJOWVMMJOHWBOEFGVOEBNFOUFMF
CFIPFGUFO FOEBBSNFFWPPSEFLFV[FWBOEFNFFTUHFTDIJLUFTZTUFNFOFOCJKCFIPSFOEF
JOGSBTUSVDUVSFMFWPPS[JFOJOHFOPNBBOUFWPMEPFOņ
)FUPOEFS[PFLDPODFOUSFFSU[JDIPQEFTBOJUBUJFFOFOFSHJFTUSPNFO
7PPSEF[FTUSPNFOHFMEUEBUCFTDIJLCBBSIFJE EFNPHFMJKLFUJKETEVVSWBOXJOOJOHWBOEF
IVJEJHFCSPOOFO FOIFUWPMIPVECBBSUFSVHLVOOFOCSFOHFOWBOFWFOUVFMFSFUPVSTUSPNFO
OBBSEJFCSPOOFO EFNPHFMJKLIFEFOFOLBOTFOWBOBMUFSOBUJFWFOCFQBBMU
&FOUPFLPNTUWJTJFJTOPEJH PNEBUEFTZTUFNFOFOEFJOGSBTUSVDUVVSEJFIJFSVJUWPMHFOJO
NFFSEFSIFJEWBOEFHFWBMMFOWPPSMBOHFSFUJKEXPSEUBBOHFMFHE%FWJTJFEJFUFOHSPOE
TMBHMJHUBBOEJUPOEFS[PFL FOEBBSNFFEFIPPGEWSBBHCFBOUXPPSEUCFSVTUPQDPNCJOBUJF
WBOMPLBMFFONPOEJBMFPQMPTTJOHFO%F[FOPPE[BLFMJKLHFBDIUFWFSCJOEJOHWSBBHUPNIFU
FYQMJDJUFSFOWBOEFVJUHBOHTQVOUFO EFFFSEFSHFOPFNEFNBBUTDIBQQFMJKLFCFIPFGUFO PGXFM
TVQSBTUSVDUVVS FOUPUIFUWJOEFOWBOJOTUSVNFOUFOEJFOJFVXFJOGSBTUSVDUVVSCFUFSMBBU
BBOTMVJUFOCJKEFWFSBOEFSEFNBBUTDIBQQFMJKLFEPFMTUFMMJOHFO
5SBOTQPSUXPSEUTUFFETCFMBOHSJKLFSJOEFNPEFSOFSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOH%FCFOPEJHEF
JOGSBTUSVDUVVSJTEBBSCJKTUFFETEPNJOBOUFSCJOOFOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH)FUEPPSCSFLFO
WBOEFJNQBTTFUFOBBO[JFOWBOIFUCFIFFSWBOEFFTTFOUJÑMFJOGSBTUSVDUVVSJTOPPE[BLFMJKL
FFODFOUSBBMHFDPOUSPMFFSEFFOCFIFFSEF NJOJNBMFCBDLVQJOGSBTUSVDUVVSUF[BNFONFU
CFUFSFNPHFMJKLIFEFOPNQSJWBBUCFIFFSEFBVUPOPNFTVCOFUUFOUFSFBMJTFSFOÏOUFCFIFSFO 
JTFFOCFUFSFPQMPTTJOHEBOEFIVJEJHF
7PPSEFPNHBOHNFUEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOFOCJKCFIPSFOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFOJTEF
NBSLUXFSLJOH BMTHFWPMHWBOMJCFSBMJTBUJFWBOEFFMNBSLUFOFTTFOUJFFM.BSLUQBSUJKFOWSBHFO
EFMBBUTUFKBSFOWPPSBMPNnFYJCJMJUFJU MBHFLPTUFOFOEJFOTUWFSMFOJOHPQNBBU UFSXJKM
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UFHFMJKLFSUJKETQSBLFJTWBOGZTJFLFFOWBOTUSVDUVSFMFTDIBBMWFSHSPUJOH*OEF UFOEFMF 
HFMJCFSBMJTFFSEFFOFSHJFFOBGWBMTFDUPSXPSEFOJOWFTUFSJOHFOWPPSBMPQIVOFDPOPNJTDIF
XBBSEFCFPPSEFFMEXBBSEPPSEF[FOJFUPGOBVXFMJKLTWBOVJUWFS EFS HBBOEFFDPMPHJTFSJOH
HFPQUJNBMJTFFSEXPSEFO NBBSNFFSWBOVJUFċDJÑOUJFJO DFOUSBBM CFIFFSFOBOEFSF
FDPOPNJTDIFGBDUPSFO
%FHSPUFSFCFIPFGUFBBOEJĊFSFOUJÑSJOHWBOQSPEVDUFOFOEJFOTUFO FOEBBSNFFBBOHSPUFSF
nFYJCJMJUFJUWBOEFQMBOOJOHWBOOFUXFSLFOEJFEJFOTUFOGBDJMJUFSFO JTCJKEFIVJEJHFDFOUSBMF
TBNFOTUFMMJOHWBOOFUXFSLFOPWFSXFHFOEFFODPNQMJDFSFOEFGBDUPS%FPOUXJLLFMJOHFO
JOEFNBSLUHBBOWBBLTOFMMFS EBOEFTUFSLAQBEBGIBOLFMJKLFJOGSBTUSVDUVVSBBOHFQBTULBO
XPSEFO5PFWPFHFOWBOEFDFOUSBMFHFPSJÑOUFFSEFTZTUFNFOWFSHSPPUEFnFYJCJMJUFJU EF
TOFMIFJEFONPHFMJKLIFJEWBOBOUJDJQFSFO FWFOBMTEFLBOTFOWPPSBMUFSOBUJFWFOHFSJDIUPQ
EVVS[BBNIFJE
)FUWPSNUCPWFOEJFOEFPQTUBQOBBSEFWBSJBCJMJTBUJFFOIFUJOUFSOJTFSFOWBOHFCSVJLTLPTUFO
FONJMJFVCFMBTUJOHŇ FTTFOUJÑMFBTQFDUFOWPPSWFSEFSFWFSEVVS[BNJOH
)FUCJOOFODFOUSBMFOFUXFSLFOTUSVDUVSFFMJOUSPEVDFSFOWBOEFDFOUSBMFEFFMTZTUFNFO EJF
JOTQFMFOPQEFMPLBMFPNTUBOEJHIFEFOFOEF[FPQUJNBBMCFOVUUFOWJBAEFMPDBMJTFSJOH CJFEU
NPHFMJKLIFEFOWPPSFFONFFSSPCVVTUFOFUXFSLHFPNFUSJFFOWPPSCJKESBHFBBOSFEVDUJF
WBOEF$0FNJTTJFT)FUWPSNUFFOBMUFSOBUJFGWPPSEFUFHFOPWFSHFTUFMEFUPFLPNTUQBEWBO
BMMFFO DFOUSBMJTBUJFFOJOUFSDPOOFDUJFFOEFTUFFETWBLFSHFOPFNEFPQMPTTJOHTSJDIUJOHWBO
JOQBTTJOHWBO HSPUFSF OVDMFBJSFDFOUSBMFTUFOCFIPFWFWBOUPFLPNTUJHFMFWFSJOHT[FLFSIFJE
FO$0SFEVDUJFT%JUMFJEUTMFDIUTUPUIFUFSPOPNJF
)FUUPFWPFHFOWBOEFDFOUSBMFDMVTUFST NFUBMEBOOJFUHFDPNCJOFFSEFBVUPOPNF
EFFMTUSPNFO JOEFDFOUSBMFOFUXFSLFOWPMHFOTEFQSJODJQFTWBOATDIBBMJOWBSJBOUJF [BMEF
SPCVVTUIFJEWBO[PXFMEFJOEJWJEVFMFDMVTUFSTBMTWBOIFUDFOUSBMFOFUXFSL WFSHSPUFOň
6JUFJOEFMJKLMFJEUEJUWFSHSPUFOWBOSPCVVTUIFJEUPUIFUHFOFSFSFOWBOWFSEFSFQSPDFTTFOWBO
WFSEVVS[BNJOHPQBOEFSFTDIBBMOJWFBVT
%FVJUXFSLJOHPQEFIPHFSFTDIBBMOJWFBVTDPODFOUSFFSU[JDIPQIFUNFFSOBESVLMFHHFOPQ
EFPOUXJLLFMJOHWBOTUFSLF EFDFOUSBMFFOPOEFSMJOHWFSCPOEFOLOPQFO PGDMVTUFST CJOOFO
BSJTUPDSBUJTDIWPSNHFHFWFOOFUXFSLFO XBBSEPPSTOFMMFSLBOXPSEFOHFBOUJDJQFFSEPQ
BDUVFMFQSPDFTTFOFODPOUJOVFUSBOTGPSNBUJF7PPSEFPOEFSTUFVOJOHWBOWFS EFS HBBOEF
WFSEVVS[BNJOHJTOPEJHEBUEFUFPOUXJLLFMFOEFFMTZTUFNFOIFUEPFMWBOBVUPOPNJF
CFOBEFSFOŉ#PWFOEJFOIBBLUIFUJOPQEFBDUVFMF PNHFESBBJEF SFMBUJFUVTTFOJOGSB
TUSVDUVVS JONJOEFSFNBUFUFDIOJTDIFTZTUFNFO FONBBUTDIBQQFMJKLFCFIPFGUFO JOQMBBUT
WBO[JDIEBBSUFHFOBGUF[FUUFO [PEBUEFBBOXF[JHFNBDIUTWFSIPVEJOHPGHFXPPOUFTWBO
CFQBBMEF EPNJOBOUF JOTUJUVUJFTOJFUIPFGUUFXPSEFOWFSBOEFSE

© De bundeling van decentrale
concepten zorgt binnen het concept
voor mogelijkheden van gecombineerd beheer en betere kansen
voor laterale behoeftevervulling, het
kortsluiten van de diverse secundaire
deelstromen en/of bijproducten,
gecombineerd klimatiseren, gecombineerde afscherming, toezicht
en controle in geval van hinder,
verminderd ruimtegebruik en mogelijkheden voor een gecombineerd
ontwerp c.q. imago-building en inzet

ten behoeve van communicatie- en
educatiedoeleinden (leesbaarheid).
ņ Bij de beantwoording heeft
het denken over de relatie tussen systeem, infrastructuur en de
maatschappelijke doelstellingen
zoveel mogelijk los gestaan van de
bestaande denkwijze en indelingen
(paradigma’s).
Ň Om ruimte te scheppen voor
(volhoudbare) alternatieven moet
meer aandacht gegeven worden aan

de toerekening (allocatie) van de
milieubelasting en kosten van infrastructuur op hogere schaalniveaus.
ň Beide ontwikkelingsrichtingen
blijken een wederkerige relatie te
hebben: ze zijn qua voorzieningszekerheid en volhoudbaarheid op
lange termijn gebaat bij elkaars
bestaan.

ŉ Dit leidt tot een integraal systeem zonder de nadelen van instabiliteit en schaalfixatie.
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%FHFXFOTUFWFSTDIVJWJOHWBOEF GVOEBNFOUFMF EPFMWFSWVMMJOHWBOEFQVCMJFLFOFUXFSLFO
WBOAPOEFSIPVEOBBSACFTDIFSNJOHHFFGUBBOMFJEJOHUFCF[JFOJOIPFWFSSFSVJNUFMJKLF
TDIBBMBTQFDUFOWBOJOWMPFE[JKOPQEFLFV[FWBOWFS[FLFSFO CPSHFO WBOQVCMJFLCFMBOH
)FUHBBUWPPSBMPNIFUCFMBOHWBOEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH FOIFFGUUFNBLFONFUEFXFOT
UPUCFTDIFSNJOHWBOEFGVOEBNFOUFMFCFIPFGUFOIZHJÑOFHF[POEIFJEWFJMJHIFJEFO
CFUSPVXCBBSIFJE
#JKEFCFBOUXPPSEJOHWBOEFBDIUFSHSPOEWSBHFOJTHFCMFLFOEBUHFFOBMHFNFFOUFPNTDISJKWFO
PQUJNBMFTDIBBMCFTUBBUWPPSIFUSFBMJTFSFOWBOBVUPOPNJF NBBSEBUIFUJOUSPEVDFSFOWBO
PQMPTTJOHFOPQMBHFSFTDIBBMOJWFBVTXFMLBOIFMQFOCJKWFSEVVS[BNFOWBOCFTUBBOEFFO
OJFVXUFPOUXJLLFMFONJMJFVT IFUCFUSFLLFOWBOHFCSVJLFST CMJKWFOENJMJFVCFXVTUHFESBH
FOEVTWPMIPVECBSFPOUXJLLFMJOH%FPQMPTTJOHTSJDIUJOHWBOJOWPFHFOWBOTZTUFNFO
PQMBHFSFTDIBBMOJWFBVTUPPOUIFUCFMBOHWBOOFUXFSLTUSVDUVVSFODMVTUFSJOH)FUBTQFDU
ASFHJPOBMFDMVTUFSTWPSNUCJOOFOIFUQSJODJQFWBOAUFDIOPMPHJDBMFYUFSOBMFDPOPNJFTFFO
HPFEFPQTUBQWPPSFFONFFSEJSFDUFLPQQFMJOHWBONJMJFVFOFDPOPNJFŊ
)FUOBTUSFWFOWBOBVUBSLJF JOEF[VJWFSTUF[JO XFSLUIFUQSJODJQFWBOEFAFYUFSOBM
FDPOPNJFTPGTDBMFUFHFO%FJOWVMMJOHWBOIFUDMVTUFSCJOOFOIFUHSPUFSFOFUXFSLLBOXFM
JOTQFMFOPQFFOXFOTUPU[FMGWPPS[JFOJOH EPPSNJEEFMWBOIFUDSFÑSFOWBOFFOWPSNWBO
ARVBTJBVUBSLJF NPHFMJKLBMTUFSVHWBMTDFOBSJPWBOEFTUJKHFOEFBGIBOLFMJKLIFJEWBOBOEFSF
HFCJFEFO
#JKVJUXFSLJOHWBOEFDPOTFRVFOUJFTWPPSEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHJTEFSFMBUJFUVTTFOEF
WFSTDIJMMFOEFSVJNUFMJKLFTDIBMFOJOWFFMHFWBMMFOOJFUMPTUF[JFOWBOEFUJKETDIBMFO&FO
LFONFSLWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOJTEBU[FOJFUATUJMTUBBO&FOAMBOHFUJKELBOPPLFFO
HSPUFBGTUBOEJOIPVEFO WPPSBMWPPSEFNFFSGZTJFLFTUSPNFOBGWBMFO BGWBM XBUFS3FNU
NFOEFUSBOTQPSUTOFMIFJE EBOXPSEUIFUWFSTQSFJEJOHTHFCJFEFOEVTEFSVJNUFMJKLFTDIBBM
CFQFSLU XBUFDIUFSPPLXFFSLBOMFJEFOUPUPOWFSXBDIUFQSPCMFNFOPQIFUWBOUPFQBTTJOH
[JKOEFTDIBBMOJWFBV#JOOFOFFOCFQBBMEEFFMHFCJFENPFUCJKIFUCFOVUUFOWBOEFNJMJFV
HFCSVJLTSVJNUFPQIFUCFUSFĊFOEFTDIBBMOJWFBVFFOCBMBOTUVTTFOEFJOLPNFOEFFO
VJUHBBOEFTUSPNFOHFWPOEFOXPSEFO%JUJTOJFUOPPE[BLFMJKLFSXJKTBVUPOPNJF
3VJNUFMJKLFTFHSFHBUJFLBOFFOQSPCMFFNWPSNFOCJKIFUEPFMWBOJOUFHSBUJFWBOPQMPTTJOHFO
WPPSFTTFOUJÑMFTUSPNFO#JKIFUEPPSCSFLFOWBOEF[FSVJNUFMJKLFTFHSFHBUJFMJKLUEFTUJKHFOEF
DPNQMFYJUFJU FOJO[JDIUFMJKLIFJEFFOTUSVJLFMCMPLUF[JKO FOUFEVJEFOPQFFOWJDJFV[FDJSLFM
)FUCFOPFNFO POUXFSQFO CFUSFLLFOFOJOXFUUFMJKLLBEFSWBTUMFHHFOWBOEFSVJNUFMJKLF
UVTTFOOJWFBVTAFOTFNCMFCVVSU ATUFEFMJKLOFUXFSL AFVSFHJPFOEFCJKCFIPSFOEFHSPFO
TUSVDUVSFO JTEBBSPNFTTFOUJFFMWPPSIFUTMBHFOWBOEVVS[BNFSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOHPQ
CBTJTWBOEFDFOUSBMFDMVTUFSTEJFBVUPOPNJFOBTUSFWFO
7BOVJUAEVVS[BNFPOUXJLLFMJOHHF[JFOJTFFOVJUXFSLJOHWPMHFOTIFUTUFEFMJKLF
POUXJLLFMJOHTNPEFMA(FEFDFOUSBMJTFFSEF$PODFOUSBUJF VJUHFXFSLUWPMHFOTIFUQSJODJQF
WBOEFAWJOHFSTUBE PGPQFFOIPHFSTDIBBMOJWFBVACBOETUBE UFCFTDIPVXFOBMTNFFTU
DPOTFRVFOUFOWPPSXBBSEFMJKL%FPNHBOHNFUFOFSHJFVJUIFSOJFVXCBSFCSPOOFOFO
FDPMPHJTDIFTBOJUBUJFEJFOUCJOOFOFFOEFSHFMJKLFVJUXFSLJOHUFWFSBOEFSFO)FUTMVJUFO
WBOEFXBUFSLSJOHMPPQNPFUNFFSEJSFDUWFSCPOEFOXPSEFONFUHFCSVJLPQCBTJTWBO
DBTDBEFSJOHOBBSFOFSHJFLXBMJUFJU FOEFFTTFOUJÑMFLSJOHMPPQWBOOVUSJÑOUFOFOEFLPPMTUPG
7FSCFUFSEIFSHFCSVJL  OB CJKEFCSPO WBOXBUFS FOFSHJFFOOVUSJÑOUFOXPSEUNPHFMJKL FO
BGWBMXPSEUCFOVUBMTQSPEVDUŋ
%FJOUFSDPOOFDUJFWBOEFFTTFOUJÑMFEFFMTUSPNFO[FMG CJFEUUF[BNFONFUEFHFOPFNEF
TUFEFMJKLFNPEFMMFOUFWFOTNPHFMJKLIFEFOWPPSCFMFOEFOEF BBOEVVS[BBNIFJEHFSFMBUFFSEF
BTQFDUFO [PBMTEVVS[BNFMBOECPVXFOEVVS[BNFUSBOTQPSUDPODFQUFO¤Ņ
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#JKLPNFOEWPPSEFFMJTEBUJOUFHSBUJFWBOBHSBSJTDIFWPPS[JFOJOHFOFOIFUCFIFSFOWBOBM
EBOOJFUHFEFFMUFMJKLPQOBUVVSHFCBTFFSEFEFDFOUSBMFPGBVUPOPNFTZTUFNFO BMTJOUFHSBBM
DPODFQUNPHFMJKLIFEFOCJFEUUPUTZOFSHJFBMTWPSNWBOA6SCBO"HSJDVMUVSF
%JUTMVJUBBOCJKEFFFSEFSHFOPFNEFTUSBUFHJTDIFMBOHFUFSNJKOWJTJFEJFBBOEJUPOEFS[PFL
UFOHSPOETMBHMJHUXBBSUPFLPNTUXBBSEF XBBSPOEFSEF[PHFOBBNEFMBUFSBMFCFIPFGUFWFS
WVMMJOH FODPSSFDUJFWFSNPHFOBMTNJMJFVDSJUFSJBNFFSQSJPSJUFJUNPFUFOLSJKHFO FOXBBSCJK
EFCFIPFGUFBBODFOUSBMFWPPS[JFOJOH PGIFUFSPOPNJF WBOVJUIFUPPHQVOUWBOFFO
OPPE[BLFMJKLFAUFSVHWBMQPTJUJF OJFUQFSNBOFOUJT
4QFDJmFLFMPLBMFPNTUBOEJHIFEFOWPSNFOFFOTUFSLFTUJNVMBOTWPPSEFJNQMFNFOUBUJFWBO
EFDFOUSBMFTZTUFNFOWPPSIFUMPLBBMSFBMJTFSFOWBOBVUPOPNJF#JKEFPOEFS[PDIUFSFGFSFOUJF
QSPKFDUFOJTHFCMFLFOEBU JOEFQSPKFDUFONFUWFSEFSHBBOEFWFSCJOEJOHWBOEFPQMPTTJOHFO
WBOEFWFSTDIJMMFOEFEFFMTUSPNFO EJUIFUVMUJFNFEPFMWBOWPMMFEJHFWFS[FMGTUBOEJHJOHWBO
EFJOGSBTUSVDUVVSCFUFSNPHFMJKLNBBLU
7PPSEFEFDFOUSBMFTZTUFNFOLPNUNFONFFTUBMOJFUWFSEFSEBOJEFÑMFFOPGQJMPUQSPKFDUFO 
EJFUFWBBLWBOTDIBBMWFSTDIJMMFO [PEBUOPHNBBSXFJOJHTQSBLFJTWBOAFDPOPNJFTPGTDBMF
JOEFQSPEVDUJFWBODPNQPOFOUFOFOIFUCFIFFSWBOEFJOTUBMMBUJFT
#JKUPFQBTTJOHWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFONPFUFOEF[FPNEJSFDUIFSHFCSVJL FOJHFTZOFSHJF 
FOEBBSNFFWPPSEFMFOBMTHFWPMHWBOAFDPOPNJFTPGTDBMFNPHFMJKLUFNBLFO [PWFFMNPHFMJKL
XPSEFOHFÕOUFHSFFSENFUBOEFSFCPVXLVOEJHFPGOBUVVSMJKLFWPPS[JFOJOHFOFOGVODUJFT
6JUEFSFGFSFOUJFTUVEJF/JKNFHFO0PTUFSIPVU FOHFMJFFSEMJUFSBUVVSPOEFS[PFLJTHFCMFLFO
EBUEFNJMJFVCFMBTUJOHWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSWBOXPPOXJKLFOIFUCFTUWJBFFO
SVJNUFMJKLHFPQUJNBMJTFFSEPOUXFSQJTUFSVHUFESJOHFO%JUPOEFSTDISJKGUIFUCFMBOHWBOFFO
WFSEFSHBBOEFSVJNUFMJKLFJOUFHSBUJFFOPQUJNBMJTBUJF
6JUEFPOEFS[PDIUFSFGFSFOUJFQSPKFDUFOCMJKLUWFSEFSEBUEFMPLBMFPQMPTTJOHDRIFUMPLBBM
SFBMJTFSFOWBOBVUPOPNJF PGIFUTUSFWFOEBBSUPF JONFFSEFSFQSPKFDUFOBBOMFJEJOHJTWPPS
FFOWFSOJFVXFOEFSVJNUFMJKLFJOUFHSBUJFWBOTZTUFFNFOCJKCFIPSFOEFJOGSBTUSVDUVVS FO
EBBSNFFPPLWPPSBOEFSCFIFFSFOHFCSVJL#JKEFCFBOUXPPSEJOHWBOEFBDIUFSHSPOEWSBBH
*7JTOBBSWPSFOHFLPNFOEBUIFUXFJOJH[JOWPMJTFFOFDPMPHJTDIFPGEVVS[BNFPOUXJLLFMJOH
UFCFHJOOFOBMTEJUTPDJBBMHF[JFOOJFUAWPMIPVECBBSJT
7BOVJUEFPOEFS[PDIUFWPPSCFFMEQSPKFDUFOCMJKLUIFUCFMBOHWBOAJOUFSDPOOFDUJFUVTTFO
EFPQMPTTJOHFODRBG[POEFSMJKLFEFFMTUSPNFO WPPSBMCJKIFUSFBMJTFSFOWBOQSPKFDUFOPQ
HFNFFOTDIBQTOJWFBV0QIFUOJWFBVWBOEFCVVSUPGXJKLHFNFFOTDIBQTUBBUCFIFFS FOEF
PQMPTTJOHWBOEFTUSPNFO WPPSBMWBOEF[JDIUCBSFTUSPNFOXBUFSFOBGWBM EJDIUFSCJKEF
HFCSVJLFST5PDICFTUBBOHFFO PGOPHNBBSXFJOJH WPPSCFFMEFOWBOHFDPNCJOFFSE FJHFO 
CFIFFS5FHFMJKLFSUJKE[JKOPQEJUUVTTFOMJHHFOEFTDIBBMOJWFBVEFWFSBOUXPPSEFMJKLIFEFOWBO
EFPOUXJLLFMJOHTFOVJUWPFSJOHTHFSFMBUFFSEFBDUPSFO BSDIJUFDUFO TUFEFOCPVXLVOEJHF 
DJWJFMUFDIOJDJ WBBLOJFU PGTMFDIUHFSFHFME

Ŋ Het principe zou ook gekop-

peld kunnen worden aan specifieke
schaalniveaus, zoals het clusteren
van ontwikkelingen voor decentrale
technische deelsystemen. Daarnaast
zijn er de indirecte voordelen van
clustering, die voortkomen uit ruimtelijke nabijheid, ook wel bekend als
‘agglomeration economies’.

ŋ Aangezien deze recyclingproces- ¤Ņ Om een direct hergebruik
sen in eerste instantie bestaan uit
de behandeling van afval kunnen
ze (nog steeds) als ‘end-of-pipe’- of
saneringstechnologie gezien worden.
Er worden nuttige eindproducten
geproduceerd (met afval als grondstof), waardoor het ook voldoet aan
de definitie van procesgeïntegreerde
technologie.

(na)bij de bron van water, energie en
nutriënten mogelijk te maken moet
efficiënte (decentrale) sanitatie ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met duurzame landbouw- en
(decentrale) energieconcepten.
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%PPSFFOWFSLOPQJOHWBO[PXFMCSPOOFOBMTBBOXF[JHF CFUSPLLFO BDUPSFOLVOOFOEFJO
FFOCFQBBME XPPO HFCJFEBBOXF[JHFLBOTFOFĊFDUJFWFSCFOVUXPSEFO
7BOCFMBOHEBBSUPFJTPNEFPOUXJLLFMJOHJOUFSJDIUFOPQCBTJTWBOFFOASFTPVSDFCBTFE
WJFXEFHFCJFETSFMFWBOUFBDUPSFOLVOOFO[JDICJOOFO[POQSPDFTPQEFPO[FLFSIFJEFO
IFUPOWFSXBDIUFJOTUFMMFO¤
&FOWFSBOEFSEFSPMJTEBBSCJKXFHHFMFHEWPPSEFSVJNUFMJKLPOUXFSQFS)FUWSBBHUPNFFO
QSPDFTHFSJDIUFCFOBEFSJOHXBBSCJKHFCSVJLFOMFWFOTMPPQWBOFFOPOUXFSQFWFO[FFSWBO
CFMBOH[JKOBMTIFUPOUXPSQFOPCKFDUPGTZTUFFN[FMG¤¤%FOBESVLMJHUPQIFUDSFÑSFOWBO
WPPSXBBSEFO CJOOFOFFOCFQBBMEFQSPDFTLXBMJUFJU WPPSIFUPOUTUBBOWBOFFOSVJNUFMJKLF 
FFOTPDJBMFFOFFONJMJFVLXBMJUFJU%FNJEEFMFOEBBSUPF[JKOEJĊFSFOUJBUJF¤© IFUWBONFFU
BGBBOXFSLFONFUCFXPOFSTFOPGHFCSVJLFSTFOIFUWPPSUEVSFOEBBOCJFEFOWBOWBSJBOUFO
HFEVSFOEFIFUPOUXJLLFMJOHTQSPDFT%PPSEFOBESVLUFMFHHFOPQIFU[PPQUJNBBMNPHFMJKL
CFOVUUFOWBOCJPLMJNBBU FOCJPUFYUVVSPOUTUBBUFFOCJKLPNFOEWPPSEFFMEBUQSPKFDUFO
PNHFWJOHFFOFJHFOCFFMELXBMJUFJUFOJEFOUJUFJULSJKHFO
#JOOFOEJUPOEFS[PFL[JKOEFBBOHFESBHFOPQMPTTJOHTSJDIUJOHFOXFSLXJK[FUFSJMMVTUSBUJF
VJUHFXFSLUWPPSFFODPODSFFUQSBLUJKLQSPKFDU%FVJUXFSLJOHWPMHUEFJOEF[FTUVEJF
HFÕOUSPEVDFFSEFA1SPHSBNNBWBO.PHFMJKLIFEFO XBBSJOTVDDFTFOGBBMLBOTFOPQMPTTJOHT
HFSJDIUPNTDISFWFO[JKO FOEJFNFUMPDBUJFFOHFCSVJLFSTTQFDJmFLFTJUVBUJFTUFWFSUBMFOJT
OBBSPCKFDUJWFFSCBSFBSHVNFOUFOCFUSFĊFOEFEFTUSVDUVVSWBOPQMPTTJOHFO
)FUQSPKFDUJTUFOUJKEFWBOEFBGSPOEJOHWBOEF[FTUVEJFOPHJOPOUXJLLFMJOH%FSFTVMUBUFO
POEFSTDISJKWFOIFUCFMBOH EFNPHFMJKLFQSPCMFNFOÏOEFQPUFOUJFTWBOEFJOIFUPOEFS[PFL
OBBSWPSFOHFLPNFOJOUFSDPOOFDUJF JOUFHSBUJF FOPSHBOJTBUJFWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO
#PWFOBMPOEFSTUSFFQUIFUEFOPPE[BBLUPUWFSXFWJOHWBOPQMPTTJOHFONFUWPPS[JFOJOHFO
XBBSSFUPVSTUSPNFOEJSFDUIFSHFCSVJLUDRUPFHFQBTULVOOFOXPSEFOFOIFUWSPFHUJKEJH
FOWPPSUEVSFOECFUSFLLFOWBOHFCSVJLFSTFOCFMBOHIFCCFOEFOWPPS UJKEFOTFO TUSBLT OB
SFBMJTBUJF

¤ Daarbij zijn alternatieve mo-

gelijkheden voor het ontwerp
c.q. de inrichting van de eigen
(woon)omgeving te ontdekken,
onbewuste strategie aan het licht
te brengen of te bevorderen, en is
permanente ervaring op te doen
met het aspect gemeenschappelijk
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handelen.
¤¤ Het ontwerp is slechts de drager
voor het gebruik. Het ontwerpen
behoort zich te richten op de fysieke
context van de leefbaarheid en duurzaamheid van het systeem gebaseerd
op zelfvoorziening.

¤© Differentiatie kan betrekking
hebben op de kwaliteit van het
product, de kwaliteit van levering en
specifieke (secundaire) gebruikersof gebiedseigen eisen of –wensen.
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16.3
Slotconclusies
(F[JFOEFPQ[FUWBOEFTUVEJFJTFSWPPSHFLP[FOEFDPODMVTJFTQFSIPPGETUVLBQBSUVJUUF
XFSLFOFOEF[FUFMLFOTBBOIFUFJOEFWBOIFUEFTCFUSFĊFOEFIPPGETUVLUFQMBBUTFO
%BBSOBBTUHFMEFOEFWPMHFOEFBMHFNFFOHFGPSNVMFFSEFBGTMVJUFOEFDPODMVTJFT
 0NWPMIPVECBBSIFJEUFCFSFJLFOJTBVUPOPNJF [FMGWPPS[JFOJOH WBBLFFOPQMPTTJOH
)FUCFSFJLFOWBOBVUPOPNJFXPSEUCJKEFIVJEJHFPOUXJLLFMJOHFOTUFFETNFFS
CFNPFJMJKLUEPPSEFHSPFJFOEFIFUFSPOPNJF IFUPOEFSMJOHBGIBOLFMJKLNBLFOWBO
WPPS[JFOJOHFOFOBGIBOLFMJKLXPSEFOWBOEFNFOTFOWBOEJFWPPS[JFOJOHFO 
 %VVS[BNFPOUXJLLFMJOHXPSEU PQEFMBOHFUFSNJKOCF[JFO CFQFSLUEPPSTUBSIFJEWBO
EFCFTUBBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVSFO EFWPPSUEVSFOEFEPNJOBOUJFWBOEFCFIFSFOEF
BDUPSFOFOUPFOFNFOEFIFUFSPOPNJF
 4UFEFOGVODUJPOFSFOTUFFETNFFSHFEFDFOUSBMJTFFSEFOOVUTWPPS[JFOJOHFOHFDFOUSBMJTFFSE
)FUNFFSBBOMBUFOTMVJUFOWBOUFDIOJTDIFTZTUFNFOFOOFUXFSLFOPQHFEFDFOUSBMJTFFSEF
TUSVDUVSFOCJFEUQFSTQFDUJFGBMTOPPE[BLFMJKLFUFSVHWBMPQUJFPNEFNPHFMJKLFAEFBEMPDL
WBOEFIVJEJHFDFOUSBMFTZTUFNFOPQUFWBOHFO
 "MTFTTFOUJÑMFJOGSBTUSVDUVSFOPQFFOIPHFSTDIBBMOJWFBVHBBOGVODUJPOFSFOLPNUOBESVL
NFFSUFMJHHFOPQiCFTDIFSNJOHwEBOPQiPOEFSIPVEw
 /FEFSMBOELBOJOEFLPNFOEFUJFOKBBSEFSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOHFOWPMIPVECBBS
PNCVJHFO$FOUSBMFWPPS[JFOJOHFOXPSEFOEBOHFCSVJLUPNOFUXFSLFOUFWPSNFO
FOLVOOFOEFDFOUSBBMBMTUPFHFWPFHEFXBBSEFGVODUJPOFSFO%JUCJFEUXFEFSLFSJH
SFTQJKUEPPSHFCSVJLUFNBLFOWBOIFUCFTUBBOEFXPSEUVJUTUFMHFDPNCJOFFSENFU
WFSEVVS[BNJOHFOHSPUFSF[FLFSIFJE UXFF[BLFOWBOABMHFNFFOCFMBOH
 )FUUPFWPFHFOWBOEFDFOUSBMFTZTUFNFO NFUBVUPOPNFEFFMTUSPNFO JOEFDFOUSBMF
OFUXFSLFOPQWFSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVT[BMEFSPCVVTUIFJEWBOCFJEFWFSHSPUFO
 "VUPOPNJFWBOBMMFWPPS[JFOJOHFOMFJEUUPUBVUBSLJF5PUPQIFEFOJTBVUBSLJFOPPJU
MBOHEVSJH TUBCJFMHFCMFLFO0NEBUCJKQSPKFDUFO EJFEFPQMPTTJOHJOBVUBSLJF[PFLFO 
IFUTDIBBMOJWFBVCFQFSLUJT LBOIFUTUSFWFOOBBSBVUBSLJFTMFDIUTFFOCFQFSLUFCJKESBHF
MFWFSFOCJKIFUWFSEVVS[BNFOFODPOUJOVLVOOFOUSBOTGPSNFSFOWBOEFSVJNUFMJKLF
PSEFOJOH)FUEPFMA[FMGWPPS[JFOJOHCMJKGUFDIUFSOPPE[BLFMJKL
 "MTFFOUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSPQLMFJOFSFTDIBBMXPSEUUPFHFQBTUXPSEUEF
DPNQMFYJUFJUHFSJOHFS XPSEUEFJO[JDIUFMJKLIFJEWFSHSPPUFOTUJNVMFFSUIFUEBBSNFF
UPUWFSBOUXPPSEFMJKLIBOEFMFOFOUPUIFULVOOFOOFNFOWBOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJE
%JUWFSHSPPUEFLBOTWPPSTUSVDUVSFFMBOEFSFBMUFSOBUJFWFO
 %FIBOEFMTXJK[FPNCJKJOGSBTUSVDUVSFOWPPSBMMFTSFTFSWFJOUFCPVXFOCJKFFOSVJNUFMJKL
POUXFSQHBBUUFOLPTUFWBOSVJNUFMJKLFTBNFOIBOHFOLXBMJUFJU)FUTDIFQQFOWBO
WFSTDIFJEFOIFJEFODPOEJUJFTWPPSWFSBOEFSJOHJTFFOCFUFSVJUHBOHTQVOU
%FCPWFOHSPOETFFOPOEFSHSPOETFJOGSBTUSVDUVVSNPFUFOUF[BNFOCF[JFOXPSEFO
)FFMWFFMJOHSFEJÑOUFOEJFJO[OUPUBMJUFJUUPUEFHFCPVXEFPNHFWJOHMFJEFOXPSEFOJO
UFXFJOJHTBNFOIBOHPOUXJLLFME UFOOBEFMFWBOEFWPMIPVECBBSIFJEÏOEFLXBMJUFJU
WBOSVJNUFMJKLFPNHFWJOH
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7PPSHBBOEFDPODMVTJFFJTUJOUFHSBUJFFOWPMMFEJHFTBNFOXFSLJOHWBOBMMFPOEFSEFMFO 
[PXFMJOEFPQMFJEJOH TFDUJFT*OGSBTUSVDUVVSFO4UFEFOCPVXLVOEF BMTJOEFQSBLUJKL
EJFOTUFO3VJNUFMJKLF0SEFOJOHFO0QFOCBSF8FSLFO 
7PPSFFONFFSWPMIPVECBSFXFSFMENPFUFOFSHJFHFCSVJLFOTBOJUBUJFPNHFCPHFO
XPSEFOOBBSHFCSVJLWBOIFSOJFVXCBSFCSPOOFOFOFDPMPHJTDIFTBOJUBUJF)FUWFSXFSLFO
WBOEFBGWBM XBUFS TUSPPNNPFUNFFSEJSFDUWFSCPOEFOXPSEFOBBOEFFTTFOUJÑMF
LSJOHMPPQWBOOVUSJÑOUFOFOFOFSHJFPQXFLLJOH%JUJTJOUFHFOTUFMMJOHNFUEFXFSLFMJKLF
QSBLUJKLXBBSPOCSVJLCBBSBGWBM XBUFS HFNFOHEXPSEUNFUOVUSJÑOUFO FOFOFSHJFQBT
XPSEUUFSVHHFXPOOFOOBUSBOTQPSUPWFSMBOHFBGTUBOE*OUSPEVDFSFOWBOTDIFJEJOHOBBS
LXBMJUFJU FOIFSHFCSVJLOBCJK WPSNUCJOOFOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHFFOCFMBOHSJKLF
TDIBLFMJOEFUSBOTGPSNBUJFWBOFFONBBUTDIBQQJKHFCBTFFSEPQMJOFBJSFWFSCBOEFO
UVTTFOCSPOOFOFOQVUUFO OBBSFFONBBUTDIBQQJKHFCBTFFSEPQWPMIPVECBSFLSJOHMPQFO
"VUPOPNFTBOJUBUJFFOFOFSHJFDPODFQUFO[JKOLBOTSJKLFSJOEJFO[FJOTBNFOIBOHNFU
WPMIPVECBSFMBOECPVXFOUSBOTQPSUDPODFQUFOXPSEFOPOUXJLLFME"MMFFOEPPSEF[F
TBNFOIBOHLBOIFSHFCSVJLFODBTDBEFSJOHOBBSLXBMJUFJUXPSEFOHFPQUJNBMJTFFSE
"VUPOPNFDPODFQUFOPQCBTJTWBOMPLBMFTBOJUBUJFNFUFOFSHJFPQXFLLJOHMFWFSFO
FFOCJKESBHFBBOIFUSFEVDFSFOWBOEF$0VJUTUPPUFOBBOFFOSFMBUJFGCFUBBMCBSF
FOFSHJFPQXFLLJOHVJUIFSOJFVXCBSFCSPO
0NBVUPOPNJFUFCFSFJLFOJTIFUWFSXFWFOWBOBGWBMTUSPNFONFUSFUPVSTUSPNFO
WPPSXBBSEF%JULBOJOFFODPNQBDUFCPVXLVOEJHFTBNFOIBOHNFUHSPFOF
CVJUFOSVJNUFPQ[PLPSUNPHFMJKLFBGTUBOE&FODPNCJOBUJFWBOEFQSJODJQFT
AWJOHFSTUBEFOACBOETUBE[JKOFFONBOJFSPNPQDPNQBDUFXJK[FHFEFDFOUSBMJTFFSEF
DPODFOUSBUJFBMTTUFEFMJKLNPEFMUFWFSXF[FOMJKLFO
0NBMUFSOBUJFWFOUFLVOOFOCFUBMFO NPFUNFFSBBOEBDIUHFHFWFOXPSEFOBBO
NJMJFVCFMBTUJOHFOJOGSBTUSVDUVVSLPTUFOWBOEFIPHFSFTDIBBMOJWFBVT EFUPFSFLFOJOH
DRBMMPDBUJFWBONJMJFVCFMBTUJOH 
%PPSEFJOUFHSBUJFWBOEFDFOUSBMFDPODFQUFOHFCBTFFSEPQAHSPFOFUFDIOPMPHJFXJOUEF
HFCPVXEFPNHFWJOHBBOLXBMJUFJUPQBMMFTDIBBMOJWFBVT%BBSCJKCJFEUIFUNPHFMJKLIFEFO
WPPSWFSXFWJOHFOUVTTFOPQFOCBBS HFNFFOTDIBQQFMJKLFOQSJWÏ AQSJWBDZ[POFSJOH 
%FNBBUSFHFMFOEJFJOEJUQSPFGTDISJGUCFQMFJUXPSEFO[JKOBMMFFONPHFMJKLJOFFO
TBNFOMFWJOHEJFEBBSUPFCFSFJEJTAJOUFOUJPOBMDPNNVOJUZ
0OXFUFOEIFJEJTÏÏOWBOEFWJKBOEFOWBOEVVS[BBNIFJE7SPFHUJKEJHFQBSUJDJQBUJF
FOEFKVJTUFLFOOJTCJKHFCSVJLFST JTWBOEPPSTMBHHFWFOECFMBOH)FUBBOESBHFOWBO
BMUFSOBUJFWFOFOPQMPTTJOHFOLBOBMMFFOTVDDFTWPM[JKOBMTIFUCFMBOHWPPSEFHFCSVJLFST
EVJEFMJKLJT
#JKWPMIPVECBBSHFCSVJLXPSEFOEFJOTUSVNFOUFOPNEBUUFCFSFJLFOEPPSEF
QBSUJDJQBOUFO CFMBOHIFCCFOEFO CFHSFQFOFOXPSEUJOTUBOEIPVEJOHOBHFTUSFFGE
%FDPOTFRVFOUJFTWBOOPPE[BLFMJKLFBBOQBTTJOHFOFOWFSCFUFSJOHFOXPSEFOEPPS
HFCSVJLFSTFOCFMBOHIFCCFOEFOHFOPNFO A[FMGMFSFOEFTVQFSTUSVDUVVSPGAQMBDF
NBLJOH 
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Hoofdstuk 16

Samenvatting, Conclusies en Aanbevelingen

16.4
Aanbevelingen
 *O/FEFSMBOETUBBUJOOPWBUJFIPPHPQEFBHFOEB6JUIFUPOEFS[PFLCMJKLUEBUJOOPWBUJF
[PEJFBMXF[FOMJKLQMBBUTWJOEUCJKEFFTTFOUJÑMFJOGSBTUSVDUVSFOCFQFSLUCMJKGUUPU
FWFOUVFFMBOEFSNBUFSJBBMPGEFFMBTQFDUFO8FSLFMJKLFJOOPWBUJFWFSFJTUFFOTUSVDUVSFFM
IFSPOUXFSQWBOEFJOGSBTUSVDUVVSWPPSEFWFSXFSLJOHWBOFTTFOUJÑMFTUSPNFO&FO
TUSVDUVSFFMIFSPOUXFSQWBOEFWPPS[JFOJOH FO WPPSEFFTTFOUJÑMFTUSPNFONPFUIPPH
PQEFJOOPWBUJFBHFOEBXPSEFOHFQMBBUTU
 5FSPOEFSTUFVOJOHWBOWFSEVVS[BNJOHWBOEFWPPS[JFOJOHFO FOWBOEFUFDIOJTDIF
JOGSBTUSVDUVVSJO[OHFIFFM NPFUFOOJFVXFJOTUSVNFOUFOXPSEFOPOUXJLLFME
 6JUIFUPOEFS[PFLJTIFUCFMBOHHFCMFLFOWBOFFOLPQQFMJOHWBOEFFOFSHJFFO
TBOJUBUJFTUSPNFOBBOEFOVUSJÑOUFOLSJOHMPPQ%BOJTA6SCBO"HSJDVMUVSFNPHFMJKL
/BEFSPOEFS[PFLJTOPEJHOBBSIFUWFSXFWFOWBOBHSBSJTDIFGVODUJFTCJOOFOEF
CFTUBBOEFFOOJFVXHFCPVXEFPNHFWJOH%JUPOEFS[PFLNPFUQMBBUTWJOEFOPQBMMF
TDIBBMOJWFBVT FOFSVJU[BMWPMHFOEFNFFSXBBSEFWBOWFSXFWJOHWBOBHSBSJTDIFGVODUJFT
WPPS/FEFSMBOE FWFOBMTWPPSIFUMBBHTUFTDIBBMOJWFBVWBOIFUBHSBSJTDIFCFESJKG%BBSVJU
WPMHFOEFWPPSXBBSEFOWPPSEFMBOECPVXWBO/FEFSMBOEPQJFEFSTDIBBMOJWFBV
 %JUPOEFS[PFLIFFGU[JDIUPFHFTQJUTUPQ-BOYNFFS)FUJTWBOCFMBOHEBUFSNFFSEFSF
QSPKFDUFOCJOOFOFFOACFTDIFSNEFPNHFWJOHXPSEFOHFSFBMJTFFSEXBBSEFFOFSHJF
WPPS[JFOJOHFOBGWBM XBUFS CFIFFSHFDPNCJOFFSE[JKOJOHFSJDIUCJOOFOEFCFTUBBOEF
HFCPVXEFPNHFWJOH PGJOBBOTMVJUJOHEBBSPQ )JFSCJKJTFFOMBOHEVSJHFNPOJUPSJOH
OPPE[BLFMJKL XBBSWPPSEFOPEJHFCVEHFUUFONPFUFOXPSEFOHFSFTFSWFFSE
 6JUEJUPOEFS[PFLCMJKLUEBUOFUXFSLHFPNFUSJFWPPSEFWPPS[JFOJOHT[FLFSIFJEFFO
WPPSXBBSEFJT%JUMPTUOPHOJFUPQIFUQSPCMFFNWBOIFUFOFSHJFCFUSFLLFOVJUIFU
CVJUFOMBOEXBBSCJKCFMBOHFOWBOBOEFSFOUFOLPTUFHBBOWBOPO[FCFIPFGUF AFSSPS
BUUBDLUPMFSBOUJF 
 #JKEFBGWBMXBUFSTUSPPNJTEFNFFSXBBSEFOBBSWPSFOHFLPNFOWBOIFUJOUSPEVDFSFOWBO
LMFJOFSFEFFMOFUUFOCJOOFOIFU/FEFSMBOETFTZTUFFN)FUJTBBOUFCFWFMFOPOEFS[PFLUF
EPFOOBBS[PXFMIFUWFSCJOEFOWBOSFHJPOBMFSJPMFSJOHTOFUXFSLFO BMTIFUBMUFSOBUJFGWBO
IFUPQEFMFOWBOEFCFTUBBOEFOFUXFSLFOJOLMFJOFSFFFOIFEFO WBOVJUIFUQFSTQFDUJFG
WBOEFQPTJUJFWFFOOFHBUJFWFFĊFDUFOEBBSWBOCJKVJUWBMFOPGPWFSCFMBTUJOH
 0OEFS[PFLJTOPEJHOBBSEFJOWMPFEWBOEFNJMJFVLPTUFOWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS
WBOBGEFTDIBBMOJWFBVTIPHFSEBOIFUHFCPVX BMMPDBUJFWBONJMJFVLPTUFO 
 0SJÑOUFSFOEFNJMJFVLPTUFOCFSFLFOJOHFOMJUFSBUVVSPOEFS[PFLXJK[FOPQIFUCFMBOHWBO
FFOBOEFSTUFEFOCPVXLVOEJHPOUXFSQ)FUJTBBOUFCFWFMFOPOEFS[PFLUFWFSSJDIUFO
OBBSEFNPHFMJKLFFĊFDUFOWBOTUFEFOCPVXLVOEJHFOSFHJPOBBMPOUXFSQPQEF
NJMJFVQPUFOUJFT NJMJFVCFMBTUJOHSFEVDUJF 
 #JOOFOEJUPOEFS[PFL[JKOEFNJMJFVLPTUFOCFSFLFOEWPPSFFOBDUVFFMPQHFMFWFSEF
XPPOXJKLNFUBBOEBDIUWPPSEVVS[BBNCPVXFO 0PTUFSIPVU.JEEFO /JKNFHFO 
"MTTMPUDBTVTJT-BOYNFFS $VMFNCPSH PQHFWPFSE XBBSCJKWFSHFMJKLJOHWBOEFLPTUFO
OPHOJFUNPHFMJKLJTPNEBUOJFUBMMFTJOEF[FXJKLHFSFBMJTFFSEJT*O-BOYNFFSJTWPPS
FFOHFDPNCJOFFSEFPQMPTTJOHWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFOHFLP[FO)FUJTWBOCFMBOHPN
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EFWFSTDIJMMFOEFPQMPTTJOHFO[PXFMOBBSNJMJFVFĊFDUBMTLPTUFOUFWFSHFMJKLFO%JU[PV
PPLQMBBUTNPFUFOWJOEFOCJKWFSHFMJKLCBSFQSPKFDUFOCJOOFOFOCVJUFO/FEFSMBOE
*OEJFONFOTVDDFTXJMCPFLFONFUWPMIPVECBSFBMUFSOBUJFWF TZTUFNFOBBOHBBOEF
EFFTTFOUJÑMFTUSPNFOFOFSHJFFOTBOJUBUJF EBOJTFFOAJOUFOUJPOBMDPNNVOJUZ
WPPSXBBSEFMJKL%FNJOJNBMFWPPSXBBSEFWBOIFUWPPSUEVSFOWBOFFOAJOUFOUJPOBM
DPNNVOJUZJTFFOTPDJPMPHJTDIWSBBHTUVLEBUCJOOFOEBUWBLNPFUXPSEFOCFTUVEFFSE
"MTNFOFFOTVDDFTWPMMFSFBMJTBUJFWBOEFDFOUSBMFHFÕOUFHSFFSEFTZTUFNFOJOEFHFCPVXEF
PNHFWJOHOBTUSFFGUJTIFUCFIFFSUSBKFDUFTTFOUJFFM [PBMTCMJKLUVJU-BOYNFFS$VMFNCPSH
6JUPOEFS[PFLOBBSEJUCFIFFSQSPKFDUCMJKLUEFNPHFMJKLFXJOTUWBOWPSNFOWBO FJHFO 
CFIFFS PGJOWVMMJOHEBBSWBOEPPSEFSEFO0OEFS[PFLNPFUWFSSJDIUXPSEFOOBBS
NPHMFJKLIFEFOWBOWPPSmOBODJFSJOH CPUUPNVQ BOEFSTEBOTVCTJEJÑSJOH
"VUBSLJFXPSEUCJKiBVUBSLJTDIFwSFGFSFOUJFQSPKFDUFOWBBLUFOPOSFDIUFHFDMBJNE%F
BEFRVBUF PCKFDUJFWFEBUB[JKOOJFUPGPOWPMEPFOEFWPPSIBOEFO(F[JFOIFUTUSFWFOOBBS
[PWFFMNPHFMJKLWPMIPVECBSFPQMPTTJOHFO[PVEFOEFDMBJNTWBOBVUPOPNJFPGBVUBSLJF
WFSEFSNPFUFOXPSEFOPOEFS[PDIU.FUJOHFONPFUFOHFTDIJFEFOJOWFSTDIJMMFOEF
QFSJPEFT PWFSMBOHFSFUJKE XBBSCJKEFTPDJBMFBDIUFSHSPOEFOCFLFOENPFUFO[JKOFO
HFXPHFONPFUFOXPSEFO
.FFSWPVEJHSVJNUFHFCSVJLLBOJOTUSJKELPNFONFUEFJOQBTTJOHWBOOBUVVSMJKLF
UFDIOPMPHJFXBBSWPPSEBHMJDIUUPFUSFEJOHCJKOBTUFFETFTTFOUJFFMJT*OIFUPOUXFSQJTIFU
PQUJNBBMHFCSVJLNBLFOWBOIFUCFTDIJLCBSFEBHMJDIUFFOBTQFDUEBUOPHNFFSBBOEBDIU
WSBBHU
#JOOFOIFUPOEFS[PFLJTOBBSWPSFOHFLPNFOEBUVJUBGWBM XBUFS TUSPNFOPQFFOWPVEJHF
XJK[FFDPOPNJTDIXBBSEFWPMMFTUPĊFO[JKOUFSVHUFXJOOFO [PBMTDPNQPTU NFTUTUPGEBO
XFMHSPOEWFSCFUFSBBS)FUWFSEJFOUBBOCFWFMJOHPOEFS[PFLUFEPFOOBBSEFUPFQBTTJOHFO
FOBG[FUNPHFMJKLIFEFO CJKWPPSCFFMEJSUEFCFTDIJLCBBSIFJEFOLPTUQSJKTWBOFJOEJHF
NFTUTUPĊFO [PBMTGPTGPS 
%FVJUXFSLJOHWBOEFHFDPNCJOFFSEFCFIBOEFMJOHWBOBGWBMFOBGWBMXBUFSNFUFOFSHJF
PQXFLLJOHFOUFSVHCSFOHFODRHFCSVJLWBOOVUSJÑOUFOFO$0SPFQUWPMHFOT
CFXPOFSTPOEFS[PFLWPPSBMWSBHFOPQPWFSIJOEFS0OEFS[PFLJTOPEJHOBBSIJOEFS
HFSFMBUFFSEFBTQFDUFOWBOEFSHFMJKLFHFDPNCJOFFSEFTZTUFNFOJOEFHFCPVXEF
PNHFWJOH
*OEJUPOEFS[PFL NFUBMTIPPGEDBTVT-BOYNFFS $VMFNCPSH JTCJKBMMFPQMPTTJOHFO
VJUHFHBBOWBOCFTUBBOEFUSBOTQPSUTZTUFNFOFOHBOHCBSFNBUFSJBMJTBUJFTWBOJOGSB
TUSVDUVVSFOEFFMDPNQPOFOUFO0OEFS[PFL[PVLVOOFOVJUXJK[FOEBUEFHFWPOEFO
HFDPNCJOFFSEFFOHFÕOUFHSFFSEFPQMPTTJOHFOLVOOFOMFJEFOUPUEFNBUFSJBMJTBUJFPG[FMGT
SFNBUFSJBMJTBUJF [PNJONPHFMJKLNBUFSJBBMPGUPUOVUPFOPHOJFUHFCSVJLUNBUFSJBBM 
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Summary

Summary
Autonomy and Heteronomy
(extensive summary)
.BJOSFTFBSDIRVFTUJPO
How can sustainable types of reuse and an environment-minded supply of the essential
“flows” of energy and sanitation be established in the built-up environment? Is there an
optimum scale, and what are the consequences for the built-up environment?

#BDLHSPVOERVFTUJPOT
To what extent are the current technical (infra)structures decisive for the possibilities and
impossibilities of “sustainable development”?
Can the central or decentralized solution of the essential flows generate further processes of
preservation at a higher scale level?
Is there an optimal scale for autonomy per flow, and, if there is, what is this optimal scale?
To what extent can user participation and involvement increase by solving sustainability
issues?
Should the various techniques for the optimisation of the flows be combined in a “device”
and can this be done, or should they be integrated separately into existing (infra)structures or
buildings?

chapter 1, 2 & 3
centralization and heteronomy
ɨFSFJTHSPXJOHIFUFSPOPNZPGUIFFTTFOUJBMVUJMJUJFT QBSUJDVMBSMZFOFSHZBOETBOJUBUJPO
ɨFNFUIPETBOEUFDIOJRVFTBQQMJFEJOQSFTFOUEBZFTTFOUJBMJOGSBTUSVDUVSFTGPSFOFSHZ
BOETBOJUBUJPOTVQQMZNBZCFDPOTJEFSFEUSBEJUJPOBMBOEESJWFOCZUIFTFQBSBUJPOBOE
DFOUSBMJ[BUJPOQBSBEJHN SFTQFDUJWFMZAVTFXJUIPVULOPXMFEHFBOEAnVTIBOEGPSHFU 
ɨFSFJTQIZTJDBMFYQBOTJPO EVFUPHMPCBMJ[BUJPODPNCJOFEXJUIUIFMJCFSBMJ[BUJPOPGUIF
FOFSHZNBSLFUBOEoUPBTNBMMFSFYUFOUoUIFTPMJEXBTUFNBSLFU0UIFSDIBSBDUFSJTUJDTPG
EFWFMPQNFOUBSFTQFDJBMJ[BUJPOBOETFHNFOUBSJ[BUJPO XJUIPOFPSTFWFSBMEPNJOBOUQBSUJFT
QFSTVCnPXPSTFDUPSBTNBKPSSFTVMUT$POWFSHFODFPGUIFWBSJPVTUFDIOJDBMJOGSBTUSVDUVSFTJT
BOFXDIBSBDUFSJTUJD¤*USFTVMUTJOHSFBUFSDPNQMFYJUZBOENPSFEFQFOEFODFPOUIFTUSVDUVSFT
BTQFSDFJWFECZVTFST
'PSTFDUPSTUIBUBSFMFGUUPNBSLFUGPSDFT QPTJUJWFFĊFDUTBSFTPPOUPCFFYQFDUFEPOUIF
FċDJFOUVTFPGUIF JOGSB TUSVDUVSFTCZPMJHPQPMJTUJDNBSLFUUZQFT BOE UIVT POUIF
BĊPSEBCJMJUZPGUIFBDDPNQBOZJOHTFSWJDFT

 The current paradigm, specified by
the participants connected with the
essential flows and infrastructures,
seems to aim at a development

following the principle of the
“economies of scale”.

¤ It is important to distinguish
between underground and

aboveground infrastructures.
As yet, there is little knowledge
of environmental effects of the
technical, often underground,
infrastructure.
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)PXFWFS NBSLFUQBSUJDJQBOUTIBWFOPJOUFSFTUJOPWFSDBQBDJUZ XIJDIQVUTQSFTTVSFPOUIF
SFMJBCJMJUZPGTVQQMZ CZBNBYJNVNCJEPOUIFBWBJMBCMFDBQBDJUZ 1SFTTVSFDBOBMTPCF
QVUPOUIFPUIFSMPOHUFSNJOUFSFTUT JODMVEJOHNBJOUFOBODFPGHSJETBOEJOWFTUNFOUTJO 
SFTFBSDIJOUPPSBQQMJDBUJPOPGJOOPWBUJPOT© FHUIPTFUIBUBJNBUTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU
.BJOBTQFDUTGPSUIFVTFSTBSFTVTUBJOBCJMJUZ BHVBSBOUFFPOTVQQMZBOEQSPDFTTJOHBOE
BĊPSEBCJMJUZ3FMJBCJMJUZBOEoJOBOJOEJSFDUXBZoBĊPSEBCJMJUZHBJONPSFJNQPSUBODF
"UUIJTNPNFOU UIJTJTTUJMMBUUIFFYQFOTFPGTVTUBJOBCJMJUZɨFSFXJMMCFB XFMMLOPXO 
EJMFNNBCFUXFFOUIFTIPSUUFSN FDPOPNJDFċDJFODZ BOEUIFMPOHUFSN TVTUBJOBCJMJUZBOE
HVBSBOUFFPGTVQQMZ 8IFSFUIFFTTFOUJBMJOGSBTUSVDUVSFTBSFDPODFSOFE UIFMJCFSBMJ[BUJPOPG
UIFNBSLFUTTIPXTUIBUUIFHPBMTTFUDBOOPUBMXBZTCFBDDPNQMJTIFEJOBOJOUFHSBMXBZ"UB
OBUJPOBMMFWFM UIFSFJT TUJMM UPPMJUUMFHSJQPOUIFEFWFMPQNFOUTɨFEFNBOEGPSTVQFSWJTJPO
PSSVMFTBUBTVQSBOBUJPOBM &VSPQFBO MFWFMJTCFJOHIFBSE BOEUIJTDBVTFTPOFPGUIFUXP
NBJOSFBTPOTGPSUIJTMJCFSBMJ[BUJPOUPCFTVSQBTTFE
.BOZSFMFWBOUQBSUJDJQBOUTEPOPUTFFNUPSFBMJ[FUIBUPUIFS NPSFTVTUBJOBCMFBMUFSOBUJWFT
DBOCFGPVOECZBCBOEPOJOHUIFTQFDJmDDIBSBDUFSJTUJDTPGUIFUSBEJUJPOBMQBSBEJHNTSBUIFS
UIBOGPMMPXJOHUIFNɨFEPNJOBOUQBSUJDJQBOUTIBWFBOJOUFSFTUJOVTJOHFYJTUJOHTUSVDUVSFTņ
BTFċDJFOUMZBTQPTTJCMFBOEJOEFWFMPQJOHUIFNGVSUIFSXJUIBTGFXSJTLZJOWFTUNFOUTBT
QPTTJCMF"TZFU UIFDPTUPGUSBOTQPSU EJTUBODFT JTOPUUBLFOJOUPBDDPVOU BOEUIFSFJTMJUUMF
QSPEVDUEJĊFSFOUJBUJPO XIJMFUIFTFBTQFDUTJOQBSUJDVMBSPĊFSQPTTJCJMJUJFTGPSBMUFSOBUJWFT
UIBUTVQQPSUTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU

chapter 4
sustainability of the essential technical infrastructures
*UJTOPULOPXOIPXUIFSFMBUJPOTIJQTCFUXFFOUIFJOGSBTUSVDUVSFJOTJEFUIFCVJMEJOH BOEUIF
JOGSBTUSVDUVSFTZTUFNTPVUTJEFUIFCVJMEJOHBOEJOUIFBSFBJOCFUXFFODBOBĊFDUUIFFOWJSPO
NFOUBMFĊFDUT PSFOWJSPONFOUBMDPTUT BTBDPMMFDUJWFQSPDFTT4JODFNVDIJTLOPXOBCPVU
UIFTVTUBJOBCJMJUZPGUIFJOGSBTUSVDUVSFBOEGBDJMJUJFTBUUIFMFWFMPGUIFCVJMEJOH JUIBTCFFO
EFDJEFEUPUFTUUIFFOWJSPONFOUBMDPTUTBUUIFOFYUMFWFM JFUIF DJUZ EJTUSJDUOFJHICPVS
IPPE'PSUIFWJTVBMJ[BUJPOPGUIFFOWJSPONFOUBMMPBEPGBQSPUPUZQBMSFGFSFODFQSPKFDU UIJT
SFTFBSDITUVEJFTQBSUPGUIFEFWFMPQNFOU0PTUFSIPVUJO/JKNFHFO UIF/FUIFSMBOET 
*OUIJTOFXIPVTJOHFTUBUF UIFFOWJSPONFOUBMMPBEPGUIFUFDIOJDBMJOGSBTUSVDUVSF FYDMVEJOH
SPBET JTPGUIFUPUBMFOWJSPONFOUBMMPBEɨJTQPSUJPONBZCFDPOTJEFSFEOPO
TJHOJmDBOU CVUBUUIFTBNFUJNFJUJTOPUUPCFOFHMFDUFE QBSUJDVMBSMZXIFSFUIFIPUXBUFS
JOGSBTUSVDUVSFBOETFXBHFJOGSBTUSVDUVSFBSFDPODFSOFE*OUIFUISFFBMUFSOBUJWFDPOmHVSBUJPOT
PGUIFSFGFSFODFDBTF JUUVSOFEPVUUIBUBSFEVDUJPOPGUIFUFDIOJDBMJOGSBTUSVDUVSFPGIFBU
TVQQMZ XIJDIXBTUIFPOFXJUIUIFIJHIFTUFOWJSPONFOUBMMPBE BUUIFMFWFMPGUIFEJTUSJDU
EJEOPUBVUPNBUJDBMMZMFBEUPBMPXFSUPUBMFOWJSPONFOUBMMPBEPGUIFEJTUSJDU
*OHFOFSBM UIFDBMDVMBUJPOPGFOWJSPONFOUBMDPTUTPGUIFUFDIOJDBMJOGSBTUSVDUVSFPGUIJTOFX
EJTUSJDUJO/JKNFHFOBOEUIFSFMBUFEUFDIOJRVFTQSPWFUIBUUIFTNBMMFTUBNPVOUPGFOWJSPO
NFOUBMMPBEPDDVSTJOIJHIFċDJFODZIFBUJOHTZTUFNTXJUIHFOFSBUJPODMPTFUPUIFVTFS.PSF
JNQPSUBOU IPXFWFS JTUIBUSFEVDUJPOTCBTFEPOPQUJNJ[FEVSCBOEFWFMPQNFOUTUSVDUVSFT
IBWFBMBSHFSFĊFDUPOUIFFOWJSPONFOUBMMPBEUIBOPQUJNJ[JOHUIFJOGSBTUSVDUVSFVTJOH
PUIFSTZTUFNPSUSBOTQPSUPQUJPOT)FODF PQUJNJ[BUJPOPGDFOUSBMVUJMJUJFTPSPUIFSGBDJMJUJFT
EFNBOETiDPNQBDUCVJMEJOHw"UUIFTBNFUJNFUIFUFDIOJDBM JOGSB TUSVDUVSFTTUSPOHMZ
EFQFOEPOEFDJTJPOTNBEFFBSMJFSŇ#FDBVTFPGUIFTFQBSBUJPOPGJOGSBTUSVDUVSFBOEVSCBO
DPOUFYU UIFVSCBOQMBOOJOHFĊFDUPGUIFUFDIOJDBMJOGSBTUSVDUVSFBTXFIBWFBMXBZTLOPXOJU
IBTEJTBQQFBSFEɨJTJTFWFOTUSPOHFSXIFONPSF EJĊFSFOU JOGSBTUSVDUVSFTBSFJOWPMWFE
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chapter 5
(further) preservation
-PPLFEPOGSPNUIFTPDJBMBJNPGiTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUw UIFQBUIPGFYQBOTJPOTFMFDUFE
JTOPUOFDFTTBSJMZUIFPQUJNVNBTQFSDFJWFETVCKFDUJWFMZ"DIBSBDUFSJTUJDPGFYQBOTJPOJTUIF
JODSFBTJOHJNQPSUBODFPGSFMPDBUJOHUIFNBUFSJBMBOEFOFSHZnPXT*OUIJT QIZTJDBMJOGSB
TUSVDUVSFTQMBZBOJNQPSUBOUQBSUɨFZBSFUIFCBTFTGPSUIFTVQQMZPGQSPDFTTFT QSPEVDUT
BOETFSWJDFTUIBUNFFUUIFGVOEBNFOUBMOFFET#VJMEJOHJOGSBTUSVDUVSFBMNPTUBMXBZTJNQMJFT
TMPXBOEMBSHFTDBMFQSPDFTTFTJOUIFiVOEFSHSPVOEwMBZFS BTJTDMBJNFECZUIF%VUDI
NFNPSBOEVN5PXOBOE$PVOUSZ1MBOOJOH'PSBTUSVDUVSBMTPMVUJPOBOEQSFTFSWBUJPO UIF
UFDIOJDBMJOGSBTUSVDUVSFTIPVMECFDPOTJEFSFE BTUIFMPXFTUMBZFSJOUIJTNPEFMPGMBZFST*U
XJMMCFMFBEJOHGPSUIFEFTJHOBOEUIFBMMPDBUJPOPGUIFGBTUFSEZOBNJDTPGUIFPWFSMZJOHMBZFS
UIFMBZFSPGUIFiOFUXPSLTwBOEUIBUPGiPDDVQBUJPOw
ɨFSFBSFDMFBSEJĊFSFODFTCFUXFFOUIFDIBSBDUFSJTUJDT PSSBUIFSBEWBOUBHFTBOE
EJTBEWBOUBHFT PGUIFWBSJPVTDFOUSBMOFUXPSLT JOUIFFOFSHZBOETBOJUBUJPOTVCnPXTFBDI
BTXFMMBTCFUXFFOUIFFOFSHZBOETBOJUBUJPOTVQQMZBTBXIPMFɨFZBSFDBVTFECZEJĊFSFOU
iDFOUSBMTDBMFTwPGBQQMJDBUJPOBOEEJĊFSFOUFYUFOUTPGWJTJCJMJUZ CVUBMTPCZUIFNBOBHFNFOU
TUSVDUVSFBOEUIFQSFTFODFPSBCTFODFPGMJCFSBMJ[BUJPOQSPDFTTFT
ɨFJOGSBTUSVDUVSFTUSPOHMZDPSSFMBUFTXJUIQSPEVDUJPO TVQQMZBTXFMMBTESBJOBHF "DIBOHF
EFTJSFEJOUIFJOGSBTUSVDUVSF FHBCPUUMFOFDLXJUISFTQFDUUPDBQBDJUZ DBOCFTPMWFECZ
JOWFTUJOHJOFYUFOEJOHUIFJOGSBTUSVDUVSF OPXPGUFOBDDFQUFE CVUPGUFOBMTPCZBEBQUJOH
UIFiQSPEVDUJPOwJOTUSBUFHJDTQPUTPGUIF DFOUSBM HSJEň0OFQPTTJCJMJUZJTDPOOFDUJOH
PSEJTDPOOFDUJOH EFDFOUSBMJ[FE BEEJUJPOBM TVTUBJOBCMFTVCQSPEVDUJPO HFOFSBUJPOPS
QSPDFTTJOHDBQBDJUZ ŉɨJTNBZJNQMZBHSBEVBMDIBOHFPGUIFQBSBEJHN GPMMPXJOHBTMJEJOH
UJNFTDBMFSBUIFSUIBOBSBEJDBMDIBOHFBUBDFSUBJO QFSIBQTVOFYQFDUFE QPJOUJOUJNF
.PSFPWFS JUNBZJOWPMWFTIPSUUFSNJOUFSWFOUJPOTGPSMPOHUFSNHVBSBOUFFT TVTUBJOBCJMJUZ 
HVBSBOUFFTGPSTVQQMZPSQSPDFTTJOHBOEBĊPSEBCJMJUZ 4VDIBQSJODJQMFNBZCFVTFGVMBT
BLJOEPGGBMMCBDLTDFOBSJPGPS GPSFYBNQMF BTFSJPVTBOEVOGPSFTFFOEZTGVODUJPOPGUIF
DVSSFOUQSPDFTTPGGVSUIFSTDBMJOHVQBOEMJCFSBMJ[BUJPOPGTFDUPST
*OFOFSHZTVQQMZ UIFSFTIPVMECFNPSFFNQIBTJTPOJODSFBTJOHUIFnFYJCJMJUZJOUIFDVSSFOU
JOGSB TUSVDUVSFTŊɨFNPSFTPTJODFJUDBOCFFYQFDUFEUIBUUIFSFXJMMOPUCFPOMZPOF
EFDJTJWFUFDIOPMPHZ"UQSFTFOU JUDPVMECFNBJOUBJOFEUIBUGPSUIFJOGSBTUSVDUVSFTSFMBUFEUP
TBOJUBUJPOnPXTUIFSFJT JOUIFEFWFMPQFEXPSME BMSFBEZPOFBQQMJFE DFOUSBM UFDIOPMPHZ
ɨFiEJBMFDUJDTPGQSPHSFTTwBOEUIFTPDBMMFEiQSJTPOFSTEJMFNNBwGPSDFUIFNTFMWFTVQPOVT
UIFEFWJBUJPOGSPNUIJTTQFDJmD FOEPGQJQF UZQFPGTPMVUJPOJTTPFYQFOTJWFBOEXJMMJOWPMWF
TVDIGBSSFBDIJOHTPDJBMDPOTFRVFODFTUIBUUIFSFTFFNTUPCFOPPUIFSDIPJDFUIBODPOUJOVJOH
XJUIUIFTF FYQFOTJWF JOGSBTUSVDUVSFTBOETZTUFNT
© Other techniques, other

subsystems or even other
(infra)structures and technology.
ņ Most parties concerned (and this
also goes for humans in general) do
welcome progress, but they do not
accept the accompanying changes
with open arms.
Ň This is called “path dependence”:
(earlier) decisions have consequences
for a relatively long time.

ň In the information and

consultation document of the Tariff
Code [Tarievencode, 2002], the
Department for Implementation
and Inspection of Energy (Du.:
DTe, Dienst Uitvoering en Toezicht
Energie) speaks of “site incentives”.
The Dte means by this: “incentives
for speeding up production wherever
desirable”.
ŉ This may be overcome by including
sustainability, via reliability, as an

added value at relatively little cost,
e.g. in the form of a decentralized
(autonomous) utility and backup.
Too little advantage is taken of this
subaspect of sustainability. For
small-scale users, this results in a
simpler arena, particularly where the
number of parties is concerned with
which contracts have to be signed.
Ŋ Including Town and Country
Planning in its entirety.
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chapter 6 & 7
heteronomy and decentralization
ɨFEJTUBODFDSFBUFECFUXFFOUIF FOWJSPONFOUBM QSPCMFNBOEJUTTPMVUJPOMFBETUPNPSF
BOENPSFDPNQMFYJUZɨFQSPDFTTPGDIBOHJOHUIFJOUFSSFMBUFEQVCMJDBOEQSJWBUFTFSWJDFT 
TZTUFNTBOEJOGSBTUSVDUVSFTJTCFDPNJOHNPSFBOENPSFDPNQMJDBUFEBOEMFTTBOEMFTT
QSFEJDUBCMF5PHFUIFSXJUIUIFJODSFBTFETDBMJOH UIFDPOWFSHFODFPGVUJMJUJFTBOEUIFHSPXJOH
OVNCFSPGQBSUJFTBOEUFDIOJRVFTJOWPMWFEIBWFJODSFBTFEUIFFOEVTFST DPOTVNFST 
TVCKFDUJWFEFQFOEFODF IFUFSPOPNZ ɨJTBTLTGPSBTJNQMJmDBUJPOPGUIFQSPDFTTFT QSPEVDUT
PSSBUIFSTFSWJDFT BOEQBSUJFTJOWPMWFE"MBSHFSDPODFOUSBUJPOPOJOUFHSBMQSPWJTJPO
PGTFSWJDFT PS JOPUIFSXPSET UIFTVQQMZBOENBOBHFNFOUPGJOUFHSBMQBDLBHFT PĊFST
QPTTJCJMJUJFTɨJTTFFNTUPCFSFJOGPSDFECZUIFPOHPJOHMJCFSBMJ[BUJPOQSPDFTTFT
"OPUIFSTPMVUJPOJTIBWJOHUIFMFWFMPGBQQMJDBUJPOBUUVOFCFUUFSUPUIFMJGFTUZMFBOEEJSFDU
TVSSPVOEJOHTPGUIFVTFSTŋ%FDFOUSBMJ[FEPSMPDBMTZTUFNTEPSFTQPOEUPUIBUEFNBOE
ɨFJODSFBTJOHIFUFSPOPNZPCTFSWFEJOUIFTPDBMMFEiFTTFOUJBMwOFUXPSLTBOEBDDPNQBOZJOH
NBOBHJOHQBSUJFTGPSFOEVTFSTŅEPFTOPUPOMZIPMEGPSDFOUSBMOFUXPSLT CVUBMTPGPS
EFDFOUSBMJ[FEPSMPDBMTZTUFNTɨFEJĊFSFODFMJFTJOUIFDPOTFRVFODFTPGDBUBTUSPQIFTBOE
UIFFYUFOUPGWJTJCJMJUZ UIFTVCKFDUJWFQFSDFQUJPO PGUIFSFTVMUTPGUIJTIFUFSPOPNZGPSUIF
FOEVTFS
ɨFSFJTBDPNNPODPOTFOTVTJOTPDJFUZBCPVUUIFOFDFTTJUZPGGVOEBNFOUBMGBDJMJUJFTGPS
NFFUJOHUIFNPTUGVOEBNFOUBMOFFETJOUIFPXOMJWJOHFOWJSPONFOU WJ[i.BJOUFOBODFw 
UIFTPDBMMFEQSJNBSZOFDFTTJUZPGMJGFɨFBWBJMBCJMJUZPGFOFSHZBOEGPPE JODMVEJOHDMFBO
ESJOLJOHXBUFS BOEUIFSFNPWBMPGXBTUFBSFQBSUTPGJU*UJTOPVTFUSZJOHUPJOUSPEVDF
TVTUBJOBCJMJUZNFBTVSFTUIBUIBSNUIJTGVOEBNFOUBMOFFE*UIBTUVSOFEPVUUIBUUIFPOHPJOH
QSPDFTTFTPGMJCFSBMJ[BUJPOIBWFQVUQSFTTVSFPOUIFJNQPSUBODFPGUIFDFSUBJOUZPGTVQQMZ 
BOETPNFUJNFTBMTPSFNPWBM8PSLJOHDFSUBJOUZPGTVQQMZBOEJOEFQFOEFODFPVUJOGVSUIFS
EFUBJMTFFNTOFDFTTBSZ PSFWFOFTTFOUJBM OPUPOMZGPSGVSUIFSEFWFMPQNFOUCBTFEPOUIF
GVUVSFPGTDBMJOHVQ iFDPOPNJFTPGTDBMFw CVUBMTPGPSEFDFOUSBMJ[BUJPO iTDBMFFDPOPNZw 
ɨFSFJTBTVCKFDUJWFQFSDFQUJPOPGUIFPQUJNVNTDBMFPGBQQMJDBUJPOGPSNFFUJOH
GVOEBNFOUBMOFFETɨJTJTDBVTFECZEJĊFSFOUWJTJPOTDPODFSOJOHUIFJOUFOEFERVBMJUZ
BOERVBOUJUZPGUIFTBUJTGBDUJPOPGOFFET*UJTPGJNQPSUBODFUPBOBMZTFUIFEJĊFSFODFTBOE
UPPQUJNJ[FUIFNUPTDBMFTQFDJmDBEWBOUBHFT
ɨFTPMVUJPOTBTUPUIFTVQQMZBOEQSPDFTTJOHPGUIFFTTFOUJBMTVCnPXTBOEUIFJSJOGSBTUSVD
UVSFTBSFUIFNBUFSJBMJ[FESFnFDUJPOTPGOFDFTTBSZBDUJWJUJFTJOPSEFSUPCFBCMFUPNFFUTPDJBM
UBSHFUTBOEGVOEBNFOUBMOFFET JOTIPSUUIFATVQSBTUSVDUVSF%FQFOEFODFBOE EPNJOBOU 
DPOUSPMQMBZBOJNQPSUBOUSPMFJOUIFSFMBUJPOTIJQCFUXFFOJOGSBTUSVDUVSFBOETVQSBTUSVDUVSF
ɨFPOHPJOHJOEJWJEVBMJ[BUJPONPSFBOENPSFPGUFOMFBETUPBQVSTVJUPGEFDSFBTFE
JOEFQFOEFODFPOQVCMJDJOGSBTUSVDUVSFTBOEUIFXJTIGPSEFDFOUSBMJ[FEVUJMJUJFT DPOOFDUFE
PSOPU XJUIBVUPOPNZPGUIFJOEJWJEVBMPSUIFIPVTFIPMEBTBOFYUSFNFWFSTJPO
4DJFODF BOEJODSFBTJOHMZUIFNBSLFUUPP CSJOHTVQBSJTJOHOVNCFSPGTPMVUJPOTUIBUJNQMZ
QPTTJCMFTNBMMFSTDBMFTPGJNQMFNFOUBUJPOɨFDPOTJEFSFECFOFmUTBSFBQPTTJCMFSFEVDUJPOPG
JOGSBTUSVDUVSFBOECFUUFSWJTJCJMJUZBOEUVOJOHJOUPUIFEFNBOEBOEUIFSFGPSFNPSFnFYJCJMJUZ
&TQFDJBMMZJOUIFmFMEPGTNBMMTDBMF$PNCJOFE)FBU1PXFSHFOFSBUJPOBOEFDPMPHJDBMTBOJUB
UJPOTZTUFNTJNQPSUBOUFĊPSUTIBWFCFFONBEFɨFMBUUFS TPDBMMFE%&4"3 %FDFOUSBMJTFE
4BOJUBUJPOBOE3FVTF TZTUFNT PĊFSBOBMUFSOBUJWFGPSUIFDVSSFOUTUBUVTRVP
ɨFJEFBCFIJOEUIFTFLJOEPGTNBMMFSTZTUFNTJTUIFJSSFMBUJWFTJNQMJDJUZBOEBEBQUBCJMJUZ 
BOEUIFSFGPSFUIFJSQPTTJCJMJUZUPDSFBUFFYUSB TVTUBJOBCMF DBQBDJUJFTJOTJUVBUJPOTXIFSF
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r DFOUSBMJTFETZTUFNTIBWFOPUCFFOCVJMUZFU 
r FYJTUJOHTZTUFNTIBWFSFBDIFEUIFMJNJUTPGUIFJSDBQBDJUZBOEOFXCVJMEJOHT EJTUSJDUTBOE
PSIJHIFSEFOTJUJFTBSFQMBOOFEFHVTFBTB UFNQPSBSZ CBDLVQ 
r CJPDMJNBUJDBM HFPMPHJDBMPSDJSDVNTUBOUJBMDIBSBDUFSJTUJDTNBLFJOUFSWFOUJPOT FHJOUIF
TVCTPJM EJċDVMUBOEPSFYQFOTJWF BOE
r JODBTFPGEFTJSFEJNQSPWFEFOWJSPONFOUBMQFSGPSNBODFTFHUISPVHIJOUFSDPOOFDUJPOT
XJUIPUIFSAJOGSBTZTUFNT
ɨFSFBSFTUJMMGFXFYBNQMFTPGMJWJOHBOEXPSLJOHFOWJSPONFOUTXJUITPMFMZJOUFHSBUFE
TZTUFNTDPODFSOJOHEFDFOUSBMJTFETBOJUBUJPO FOFSHZBOESFVTF)PXFWFSJOTFWFSBMEFWFMPQFE
BOEEFWFMPQJOHDPVOUSJFTNPSFBOENPSFFYBNQMFTBSFSFBMJTFEPSDMPTFUPDPNQMFUJPO
"EFDFOUSBMJ[FETZTUFNNVTUOPUCFDIBSBDUFSJ[FEBTBTUBUJDTZTUFN TJODFUIFSFJTBOPOHPJOH
DIBOHFPGBOFYJTUJOHTJUVBUJPOɨFCVJMUVQFOWJSPONFOUUIFSFGPSFTIPVMECFUSFBUFENPSF
BTBiMJWJOHTZTUFNw BMUIPVHIJUXJMMBMXBZTCFBDPOUSPMMFETZTUFN-JWJOHDPNQMFYTZTUFNT
EPOPUEFWFMPQJOUPPOFJEFBMmOBMTUBUF"OBQQSPBDIGPDVTFEPOEFTJHOPG UIF QSPDFTTFT
JTBHPPETUBSUJOHQPJOUDIBOHFTJOUIFEZOBNJDRVBMJUZMFBEUPUFDIOJRVFTBOETZTUFNT 
XIJDINBZSFTVMUJOTZOFSHZFĊFDUT1SFTFOUEBZEFTJHOQSJODJQMFTQBSUJDVMBSMZFNQIBTJ[FUIF
iFYUSJOTJDWBMVFTw¤#ZDIBOHJOHUIFTFUPiJOUSJOTJDWBMVFTw BCFUUFSUVOJOHUPTJUFTQFDJmD
FDPMPHJDBM DPOEJUJPOTNBZCFBDIJFWFE
ɨFTDBMFMFWFMPGBEFDFOUSBMJ[FETZTUFNJTSFMBUJWFMZmYFE*UEFQFOETPOUIFUFDIOJRVFPGUIF
BENJOJTUSBUJWFCPEZJUTFMG UIFDPOUFYUBOEUIFQPTJUJPOPGUIFPCTFSWFS
5FDIOJDBM EF DFOUSBMJ[BUJPODPODFSOT BDIBOHFPGJO TZTUFNT*OUIFDBTFPGBENJOJTUSBUJWF
EFDFOUSBMJ[BUJPO UIFSFJTBEJTUJODUJPOBDDPSEJOHUPUIFOBUVSFPGUIFBENJOJTUSBUJWFCPEJFT
UFSSJUPSJBMEFDFOUSBMJ[BUJPO CFUXFFODBSSJFEPVUCZ(PWFSONFOU 1SPWJODFBOE.VOJDJQBMJUZ 
BOEGVODUJPOBMEFDFOUSBMJ[BUJPO XJUIJOUIF.VOJDJQBMJUZ 
*OBENJOJTUSBUJWFEFDFOUSBMJ[BUJPO UIFiTBOEXJDITUSBUFHZwNBZCFBHPPETUBSUJOHQPJOUGPS
UIFGBSSFBDIJOHTVQQPSUPGNBLJOHUIFWBSJPVT JOGSB TUSVDUVSFTXJUIJOUPXOBOEDPVOUSZ
QMBOOJOHTVTUBJOBCMFBOEQPTTJCMZJOEFQFOEFOU%FDFOUSBMJ[FEJOJUJBUJWFTUPTPMVUJPOT
BOEFOWJSPONFOUGSJFOEMZCFIBWJPVSBSFFNQIBTJ[FEIFSFɨFTFEFDFOUSBMJ[FEJOJUJBUJWFT
BSFGBDJMJUBUFECZUIFDFOUSBMHPWFSONFOU UIBUBMTPDSFBUFTUIF UFDIOJDBM FDPOPNJDBOE
PSHBOJ[BUJPOBM DPOEJUJPOT
"TGPSUFDIOJDBMEFDFOUSBMJ[BUJPO UIFWBSJPVTnPXTIBWFEJĊFSFOUEFmOJUJPOTPG UIFTDBMFPG 
TVCDMVTUFSTBOEPGiEFDFOUSBMJ[FEwTVCOFUXPSLTBOETVCTZTUFNT0GUFO UIFSFJTWBHVFOFTT
FWFOXJUIJOUIFWBSJPVTnPXTɨFTDBMFMFWFMJTDPOTJEFSFEEFDFOUSBMJ[FE CVUJTEFmOFEJOB
SFMBUJWFNBOOFSUPPPGUFO3FHBSEJOHUFDIOJDBMEFDFOUSBMJ[BUJPO UIJTTUVEZTUBSUTGSPNUIF
QSPEVDUJPOBOEQSPDFTTJOHPGUIFWBSJPVTnPXTDMPTFSUPUIFVTFSTUIBOJTVTVBMMZEPOF XJUI
UIFnPXTCFJOHGFECBDLUPUIFVTFSTJOBEJSFDUXBZ
#FDBVTFPGUIFSFMBUJWFOFXNBSLFUPG UFDIOJDBM EFDFOUSBMJ[BUJPO iOJDIFTwDBOCFDSFBUFE©
*UJTQPTTJCMFUIBUUIFDSFBUJPOPGOJDIFTDBOBMTPUBLFQMBDFJOBQMBOOFEXBZ

ŋ The “public interest” has not been

translated yet into a coherence with
characteristics of creating conditions
for diversity and variability in society.
Ņ The networks themselves have
a large heteronomy in the energy
supply, especially in the electricity
supply. This is caused by the
principle of levelling peak load

by combined supply and demand.
This has a smaller role in sanitation
supply.

 Treating wastewater locally

has a number of advantages over
centralised sanitation, that range
from purely technical to spatial
and social and more often even
environmental.

¤ These are aspects including fastest
transport, minimum integration,
maximum capacity, etc.
© It has turned out that this has
happened before in history. Often,
niches cause a set of instruments to
be developed for the start of a new
paradigm or system of techniques.
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ɨJTJTDBMMFEiTUSBUFHJDOJDIFNBOBHFNFOUwɨFEJĊFSFODFXJUIUIFNPSFGBNJMJBSQSJO
DJQMFPGiQJMPUQSPKFDUTwJTUIBUBTIFMUFSJTCVJMUBSPVOEUIFOFXUFDIOPMPHZJOUIFDBTFPG
TUSBUFHJDOJDIFNBOBHFNFOU UISPVHIXIJDIUIFUFDIOPMPHZDBOEFWFMPQGSPNQSPUPUZQF
UPBOBDUVBMMZBQQMJDBCMFUFDIOPMPHZ&WFOUVBMMZ UIFUFDIOPMPHZTIPVMEXPSLXJUIPVUBOZ
QSPUFDUJWFNFBTVSFTBUBMM*UJTPGJNQPSUBODFUPmOEBTUSBUFHZBOEBNFUIPEUIBUTVQQPSU
TVDIBQSPDFTTXJUIPVUSFMZJOHPODFOUSBMBVUIPSJUJFTUPPIFBWJMZ8JUIUIFBJEPGTUSBUFHJD
OJDIFNBOBHFNFOU JOOPWBUJPOTBSFJNQMFNFOUFEJOUIJTUZQFPGiTIFMUFSFEBSFBw UFTUFEBOE
FWBMVBUFE
ɨFOFXWJFXPOUIF FDPOPNJD FWBMVBUJPOPGQSPEVDUTBOETFSWJDFTTVQQPSUTUIJTFWFO
NPSF'SPNUIFQPJOUPGWJFXPGTVTUBJOBCJMJUZ UBLJOHFOWJSPONFOUBMDPTUTJOUPBDDPVOU
BOEEPJOHUIJTFBSMJFSJOUIFMJGFDZDMF UIFTPDBMMFEiQSJODJQMFPGEFQPTJUw BSFUIFNBJO
DPNQPOFOUT
ɨFQSFTFOUEBZDPNQFUJUJWFBEWBOUBHFPGiTVOLDPTUTwGPSDPOWFOUJPOBMTPMVUJPOTTIPVME
CFBWPJEFE4USBUFHJDOJDIFNBOBHFNFOUDBOCFPGIFMQIFSFɨFTUSBUFHJDBQQSPBDITIPVME
GPDVTPOUIFIJHIFSEZOBNJDFċDJFODZPGUIFEFDFOUSBMJ[FETZTUFNTDIBOHFEDJSDVNTUBODFT
BSFFBTJFSUPCFBOUJDJQBUFEXJUIUIFIFMQPGEFDFOUSBMJ[FETZTUFNT*OWFTUNFOUSJTLTNBZ
JODSFBTFJOUIJTXBZ XIJDIJTPGNPSFJNQPSUBODFJOUIFMJCFSBMJ[JOHNBSLFUT/FWFSUIFMFTT 
UIJTJTBMTPPGJNQPSUBODFJOOPOMJCFSBMJ[FENBSLFUTDPODFSOJOHTBOJUBUJPOnPXT)PXFWFS 
UIFBEWBOUBHFTPGQSJWBUJ[BUJPO BTNFOUJPOFEFBSMJFS BSFSFBQFEGBTUFTUJOEFDFOUSBMJ[FE
FOFSHZTZTUFNT
ɨFVTFPGOFX TVTUBJOBCMFUFDIOPMPHZBOETVCnPXTMFBETUPMBSHFSRVBOUJUBUJWFnVDUVBUJPOT
JOTVQQMZņ FTQFDJBMMZPGUIFFOFSHZnPXT BOEUPUIFJOUSPEVDUJPOPGWBSJPVT QBSBMMFM 
RVBMJUJFT QBSUJDVMBSMZPGUIFTBOJUBUJPOnPXT PS JOPUIFSXPSET UPBEJĊFSFOUJBUJPOPG
QSPEVDUTBOETFSWJDFTXJUIJOUIFWBSJPVTUFDIOJDBM JOGSB TUSVDUVSFT
"MNPTUBMMEFDFOUSBMJ[FETVTUBJOBCMFFOFSHZTPVSDFTIBWFBMPXFOFSHZEFOTJUZ XIJDI 
UPHFUIFSXJUIUIFJSWBSJBCMFDIBSBDUFS XJMMDPOUSJCVUFUPUIFPCWJPVTDIPJDFGPSBEFDFO
USBMJ[FEJNQMFNFOUBUJPO*OUIFDBTFPGXBTUFXBUFSnPXT UIJTQBSUJDVMBSMZIPMETGPSTZTUFNT
CBTFEPOOBUVSBMUFDIOJRVFT)PXFWFS GPSEFDFOUSBMJ[FETPMVUJPOTUPFOFSHZHFOFSBUJPOBT
XFMMBTEFDFOUSBMJ[FETBOJUBUJPOTZTUFNT UIJTMFBETUPNPSFVTFPGTQBDFɨJTEJTBEWBOUBHFJT
UIFSFBTPOXIZEFDFOUSBMJ[FETZTUFNTTIPVMECFJOUFHSBUFEXJUIPUIFSBSDIJUFDUVSBMBOEPS
OBUVSBMGBDJMJUJFTBOEGVODUJPOTBTNVDIBTQPTTJCMF NVMUJQMFVTFPGTQBDF "TBDPOTFRVFODF 
TPDBMMFEiJOUFHSBUFETZTUFNTwBSFQSFGFSSFEUPiBVUPOPNPVTTZTUFNTw"OJNQPSUBOU
BEWBOUBHFJTUIBUUIFUISFFTUFQBQQSPBDI 3FEVDF 3FVTF 3FDZDMF JTPQUJNBMMZGBDJMJUBUFECZ
TFQBSBUJPOBDDPSEJOHUPRVBMJUZDMPTFUPUIFTPVSDFɨVT UIFNBJOEFNBOEPGTVTUBJOBCJMJUZ
JTNFUBDPOTJTUFOURVBMJUZPGUIFnPX XBTUFQSPEVDUJPOBOEPSFOFSHZTVQQMZ *OUIJTXBZ 
DBTDBEJOHBOEIJHIRVBMJUZSFDZDMJOHJTFBTJFSUPCFBDDPNQMJTIFEJOUIFXBTUFBOEXBTUF
XBUFSnPXT"OEJOUIFFOFSHZnPX UIFTBNFIPMETGPSUIFBQQMJDBUJPOPGFYFSHZ
(FOFSBMMZTQFBLJOH UIFUXPNBJOQSPCMFNTJOEFDFOUSBMJ[FETPMVUJPOTBSFTDFQUJDJTNPGUIF
MFBEJOH PGUFOEPNJOBOU QBSUJFTJOWPMWFEBOEUIFMBSHFSJOnVFODFPGBnVDUVBUJOHnPXTJ[F
ɨFGPSNFSJTQBSUJDVMBSMZDBVTFECZSFTQPOTJCJMJUZ DFSUBJOUZ BOEMJBCJMJUZɨJTTDFQUJDJTN
XJMMJODSFBTFCFDBVTFPGUIFOFDFTTBSZUSBOTJUJPOPGUIFNBSLFU T GSPNTVQQMZPGQSPEVDUTUP
TVQQMZPGTFSWJDFTɨFBTQFDUPGUIFnPXTJ[F JOGBDU UIFCBTJTGPSUIFUFDIOJDBMiFDPOPNJFT
PGTDBMFw DBOCFNFUMPDBMMZCZNPEFSOUFDIOJRVFTPGQMBOOJOHBOEUVOJOH UIFTPDBMMFE
i3FBM5JNF$POUSPMw BOEUIFTVCEJWJTJPOJOUPQBSBMMFMGBDJMJUJFTɨVT UIFSFNBJOJOHNBJO
QPJOUTPGJOUFSFTUGPSJNQSPWJOHUIFDPNQFUJUJWFOFTTPGEFDFOUSBMJ[FETZTUFNTBOEBDUVBMMZ
BDIJFWJOHUIFBEWBOUBHFTGPSUIFFOWJSPONFOUBOEUIFVTFSTBSFUIFPSHBOJ[BUJPOBOE
JNQMFNFOUBUJPOPGNBJOUFOBODF FYQMPJUBUJPO QSPWJTJPOPGTFSWJDFTBOEJOTQFDUJPOPGUIF
WBSJPVTTZTUFNT UPHFUIFSXJUIUIFBWBJMBCJMJUZPGCBDLVQQSPWJTJPOTJGOFDFTTBSZ
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chapter 8 & 9
local self-sufficiency (autonomy) and autarky
8JUIJOUIFTDPQFPGUIFSFGFSFODFQSPKFDUTTUSJWJOHGPSBVUBSLZBOE DPOTFRVFOUMZ GPMMPXJOH
UIFEFWFMPQNFOUQBUICBTFEPOUIFQSJODJQMFPGTDBMJOHEPXO JUXBTJOWFTUJHBUFEUPXIBU
FYUFOUUIFSPMFPGUIFFTTFOUJBMJOGSBTUSVDUVSFTJOUIFTVQSBTUSVDUVSFPGBTPDJFUZDBOCF
EFmOFE BOEUPXIBUFYUFOUUIFMJNJUFETQBUJBMQMBOOJOHJOSFMBUJPOUPUIFTVTUBJOBCJMJUZPG
UIFFTTFOUJBMnPXTMFBETUPPQQPOFOUEFWFMPQNFOUTɨFTFPQQPOFOUEFWFMPQNFOUTXFSF
EFTDSJCFEBDDPSEJOHUPQFSJPE EJWJEFEJOUPIJTUPSZBOEDVSSFOUQSPKFDUT BOETDBMF EJWJEFE
JOUPDPNNVOJUZBOECVJMEJOH TVC DPODFQUT 
ɨJTSFTFBSDIUBLFTBMJNJUFEBOETPDBMMFEFDPMPHJDBMJOUFSQSFUBUJPOPGBVUBSLJDTZTUFNTBTB
TUBSUJOHQPJOUŇɨFEFDFOUSBMJ[BUJPOBOE JOTPNFDBTFT FWFODPNQMFUFEJTDPOOFDUJPOPG
DFOUSBM JOGSB TUSVDUVSFTBSFBUUIFDFOUSFPGUIFEFWFMPQJOHFNBODJQBUJPOPGTZTUFNTPGXIJDI
UIFZBSFBQBSU*OUIFTFDBTFT  TFNJ BVUPOPNPVTPSQPTTJCMZFWFOBVUBSLJDTZTUFNTFNFSHF 
UIBUNBZCFSFGFSSFEUPBTiMPDBMw
"XPSMEDPOTJTUJOHPGBVUBSLJDiDFMMTw TUBUFTPSVOJUTQSPEVDFTBEJMFNNBGSPNBTPDJBM
QPJOUPGWJFXɨJTJTBOVOBUUSBDUJWFBĊBJSGPSNBOZQFPQMF TJODFNFUIPETPGTPDBMMFE
iTPGUQPXFSwňGPSSFBDIJOHDFSUBJORVBMJUBUJWFBJNTCFDPNFMFTTFĊFDUJWFɨFZCFDPNF
QSPCMFNBUJDJGBVUBSLZJTJNQMFNFOUFEWJB WFSZ VOTVTUBJOBCMFUFDIOJRVFTBOEDPODFQUT BU
UIFDPTUPGIJHIFSTDBMJOHMFWFMTɨVT BVUBSLZOFFEOPUCFJEFOUJDBMUPTVTUBJOBCJMJUZ&WFO
NPSFUIBOXJUIUIFQSFTFOU DPOWFOUJPOBMTZTUFNTBOETUSVDUVSFT XJUIBVUBSLZUIFTDBMFPG
UIFFOFSHZBOETBOJUBUJPOGBDJMJUJFTBMXBZTEFQFOETPOUIFNVUVBMJUZPGUIFTVQSBTUSVDUVSF
BOEUIFJOGSBTUSVDUVSF)FSFJNQPSUBOUGBDUPSTBSFUIFTVTUBJOBCMFHFOFSBUJPOUFDIOJRVFTUP
CFVTFE UIFUZQFBOEEFOTJUZPGCVJMEJOH BTXFMMBTUIFPDDVQBOUTMJGFTUZMF
/PXBEBZT BVUBSLZJOUIFFDPMPHJDBMTFOTFPGUIFXPSEJTDMBJNFECZNPSFBOENPSF
EFTJHOFSTBOECVJMEFSTŉ8PSMEXJEF UIFSFBSFPOMZBGFXHFOVJOFMZBVUBSLJDDPODFQUTUPCF
GPVOE0GUFO UIFTFQSPKFDUTXFSFDBSSJFEPVUCFDBVTFPGTPNFOFDFTTJUZ FHCFDBVTFPGBMBDL
PGJOGSBTUSVDUVSFBTBSFTVMUPGUIFHFPHSBQIJDBMTJUVBUJPO6OEFSMZJOHJEFBMJTNBMTPPDDVST 
XIFUIFSPSJHJOBUJOHGSPN UFDIOPMPHJDBM PQUJNJTNPS FOWJSPONFOUBM QFTTJNJTN*OUIF
FMBCPSBUJPOJOUPDPODSFUFDPODFQUT BVUBSLZHFUTTUVDLJOBVUPOPNZGPSQBSUTPGUIFQSPDFTT
GPSOPX NPSFUIBOJOBOZUIJOHFMTFɨFNBJONPUJWBUJPOGPSUIJTJTUIBUBVUPOPNZJTiNPSF
SFBTPOBCMZQSJDFEwGPSJNQMFNFOUBUJPOXJUIPVUUIFJOFWJUBCMFTFMGTBDSJmDFTŊ BTVTFEUPCF
UIFDBTF.PTUDPODFQUTTUSJWJOHGPSPSDMBJNJOHBVUBSLZNBJOMZDPODFSOQSJWBUFJOJUJBUJWFTGPS
EFUBDIFEIPVTFTBOECVJMEJOHT
ņ The peak load as compared to the
average consumption.
Ň Within this scope, the concept
of autonomy is largely used as a
synonym of autarky. However,
autonomy cannot be considered a
substitute, for autonomous concepts
in the industries of environmental
technology and building particularly
deal with an autarkic ambition to
subaspects.
ň Methods of soft power include
(economic) sanctions and a full
trading boycott or obliged exclusion.
ŉ Autarky can only be complete on
a world scale. In spite of the pursuit

of optimal autarky, it will always
be incomplete or “semi-“autarky.
The projects claiming autarky
have often been developed from a
certain idealistic point of view. As
a result, these projects are often
semi-professional, individual or even
amateurish, and not supported or
monitored scientifically, or hardly
so. Often, there is a lack of detailed
data, or they are insufficiently
founded or in an insufficiently
scientific way. Overall concepts
and technologies are explained
when asked for, but details or
technical information about the
solutions are not provided, with

innovation as a claimed argument.
Consequently, it has turned out that
a broad, objective and scientifically
complete comparison between the
relevant projects cannot be made.
For the further development of
this research, therefore is decided
to describe the concepts with the
emphasis on the differences and the
consequences for users, application
scale(s) and technical infrastructure.
Ŋ Also other self-sacrifices than
the economic ones are implied here:
smaller restrictions of use (comfort,
status, etc.) and the fact that people
do not necessarily fall into social
isolation.
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ɨJTJTOPUPOMZCFDBVTFUIFZBSFPGUFOJEFBMJTUJDQSPKFDUTBOEEFTJHOFST PSiWJTJPOBSJFTw CVU
QBSUJDVMBSMZCFDBVTFPGBMBDLPGGBDJMJUJFT TVQQPSUBOEUJNFGPSPSHBOJ[FEEFWJBUJPOGSPNUIF
VTVBMXBZTPGEFWFMPQJOHBOECVJMEJOHIPNFT
'SPNBIJTUPSJDBMQPJOUPGWJFXŋ BVUBSLJDQSPKFDUTBSFRVJUFQPTTJCMFBUUIFMFWFMPGMJWJOH
DPNNVOJUJFT3FDFOUQSBDUJDBMFYBNQMFTFWFOQSPWFUIBUUIJTJTRVJUFQPTTJCMFBUWBSJPVT
PUIFSMFWFMTOPXBEBZT BMTPUIBOLTUPTFWFSBM FYJTUJOH UFDIOJRVFT¤Ņ)PXFWFS UIFSFIBWFUP
CFTUSPOHDPNNVOJUZTQJSJUBOEoQSFGFSBCMZoBOFHBMJUBSJBOTPDJBMTUSVDUVSF
*UJTBOJNQPSUBOUDIBSBDUFSJTUJDPGBVUBSLZ JOFDPMPHZBTXFMMBTJOFDPOPNJDT UIBUJUMBSHFMZ
EFQFOETPOUIFFYUFOUPGJUTPXOJOnFYJCJMJUZ*OQSJODJQMF BTZTUFNCBTFEPOJOEFQFOEFOU 
BVUBSLZCBTFEDFMMT JTNPSFDBQBCMFPGBCTPSCJOHDIBOHF CVU BUUIFTBNFUJNF CFTU
nPVSJTIFTJOBOFOWJSPONFOUPG FDPOPNJD TUBCJMJUZBOETMPXMZDIBOHJOHUFDIOPMPHZ
ɨFFYUFOTJWFJOUFHSBUJPOPGTFNJBVUBSLJDEFDFOUSBMJ[FETZTUFNTXJUIJOMBSHFSTZTUFNT
QBSUJDVMBSMZPĊFSTBMBSHFS NBSLFU DPOUSPMBMPOHXJUIBEWBOUBHFTSFTVMUJOHGSPNUIF
QSJODJQMFPGUIFiFDPOPNJFTPGTDBMFw¤*OTVDIBTZTUFN DIBOHJOHDPOEJUJPOTJOFOWJSPONFOU
PSVTFPGUFDIOJRVFTNBZMFBEUPCFJOHTUVDLUPBUFDIOPMPHZPSTUSVDUVSFPODFDIPTFO BOE
UIVTQPTTJCMZUPBSFTUSJDUJPOJOUIFBCJMJUZUPBEKVTUJOUJNF
$POOFDUFETNBMMTDBMFiQTFVEPwBVUPOPNPVTPSBVUBSLJDFOUJUJFT XJMMCFBCMFUPBCTPSC
UIFDPOUJOVPVTUSBOTGPSNBUJPOTCFUUFS POBDDPVOUPGUIFJSOPOJTPMBUFEDIBSBDUFS*O
UIFTFTJUVBUJPOT JOUFSEFQFOEFODFBOEIFUFSPOPNZEJTBTTPDJBUFXJUIUIFSPNBOUJDJEFBM
PGJOEJWJEVBMBVUPOPNZ PSFWFOBVUBSLZ BOEGPSNBCFUUFSCBTJTGPSTQBUJBMMZTVTUBJOBCMF
EFWFMPQNFOUT)PXFWFS ɨFDPOTFRVFODFTEFQFOEPOUIFFYUFOUUPXIJDIUIFQSJODJQMFPG
UIFiFDPOPNJFTPGTDBMFwIBTCFFOBQQMJFE"TUSVDUVSFPGVODPOOFDUFEBVUBSLZJTOBUVSBMMZ
VOTUBCMF¤¤$POUSBSZUPUIJT BTZTUFNCBTFEPOBHFPHSBQIJDBMMZDMVTUFSFEOFUXPSLPGOPEFT
UIBUBJNBUBVUPOPNZPĊFSTQPTTJCJMJUJFTGPSUJNFMZBOUJDJQBUJPOPGDIBOHFTUIBUPSJHJOBUF
GSPNUFDIOJRVF TPDJFUZPSNBSLFUDPOEJUJPOT
ɨJTGBSSFBDIJOHUZQFPGiTVTUBJOBCJMJUZwJNQMJFTNPSFUIBOiCBDLUPUIFDPVOUSZw BTJU
JTPGUFODIBSBDUFSJ[FE BMTPEVFUPUIFHSPXJOHQPQVMBUJPOTJOVSCBOBSFBT*UJTUIFEJSFDU
DPOOFDUJPOUPSFMBUFETVCKFDUTUIBUCFDPNFNPSFBOENPSFJNQPSUBOU JODMVEJOHTBOJUBUJPO
NBOBHFNFOU FOFSHZHFOFSBUJPO MJWJOHiBRVBDVMUVSFTwBOEIPSUJDVMUVSFT GPPEBTTVSBODF
BOEIFBMUIBTQFDUT
"OJNQPSUBOUMJOLJOUIFEFTJSFEUSBOTGPSNBUJPOPGPVSTPDJFUZGSPNPOFCBTFEPOMJOFBS
BUUJUVEFTUPSFTPVSDFTBOEXBTUFTUPXBSETBDJSDVMBSPOF JTBEJĊFSFOUXBZPGIBOEMJOH
TVTUBJOBCMFFOFSHZBOE FDPMPHJDBM TBOJUBUJPO*UJTBADMPTFEMPPQBQQSPBDI JOXIJDI
GPSJOTUBODFFYDSFUBBSFSFUVSOFEUPUIFTPJMSBUIFSUIBOUPXBUFSɨJTJNQMJFTB CFUUFS 
GPSNBMJ[BUJPOPGUIFFYJTUJOHAMFBLBHFnPXTCFUXFFOUIFDVMUVSBMXPSMEBOEUIFOBUVSBM
XPSME PSAFDPMPHJDBMmFMEBTBTFMGTVTUBJOJOHFOWJSPONFOU4PVOEFDPMPHJDBMTBOJUBUJPO 
CBTFEPOBDMPTFEDZDMFPGOVUSJFOUTBTSFTPVSDFTGPSGPPEQSPEVDUJPO JTBMXBZTDFOUSBMUP
UIJT*OUIJTXBZUIFDMPTFEMPPQBQQSPBDIJTOPOQPMMVUJOH LFFQJOHGSFTIBOENBSJOFXBUFS
CPEJFTGSFFPGQBUIPHFOTBOE UPPNBOZ OVUSJFOUT XIJMFUIFFOWJSPONFOUBMBOEIVNBO
IFBMUISJTLTBSFNJOJNJ[FEPSFMJNJOBUFE¤©
ɨFSFJTBOFFEUPTFFUIJOHTJOQFSTQFDUJWFVOGPSUVOBUFMZ IBMGPGIVNBOJUZTUJMMEPFTOPU
IBWFBDDFTTUPBOZUZQFPGTBOJUBUJPO0OUIFPOFIBOEUIJTJTBUISFBUUPUIFFDPMPHJDBMmFME
0OUIFPUIFSIBOEJUTUJMMNJHIUCFUIFCBTJTGPSBDSJUJDBMMPPLVQPOFYJTUJOHADPOWFOUJPOBM
BQQSPBDIFT XIJDIIBWFCFFOSFBMJ[FETPGBS BOE NPTUMZ BSFUPCFSFBMJ[FEJOUIFTFQBSUTPG
UIFXPSMEUPPɨFEJMFNNBJTGBTUBSSBOHFNFOUPGTBOJUBUJPOTZTUFNTGPSUIFQFPQMFXIP
EPOPUIBWFBDDFTTUPTBOJUBUJPO CFJOHBIVNBOSJHIU BOEBEEJUJPOBMHMPCBMFOWJSPONFOUBM
DPOTFRVFODFT PSFDPMPHJDBMTBOJUBUJPOPOTJUFTZTUFNTXJUI FTQFDJBMMZJOUIFCFHJOOJOH B
TMPXFSSBUFPGJNQMFNFOUBUJPOBOEUIFSFGPSFJOUIFCFHJOOJOHOPUGPMMPXJOHUIFFRVJUZ
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QSJODJQMFXJUIJOTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUɨBUJT GSPNUIFQPJOUPGWJFXPGFYJTUJOH
QBSBEJHNTBOEBMJUFSBMMZBQQSPBDIUPUIJTFRVJUZQSJODJQMF
ɨFDIBSBDUFSJTUJDTPGUIFMBOETDBQFBOEUIFDPOOFDUFEFDPOPNJDBDUJWJUJFTQMBZTBSPMFJOUIF
DPOOFDUJPOUPFOFSHZBOEPSTBOJUBUJPOGBDJMJUJFTJOUIFNBKPSJUZPGUIFGPSNFSBOEDVSSFOU
DPODFQUTPGBVUPOPNZBOEBVUBSLZ¤ņ6TVBMMZUIJTJNQMJFTUIFJODPSQPSBUJPOPG PSUIF
DPOOFDUJPOUP  UZQFTPG TVTUBJOBCMFBHSJDVMUVSFɨFBEEFEWBMVFJTTVNNBSJ[FECFMPX
r *UDPOOFDUTUIFDMPTJOHPGUIFXBUFSDZDMFTBOETVTUBJOBCMFFOFSHZHFOFSBUJPOUPUIF
FTTFOUJBMDZDMFPGOVUSJFOUTJOFOWJSPONFOUBMQMBOOJOH
r JUMJOLTVQFDPMPHJDBMTPMVUJPOTUPFDPOPNJDEFWFMPQNFOUT
r JUJOJUJBUFTTPMVUJPOTGPSUIFJODSFBTJOHQSPCMFNPG VSCBOTQSBXM VSCBOJ[BUJPOBOE
BHSJDVMUVSBM NPOPDVMUVSFT
r JUPĊFSTJOTUSVNFOUTGPSUIFDPOOFDUJPOPGVSCBOJ[BUJPOUPHSFFOCFMUEFWFMPQNFOU
r JUDPOUSJCVUFTUPNPSFFċDJFOUTBOJUBUJPOTZTUFNTCBTFEPOTFQBSBUFEXBTUFnPXTBOE
UIFBDDPNQBOZJOHFOFSHZHFOFSBUJPOBOEOVUSJFOUTSFDZDMJOHXBTUFBOEQPMMVUJPODBOCF
BWPJEFEBOETVTUBJOBCMFFOFSHZJTSFMBUJWFMZDIFBQBOE MPDBMMZ BCVOEBOU
ɨFSFBSFBMTPWBSJPVTEJTBEWBOUBHFTBOEQPUFOUJBMQSPCMFNTDPOOFDUFEUPUIFTFEFDFOUSBMJ[FE
TZTUFNTPGJOUFSDPOOFDUFETPMVUJPOTPGXBTUFNBOBHFNFOU FOFSHZHFOFSBUJPOBOEOVUSJFOUT
SFDZDMJOH¤Ň"TZFU UIFSFBSFOPPSGFXiFDPOPNJFTPGTDBMFwJOUIFQSPEVDUJPOPGDPNQPOFOUT
BOEUIFNBOBHFNFOUPGUIFUFDIOJDBMVOJUT EVFUPUIFSFTUSJDUFEOVNCFSPGQJMPUQSPKFDUT
ɨFNBJOQSPCMFNJTUIBUTBOJUBUJPOJTMBSHFMZBTPDJBMQIFOPNFOPO SBUIFSUIBOBUFDIOJDBM
POF"EEJUJPOBMMZ TZTUFNTCBTFEPOOBUVSBMUFDIOPMPHJFTBOEOBUVSBMQSPDFTTFTBSF
QBSUJDVMBSMZWVMOFSBCMFUPJODPSSFDUVTFPSTBCPUBHF BMUIPVHIQPTTJCMFOFHBUJWFFĊFDUTXJMM
SFTUSJDUUIFNTFMWFTUPBSFMBUJWFMZTNBMMBSFBPSBTNBMMOVNCFSPGVTFST CFDBVTFPGUIF
EFDFOUSBMJ[FEDIBSBDUFS"OPUIFSQSPCMFNJTIPXSFVTFPGOVUSJFOUTGSPNCMBDLXBUFSDBOCF
BDDPNQMJTIFEJOQSBDUJDF

ŋ (Sustainable) agriculture, together

with the size and extent of selfsufficiency of towns together with
their “hinterlands” until ‘recently’
has always been of great importance
for survival over a longer period of
time.
¤Ņ The increasing number of
experimental projects, ranging from
simple individual houses to complete
neighbourhoods and communities,
offers a “microcosms” for exploring
future developments of integral
systems and their many implications,
including the spatial integration and
storage and transport.
¤ The main rationale of looking for
smaller scale levels of autonomy or
even autarky is the bigger possibility
of creating degrees of freedom
in subareas or at a smaller level,

without having to adjust existing
developments and investments in the
larger structures.
¤¤ Moreover, even all the various
types of “economies of scale”
together will always tend to a
principle of “scale economy”
[Anderson, 2001].
¤© Apart from that, ecological
sanitation is valuable for a number
of other reasons, varying from
better food production to secondary
benefits, like improvement of soil
structure and water holding capacity.
¤ņ Permaculture forms an excellent
basis, for it is based on observation
of natural systems, combined with
the experience of traditional farming
methods and modern science &
technology, to create a cultivated
ecology in which people more

actively can get involved.

¤Ň The two main design features

of ecological sanitation are
urine-diversion and composting
techniques. The first can be
interconnected to nutrient recycling,
the latter to nutrient recycling and
energy cascading (exergy). In both
cases it is possible to manage urine,
faeces or excreta with little or no
water. But to ensure an ecologically
secure way of managing excreta
it is important to combine these
systems to energy production, for
instance biogas production, and/or
integrated food production. Within
these integrated projects concepts
will have to be based on a closedcycle flow of nutrients.
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Reference projects (chapter 8 and 9)
&BDIPGUIFSFGFSFODFQSPKFDUTPG TFNJ BVUPOPNZBOERVBTJBVUBSLZJOWPMWFTUIFJOEJWJEVBM
TPMVUJPOPGUIFWBSJPVTTVCnPXT XIFSFPOMZ JGBUBMM UIFFYUSBFOFSHZOFFEFEGPSB
QVSJmDBUJPONFUIPEPG FH CMBDLXBUFSPSGPSNPSFQVNQTJTHFOFSBUFEJOBTVTUBJOBCMFXBZ
ɨJTJTUPCFDPOTJEFSFEBTJOUFHSBUJPOPGUIFTVTUBJOBCMFTPMVUJPOPGUIFnPXT)PXFWFS UIJT
DBOOPUCFDPOTJEFSFEBTJOUFHSBUJPOCBTFEPOUIFJOUFSDPOOFDUJPOPGUIFnPXT
ɨFQBTUGFXZFBST WBSJPVTDFOUSBMJ[FEBOEEFDFOUSBMJ[FEQSPKFDUTIBWFCFFOJOJUJBUFE
JOWFTUJHBUJOHUIFTFQPTTJCJMJUJFT0GUFO UIFFNQIBTJTJTPOUIFSFDPWFSZPGDMFBOXBUFS 
FOFSHZBOEOVUSJFOUTGSPN PSHBOJD XBTUFnPXT'PSUIFEFDFOUSBMJ[FETZTUFNT UIFNBJO
FNQIBTJTJTPOUIFXBTUF XBUFS DZDMF DPOTJTUJOHPGUIFMPOHDBSCPODZDMF UIFXBUFSDZDMF 
UIFNJOFSBMDZDMFBOEQPTTJCMZFWFOUIFFOFSHZDBTDBEJOH BTBUZQFPGSFDZDMJOH 
ɨFDFOUSBMJ[FETPMVUJPOTTUJMMGPDVTPOUIFTPMJEXBTUFnPX)FSF UIFFOFSHZHFOFSBUFEJT
DPOTJEFSFEBTBCFOFmUBOEJTVTFEGPSUIFPQUJNJ[FEFOFSHZCBMBODF6TVBMMZ UIFDMPTJOHPG
UIFFOFSHZDIBJOPGUIFTJUFJTOPBJNJOJUTFMG7BSJPVTSFGFSFODFQSPKFDUTXFSFJOWFTUJHBUFEJO
XIJDIDMPTJOHPGUIFDZDMFTXBTBDIJFWFEPOFXBZPSUIFPUIFS&JHIUQSPKFDUT GPVSJOFBDI
DIBQUFS XFSFTUVEJFENPSFDMPTFMZXJUISFTQFDUUPnPXEFQFOEFOUTVCTPMVUJPOT TDBMFPG
BQQMJDBUJPO QPTJUJPOXJUIJOVSCBOEFWFMPQNFOUBOE JOQBSUJDVMBS UIFSFMBUJPOTIJQCFUXFFO
UIFTFBTQFDUTɨFTFBSFUIFGPMMPXJOHQSPKFDUT"VUPOPNPVT)PVTF 4PVUIXFMM 6OJUFE
,JOHEPN 4VTUBJOBCMF)PVTF 4ZEOFZ "VTUSBMJB )FBMUIZ)PVTF 0OUBSJP $BOBEB 
)PDLFSUPO)PVTJOH1SPKFDU )PDLFSUPO /PUUJOHIBNTIJSF 6OJUFE,JOHEPN 7BVCBO
'SFJCVSH (FSNBOZ 'MJOUFOCSFJUF -àCFDL (FSNBOZ #JPWBFSL ,PMEJOH %FONBSL BOE
#FE;&% -POEPO 6OJUFE,JOHEPN ¤ň
%JĊFSFOUTPMVUJPOTBSFDIPTFOGPSPSJHJOBOEDPOTVNQUJPOPGESJOLJOHXBUFSBOEUIFXBZ
XBTUFXBUFS HSFZPSCMBDL JTQSPDFTTFEBOEFOFSHZJTHFOFSBUFE EFQFOEFOUPOUIFTDBMFPG
UIFQSPKFDUBTBDPNNVOJUZɨFSFBSFTFWFSBMSFBTPOTGPSUIFEFDSFBTJOHMFWFMPGBNCJUJPO
GPSDMPTJOHUIFMPDBM XBTUF XBUFSnPXTJODBTFPGMBSHFSTDBMFTPGBQQMJDBUJPO¤ŉ0DDVQBOUT
UVSOPVUUPIBWFNPSFDPNNJUNFOUXIFOTZTUFNTQFSGPSNPOUIFTDBMFPGBIPVTFPS
BQBSUNFOU BTDPNQBSFEUPUIFTDBMFPGBEJTUSJDU¤Ŋ"TTDBMFTJ[FJODSFBTFT UIFTVQQMZBOE
SFNPWBMPGXBTUF XBUFS BOETJNJMBSnPXTHFUNPSFBOENPSFBOPOZNPVTBOEMFTTBOEMFTT
JOUFHSBUFE XJUIEFDSFBTJOHDPNNJUNFOUBTBDPOTFRVFODF'SPNUIFQSPKFDUTTUVEJFE JU
UVSOTPVUUIBUEJTUSJDUTPSCMPDLTXIFSFUIFPDDVQBOUTIBWFDPNFUPHFUIFSJOBOFBSMZTUBHF
BOEIBWFEFDJEFEUPTFUVQTVTUBJOBCMFIPVTJOHPSBTVTUBJOBCMFDPNNVOJUZUPHFUIFS PGUFO
POJEFBMJTUJDDPOTJEFSBUJPOT BSFFYDFQUJPOTUPUIJT

chapter 10
autonomy as well as heteronomy
8JUISFTQFDUUPCPUIFYUSFNFT HMPCBMJ[BUJPO IFUFSPOPNZCZJOUFSDPOOFDUJPO BOETUSJWJOH
UPDPNQMFUF FDPMPHJDBMBOEFDPOPNJD BVUBSLZ PSBOBSDIZBTJUJTTPNFUJNFTSFGFSSFEBU 
DBOOPUCFTFFOBTBOPQUJNBMEFWFMPQNFOUGPSUIFTVQSBTUSVDUVSF PS JOPUIFSXPSET BHPPE 
EFNPDSBUJDCBTJTGPSTPDJFUJFT"OEXIBUJTNPSF OFJUIFSPGUIFN JOUIFJSTQFDJmDQVSF
GPSN JTUPCFDPOTJEFSFEBHPPECBTJTGPSGVSUIFS TVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUPGUIFTUSVDUVSFT
GPSUIPTFTPDJFUJFT
'PSUIFFTTFOUJBM UFDIOJDBM JOGSBTUSVDUVSF UIFEZOBNJDTPGOPOTJNVMUBOFPVT TMPX
USBOTGPSNBUJPOOFDFTTBSZGPSBUUVOJOHUIFDPNQMFYTUSVDUVSFTPGTPDJFUZ UIFinPXTwBOE
OBUVSF PSOBUVSBMQSPDFTTFT JNQMJFTUIBUJUJTXSPOHUPTUJMMUIJOLJOTFQBSBUFTZTUFNTXJUIJO
JOUFHSBMEFWFMPQNFOUQSPDFTTFTɨBUJT TJODFUIFSFJTBOJODSFBTJOHJOUFSDPOOFDUJPO¤ŋBOE
JOUFSEFQFOEFODF©ŅJOUIFUFDIOJDBMJOGSBTUSVDUVSFPGUIFFTTFOUJBMnPXT
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5XPEFWFMPQNFOUQSPDFTTFTDPODFSOJOHEFDFOUSBMJ[FEUFDIOPMPHZGPSUIFQVSQPTFPG
BVUPOPNZIBWFDPNFGPSXBSEBTUPQJDBMWJ[mSTU UIFFċDJFODZBOEJNQSPWFNFOUTJOUIF
JOUFHSBUJPOPGTVCUFDIOJRVFTBOEDPPSEJOBUFE DPOOFDUFEDPODFQUT BOE TFDPOE BCFUUFS
IBSNPOZCFUXFFOTVQQMZ JOQVU BOEEFNBOEPGUIF EJĊFSFOU TVCnPXT
"EEJUJPOBMMZ UIFSFBSFUXPNPSFHFOFSBMVOEFSMZJOHEFWFMPQNFOUQSPDFTTFTɨFmSTUJT
UIFFOWJSPONFOUUFDIOJDBM FOWJSPONFOUBMBOE UPTPNFEFHSFF BMTPTPDJBMPQUJNJ[BUJPO
PGEFDFOUSBMJ[FETZTUFNTXJUIJOTFNJBVUPOPNPVTQSPKFDUT*OTQJUFPGUIFQPUFOUJBMPGUIF
VOEFSMZJOHPQUJNJ[BUJPOQSJODJQMFPGUIFiTDBMFFDPOPNZwDMBJNFEJONVDIPGUIFMJUFSBUVSF
BOEQSPKFDUT BOEJOTQJUFPGJUTJNQPSUBODF XIJDIXBTBMTPQSPWFO JUIBTPOMZCFFOBQQMJFE
UPBTNBMMFYUFOU$POTFRVFOUMZ UIFSFTUJMMBSFOPUNBOZiFDPOPNJFTPGTDBMFwJOUIJTBSFB
)PXFWFS UIFTVCBTQFDUTDPODFSOJOHUIFBQQMJDBUJPOGSFFEPNBOEFOWJSPONFOUBMJOUFHSBUJPO
TNBMMFSTJ[FT GFXFSTFDPOEBSZEFNBOET FUD BOEVTFSSFMBUFEEFNBOET DPNGPSU FBTFPG
VTF DPTUT FUD EPJNQSPWFOPUJDFBCMZ
ɨFTFDPOEVOEFSMZJOHEFWFMPQNFOUQSPDFTTDPODFSOTUIFMJOLUPFDPOPNJDBQQMJDBUJPOT
SFMBUFEUPUIFTVSSPVOEJOHT PGUFOEFUFSNJOFECZTPJMPSVTFST JODMVEJOHUBLJOHOVUSJFOUT
CBDLUPBHSJDVMUVSFBOEPUIFSMBUFSBMBQQMJDBUJPOTPSQPTTJCJMJUJFT TVDIBTDBSTIBSJOHTZTUFNT
*OBEEJUJPOUPUIFQPTTJCJMJUZPGPUIFSUZQFTPGVTFPG BHSJDVMUVSBM HSPVOET VSCBOBHSJDVM
UVSF UIFMJOLUPBHSJDVMUVSFNBZOPUPOMZMFBEUPBTUSVDUVSBMMZEJĊFSFOUJOGSBTUSVDUVSF
BCPWFHSPVOEBOEVOEFSHSPVOE CVUBMTPUPEJĊFSFOUDPVOUSZQMBOOJOHBTBXIPMF XIFO
BQQMJFEPOBMBSHFSTDBMF4PNFBVUIPSTDMBJNUIBUUIJTBMTPJNQMJFTBEJĊFSFOU FDPOPNJD 
PSHBOJ[BUJPOEFQFOEFOUPOUIFTDBMFPGBQQMJDBUJPO XIJDIBNPVOUTUPJODPSQPSBUJOH
EFDFOUSBMJ[FEQBSUJDJQBUPSZEFNPDSBDZPSUZQFTPGGFEFSBUJPOBOEDPOGFEFSBUJPOPOEJĊFSFOU
TDBMFMFWFMT
ɨJTPĊFSTQPJOUTPGEFQBSUVSFGPSJOUFSSFMBUJOHiSFEwBOEiHSFFOwGVODUJPOTJOFOWJSPONFOUBM
QMBOOJOH©)FSF UIFBTQFDUTPGWJDJOJUZBOEDPNGPSUBSFMFBEJOH*OUIJTTJUVBUJPO UIFTFBSDI
GPSBOPQUJNVNTDBMFPGBVUBSLZPSBVUPOPNZPGUIFWBSJPVTFTTFOUJBMTVCnPXTJOUIFCVJMU
VQFOWJSPONFOUHBJOTIJHIFSJNQPSUBODFɨFDSJUJDBMVQQFSBOEPSMPXFSMJNJUTFUCZUIF
UFDIOPMPHZTPMWJOHPOFPGUIFTVCnPXTXJMMBDUVBMMZCFDPNFJOEJDBUJWFPGUIFJOUFHSBUFE
TZTUFN BOE DPOTFRVFOUMZ PGUIFPUIFSTVCnPXT

¤ň The projects of Autarkic

House (Hoek, the Netherlands),
the Earthship concept (various
locations) and the Eco-village Zegg
in Germany were also analysed as
regards scale levels and techniques
applied and other particulars.
¤ŉ In various countries, it is more
difficult legally, for example, to lay
on a domestic water grid at a district
level because of safety requirements
(especially regarding hygiene) and
the large number of people involved.
Often, approval for such provisions
at the level of individual houses may
be acquired.
¤Ŋ This is simply because the
consequences of a particular act can
immediately be seen on an individual
scale, and the person responsible for

these consequences can immediately © It would be too easy to summarize
be pointed out .
the need for further-reaching
sustainability and sustainable
¤ŋ This does not concern local
building, with autarky as their
interconnections only. In fact, the
ultimate goal, with a plea for nature
total human system all over the
and natural processes in the city.
world is linked with the issue of to
This would lead to new obsessions
what extent the increasing rate and
complexity of change is integrated in too much. The new structures
should be found in larger freedoms,
a determined effort.
to be accomplished by closing circles
©Ņ Although an increasing
on different levels than the ones
interdependence between people
belonging to current paradigms, so
and their institutions can be
noticed, Goudsblom claims that the that a maximum variety of solutions
becomes (or stays) possible.
dependence on natural forces has
become less direct. The technical
and social chains between the
production of objects and their use
(“source and service”) are longer
and more forked (complex) [Vries &
Goudsblom, 2002b].
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*OQSPKFDUTXJUIBDMFBSPSHBOJ[BUJPO PSPSHBOJ[BUJPOBMTUSVDUVSF BOEXJUISFTQPOTJCJMJUJFT
DMFBSMZBHSFFEPO BTFHJOUIF)PDLFSUPO)PVTJOH1SPKFDU 6, 7BVCBO 'SFJCVSH
(FSNBOZ 'MJOUFOCSFJUF-àCFDL (FSNBOZ BOE&7"-BOYNFFS ɨF/FUIFSMBOET UIJT
MBSHFSDPNQMFYJUZPGUFOPDDVSSJOHJOJOUFHSBUFETZTUFNTJTOPUOFDFTTBSJMZQFSDFJWFEBTPOMZ
BEJTBEWBOUBHF©¤ɨFDSJUJDBMMJNJUTUIBUBSFTFUGPSQBSUTPGUIFJOUFHSBUFETZTUFN UPHFUIFS
XJUIDIBOHJOHDPOEJUJPOTSFHBSEJOHFOWJSPONFOU VTF UFDIOJRVFPSNBSLFU JNQMZUIBU
TVDITFNJBVUBSLJDTZTUFNTTIPVMECFDPOTJEFSFEVOTUBCMFCZEFmOJUJPO#FDBVTFPGUIF
GVOEBNFOUBMOFFEPGQSPUFDUJPOPGNBJOUFOBODF TFNJBVUBSLJDQSPKFDUTTIPVMECFBCMF
UPNFFUTVDIDIBOHFT FJUIFSCZNFBOTPGBDPOOFDUJPOUPBiCBDLVQwTZTUFN PGUFOPO
IJHIFSTDBMFMFWFMT PSCZNFBOTPGQBSBMMFMTPMVUJPOT IFODFPWFSEJNFOTJPOJOH XJUIJOUIF
TZTUFNJUTFMG*OQSBDUJDF XFTFFGBSSFBDIJOHTFNJBVUBSLJDQSPKFDUTCFJOHDPOOFDUFEUP
DFOUSBMJOGSBTUSVDUVSFT©©5PCFBCMFUPDPOOFDU UPBMBSHFSFYUFOUUIBOBQQSPYJNBUFMZ
FMFDUSJDJUZOFUXPSL PGUIFOFUXPSLDBQBDJUZ QSPKFDUT TVCTZTUFNT CBTFEPOBVUPOPNZ
BOEPSSFOFXBCMF EJTDPOUJOVPVT TPVSDFTOFXOFUXPSLQIJMPTPQIJFT PSOFUXPSLHFPNFUSZ 
PGUIFTFDFOUSBMJ[FEHSJETTIPVMECFJOUSPEVDFE'PSUIFTBOJUBUJPOJOGSBTUSVDUVSFTBMUFSOBUJWF
VTFPGFYJTUJOHOFUXPSLTPĊFSTQPTTJCJMJUJFTUPDPQFXJUIJODSFBTJOHDPTUTEVFUPBHJOHBOE
TIPSUBHFTPODBQBDJUZ
ɨFDIBOHFEOFUXPSLQIJMPTPQIZEFTDSJCFEBTEFTJSFEIBTGBSSFBDIJOHDPOTFRVFODFTGPSUIF
XBZJOXIJDIUIFTFJOGSBTUSVDUVSFTBSFEFTJHOFEBOEJOUFHSBUFE'PSDPNQMFYTZTUFNT UIF
DPIFSFODFXJUIXIJDIBOEUIFXBZJOXIJDIEZOBNJDQSPDFTTFTBSFEFBMUXJUIEFUFSNJOFTUIF
USBOTMBUJPOUPQIZTJDBMiJOUFHSBMOFTTw
*UJTJNQPSUBOUUPFTUBCMJTIUIBUUIFTUBCJMJUZPSSFTJMJFODFPGOFUXPSLTJTEJSFDUMZSFMBUFEUPUIF
UIFJSDPNQMFYJUZ*UJTOPUUIFDPNQPOFOUTPGUIFWBSJPVTTUSVDUVSFTUIBUNBUUFS CVUUIFXBZ
UIFZBSFPSHBOJ[FEUPHFUIFSBTJOUFMMJHFOUTUSVDUVSFT*UJTJNQPSUBOUUPMFBSOGSPNUIF
PSHBOJ[BUJPOTUSVDUVSFBOEUPQPMPHZPGFYJTUJOHBEBQUJWF DPNQMFYTUSVDUVSFT3FDPHOJ[JOH
UIFTUSVDUVSFTPGFBDIOFUXPSLJTOFFEFEGPSDPNCJOJOHUIFJSPQUJNBMMZPOHPJOHEFWFMPQNFOU 
QPTTJCMFEFDMJOFBOEEBNBHFEPOFUPUIFN XIFUIFSEFTJSFEPSOPU XJUIDPOTUBOUPS
JODSFBTJOHTVTUBJOBCJMJUZBOEDFSUBJOUZHVBSBOUFFTGPSVTFST©ņ
"MFYBOEFS<>XBTPOFPGUIFmSTUUPSFDPHOJ[FUIFJNQPSUBODFPGUIFVOEFSMZJOH
TUSVDUVSFBTUIFCBTJTGPSUIFQPTTJCMFOPUJPOPGTQBUJBMQMBOOJOHBOEUIFBDDPNQBOZJOH
QIZTJDBMBOETPDJBMOFUXPSLT)FEJTUJOHVJTIFTUXPTDBMFEFQFOEFOUPQQPOFOUTUSVDUVSFT
UIFUSFFBYJPNBOEUIFTFNJHSJEBYJPN-BUFSSFTFBSDI<8BUUT4USPHBU[ >TIPXT
UIBUFWFOUIFTNBMMFTUBEEJUJPOPGSBOEPNDPOOFDUJPOTUPBXFMMPSEFSFEOFUXPSLMFBETUP
BEWBOUBHFTLOPXOGSPNTPDJBMOFUXPSLT<(SBOPWFUUFS > BMTPLOPXOBTUIFiTNBMM
XPSMEwQSJODJQMF<.JMHSBN >©Ň"TPQQPTFEUPUIFTPDJBMOFUXPSLT UIFTPDBMMFE
iJOCFUXFFOEJTUBODFwJTSFMBUJWFMZMBSHF8JUIJOMBSHFTDBMF BSJTUPDSBUJDiTNBMMXPSMEw
OFUXPSLT JUUVSOTPVUUIBUBMJNJUFEOVNCFSPGOPEFTIBTDPOTJEFSBCMZNPSFDPOOFDUJPOT
UIBOUIFPUIFSOPEFTɨFTFOPEFTBSFDBMMFEiIVCTwBOEDBOCFDPOTJEFSFEBTUIFQJWPUTPGB
DMVTUFSɨFQPXFSMBXJNQMJFTUIBUUIFSFJTBmYFESFMBUJPOTIJQCFUXFFOUIFUPUBMOVNCFSPG
DPOOFDUJPOTBOEUIFUPUBMOVNCFSPGOPEFT
5XPSFHJNFTDBOCFEJTUJOHVJTIFEJODPNQMFYOFUXPSLTBOFYQPOFOUJBMSFHJNF MFBEJOHUP
IPNPHFOFPVT FHBMJUBSJBOOFUXPSLTBOEBiTDBMFGSFFw BSJTUPDSBUJDOFUXPSL DIBSBDUFSJ[FECZ
BDMFBSEJĊFSFODFJOUIFOVNCFSPGDPOOFDUJPOTQFSOPEFɨFBSJTUPDSBUJDOFUXPSLTUSVDUVSF
BQQSPBDIFT"MFYBOEFSTTFNJHSJEBYJPN CVUIBTBTUSVDUVSFNPSFDPNQMJDBUFEBOETVCUMF 
XIJDINBLFDPNQMFYTUSVDUVSFT XIFUIFSTPDJBMPSOPU NPSFFBTJMZUPCFJODMVEFEJOUP
UIFOPUJPOPGUIFTFNJHSJE*UUVSOTPVUUIBUUIFMBSHFTUOFUXPSLTXJUILOPXOUPQPMPHJDBM
EBUBJOUIFBSJTUPDSBUJDOFUXPSLTUSVDUVSFTIPXUIFTBNFDIBSBDUFSJTUJDTCFDBVTFPGGVSUIFS
SFBDIJOHJOUFSDPOOFDUJPO CFJUPOXPSMETDBMFPSOPU TDBMFGSFFDIBSBDUFSJTUJDTBOEB
EJTUSJCVUJPOPGUIFUSBOTQPSUDPOOFDUJPOTBDDPSEJOHUPUIFQSJODJQMFPGUIFQPXFSMBX©ň
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"MNPTUBMMTUSVDUVSFTBOEOFUXPSLTEFTJHOFEPSiPSEFSFEwNBZCFQVUPOBQBSXJUIUIFUSFF
BYJPNBOEIBWFFHBMJUBSJBODIBSBDUFST*OBEEJUJPOUPUIFVSCBOEFWFMPQNFOUTUSVDUVSFT
PGNPTU OFXMZ QMBOOFEDJUJFTBOEDJUZEJTUSJDUT UIF/PSUI"NFSJDBOFMFDUSJDJUZHSJEJT
BSFMFWBOUFYBNQMFɨFJOUFSEFQFOEFODFPGDPNNVOJDBUJPOOFUXPSLTUIBUBSFSFMBUJWFMZ
TJNQMZBDDFTTJCMFBOEDPOOFDUFEUPPSJOUFHSBUFEJOUPUIFFTTFOUJBMJOGSBTUSVDUVSFTCFDPNFT
MBSHFSBOEMBSHFSUIFZBSFBMNPTUBMXBZTDIBSBDUFSJ[FECZUIFBSJTUPDSBUJDTUSVDUVSFBT
EFTDSJCFEBCPWF#FDBVTFPGUIFEFTJSFEHVBSBOUFFTGPSPQFSBUJPOBMTBGFUZBOETVTUBJOBCJMJUZ
UPVTFSTBUMPXFSTDBMFMFWFMT JUJTPGJNQPSUBODFUPDPOTJEFSUIFFĊFDUTPGDIBOHF FYQBOTJPO 
EJTUVSCBODF CSFBLEPXO BUIJHIFSTDBMFMFWFMT
3FTFBSDIJOUPUIFSFTJMJFODFPSTBGFUZPGTJNQMJmFEOFUXPSLT QBSUJDVMBSMZEJTUSJCVUJPO
OFUXPSLT TIPXTUIBUUIFBSJTUPDSBUJDBOEFHBMJUBSJBOOFUXPSLTBSFWFSZEJĊFSFOUGSPNFBDI
PUIFS8IFOBOVODPPSEJOBUFECSFBLEPXOPDDVST FHCFDBVTFPGJODPSSFDUVTFPSBHF 
FHBMJUBSJBOTUSVDUVSFTGBMMBQBSUSBUIFSRVJDLMZXIFSFBTBSJTUPDSBUJDTUSVDUVSFTBMMPXGPSNPSF
UIBOIBMGPGUIFOPEFTUPCFSFNPWFEGPSUIFSFNBJOJOHQBSUTPGUIFOFUXPSLUPQFSGPSNXFMM
BTBXIPMF8IFOJOUFOUJPOBMCSFBLEPXOPDDVST FHJODBTFPGTBCPUBHF UIFBSJTUPDSBUJD
TUSVDUVSFTUVSOPVUUPCFNPSFTFOTJUJWF CVUJTSFMBUJWFMZTJNQMFUPTFDVSFUIFDSJUJDBMOPEFT
JOUIJTUZQFPGOFUXPSL JOBEWBODF PSUPJTPMBUFUIFN BGUFSXBSET XJUIPVUJOnVFODJOHUIF
QFSGPSNBODFPGUIFSFNBJOJOHOFUXPSL
*UDBOCFBSHVFEUIBUUIFCFTUVMUJNBUFHPBM XIFOFMBCPSBUJOHPOUIFQSJODJQMFTPGUIF
iFDPOPNJFTPGTDBMFw JTBDPNQMFY BEBQUJWFBSJTUPDSBUJDTUSVDUVSFPGFBDIPGUIFOFUXPSLT PS
QFSIBQTPGUIFXIPMFUIBUUIFZGPSNUPHFUIFS*UJNQMJFTiTDBMFJOWBSJBODFwBOEiTFMGPSHBOJ[B
UJPOw XIJDIBSFEFTJSBCMFBTQFDUT"QSFDPOEJUJPOJTUIBUUIFOFUXPSLHSPXT DPOUJOVPVTMZ 
CZOFXDPOOFDUJPOTBOE EFDFOUSBMJ[FE DMVTUFST BOEUIBUOFXDPOOFDUJPOTBSFDPOOFDUFE
UPUIFOFUXPSLGPMMPXJOHUIFQPXFSMBX XJUITPDBMMFEiNVMUJDPOOFDUFEwDPOOFDUJPOT
BDDPSEJOHUPUIFQSJODJQMFPGiQSFGFSFOUJBMBUUBDINFOUw
*OPSEFSUPCFBCMFUPVOEFSTUBOEUIFOFDFTTBSZQSPDFTTPGDMVTUFSJOHJUJTPGJNQPSUBODFUP
LOPXUIFVOEFSMZJOHiQPXFSTwPGUIFQSJODJQMFPGiQSFGFSFOUJBMBUUBDINFOUw UIFQSJODJQMFPG
iAUIFSJDIHFUSJDIFSw"TUPUIJTQJODJQMF #JBODPOJ#BSBCÈTJ<>BSHVFUIBUUIFBTQFDU
PGimUOFTTwQMBZTBSPMFJODPNQFUJUJWFOFUXPSLTUIFQSJODJQMFPGimUUFSHFUSJDIFSw
ɨFBTQFDUPGiDPNQFUJUJWFOFTTwJNQMJFTDPNQFUJUJPOXJUIJOOFUXPSLTSBUIFSUIBONBSLFU
DPNQFUJUJPOCFUXFFOOFUXPSLTɨFBTQFDUPGimUOFTTwTIPVMECFEFmOFEEJĊFSFOUMZGPS
UIFWBSJPVTOFUXPSLT"TDPODMVEFECFGPSF GPSUIFFTTFOUJBMnPXTBOEUIFJSJOGSBTUSVDUVSFT
UIJTJNQMJFTBDPNCJOBUJPOPGUIFFYUFOUUPXIJDIHFOFSBUJPO DPMMFDUJPOBOEUSBOTQPSUBSF
nFYJCMF VOJGPSN DPOTJTUFOUBOEPQUJNJ[FE4VQQMZHVBSBOUFFUPHFUIFSXJUITVTUBJOBCJMJUZ
JOCPUINFBOJOHTPGUIFXPSE JTUIFLFZXPSE BOEUIJTDBOCFSFBDIFECZUVOJOHBOE
BEKVTUNFOUPGRVBMJUZBOEPQUJNJ[FEBNPVOUTPG SPUBUJPO UJNF

©¤ For users and participants,

it emphasizes the additional
fundamental needs of “identity”,
“participation”, “relaxation”,
“freedom” and “self-expression”.
©© Most of the times, only in case
of absence of central utilities local
backup system is realized (often
co-generators based on conventional
fuels).
©ņ Random networks with complex
topologies often occur in nature,
but also in culture. The complexity

of many social, biological,
communication and transport
systems finds its basis in a network
that is rather interrelated and that is
defined by the system components
and their mutual interactions.
©Ň Well-ordered networks often
consist of clusters, as do social
networks. The importance of
clustering is that the loss of one
element will not result in any
dramatic fragmentation of the
network in disconnected subsystems

[Barabási et al., 1999; Banavar et al.,
1999].
©ň This is also known as “Pareto”,
“Zipf ” or the principle of
“self-organization”, and may be
considered as the main generic
effect of the increasing networks
or complex structures. Moreover,
together with the principle of “selfrepair” it is the main characteristic
looked for in the possible application
of “natural technology” for the
facilities for the essential flows.
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*GUIFDPOOFDUJPOTCFUXFFOXFBLOPEFTBSFNBEFTUSPOHFS CZUIFTJNVMUBOFPVTJOUSPEVDUJPO
PGNPSFiXFBLDPOOFDUJPOTwCFUXFFOUIFJNQPSUBOUOPEFTJOUIFTZTUFN UIFXIPMFJOGSB
TUSVDUVSFDBOBDRVJSFNPSFSPCVTUOFTTBOE FWFOUVBMMZ NPSFQFSTFWFSBODF©ŉ
*OUSPEVDJOHEFDFOUSBMJ[FEDMVTUFSTGPSUIFQVSQPTFPGTDBMFJOWBSJBODF DIBQUFSBOE
*OOPWBUJPO MJLFUIFBQQMJDBUJPOBOEmUUJOHJOPGOFXEFDFOUSBMJ[FEUFDIOJRVFTBOEPS
BMUFSOBUJWFOFUXPSLTUSVDUVSFT EPFTOPUTVċDFGPSUIFBDDPNQMJTINFOUPGiTVTUBJOBCMF
EFWFMPQNFOUw5PPPGUFOUIFSFJTUFOTJPOCFUXFFOUIFNFDIBOJTNTBOEUIFJOTUJUVUJPOTUIBU
SFHVMBUFNPUJWBUJPOPOCFIBMGPGJOEJWJEVBMPSKPJOUXJTIFT*OGPMMPXJOHUIFDPOWFOUJPOBM
DFOUSBMJ[BUJPOQBSBEJHN UIJTUZQFPGiSJUVBMJTNwTUBOETJOUIFXBZPGBEFWFMPQNFOUJOUP
BTPDJFUZXJUINPSFPQQPSUVOJUJFTGPSDIBOHFTBDDPSEJOHUPUIFQSJODJQMFPGiDPOGPSNJUZw
*UDSFBUFTOJDIFTPGiTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUwPGBMMBMUFSOBUJWFTUIBUEPOPUDPNQMZXJUI
UIFDFOUSBMJ[BUJPOQBSBEJHNɨJTPDDVSTJOUIFTIBQFPGDPODFQUTUIBUDBOCFQMBDFEVOEFS
iSFCFMMJPOwBOEFWFOiTFQBSBUJPOw&YBNQMFTBSFUPCFGPVOEJOTPNFPGUIF&DPWJMMBHFT 
DPIPVTJOHQSPKFDUTBOE&DPEJTUSJDUT TUBSUFECZQSJWBUFTPNFUJNFTDPMMFDUJWFJOJUJBUJWFT
BOEJOTPNFJOTUBODFTBTJOEJWJEVBMQSPKFDUTPSTJMFOUHSFFOFYBNQMFT BTFH3VJHPPSE 
OFBS"NTUFSEBN©Ŋ"MUIPVHIQSPKFDUTTVDIBTUIF&DPWJMMBHFTBSFUPCFDPOTJEFSFEBTUIF
BQQMJDBUJPOUZQPMPHZPGiDPOGPSNJUZwBDDPSEJOHUP.FSUPOTEFmOJUJPO UIFZBSFPGUFO
QMBDFEVOEFSUIFBQQMJDBUJPOUZQPMPHZPGiSFCFMMJPOwPSFWFOiSFUSFBUJTNwCZUIFEPNJOBOU
JOTUJUVUJPOBMJ[FEBVUIPSJUJFT MPPLJOHBUUIFNGSPNUIFJSPXODPOUFYUPOUIFCBTJTPGUIF
DVSSFOUQBSBEJHN0QQPSUVOJUJFTGPSBXJEFMZTVQQPSUFEOFFEGPSJOOPWBUJPOBSFOFHMFDUFE
IFSF BOETPJTUIFDIBODFPGNPSFTJHOJmDBOUiTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUw GPSFYBNQMF
UISPVHITDBMFJOWBSJBODF
ɨFQSPCMFNPGUIFEJSFDUJOHDFOUSBMJ[BUJPOQBSBEJHN XIJDIJTFWFOTFFOBTJNQFSBUJWFCZ
TPNFQFPQMF JTPGUFOJOUIFXBZPGBNPSFTUSVDUVSBMDIBOHF/FWFSUIFMFTT UIFBQQMJDBUJPO
UZQPMPHZPGiSFCFMMJPOw GPSFYBNQMF XIJDIXBTTUBSUFEBTBOJDIF DBOCFUBLFOBTBNFUIPE
PGBMMPXJOHJOOPWBUJPOTUPHSPXGPSUIFQVSQPTFPGBNPSFTUSVDUVSBMBOEMBSHFTDBMFVTF*O
BXBZ 3VJHPPSEJTBTQBUJBMFYBNQMFPGUIJT BOEUIFEFWFMPQNFOUPGUIF-JWJOH.BDIJOF
oBUmSTUJO&DPWJMMBHFToJTBTVDDFTTGVMFYBNQMFPGBEFWFMPQFEJOOPWBUJPOCBTFEPOOBUVSBM
QSPDFTTFT
ɨFTUBSUJOHQPJOUTPGUIFSFTUSVDUVSJOHQSPDFTTFTGPSNUIFJOEVTUSZ©ŋBSFPGTVDIUPQJDBM
JOUFSFTUGPSUIF MBSHFTDBMF TZTUFNTBOEOFUXPSLTDPOOFDUFEUPUIFDSVDJBMnPXTUIBUUIFZ
NBZGPSNUIFPOTFUPGSFTFBSDIJOUPTDBMFJOWBSJBODFJOUIFDSVDJBMJOGSBTUSVDUVSFTBOEUIFJS
JOOPWBUJPOT
ɨFi7JFX-FBOwJTUIFCBTJTGPSBTUSVDUVSBMSFEFTJHOɨJTQPJOUPGWJFXUBLFTBMBSHFS
NBSLFUPSJFOUFEBUUJUVEFBTJUTTUBSUJOHQPJOUPOUIFPOFIBOE BOEBNPSFMPDBMPS
TVSSPVOEJOHTPSJFOUFEXBZPGPSHBOJ[JOHPOUIFPUIFSɨFCBDLHSPVOEGPSUIJTJTUIFHMPCBM
USBOTGPSNBUJPOPGFDPOPNJFTGSPNCFJOHGPDVTFEPOiNBTTQSPEVDUJPOwUPBGPDVTPO
iUBJMPSNBEFGPSUIFNBTTFTw1BSUJDVMBSMZJOTQJSFECZMJCFSBMJ[BUJPOQSPDFTTFT UIFSFJTOPX
BMNPTUPOMZBUUFOUJPOGPSUIFmSTUBTQFDU UIFNBSLFUPSJFOUFEBUUJUVEF XJUIJOUIFDSVDJBM
nPXTBOEUIFJSJOGSBTUSVDUVSFTɨFTFDPOEBTQFDU TVSSPVOEJOHTPSJFOUFEBUUJUVEF JNQMJFT
BMBSHFSBOEBNPSFTUSVDUVSBMDIBOHF BOEPĊFSTCFUUFSPQQPSUVOJUJFTGPSJOOPWBUJPOBOE
GVSUIFSSFBDIJOHTVTUBJOBCJMJUZ BUTFWFSBMTDBMFMFWFMT *UJTUIFSFTVMUPGUIFJODSFBTJOH
EFNBOEGPSVTFSTQFDJmD iPOTJUFwTPMVUJPOT
*ODVSSFOUDFOUSBMJOGSBTUSVDUVSFTPGFOFSHZBTXFMMBTXBTUFXBUFSnPXT UIFQPTTJCJMJUJFTPG
BOBMUFSOBUJWFOFUXPSLMBZPVUBSFOPUPSOPUTVċDJFOUMZUBLFOJOUPBDDPVOU.PSFBOENPSF
DPOOFDUJPOTBSFNBEFCFUXFFOUIFWBSJPVT OBUJPOBM OFUXPSLTBOETVCOFUXPSLTJOHBTBOE
FMFDUSJDJUZOFUXPSLT CVUUIJTPDDVSTCFDBVTFPGDPOTJEFSBUJPOTPGDBQBDJUZBOEFDPOPNJD
CVTJOFTT QFSTQFDUJWFT SBUIFSUIBOPOUIFCBTJTPGUIFQSJODJQMFPGOFUXPSLHFPNFUSZ
562

Summary

$POTFRVFOUMZ UIFSFJTBEJSFDUJOUFSFTUGPSMBSHFTDBMFDFOUSBMOFUXPSLTUPIBWFTVCTZTUFNTBT
BEFDFOUSBMJ[FEDMVTUFSJODMVEFEJOUPUIFDPNQMFYOFUXPSLņŅ
4ZTUFNTXJUIJOEFDFOUSBMJ[FEQMBOOJOHDPODFQUTNBZMFBEUPOFUXPSLT DPNQMFYPSOPU 
XJUIBNPSFTUSPOHMZEFDFOUSBMJ[FEOFUXPSLTUSVDUVSFXJUIQBSUPGUIFOFUXPSLTQFSGPSNJOH
SFMBUJWFMZBVUPOPNPVTMZɨFTFNBZTVQQPSUnFYJCMFQMBOOJOHDPODFQUTJOUPXOBOE
DPVOUSZQMBOOJOH.PSFPWFS UIFJTTVFPGBNPSFQSFDJTFBUUSJCVUJPOPG OFUXPSL DPTUTUP
TQFDJmDDVTUPNFSTPSUSBOTBDUJPOT XIJDICFDPNFTNPSFBOENPSFJNQPSUBOUBTDPNQMFYJUZ
EFDSFBTFTXJUIPOHPJOHMJCFSBMJ[BUJPO NBZCFTPMWFEPSNBZFBTJFSCFTPMWFE'MFYJCJMJ[BUJPO
DBOBOUJDJQBUFDIBOHJOHNBSLFUEFWFMPQNFOUTņ
ɨFFĊFDUPGTDBMFTJ[FCZWBSJPVTUFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOUTIBTEFDSFBTFEUIFMBTUZFBST 
CFDBVTFPGUIFMPXFOFSHZEFOTJUZBOEMJUUMFQVSJmDBUJPOFċDJFODZQFSNɨJTJTBMTPCFDBVTF
JNQSPWFNFOUTPGFOFSHZUSBOTGPSNBUJPOUFDIOJRVFTBOEXBTUF XBUFS USBOTGPSNBUJPOBOE
QVSJmDBUJPOIBWFIBESFMBUJWFMZNPSFJOnVFODFPOTNBMMTDBMFTZTUFNTɨFNBJOUFDIOJDBM
BEWBOUBHFPG JODPSQPSBUJOH EFDFOUSBMJ[FETZTUFNTJTUIBU CFDBVTFPGUIFTDBMFTJ[F UIFnPXT
USBOTQPSUFE QSPDFTTFEPSHFOFSBUFEDBOCFTFQBSBUFENPSFFBTJMZJOUPWBSJPVTRVBMJUJFTBU
TPVSDF*OBEEJUJPO UIFUSBOTQPSU UIFUSFBUNFOU UIFVTFBOEPSUIFQSPDFTTJOHQFSTVCnPX
DBOUBLFQMBDFNPSFFċDJFOUMZBDDPSEJOHUPFYFSHJTUJDQSJODJQMFT TVDIBTDBTDBEJOH XIFSF
GVSUIFSPQUJNJ[BUJPOBHBJOTUVTFSTQFDJmDBUJPOTCFDPNFTQPTTJCMF
%FDFOUSBMJ[FEBOEMPDBM TVC TZTUFNTBTQBSUTPGDPNQMFYOFUXPSLTXJMMQPTTJCMZQMBZBO
JNQPSUBOUSPMF*UJTJNQPSUBOUUIBUFBDIPGUIFSFHJPOBMTZTUFNTJTDPOOFDUFEiBSJTUPDSBUJDBMMZw
XJUIJOIJHIFSTDBMFMFWFMT BDDPSEJOHUPUIFQSJODJQMFPGPWFSMBQBTEFTDSJCFEJO"MFYBOEFST
iTFNJHSJEBYJPNw<"MFYBOEFS >/FUXPSLSFMBUJPOTIJQTTVQQPSUBQSPDFTTPGTPDBMMFE
NVUVBMJOOPWBUJPOBOE DPOTFRVFOUMZ SFEVDFUIFEJTUBODFTCFUXFFODFOUSBMBOEEFDFOUSBM
J[FETPMVUJPOTņ¤*OBEEJUJPOUPUIJT UIFSFJTUIFBEWBOUBHFPGWJDJOJUZGBDJMJUBUFTUIFiGBDFUP
GBDFwJOUFSBDUJPOBOEIPSJ[POUBMDPNNVOJDBUJPO"EJTBEWBOUBHFJTUIFEJċDVMUPSHBOJ[B
UJPO NBJOUFOBODF FYQMPJUBUJPOBOEJOTQFDUJPOɨFEFWFMPQNFOUPG MFHBM DPOEJUJPOTXJUI
SFTQFDUUPSFTQPOTJCJMJUJFTBOEQFSJPEJDJOTQFDUJPOTņ©JTDSVDJBMGPS EFDFOUSBMJ[FE TZTUFNT
BOEEFUFSNJOFTBTVDDFTTGVMQFOFUSBUJPOPGUIJTUFDIOPMPHZ
3FEFTJHOJOHMBSHFQBSUTPGUIFQSJNBSZQSPDFTTJOBUPQEPXONBOOFSJTOFDFTTBSZGPSUIF
JNQMFNFOUBUJPOPGUIFTVCTUBOUJBMTUSVDUVSBMBOETVTUBJOBCMFJNQSPWFNFOUT8JUIJOUIF
BMUFSOBUJOHQSPDFTTPGJODSFNFOUBMBOETUSVDUVSBMJOOPWBUJPOUIBUXBTTVHHFTUFEBCPWF 
UIFJODSFNFOUBMJOOPWBUJPOTIPVMETIJGUNPSFUPTPMVUJPOTXIJDIGPMMPXUIFQSJODJQMFPG
TVCTJEJBSJUZPGUIF&VSPQFBO$PNNVOJUZņņ

©ŉ The necessary mutual

connection between operability and
sustainability established in Chapters
1 and 2 was taken as a basis.
©Ŋ A less well-known but intriguing
example is President Bush’s fully
autarkic ranch. A completely autarkic
situation was created there, because
of risks of sabotage or possibly fear
for environmental changes [Röling,
2004].
©ŋ These processes are known as the
“Empowerment” (revitalization) and
“Business Process Re-engineering”.

ņŅ Because of the principle of

self-organization, it also offers the
possibility and the guarantees for
being able to make local decisions
with respect to, for example,
further-reaching sustainability
without abandoning the principle
of scale size (“economies of
scale”). Procedurally, it implies
that authorities and (public) grid
managers may abandon policy
aiming for a fixed ultimate goal. It
eliminates the aspect of policy more
and more lagging behind reality.
ņ It causes smaller investments with

fewer risks in liberalized markets.

ņ¤ Even large companies can

part and parcel of this type of
regional network, provided that
they undergo a process of internal
decentralization.
ņ© Otterpohl [2000a] states that
“strange concepts” can hardly be
avoided when developers do not
understand the general condition
of “No waste, full reuse” or do not
subscribe to it.
ņņ Subsidiarity is the idea that
matters should be handled by the
lowest competent authority.
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"TBDPODMVTJPO JUDBOCFTUBUFEUIBUEJĊFSFOUJBUJPOBOEnFYJCJMJUZJOUIFBSFBPGUPXOBOE
DPVOUSZQMBOOJOHBSFQSFDPOEJUJPOTGPSCFJOHBCMFUPBOUJDJQBUFVODFSUBJOUJFTJOUIFMPOH
UFSN"EEJUJPOBMMZ JUJTFBTJFSUPBOUJDJQBUFEZOBNJDEFWFMPQNFOUTUIBUBSFDIBSBDUFSJTUJDPG
UPEBZTTPDJFUZɨFQSPDFTTPGVSCBOJ[BUJPOBOEUIFJOGSBTUSVDUVSBMUSBOTQPSUBOEEJTUSJCVUJPO
TZTUFNTPGUIFFTTFOUJBMnPXTTIPVMECFQSFWFOUFEGSPNEFWFMPQJOHJOTFQBSBUFXBZT
"TPVOE JOUFHSBM &V SFHJPOBMQMBOOJOHCBTFE mSTU POBDPNCJOBUJPOPGDPOWFOUJPOBM
DFOUSBM TZTUFNTBOEBEEJUJPOBMEFDFOUSBMJ[FETZTUFNT PS BDUVBMMZ UIFPUIFSXBZSPVOE 
DBOQSFWFOUUIFSJTLPGBQPTTJCMFiEFBEMPDLwPGUIFDVSSFOUDFOUSBMTZTUFNT XJUIBMMUIF
BDDPNQBOZJOHIFBMUISJTLTņŇɨFTUSBUFHJDPSSBOEPNJOUFHSBUJPOPGEFDFOUSBMJ[FEDMVTUFST
JOUPUIFHSPXJOHDFOUSBMOFUXPSLT UIBUBQQSPBDIBVUPOPNZBTNVDIBTQPTTJCMF XJMM
DPOUSJCVUFUPUIFJODSFBTFPGUIFSPCVTUOFTTPGUIFTFDFOUSBM DPNQMFY OFUXPSLT QSPWJEFE
UIBUUIFPUIFSDPOEJUJPOTPGTDBMFJOWBSJBODFBSFNFUɨVT JUTFFNTUIBUUIFEFWFMPQJOH
EJSFDUJPOTPGiFDPOPNZPGTDBMFTwBOEiTDBMFFDPOPNZwOFFEFBDIPUIFSBDDPSEJOHUPUIF
QSJODJQMFTPGNVUVBMJOUFSEFQFOEFODF

chapter 11 and 12
consequences urban planning & development
*UJTPGJNQPSUBODFUPEJTUJOHVJTIEFTJHOMFWFMTGPSUVOJOHQBSUJFTJOWPMWFEUPUIFEFTJHOBOE
DIBOHFQSPDFTTFT1BSUJDVMBSMZUIFEJSFDUJPOJOUPXIJDIEFDJTJPONBLJOHBOEEFWFMPQNFOU
CFDPNFEJSFDUJWFJTPGJNQPSUBODFɨFTPDJBM HFPHSBQIJDBMBOEPSQPMJUJDBM EFDJTJPO 
TUSVDUVSFTBSFEFDJTJWFɨFZNBZWBSZTUSPOHMZBTSFHBSETUIFJSQIZTJDBMTJ[FT.PSFPWFS 
NBOZFOWJSPONFOUBMFĊFDUTBSFDSPTTCPSEFSQIFOPNFOB8JUISFTQFDUUPUIFTQBUJBM
EFNBSDBUJPOT UIFGBDUUIBUUIFiFDPEFWJDFCBMBODFwNBZCFUBLFOJOBMJUFSBMTFOTFUPB
MBSHFSPSBTNBMMFSFYUFOUQMBZTBQBSUɨFCBTJTJTXIFUIFSPSOPUFYUFSOBMTPVSDFTBSFVTFE
BMPOHXJUIJOUFSOBMTPVSDFTɨFSFBSFBMTPUJNFTDBMFTBUXPSLBTQFDJmDBNPVOUPGUJNF
IBTTDBMFDPOTFRVFODFT EJTUBODF GPSnPXTɨJTIPMETQBSUJDVMBSMZGPSTBOJUBUJPOnPXT
%FDSFBTJOHUIFSBUFPGUSBOTQPSUDBOSFTUSJDUUIFTQBUJBMTDBMFPGBnPX BOEPSQSPCMFN ɨJT
NBZIPXFWFSQSPEVDFOFXQSPCMFNTJOUIFSFTUSJDUFETQBUJBMBSFB*OHFOFSBM POFDPVMETBZ
UIBUUIFTQFDJmDMPDBUJPOBOEUIFBDDPNQBOZJOHQBSUJFTJOWPMWFEEFUFSNJOFUPXIBUFYUFOU
JOUFSOBMTPVSDFTXJMMCFVTFEPOMZ PSCPUIJOUFSOBMBOEFYUFSOBMTPVSDFTXJMMCFVTFE BOEUP
XIBUFYUFOUUIFTPMVUJPOTXJMMCFDPOOFDUFEUPUIFUJNFTDBMFT
ɨFMPDBUJPOTQFDJmDDIBSBDUFSJTUJDTDBOCFEJWJEFEJOUPUISFFHSPVQTUIFDIBSBDUFSJTUJDT
UIBUIBWFCFFOUIFSFPSJHJOBMMZBOEBSFUZQJDBMGPSUIFTJUF PS JOPUIFSXPSET UIFCJPUFYUVSF
UIFCJPDMJNBUJDDPOUFYUBOEUIFBEEFEMBZFSDPOTJTUJOHPGUIFQSFTFOUPSQMBOOFETQBUJBM
UZQPMPHZɨFCJPDMJNBUJDDPOUFYU PSiHFOJVTMPDJw TIPVMECFFYQMPJUFEPQUJNBMMZBOEJTBO
JNQPSUBOUTUBSUJOHQPJOUJOUIFJOUIJTSFTFBSDIJOUSPEVDFEi1SPHSBNNFPG1PTTJCJMJUJFTwņň
8IFODBMDVMBUJOHUIFFOWJSPONFOUBMMPBEGPSUIFUFDIOJDBMJOGSBTUSVDUVSFJOUIF/JKNFHFO
DBTFJUUVSOFEPVUUIBUUIFTQBUJBMUZQPMPHZJTBDPNQPOFOUPGUIFFOWJSPONFOUBMMPBEPGUIF
UFDIOJDBMTZTUFNTJOUIFEJTUSJDUBOEUIFJSUFDIOJDBMJOGSBTUSVDUVSFT$POTFRVFOUMZ UPHFUIFS
XJUIQSFWJPVTDPODMVTJPOTGPSUIFOFUXPSLTUSVDUVSFPGUIFTFUFDIOJDBMTZTUFNT JUJTUIFPOTFU
UPBTQBUJBMQMBOOJOHUIBUUBLFTiTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUwBTBTUBSUJOHQPJOU
ɨFEJTDVTTJPOBCPVUNPEFMTGPSUIFTQBUJBMEFWFMPQNFOUPGDJUJFTQBSUJDVMBSMZEFBMTXJUI
GVSUIFSSFBDIJOHHMPCBMVSCBOJ[BUJPO*OUIFWBSJPVTNPEFMT UIFGPDVTJTPOIPXUPEFBMXJUI
EFOTJUJFTņŉJOSFMBUJPOUPUIFWBSJPVTTDBMFBOEEFTJHOMFWFMT BOEUIFSFMBUJPOXJUIUIF
iIJOUFSMBOEwBOEPUIFSDJUJFTPSVSCBOOPEFTņŊ
*OSFMBUJPOUPi5ZQFTVTUBJOBCJMJUZw<'SFZ > JOUIJTSFTFBSDIMPPLFEPOBTUIFNPTU
JNQPSUBOUBJNGPSTVTUBJOBCMFTQBUJBMQMBOOJOH UIFSFBSFUISFFVSCBONPEFMTUIBUBSF
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Summary

SFMFWBOUiUIF$PNQBDU$JUZw i%FDFOUSBMJ[FE$PODFOUSBUJPOwBOEUIFi4IPSUDZDMFT$JUZw
-PPLFEPOGSPNUIFFċDJFODZPGUIFJOGSBTUSVDUVSFBOETZTUFNT BOZUZQFPGEFOTJUZJTBMM
SJHIU)PXFWFS UIFSFJTBQBSBEPYJOUIF DFOUSBMJ[FE EFOTJUZNPEFMPGUIFi$PNQBDU$JUZw
GVSUIFSEFOTJUZQSPEVDFTBEWBOUBHFTBUBNBDSPMFWFM FċDJFODZ SFTUSJDUJPOPGVTFPGTQBDF 
SFTUSJDUJPOPGNPCJMJUZ SFJOGPSDFNFOUPGTPDJBMCBTJT CVUBMTPEJTBEWBOUBHFT JODMVEJOH
DPODFOUSBUJPOPGQPMMVUJPO UPPGFXQBSLTBOEHBSEFOT MFTTTPDJBMUIBOEFTJSFEBOENPSF
USPVCMFBOESJTLTBTSFTVMUTPGJODSFBTFEFDPMPHJDBMTPDJBMCBTJT0GNPSFDVSSFOUJOUFSFTUJO
VOJEJSFDUJPOBM DPNQSFTTJPOJTUIFGBDUUIBUUIFEJĊVTF GVSUIFSEFDFOUSBMJ[FETUSVDUVSFT
UIBUSFTVMUFEGSPNVTBHFBSFTVQQPSUFEJOTVċDJFOUMZ"QBSUGSPNUIBU JOUIF%VUDIDPOUFYU 
UIFSFBSFPOMZGFXTJUFTXIFSFUIFFYJTUJOHTJUVBUJPOJTTVDDFTTGVMMZUPCFUSBOTGPSNFEJOUPB
TUSVDUVSFCBTFEPOUIF$PNQBDU$JUZNPEFM TFFOGSPNBOFDPOPNJDQPJOUPGWJFX
ɨFDPVOUFSNPWFNFOUi-JHIUPS*OGPSNBM6SCBO%FWFMPQNFOUwJTOPSFBMJTUJDBMUFSOBUJWF
FJUIFS"TBOFYUSFNFLJOEPGiVSCBOTQSBXMwJUUBLFTVQUPPNVDITQBDFBOEDBVTFTUPPNVDI
NPCJMJUZBOEEBNBHFUPUIFMBOETDBQF4PNFPGUIFPUIFSDIBSBDUFSJTUJDT POUIFDPOUSBSZ 
BSFRVJUFFBTZUPCFVTFEGPSUIFUSBOTGPSNBUJPOPGUIF QSPUFDUFE iPVUTJEFTQBDFwCFUXFFO
DJUJFTPSVSCBOOPEFT FTQFDJBMMZJODJUJFTXIFSFPOFPSNPSFRVBMJUJFTBSFVOEFSQSFTTVSF BT
JTUIFDBTFJOOVJTBODF[POFT&YBNQMFTBSFUIF JOEJWJEVBMPSDPMMFDUJWF BTQFDUTSFMBUFEUP
NBOBHFNFOUBOEPXOFSTIJQ QSJWBDZ[POJOH UFNQPSBSJOFTT JOWPMWFNFOU GSFFEPN 
-PPLFEPOGSPNUIFWJFXQPJOUPGiTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUwBOETFMGTVċDJFODZBUMPXFS
TDBMFMFWFMT BOETFFOJOBOFOWJSPONFOUUFDIOJDBMBOETPDJBMXBZ BOVSCBODVMUVSFDBO
DPNCJOFQPTJUJWFBTQFDUTPGCPUIUZQFTPGTQBUJBMQMBOOJOH UIFEFOTJUZPG$PNQBDU$JUZBT
XFMMBTUIFTDBUUFSJOHPG-JHIU6SCBO%FWFMPQNFOUPS6SCBO4QSBXM GPMMPXJOHUIFNPEFM
PG%FDFOUSBMJ[FE$PODFOUSBUJPOɨFEFDFOUSBMJ[FEDPODFOUSBUJPOJTCBTFEPOUIFNPEFM
PGQPMZDFOUSJDEFWFMPQNFOUBOEDPOTJTUTPGTFWFSBMDPNQBDUIJHIEFOTJUZTFUUMFNFOUTXJUI
DFOUSFTUIBUBSFTJUVBUFEBUBDFSUBJOEJTUBODFPGUIFNBJODJUZDFOUSFɨFBDDPNQBOZJOH
EFTJHOMFWFMTBSFEJĊFSFOUGSPNUIFDVSSFOUPOFT DJUZ QSPWJODF DPVOUSZ ɨFTDBMFPSEFTJHO
MFWFMTUIBUGPSNUIFUSBOTJUJPOCFUXFFODPMMFDUJWFBOEJOEJWJEVBMTQBDFT HBJOJNQPSUBODF
GPSUIFJOUFSNFEJBUFMFWFMPGUIFFOTFNCMFPGUIFOFJHICPVSIPPEBOEJUTJOWPMWFNFOUɨF
MFWFMTCFUXFFODJUZBOEQSPWJODFBOECFUXFFOQSPWJODFBOEDPVOUSZoVSCBOOFUXPSLBOE
&V SFHJPoCFDPNFPGJOUFSFTUPOBDDPVOUPGUIFOFDFTTBSZJOUFSDPOOFDUJPO TQFDJBMJ[JOHBOE
DMVTUFSJOH
ɨJTSFTFBSDIUBLFTUIF%VUDI&DPQPMJTTUSBUFHZ<5KBMMJOHJJ >BTBTUBSUJOHQPJOUGPSUIF
GPSNVMBUJPOPGUIFSFMFWBOUDPOEJUJPOTGPSOFXBMUFSOBUJWFTɨFTUSBUFHZEJTUJOHVJTIFTUISFF
QPJOUTPGWJFXnPXT BSFBTBOEBDUPSTɨFTFDBOCFDPOOFDUFEUPSFTQFDUJWFMZFOWJSPONFOUBM
DPOEJUJPOT TQBUJBMDPOEJUJPOTBOETPDJBM VTFSSFMBUFE DPOEJUJPOTPSDSJUFSJB

ņŇ The philosopher of culture Tom

Lemaire claims, “What matters
is finding the right ratio between
the global and the local. Local
aspects should not be wiped out by
globalization, but should get a new
place.” [Moet, 2004].
ņň In the publication (e.g.
[McDonach & Braungart, 2003;
p.15]) also known as ‘Essay of
Clues’. This Programme of
Possibilities, or “PoP”, is used in this
research to formulate conclusions

made in the theoretical/analytical
part of the study solution-oriented,
which is used as a basis for the
solutions in the final case study
Lanxmeer, Culemborg (The
Netherlands).
ņŉ In the spatial models, density
related aspects are roughly dealt
with (high versus low density). It
turns out that average densities of
ecological (residential) districts are
not higher than the average densities
of Dutch development districts. On
the contrary: the density in ecological

settlements is even far under the
average, although this type of “Ecovillage” does not occur (yet) in the
Netherlands, hence there is quite a
different context here.
ņŊ On the one hand, this leads
to models based on the principle
of “the Compact City”, with farreaching types of density, on the
other hand to the reaction to this:
“Decentralized Concentration”
possibly combined with types of
“Light Urban Development”.
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ɨFFOWJSPONFOUSFMBUFEDSJUFSJBEJTUJOHVJTIFEJOUIJTSFTFBSDIBSF
r BNBYJNVNPGIFBMUIHVBSBOUFFT IZHJFOFBOETBGFUZ GSFFGSPNUISFBUT 
r TFDVSJUZPGVUJMJUJFTBOEDPOTJTUFODZ
r BNJOJNVNPSBOPQUJNVNPGBEEFESBXNBUFSJBMT
r BNJOJNVNPGQPMMVUJPOPGTPJM BJS HSPVOEBSFBBOETVSGBDFXBUFS
r DMPTJOHDZDMFTBTNVDIBTQPTTJCMF
r BNJOJNVNPGFOFSHZVTF
r SFTJMJFODFUPTBCPUBHFJODPSSFDUVTF
r GVUVSFWBMVF nFYJCJMJUZBOEVOJGPSNJUZ 
4QBUJBMDPOEJUJPOTXJUISFTQFDUUPUIFCVJMUVQFOWJSPONFOUBSFPGUFOMJOLFEUP7JUSVWJVTT
i6UJMJUBT 'JSNJUBT 7FOVTUBTwɨJTSFTFBSDIGPDVTFTPOUIFHFOFSBMVUJMJUJFT UFDIOJDBMTZTUFNT
BOEUIFJSFTTFOUJBMOFUXPSLT#FTJEFTUIJT BTDBMFMFWFMJTDPOTJEFSFEMBSHFSUIBOUIBUPGUIF
CVJMEJOH BOEUIFDPOUFYU POMZ$POTFRVFOUMZ UIFNBJOTQBUJBMDSJUFSJBBSFnFYJCJMJUZ 
DPNQMFYJUZ JEFOUJUZBOETUSBUFHZ0S JONPSFEFUBJM
r PQUJNJ[JOHDPMMFDUJPOBOEUSBOTQPSU
r NJOJNJ[JOHPSPQUJNJ[JOHVTFPGNBUFSJBMT
r BEBQUBCJMJUZBOEFYUFOEJCJMJUZ
r TDSFFOJOHPĊBHBJOTUTBCPUBHFBOEWBOEBMJTN
r PQUJNJ[JOHVTFPG HSPVOE TVSGBDFBSFB
r mUUJOHJOUPUIFMJWJOHFOWJSPONFOU
r BDDFTTJCJMJUZPGQBSUJFTJOWPMWFE
r BFTUIFUJDRVBMJUZ
ɨFTQBUJBMDSJUFSJBIBWFBTUSPOHSFMBUJPOXJUIUIFQBSUJFTJOWPMWFE$POTFRVFOUMZ UIFSF
EJMFNNBTPDDVSRVJUFFBTJMZGPSFYBNQMF UIFDSJUFSJBPGiTDSFFOJOHPĊwBOEiBDDFTTJCJMJUZw
BSFBEJMFNNBJOUIFJSJOUFSSFMBUJPO&BSMZQBSUJDJQBUJPOBOEUIFDPSSFDULOPXMFEHFņŋ PSUIF
BUUFNQUUPSFEVDFUIFMBDLPGLOPXMFEHFJOVTFST JTPGEFDJTJWFJNQPSUBODFGPSDPNNJUNFOU
UPUIFJTTVFɨFSFGPSFUIFVTFSTJOUFSFTUBSFQVUmSTUXIFOBMUFSOBUJWFTPSTPMVUJPOTBSF
PĊFSFEɨFSFGPSF UIFTPDJBMDSJUFSJBGPSUIFTVDDFTTGVMJNQMFNFOUBUJPOBOEVTFPGBMUFSOBUJWF
TZTUFNTPSUFDIOJRVFTIBWFCFFOESBXOVQGSPNBVTFSQFSTQFDUJWFɨFZBSF
r FRVBMPSNPSFDPNGPSU
r TJNJMBSDPTUT
r FRVBMPSNPSFFBTFPGVTF
r JOEFQFOEFODFPGTQFDJBMJ[FEJOTUJUVUJPOTBOEDPNQVMTPSZOFUXPSLT FNQPXFSNFOU 
r JNBHFBOEUSBOTQBSFODZBFTUIFUJDRVBMJUZBOEWJTJCJMJUZPGTPMVUJPOT

chapter 13 and 14
realization through participation and interaction
*OUIFEFNPDSBUJDUSJBOHMFGPSNFECZUIFUISFFNBJOHSPVQTPGQBSUJFTJOWPMWFE WJ[
HPWFSONFOU NBSLFUBOEDJUJ[FOT UIFSFMBUJPOCFUXFFOUIFmSTUBOEUIFUIJSEJTDIBOHJOHBU
UIFNPNFOU CFDBVTFPGUIFXJUIESBXJOHHPWFSONFOUBOEUIFBDDPNQBOZJOHMJCFSBMJ[BUJPO
QSPDFTTFTɨFGPSNFSSFMBUJPOTIJQCFUXFFO4UBUFBOEDJUJ[FO UPCFDIBSBDUFSJ[FEBTMJOFBS B
NPEFSOTPDJFUZ GSBHNFOUFEXJUISFTQFDUUPQPXFS IBTCFFOUSBOTGPSNFEJOUPBBMUFSOBUJOH
OFUXPSLTPGDPMMBCPSBUJWFTUSVDUVSFTɨFSFTVMUJTBDIBOHFENBSHJOGPSUIFDPPSEJOBUJPO
BOEQBSUJDJQBUJPOQSPDFTTFTPG SFTJEFOUJBM BSFBTɨJTMFBETUPBMBSHFSJOUFSFTUUPJOWPMWF
VTFSTBOEPUIFSiSFMFWBOUwQBSUJFTJOUPUIFQMBOOJOHQSPDFTTFTBTFBSMZBTQPTTJCMF PS JOPUIFS
XPSET UPBJNGPSNPSFDPNNJUNFOUŇŅ
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Summary

ɨFUIFNFPGiEFTJHOwPSUIFHSPVQPGiEFTJHOFSTwDBOOPUCFDMBTTJmFEJOUPUIFDBUFHPSJFT
FTUBCMJTIFEJOUIJTSFTFBSDI BDDPSEJOHUP<'SFFNBO >PXOFST mOBODJBMJOTUJUVUJPOT 
BDUJPOHSPVQT DMJFOUTVTFST DPOTVNFSTPSHBOJ[BUJPOT USBEFVOJPOT FNQMPZFFT DPNNFSDJBM
PSHBOJ[BUJPOT DPNQFUJUPST TVQQMJFST HPWFSONFOUT QPMJUJDBMPSHBOJ[BUJPOT /FWFSUIFMFTT 
UIFSFJTBOJNQPSUBOUUBTLGPSEFTJHOFST WJ[NBQQJOHQFPQMFTEFNBOETBOEXJTIFT BOE
TVQQPSUJOHBOEWJTVBMJ[JOHUIFDPODSFUFDPNNPOBJNTŇɨFPUIFS PGUFOEPNJOBOUQBSUJFT
JOWPMWFETIPVMESFBMJ[FUIBUUIFJOWPMWFNFOUPGJOIBCJUBOUTVTFSTHPFTGVSUIFSUIBOKVTU
UIFDIBOHF EFTJHO DPOTUSVDUJPO *UJTBCBMBODFEDPODFQUUIBUJTJOUFSDPOOFDUFEXJUI
TVSSPVOEJOHQSPKFDUT JOBTUSVDUVSFUIBUTVQQPSUTnFYJCMFBOEDPOUJOVPVTDIBOHFQSPDFTTFT 
JTPQFO BOEJTDPOUJOVPVTMZDBQBCMFPGBCTPSCJOHDPSSFDUJPOTUISPVHIQFSNBOFOUSFnFDUJPO
BOEMFBSOJOH Ň¤"MTPCFDBVTFPGUIFQPTTJCMFMFBSOJOHQSPDFTTFT PQUJNBMDPNNVOJDBUJPO
BOEBNBYJNVNPGJOWPMWFNFOUBSFWJUBMXIFONBLJOHDPNQBSBUJWFBTTFTTNFOUTJOUIF
QSFGFSBCMZQMVSJDFOUSJDEFDJTJPONBLJOH
(FOFSBMMZUBLFOɨF/FUIFSMBOETIBTUXPNPEFMTPGEFDJTJPONBLJOHGPSUIF UFDIOJDBM 
JOGSBTUSVDUVSFBOEUIFBDDPNQBOZJOHTZTUFNTUIFiNPEFMPGEFDJTJPOw PSiSFGFSFFNPEFMw 
UIBUQMBDFTUIFQSPCMFNPGEJċDVMUEFDJTJPONBLJOHBNPOHPQQPTJOHJOEJWJEVBMT JOUFSFTU
HSPVQTBOEMPXFSBVUIPSJUJFTBOEUIFiJOUFSBDUJPONPEFMw BMTPLOPXBTiDPBDIJOHNPEFMw
ɨFMBUUFSTUBSUTGSPNUIFQPTJUJPOUIBUJUJTUIFEFDJTJPONBLFSTUIBUDBVTFUIFQPTTJCMF
QSPCMFNT*OPSEFSUPSFBMMZDPOUSJCVUFUPRVBMJUZJNQSPWFNFOU BMMiQBSUOFSTwXJUIJOUIF
QSPDFTTTIPVMEEFDMBSFUIFJSXJMMJOHOFTTUPJOUFHSBUFUIFTZTUFNTUPCFVTFE8JUIJOUIF
TDPQFPGUIJTSFTFBSDI UIFiDPBDIJOHNPEFMwPSiJOUFSBDUJPONPEFMwIBTUIFCFTUDIBODFTŇ©
"TPVOENFUIPEPGEFDJTJPONBLJOHGPMMPXJOHUIJTJOUFSBDUJPONPEFMJTUIFTPDBMMFE
iDPQSPEVDUJPOwSFDPHOJ[JOHUIFFYJTUFODFPGNVUVBMEFQFOEFODFCFUXFFOUIFWBSJPVT
QBSUJFTBOEJOUFSFTUTɨJTNFUIPEIBTCFFOBQQMJFEJOUIFJMMVTUSBUJPOQSPKFDUUIFmOBMDBTF
TUVEZPG-BOYNFFS
ɨFNPEFMDBOCFNBEFNPSFFĊFDUJWFCZQVUUJOHJOOFX QPTTJCMZJOUFSBDUJWF JOGPSNBUJPO
UFDIOPMPHJFT*OBEJHJUBM *OUFSOFU FOWJSPONFOU BOVOBNCJHVPVTXPSLJOHFOWJSPONFOU
BOEBOVOBNCJHVPVTTZTUFNDBOFBTJMZCFJOUSPEVDFEGPSVOIBNQFSFEVTFCZUIFWBSJPVT
QBSUOFST*UXJMMGPSNBQMBUGPSNXIFSFQBSUJDJQBOUTDBODPNNVOJDBUFJOQFSTPOPSEJHJUBMMZ
XJUIFBDIPUIFSBCPVUUIF EFTJSFE EFWFMPQNFOUT BOEDBOBDUBOEEFDJEF*OUIJTTPVSDF
PSJFOUFEBUUFNQU JNQSPWJTFEBDUJOHJTMJOLFEUPUIFDSFBUJWFQSPDFTT
*OTVDIBDPNQMFYJOUFSBDUJPOBOEJOUFHSBUJPOQSPDFTT JUJTDSVDJBMUPBQQPJOUBTPDBMMFE
iMFBEJOHBDUPSw*UJTOBUVSBM DGFBSMJFSDPODMVTJPOT UPBQQPJOUUIFEFTJHOFSGPSUIJTQVSQPTFŇņ

ņŋ In this research, alternatives

and solutions for the problems
concerning the essential utilities and
the essential flows as established in
the Problem Analysis are looked
for from the context of a socially
constructivist view.
ŇŅ There is always a basis for
collaboration with the various
parties involved in a process,
irrespective of the individual,
sometimes conflicting aims. The
choice for specific interested parties
or their involvement is decisive
for the eventual development
process. In order to have as many

of all the relevant parties involved
participating, groups (of partners)
are selected normatively or according
to their “power” and influence in the
residential area.
Ň In this area, design should
focus on the physical context of
quality of life and sustainability,
with the emphasis on the creation
of conditions for spatial, social
and environmental quality to exist
(within the scope of a certain
process quality).
Ň¤ This is called “place making”.
Ň© The advantage is that people
can be prevented from working

up to a solution in the shape of a
specific infrastructural project too
quickly, without sufficiently thinking
about the relationship between the
suprastructure (what do we want)
and the infrastructure (how can we
best accomplish this goal).
Ňņ In the final case study Lanxmeer,
this happened in close collaboration
with the concept manager and
the process manager, in line with
the model of co-production. The
process was supported by the
introduction and use of a web-based
digital working environment (http://
www.evacentrum.nl).
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ɨFBQQSPBDIPGJOUFHSBUJOHTPDJBMMFBSOJOHQSPDFTTFTBOEiQMBDFNBLJOHwXIJDIXBTBQQMJFE
JTLOPXOBTUIFiBSDIJUFDUNPEFMw*OTVDIBXBZPGXPSLJOH JUJTJNQPSUBOUIPXUPEFBM
XJUIUIFWBSJPVTQBSUJFTDPODFSOFEBOEUIFJSJOUFSBDUJPOBOEMFBSOJOHQSPDFTTFT
ɨFQMVSJDFOUSJDNFUIPEPGJOUFSBDUJPODPNCJOFEXJUIUIFDPODFQUPQiPQFOEFTJHOwPĊFST
UIFCFTUQFSTQFDUJWFT BOEJTQBSUJDVMBSMZTVJUBCMFCFDBVTFPGUIFDVSSFOUiTQFDJBMJTUTTPDJFUZw
BOEUIFNBOZQBSBMMFMEZOBNJDQSPDFTTFTQMBZJOHBQBSUJUJTBOJOUFSBDUJWFMFBSOJOHQSPDFTT 
JOXIJDIQBSUJDJQBOUTNBZPOMZEFWFMPQBOEUVOF BEKVTU UIFJSHPBMTEVSJOHUIFQSPDFTTɨF
FNQIBTJTJTPOEJSFDUJOHUIFUSBOTGPSNBUJPOQSPDFTTBOEEFWFMPQJOHBMUFSOBUJWFTXIJMFUIF
QSPDFTTJUTFMGJTHPJOHPO

chapter 15
case study Lanxmeer, Culemborg:
interconnecting decentralized solutions for
energy generation and waste management:
The Sustainable Implant
ɨFQSFTFOUFESFTFBSDIUSJFTUPEFNPOTUSBUFUIFOFFEUPJODMVEFJOUFSEJTDJQMJOBSZBQQSPBDIFT
UPUIFJOUFHSBUJPOPGTUSBUFHJFTGPSSBJTJOHQVCMJDBXBSFOFTT NBSLFUJOHPGUIFEJĊFSFOU
RVBMJUJFTPGXBUFS DBTDBEJOH BOEFOFSHZ FYFSHZ BOEFTUBCMJTIJOHBTFSWJDFCVTJOFTTGPS
CVJMEJOHBOEPQFSBUJOHNPSFEFDFOUSBMJTFEJOTUBMMBUJPOT#FTJEFTUIFNFOUJPOFESFGFSFODF
QSPKFDUTDPODFSOJOHQBSUTPGUIFNBJOSFTFBSDIIZQPUIFTJT JOPOFAJOUFHSBUJPODBTFQBSUTPG
UIFPVUDPNFJTUFTUFEBOEJMMVTUSBUFEJOBDPODFQUBOECFMPOHJOHiEFWJDFwXJUIJOBOBDUVBM
CVJMEJOHQSPKFDUUISPVHIUIFTUSBUFHJDJNQMFNFOUBUJPOPGBOFUXPSLJOUFSDPOOFDUPS 
UPHFUIFSXJUIGBSHPJOH JOOPWBUJWFTPMVUJPOTGPSUIFHFOFSBUJPOPGJODPNJOHnPXTBOE
USFBUNFOUPGPVUHPJOHnPXT*UJTTJUVBUFEJOh-BOYNFFSh BOFBSMZmOJTIFEEFFQHSFFOVSCBO
EJTUSJDU JOUIFDJUZPG$VMFNCPSHɨFmOBMEFTJHOPGUIFTPDBMMFE4VTUBJOBCMF*NQMBOU
4* XJMMCFCVJMUUPHFUIFSXJUIUIF&7"$FOUFSBOEFYUFSOBMMZXPSLTJODPIFSFODFXJUIBO
FDPMPHJDBMDJUZGBSNɨF4*XPSLTBTBOJOUFSDPOOFDUPSPGUIFUISFFFTTFOUJBMnPXTJOVSCBO
QMBOOJOHŇŇ
ɨFQSPKFDU&7" &EVDBUJPO *OGPSNBUJPOBOE"EWJDFJO%VA&EVDBUJF 7PPSMJDIUJOHFO
"EWJFT -BOYNFFSDPODFSOTBOFDPMPHJDBMTFUUMFNFOUJOUIFTNBMMTDBMFDJUZPG$VMFNCPSH
ɨFMPDBUJPOPGUIF&7"QSPKFDUJTVOJRVFOFBSUIFDFOUSBMSBJMXBZTUBUJPOPG$VMFNCPSH 
POIFDUBSFTPGBHSJDVMUVSBMMBOEBOETPNFPSDIBSETɨJTXBTUIFmSTUUJNFJOUIF
/FUIFSMBOETUIBUQFSNJTTJPOXBTHJWFOUPCVJMEJOUIFWJDJOJUZPG BOEQBSUJBMMZFWFOXJUIJO
UIFQSPUFDUJPO[POFPGBESJOLJOHXBUFSFYUSBDUJPOBSFBɨFSFHJPOBMHPWFSONFOUBMMPXFE
CVJMEJOHBUUIJTTJUFPOMZVOEFSUIFHVBSBOUFFUIBUJUXPVMEDBSFGVMMZCFCVJMUBDDPSEJOHUP
NPEFSOAEFFQHSFFOQSJODJQMFT*OOPWBUJWFJTUIFJOUFHSBMQBSUJDJQBUJPOPGGVUVSFSFTJEFOUT
BOEPUIFSSFMFWBOUQBSUJFTSJHIUGSPNUIFNPNFOUPGJOJUJBUJWFɨFQSPKFDUIBTCFFODBSSJFE
PVUJOEJĊFSFOUQIBTFTBOEXJMMDPOTJTUPGBQQSIPVTFTBOEBQBSUNFOUT  DPMMFDUJWF 
QFSNBDVMUVSFHBSEFOTBOEFDPMPHJDBMPċDFCVJMEJOHT  NHSPTTnPPSTQBDF *O
BEEJUJPOUPTQFDJBMGVODUJPOTTVDIBTBCJPMPHJDBMDJUZGBSN UIF&7"$FOUSF BOFEVDBUJPO 
JOGPSNBUJPODPOGFSFODFDFOUSF JTBMTPTJUVBUFEJOUIJTEJTUSJDU BMPOHXJUIBIPUFMBOE
4VTUBJOBCMF*NQMBOUGBDJMJUJFT$03&*OUFSOBUJPOBM )BTLPOJOH/FEFSMBOE *OOPHBTBOE
ɨFDPHBT#JPHBT#7BSFDPSFTQPOTJCMFGPSUIF$VMFNCPSHDBTFSFMBUFERVBOUJUBUJWFBOE
RVBMJUBUJWFQSPDFTTBOBMZTJT CBUUFSZMJNJUT BOEUIFFDPOPNJDJNQMFNFOUBUJPOTUVEZ
"UFMJFSĥUPHFUIFSXJUI)PTQJUBMJUZ$PODFQUT 7-$POTVMUBOUTBOETFWFSBMPUIFSQBSUOFST
BSFSFTQPOTJCMFGPSUIFEFWFMPQNFOUBOEEFTJHOPGUIF&7"$FOUSFJOUIFEFFQHSFFOEJTUSJDU
-BOYNFFSJO$VMFNCPSH
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Summary

ɨFTUSVDUVSFPGUIFVSCBOQMBOJTNBJOMZCBTFEPOUIFSFDPSEPGUIFFYJTUJOHMBOETDBQF
IIUQXXXFWBMBOYNFFSOM Ňň&TQFDJBMMZUIFTVCUFSSBOFBOTUSVDUVSFIBTCFFOVTFEGPS
UIFPWFSBMMQMBO UIFXBUFS[POJOHBOEFDPMPHJDBMQMBO#FTJEFTPGUIBUHFOFSBMQSJODJQMFTPG
1FSNBDVMUVSFBĊFDUFEUIFTQBUJBMTUSVDUVSFPGUIFQMBO FTQFDJBMMZUIFHSFFO[POJOH 
ɨFSFJTBHSBEVBMUSBOTJUJPOGSPNQSJWBUF TFNJQSJWBUF BOEQVCMJDTQBDFUPXBSETBNPSF
OBUVSBMMBOETDBQFJOUIFQSPUFDUFE[POFPGUIF8BUFS$PNQBOZ#BTJTXBTUIFDSFBUJPO
PGGPVSEJĊFSFOUHSFFO[POFT BDUVBMMZmWFJGPOFDPVOUTUIFQSJWBUFHBSEFOT XJUIJOUIF
IBMGPQFODPVSUZBSET XIJDIBSFDPOOFDUFETQBUJBMMZBOEFDPMPHJDBMMZ  UIFDPMMFDUJWF
HBSEFOT BTBQBSUPGUIFCVJMEJOHDMVTUFST XJUIQMBZHSPVOET SFMBYBSFBTBOEAFEJCMFHBSEFOT 
 QVCMJDHSFFOXJUISFUFOUJPOQPOET FYUFOTJWFQMBOUJOHBOESFFECFET   BHSJDVMUVSBM
HSPVOET DJUZGBSNBOEPSDIBSET BOE  FDPMPHJDBMEFWFMPQJOHBSFBTXJUIJOmMUSBUJPOQPOET 
XPPEMBOEBOEIBZmFMET5PHFUIFSUIFTFHSFFO[POFTGPSNBOFOWJSPONFOUUIBUEJTQMBZTUIF
EJWFSTJUZBOESFTJMJFODFPGOBUVSBMFDPTZTUFNT*UDBOCFDBMMFEUIFA1BSLPGUIFTUDFOUVSZ
.PSFPWFSCFDBVTFPGUIFBEEFEMJOLTUPUIF XBTUF XBUFS FOFSHZBOEXBTUFDPODFQU
PG-BOYNFFSɨFBSSBOHFNFOUBOEUIFNBOBHFNFOUPGUIFGPVS[POFTJTPSJFOUFEPO
CJPEJWFSTJUZ OBUVSBMEZOBNJTNBOEBDPIFSFODFCFUXFFOFMFNFOUT QMBDFTBOEQSPDFTTFT
ɨFOBUVSBMDZDMFTBSFQBSBNPVOUXJUIJOUIFPWFSBMMTUSVDUVSFɨFAUSJBE$JUZ'BSN
A$BFUTIBHF 4VTUBJOBCMF*NQMBOU 4* BOEUIF&7"$FOUSFGPSNCPUIUIFJNQPSUBOUFOET
PSCFHJOOJOHT PGUIFNBJOFBTUXFTUHSFFOCFMUUIBUGPSNTUIFCBDLCPOFPGUIF-BOYNFFS
EJTUSJDU XJUIJOUIFNJEEMFUIFGPSNFSADPOWFOUJPOBMXBUFSUPXFS XIJDIJTPVUPGVTFCVU
XJMMCFSFEFWFMPQFE
ɨF$JUZ'BSNJTTJUVBUFEJOUIFPSJHJOBMMZBHSJDVMUVSBMBSFBJOGSPOUPGUIFXBUFSFYUSBDUJPO
BSFB*OCVZJOHIPVTFTUIFSFTJEFOUTPG-BOYNFFSQBSUMZIBWFDPOUSJCVUFEJOUIFSFBMJ[BUJPO
DPTUT*OSFUVSOUIFSFTJEFOUTDBOWJTJUUIFGBSNGSFFMZ BOEJGEFTJSFEFWFODBOIFMQXJUIUIF
NBJOUFOBODFPGmFMETŇŉ"OPUIFSJNQPSUBOUSPMFJTTFUBTJEFUPUIFNBJOUFOBODFBTQFDUT
BOEDPMMFDUJPOPGHSFFOXBTUFCZUIFDJUZGBSNFS5PHFUIFSXJUIUIFSFNBJOJOHHSFFOXBTUF
PGUIFPUIFSHSFFOBSFBTPG-BOYNFFS UIFLJUDIFOBOEHSFFOXBTUFPGUIFIPVTFT AHBSEFO
XBTUF BOE-BOYNFFSTTFXBHFFČVFOU UIJTJTCFJOHUSBOTQPSUFEUPUIF#JPHBTQMBOUXJUIJO
UIFDPODFQUPGUIFi4VTUBJOBCMF*NQMBOUwɨFSPMFPGUIF4*JTOPUPOMZFDPMPHJDBMMZ CVU
BMTPJOUSPEVDFEGSPNBTPDJBM QBSUJDJQBUJWFBOEFEVDBUJPOBMQPJOUPGWJFX4FQBSBUFXBUFS
TZTUFNTGPSESJOLJOHXBUFSBOEXBUFSGPSEPNFTUJDVTFBSFJOTUBMMFEJOBMMIPVTFT UIFMBUUFS
UIPVHITUJMMJTOUBQUGPSVTFEVFUPMFHJTMBUJPODIBOHFT BOEBMTPEFDFOUSBMJ[FETFQBSBUF
TFXBHFTZTUFNTGPShHSFZhBOEhCMBDLXBUFSh
"UmSTUUIFEJTUSJDUTFOFSHZDPODFQU EFWFMPQFECZ$03&*OUFSOBUJPOBM IBEDPNQMFUFMZ
BVUBSLJDMJWJOHBTJUTNBJOQSJODJQMF#FDBVTFPGUIFDPODFQUPGBVUBSLZBOE DPOTFRVFOUMZ 
UIFSFRVJSFNFOUGPSFOFSHZCFJOHBWBJMBCMFAPOEFNBOE JUXBTEFDJEFEUPVTFDIFNJDBMMZ
CPVOEFOFSHZ JOUIFGPSNPGCJPHBTɨFQSPEVDUJPOPGHBTGSPNXBTUFnPXTJOUIFEJTUSJDU
IBTUXPQPTJUJWFFĊFDUTBUUIFTBNFUJNFOPUPOMZEPFTHBTCFDPNFBWBJMBCMF CVUBMTPUIFSF
XJMMCFOPOFFEGPSBDPOOFDUJPOUPUIFQVCMJDTFXBHFTZTUFN'PSUIFQSPEVDUJPOQSPDFTTFTJU
JTPGJNQPSUBODFUIBUUIFQFSDFOUBHFPGTPMJETVCTUBODFJOUIFGFSNFOUFSJTBTIJHIBTQPTTJCMF
UIFFOFSHZDPOUFOUPGCMBDLXBUFSJTEFUFSNJOFECZUIFTPMJENBTT
ŇŇ It not only facilitates the vertical-

Lanxmeer and the architecture of
but also the horizontal integration of the most of the buildings is based
on permaculture and organic design
the concerning chains.
principles.
Ňň Local interventions, e.g. with
regard to sustainability, can be made Ňŉ The idea is that many people like
without leaving the existing scaling- to garden, but don’t have sufficient
up The overall design of the district time to maintain their own kitchen

garden. Nevertheless, the City Farm
is supposed to work independently.
Plan is to include a small-scale ‘carefunction’. Apart from that, the City
Farm offers recreational facilities
for the residents of Lanxmeer and
Culemborg.
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ɨFSFGPSF JUJTPGJNQPSUBODFUPEFDSFBTFUIFRVBOUJUZPGnVTIJOHXBUFSBTNVDIBTQPTTJCMF
ɨFNVOJDJQBMJUZoJOJUTSPMFBTQSPKFDUEFWFMPQFSoDIPTFUIFCPPTUFSPQUJPOUPBDIJFWF
UIJT4JODFHSFFOXBTUFJTBMTPJODMVEFEJOUIFQSPDFTT UIFOFFEGPSSFGVTFDPMMFDUJPOIBT
CFFOSFEVDFEɨFDPNCJOBUJPOPGCMBDLXBUFSBOEHSFFOXBTUFPĊFSTBEWBOUBHFT'JSTUMZ 
UIFBNPVOUPGCJPNBTTBWBJMBCMFXJMMCFIJHIFSBOEUIFSFGPSFUIFHBTQSPDFFETXJMMCFMBSHFS
TFDPOEMZ UIFAGSFTICMBDLXBUFSJNQMJFTBDPOTUBOUTVQQMZPGGFSNFOUJOHCJPNBTT XIJDIJT
HPPEGPSUIFTUBCJMJUZPGUIFGFSNFOUBUJPOQSPDFTTɨFGFSNFOUBUJPOPGXBTUFJTOPUUIFFOE
PGUIFQSPDFTT0UIFSJOUFHSBMQBSUTPGUIFQSPDFTTJODMVEFJNQSPWJOHUIFHBTUPBVTBCMF
RVBMJUZ QVSJGZJOHUIFFČVFOUPGUIFGFSNFOUFSUPBMFWFMUIBUJUDBOCFEJTDIBSHFEJOUPUIF
TVSGBDFXBUFSXJUIPVUNBKPSQSPCMFNT BOEQSPDFTTJOHUIFTMVEHFXJUIPVUPEPVSOVJTBODF
#FDBVTFPGUIF&GPS&EVDBUJPOJO&7" B-JWJOH.BDIJOFJTUBLFOBTBTUBSUJOHQPJOUGPS
QVSJGZJOHUIFFČVFOUŇŊ
8JUISFTQFDUUPUIFOFDFTTBSZFYQMPJUBUJPOPGUIFTZTUFNJUIBTCFFOEFDJEFEUPBEEUXP
FYUSBEFDFOUSBMJ[FEDPODFQUT WJ[BGBDJMJUZGPSGVSUIFSTFQBSBUJOHWBSJPVTXBTUFGSBDUJPOT
A3FUPVSFUUF BOEUIFQPTTJCJMJUZGPSKPJOUFDPNNFSDFTVQQMZ A&'VMmMNFOU ɨFUPUBM
TZTUFNJTDBMMFEUIF4VTUBJOBCMF*NQMBOUPS4*ɨF4*IBTCFFOQMBOOFEPOUIFUSBOTJUJPOPG
UIFEJTUSJDUJOUPUIFTVSSPVOEJOH VSCBO BSFBT JOUIFTBNFMPUBTXIFSFUIF&WB$FOUSFBOE
UIFIPUFMBSFUPCFCVJMUɨFUFDIOJDBMJOTUBMMBUJPOTXJMMCFJOUFHSBUFEJOBBSDIJUFDUVSBMTPMV
UJPO JOTVDIBNBOOFSUIBUUIFZXJMMUBLFVQBTMJUUMFTQBDFBTQPTTJCMF
ɨFQSPDFTTPGQSPEVDJOHCJPHBT FOFSHZHFOFSBUJPO BOEXBTUFXBUFSUSFBUNFOUDBOCF
EJWJEFEJOUPWBSJPVTTVCQSPDFTTFT  HBUIFSJOHCMBDLXBUFSPOUIFPOFIBOEBOEHSFFO
XBTUFPOUIFPUIFS BOEMFBEJOHUIFNJOUPUIFTZTUFN  UIFGFSNFOUBUJPOQSPDFTT XJUI
CJPHBT FČVFOUBOETMVEHFBTJUTPVUQVU  QVSJGZJOHBOEJNQSPWJOHUIFHBTJOUPOBUVSBM
GPTTJMHBTFRVJWBMFOU  QVSJGZJOHUIFFČVFOUVOUJMJUIBTTVSGBDFXBUFSRVBMJUZ  
DPNQPTUJOHTMVEHFJOUPVTBCMFHBSEFODPNQPTUŇŋɨFGFSNFOUBUJPOQSPDFTTUBLFTQMBDF
XJUIBUFNQFSBUVSFPGBQQSPYJNBUFMZEFHSFFT$FMTJVT GVMMZBVUPNBUJDBMMZJUTTUBCJMJUZJT
HVBSBOUFFECZTVċDJFOUPSHBOJDXBTUFCFJOHGFEJOUPUIFTZTUFNBOEBTMPOHBTCBDUFSJDJEFT
BSFBWPJEFEɨFSFGPSF UIFSFJTBSJTLUIBUSFTJEFOUTXBOUUPEJTJOGFDUUIFJSUPJMFUTJODBTF
PGJMMOFTTFTBOEVTFDMFBOJOHQSPEVDUTGPSUIBU CMFBDI MZTPMFUD UIBUEPOPUIBSNPOJTF
XJUIUIFGFSNFOUBUJPOQSPDFTT6OXBOUFEPCKFDUT JOUIFHSFFOXBTUF DBOBMTPEBNBHFUIF
JOTUBMMBUJPO
0OUIFXIPMF UIFHSFFOLJUDIFOXBTUFJTGFSNFOUFERVJUFXFMM)PXFWFS XPPEZNBUFSJBMT
BSFXPSTF TJODFEFDPNQPTJOHUIFMJHOJODIBJOTUBLFTSFMBUJWFMZNVDIUJNF TPUIBUUIF
GFSNFOUFSDBOHFUPCTUSVDUFEɨBUJTXIZUIFNBUFSJBMTBSFADIPQQFEVQmSTUTPUIBUUIF
DPOUBDUTVSGBDFPGUIFSFTVMUJOHTNBMMFSGSBDUJPOJTBTCJHBTQPTTJCMFGPSUIFGFSNFOUBUJPO
QSPDFTTɨFCJPHBTJTBNJYUVSFPGNFUIBOF $0BOETPNFSFNBJOJOHHBTFT
XJUIBNBYJNVNPG FHTVMQIVSIZESPHFO&TQFDJBMMZUIFTVMQIVSDPNQPVOETBSF
IJHIMZIBSNGVM BOE GVSUIFSNPSF UIFZQSPEVDFBWFSZEJTBHSFFBCMFPEPVSɨFSFGPSF UIF
DMBSJmDBUJPOPGUIFHBTJTBOJNQPSUBOUBTQFDUPGUIFJOTUBMMBUJPOňŅ
*OBEEJUJPOUPUIFCJPHBT UIFEJHFTUJPOPVUQVUPGUIFGFSNFOUBUJPOQSPDFTTDPOTJTUTPGTMVSSZ 
UIBUJTEJWJEFEJOUPBTPMJEGSBDUJPO BQQSPYJNBUFMZTPMJET BOEBnVJEGSBDUJPOCZB
TDSFXQSFTTɨFnVJEGSBDUJPOJTGSFFGSPNQBUIPHFOT)PXFWFS JUJTTUJMMQPMMVUFE TPUIBU
FYUSBQVSJmDBUJPOJTOFDFTTBSZCFGPSFJUDBOCFEJTDIBSHFEUPTVSGBDFXBUFSTɨJTDBOCFEPOF
CZVTJOHTUSVWJUFQSFDJQJUBUJPOBOEBEEJUJPOBM$5-JPOJTBUJPO4JODFUIFSFXJMMCFB-JWJOH
.BDIJOFBTQBSUPGUIF&7"$FOUSF UIFFČVFOUXJMMCFBEEFEUPUIFJOQVUnPXPGUIF-JWJOH
.BDIJOF UIBUXJMMBMTPQSPDFTTUIFCMBDLXBUFSGSPNUIF&7"$FOUSFBOEUIFIPUFM 
ɨFSFBSFUXPTPMVUJPOTGPSUIFTPMJEGSBDUJPOGSPNUIFTDSFXQSFTTDPNQPTUJUJOIFBQT
JOBXFMMDMPTFEDPNQPTUSPPN PSFOUFSJOHUIFTMVSSZGSPNUIFGFSNFOUFSJOUPUIF-JWJOH
.BDIJOF#FDBVTFPGVODFSUBJOUJFTXJUISFTQFDUUPUIFQSPDFTTRVBMJUZPGUIJTTVCnPXJOUIF
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-JWJOH.BDIJOF UIFmSTUPQUJPOJTDIPTFO"OBEWBOUBHFPGVTJOHBDPNQPTUSPPNJTUIBU
BMTPUIFmOBMNBUVSBUJPODBOUBLFQMBDFUIFSF"GUFSUIFNBUVSBUJPO UIFDPNQPTUDBOCF
SFNPWFEɨFBJSJOUIFDPNQPTUSPPNJTFYUSBDUFEBOEQVSJmFECZBCJPmMUFS
ɨFSFBSFUXPPQUJPOTGPSUIFCJPHBTGSPNUIFGFSNFOUBUJPOUBOL UIFmSTUCFJOHJUT
USBOTQPSUBUJPOCBDL BTOBUVSBMGPTTJMHBTFRVJWBMFOU UPUIFIPNFT UIFTFDPOECFJOHCVSOJOH
JUJOBTNBMM$PNCJOFE)FBU1PXFSJOTUBMMBUJPOɨFMBUUFSPQUJPOIBTCFFOTFMFDUFE*O
UIJTQSPKFDUBQQSPYJNBUFMZNOBUVSBMGPTTJMHBTFRVJWBMFOUTDBOCFPCUBJOFEGSPNFBDI
IPNF"TNBMMQBSUPGUIJTUPUBM BQQSPYJNBUFMZ JTOFFEFEGPSIFBUJOHUIFQSPDFTT 
TPBOFUBNPVOUPGBQQSPYJNBUFMZOBUVSBMGPTTJMHBTFRVJWBMFOUTSFNBJOTɨFFMFDUSJDBM
DBQBDJUZPGUIF$)1JOTUBMMBUJPOQSPEVDFTL8IE"CPVUL8IEFOFSHZJTOFFEFE
GPSUIFFOUJSFJOTUBMMBUJPO XIJDIHJWFTBOFOFSHZTVSQMVTPGL8IEUPCFTPME'SPNBO
FDPOPNJDTUBOEQPJOUUIJTOFUBNPVOUPGHBTUPCFPCUBJOFEJTUPPTNBMMGPSUIFJOWFTUNFOU
BOEFYQMPJUBUJPOPGUIFJOTUBMMBUJPO XJUIJOUIJTDPOUFYUň
)PXFWFSUIFSFJTB TNBMM SFEVDUJPOPG$0EJTDIBSHFBOETPNFFOFSHZTBWJOH*OUIF
DVSSFOUDPOmHVSBUJPOXJUI$)1BOEDPNQPTUJOHPGUIFTMVEHFBQQSPYJNBUFMZLH
IPNF ZFBSPG$0SFEVDUJPOGPSUIJTEJTUSJDUPGIPNFTXJMMCFQSFWFOUFEň¤8JUIJOUIF
DPODFQUPGUIF4*UIFSFNBJOJOH$0JTJOUSPEVDFEJOUIFAWFSUJDBMHMBTTIPVTFXJUIAIBOHJOH
HBSEFOT QBSUPGUIF&7"$FOUSFDPODFQU 
5PBDFSUBJOFYUFOUUIFSFJTBMTPTPNFSFEVDUJPOPGXBTUFDPMMFDUJPOBOEFOFSHZTBWJOHBTB
SFTVMUPGUSBOTQPSUBOEQVNQJOHFOFSHZTBWFE8IFOUIJTTBWJOHJTBMTPUBLFOJOUPBDDPVOU 
UIFSFJTBUPUBMFOFSHZTBWJOHPGBQQSPYJNBUFMZ(+QFSIPNFQSPEVDFECZUIFCJPHBT
JOTUBMMBUJPO
'PSUIJTUZQFPGMPDBMTPMVUJPO UIFXBZUIBUQPTTJCMFUZQFTPGUSPVCMFBSFEFBMUXJUIJT
FWFONPSFFTTFOUJBMUIBOJUVTVBMMZJTɨFNBJOFOWJSPONFOUBMBTQFDUTIFSFJODMVEFOPJTF
OVJTBODF PEPVSUSPVCMFBOEEVTUUSPVCMF4PNFQFPQMFBMTPFYQFSJFODFTPNFBFTUIFUJD
QPMMVUJPOJOUIJTUZQFPGMPDBM FOFSHZ GBDJMJUZ/PJTFOVJTBODFDBOCFUIFSFTVMUPGXBTUF
DPMMFDUJPOBOEOVJTBODFDBVTFECZUIFJOTUBMMBUJPOɨFOPJTFTPVSDFTPGUIFJOTUBMMBUJPOBSFBMM
GPDBMQPJOUTPVSDFT QVNQT FMFDUSJDNPUPSTFUD *GOFDFTTBSZ FHXIFOMFHBMOPJTFOVJTBODF
EFNBOETBSFOPUNFU TPVOEJOTVMBUJOHNFBTVSFTDBOCFUBLFO*OUIF/FUIFSMBOETUIFSFBSF
BMTPSFTUSJDUJPOTBTGPSPEPVSOVJTBODF&ĊFDUJWFCJPmMUFSTTIPVMEHVBSBOUFFUIBUUIJTUZQFPG
OVJTBODFXJMMOPUPDDVS"TUPEVTUUSPVCMFJUDBOCFPCTFSWFEUIBUUIFSFXJMMOPUCFBOZEVTU
FNJUUJOHQSPDFTTTUFQTJOUIFJOTUBMMBUJPO"TUPQPTTJCMFBFTUIFUJDQPMMVUJPOQFSDFQUJPOJU
DBOCFSFNBSLFEUIBUFTQFDJBMMZUIF-JWJOH.BDIJOFJTQFSDFJWFEBTBQPTJUJWFGBDUPS MPPLJOH
MJLFBAHSFFOIPUIPVTFBOEPBTJT XIJMFUIFMBSHFSQBSUPGUIFGFSNFOUBUJPODBOCFDBSSJFEPVU
VOEFSTVSGBDFMFWFM
ŇŊ A Living Machine is a greenhouse

with a cascade of tanks containing
water plants that are carefully
selected for their ability to absorb
specified substances from the water.
Ňŋ Advantages of the biogas installation include getting rid of the inconvenience and cost of the (individual)
green rubbish bins. This, however,
can only be accomplished if the
green waste is collected with a much
higher frequency than the current
once every fortnight. In Lanxmeer
this will be an important role for
the ‘urban farmer’ of the city farm

‘Caetshage’, who will also perform
the management tasks for the installations.
ňŅ The desulphurising process
largely takes place in a biocatalytic
way in the fermenter by adding
predetermined amounts of oxygen
on the threshold of gas/fluid.
The CO2 content determines the
incineration characteristics of the
gas, as a function of the Wobbe
index and the calorific value.

ň There are more added values.

For example, the local, small-scale

sanitation can cause less expansion
of the present conventional
sewage purification installation to
be necessary, and lower costs for
building and maintaining sewage
systems and pumping stations.
ň¤ If the sludge is re-entered in the
Living Machine this amount rises
even to 210 kg/home*year.
ň© Therefore the double skin
concept is continued for the entire
length of this side of the building, in
this way noise protection is achieved
for the functions at its rear side.
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A. VAN TIMMEREN

ɨF4VTUBJOBCMF*NQMBOUDBOOPUCFSFHBSEFEBTBmYFEEFTJHOUIBUDBOCFSFQFBUFEɨF
JOTUSVNFOUDPNQSJTFTBHVJEJOHQSJODJQMFGPSBTVTUBJOBCMFTPMVUJPOUPUIFNBJOMZOPO
TVTUBJOBCMFTUSFBNTJOOFXPSFYJTUJOHOFJHICPVSIPPET0OBOFJHICPVSIPPEMFWFMUIF4*
FOUBJMTUIFEFTJHOPGBNPSFTVTUBJOBCMFNBJOTUSVDUVSFGPSUIFUSBOTQPSUBUJPOPG XBTUF XBUFS 
OVUSJFOUT FOFSHZ NBUFSJBMTBOEXBTUF
"TJOEJDBUFEJOUIFQSFWJPVTQBSBHSBQIUIF4*DBOCFEJWJEFEJOUPUXPNBJODPNQPOFOUT
ɨFmSTUNBJODPNQPOFOUDPOTJTUTPGUIFBOBFSPCJDGFSNFOUFS $)1 3FUPVSFUUFBOE
FGVMmMNFOUNJOJMPBEɨJTQBSUPGUIFJOTUBMMBUJPOJTTJUVBUFEJOBDMPTFE HBSBHFMJLFWPMVNF
JOUIFTPVUIXFTUDPSOFSPGUIFCVJMEJOHDPNQMFY0OUPQPGUIJTNBJOMZDMPTFEWPMVNFUIF
OFXAXBUFSUPXFSJTTJUVBUFEXJUITUPSBHFPGCJPHBT JOJOnBUBCMFCBHT JOUIFDFOUFSPGUIF
UPXFSBOESFUFOUJPOPGUIFXBUFSFČVFOUSPVOEBCPVUUIJTDPSFJOUIFUSBOTQBSFOUWPMVNF 
DBTDBEJOHEPXOJOmWF SFQFBUJOH MFWFMT0OUPQPGUIJT OFX AXBUFSUPXFSBWFSUJDBMIVC
CBTFEXJOENJMM OBNFEA5VSCZJTQMBDFEGPSBEEJUJPOBMFMFDUSJDJUZHFOFSBUJPO
ɨFTFDPOENBJODPNQPOFOUPGUIF4*DPOTJTUTPGUIFXBUFSSFUFOUJPODJTUFSOT BTFBMFE
EPVCMFTLJOGBÎBEFXJUIXBTUFXBUFSUSFBUNFOUPGUIF&7"$FOUSF UIFBHSJDVMUVSBMHMBTT
IPVTFTBOEAIBOHJOHHBSEFOTBOEUIFIFBUSFDPWFSZJOTUBMMBUJPOTXJUITFBTPOBMTUPSBHFJO
BRVJGFSɨSFFPGUIFJOTUBMMBUJPOTXJUIJOUIJTTFDPOENBJODPNQPOFOU UIFGBÎBEF UIFTPMBS
DBWJUZTQBDFTXJUIIBOHJOHHBSEFOTBOEUIFBHSJDVMUVSBMHMBTTIPVTFTPOUPQPGUIFCVJMEJOH 
BSFGVMMZJOUFHSBUFEJOUIFEFTJHOPGUIF&7"$FOUSF.PTUWJTJCMFJTUIFEPVCMFTLJOGBÎBEF
JOGBDUJUDBOCFUUFSCFEFmOFEBTBA7FSUJDBMHMBTTIPVTFɨJTWFSUJDBMHMBTTIPVTFJTNFUFS
EFFQBOEJTFOUJSFMZTFBMFEUPPQUJNJ[FUIFIFBUSFDPWFSZQPUFOUJBMT*OTJEFUIJTHMBTTIPVTF
XBTUFXBUFSPGUIF&7"$FOUSF IPUFM DPOGFSFODFDFOUSF SFTUBVSBOUTBOEXFMMOFTTDFOUSF JT
CFJOHUSFBUFEJOB-JWJOH.BDIJOFMJLFDPOmHVSBUJPO*ONBLJOHUIFXBUFSUSFBUNFOUTUBDLFE
DPOTJEFSBCMFTQBDFJTXPOJODPNQBSJTPOXJUIDPODFQUTMJLFUIF-JWJOH.BDIJOFɨFGBÎBEF
JTTJUVBUFEJOBOPJTFOVJTBODF[POFEVFUPJUTMPDBUJPOQBSBMMFMUPSBJMXBZT BQQSPY
NFUFSTGSPNUIFCVJMEJOH ň©
ɨFFOUJSFFOFSHZUVSOPWFSPGUIF4VTUBJOBCMF*NQMBOUJTCFJOHVTFEJOUIF&7"$FOUSFBOE
4*JOTUBMMBUJPOTSFMBUFEQSPDFTTFT*GUIFFOFSHZXPVMEOUIBWFCFFOVTFEGPSUIF&7"$FOUSF
JUXPVMEIBWFCFFOQPTTJCMFUPSFUVSOBCPVU (+ (+JGSFEVDUJPOJOUSBOTQPSUBUJPO
PGXBTUFJTUBLFOJOUPBDDPVOU PGFOFSHZUPFBDIIPVTFJOUIF-BOYNFFSEJTUSJDU XJUI
BQQSPYDPTUTPGǎNPOUI IPVTF ɨJTDPTUSFEVDUJPOJTSFMBUJWFMZQPTJUJWFJODPNQBSJTPO
XJUIPUIFSQPTTJCMFJOUFSWFOUJPOTUPJNQSPWFUIFTVTUBJOBCJMJUZBQQSPYJNBUFMZǎ
NPOUI IPVTFGPS(+FOFSHZSFEVDUJPOJODBTFPGBTPMBSQBOFMXJUICPJMFS PSǎ
NPOUI IPVTFGPS(+FOFSHZSFEVDUJPOJODBTFPGQIPUPWPMUBJDDFMMTɨFFOFSHZUVSOPWFS
IPXFWFSJTOUFOPVHIUPNBLFUIF&7"$FOUSFTFMGTVċDJFOUGPSJUTFMFDUSJDJUZEFNBOE
5PNBLFUIFCVJMEJOHBVUPOPNPVTGPSJUTFOFSHZ FTQFMFDUSJDJUZ EFNBOE BEEJUJPOBM
FMFDUSJDJUZJTHFOFSBUFEJOUIFQSFWJPVTMZNFOUJPOFEEFDFOUSBMJ[FEXJOENJMMBOETFWFSBM
TVSGBDFTXJUIQIPUPWPMUBJDDFMMTJOUIF&7"$FOUSF
4UJMMBDFOUSBMHSJEDPOOFDUJPOXJMMCFOFFEFEGPSTUBSUJOHVQBOECBDLVQQVSQPTFT"
DPOOFDUJPOUPUIFDFOUSBMJ[FETFXFSBHFBMTPTUJMMTUBOEɨJTJTNBJOMZEVFUPUIFGBDUUIBU
QBSUTPG UIF-BOYNFFSEJTUSJDUBMSFBEZIBWFCFFOSFBMJ[FEɨFTFXFSTZTUFNPGUIFTF
QBSUTIPXFWFSJTBOUJDJQBUJOHUIFEJTDPOOFDUJPO QMBOOFEJO 'PSFNFSHFODZCBDLVQ
IZHJFOFSFMBUFE UIFDPOOFDUJPOTUJMMXJMMCFIFMEBWBJMBCMF
%VSJOHUIFEFTJHOQSPDFTT TFWFSBMBMUFSOBUJWFDPOmHVSBUJPOTBOEXBZTPGJOUFHSBUJPOPGUIF
4*JOUIF&7"$FOUSFCVJMEJOHXFSFTUVEJFE'JWFEJĊFSFOUBMUFSOBUJWFTXFSFTUVEJFENPSFJO
EFUBJM
*OUIFJOUIJTSFTFBSDIQSFTFOUFEQSFMJNJOBSZEFTJHO WBSJBOU7 UIFUPUBMTVSGBDFPGUIF
4VTUBJOBCMF*NQMBOUJTSFEVDFEUPN XJUINHSPVOETVSGBDFɨJTDBOCF
TVCEJWJEFEJONGPSUIFCJPHBTJOTUBMMBUJPOBOE$)1NGPSUIFDPNQPTUJOH
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GBDJMJUZ NGPSUIF-JWJOH.BDIJOF NGPSUIF3FUPVSFUUFBOENGPSXBUFS
SFUFOUJPO"MUIPVHIUIJTTVSGBDFDBOCFSFEVDFEFBTJMZ CZJOUFHSBUJOHUIFDPNQPTUJOH
GBDJMJUZJOUIF$JUZGBSN BOEXBUFSSFUFOUJPOJOUIFHBSEFOT XJUIJOUIFQSFTFOUFEEFTJHO
UIFTFGBDJMJUJFTBSFJOUFHSBUFE UPQSFWFOUBOZGPSNPGQPTTJCMFOVJTBODFUPUIFTVSSPVOEJOH
FOWJSPONFOUBOEVTFSTɨFSFGPSFUIFTVSGBDFOFFEFEGPSUIFCJPHBTQMBOUBMTPJODMVEFTB
TFBMFEESJWFJOXJUIVOMPBEJOHTUBHFGPSUIFTVQQMZPGHSFFOXBTUFGSPNUIFEJTUSJDUXJUIPVU
BOZQPTTJCJMJUJFTGPSOVJTBODF UISPVHIUIFVTFPGCJPmMUFSTBOEBUPNJ[BUJPO"OPUIFSBTQFDU
JTUIFFEVDBUJPOBMBQQSPBDIPGUIF&7"$FOUSFɨJTMFEUPBOFDFTTJUZPGBOJNQSPWFE
BDDFTTJCJMJUZGPSWJTJUPSTBOEVTFSTPGUIFCVJMEJOH8JUISFTQFDUUPTPNFJOTUBMMBUJPOT MJLF
UIF-JWJOH.BDIJOF UIFSFGPSFBNPSFWJTVBMQSPUPUZQFIBTCFFOJOUSPEVDFEJOUIFDFOUSBM
BUSJVNFOUSBODFPGUIFCVJMEJOH
*UJTJNQPSUBOUUPDIBOHFUIFHFOFSBMBUUJUVEFUPXBSETUIFEJĊFSFOUDPNQPOFOUTPGEFTJHO 
EFWFMPQNFOU VTFBOENBOBHFNFOUPGVSCBOBSFBT"XBZUPEPTPJTUIFAJOUFSDPOOFDUJPOPG
EJĊFSFOUUIFNFTBOEDZDMFTXJUIJODJUJFT"OFYBNQMFJTUIFMJOLJOHPGTBOJUBUJPOUPFOFSHZ
BOEGPPEQSPEVDUJPOɨFBQQFBMJOH BOEBMSFBEZQBSUMZSFBMJ[FE FYBNQMFPGUIFMJOLJOHPG
BHSJDVMUVSF XBTUF XBUFS USFBUNFOUBOEFOFSHZQSPEVDUJPOJOUIFVSCBOEJTUSJDU-BOYNFFS
JO$VMFNCPSHNJHIUCFFYFNQMBSZGPSUIFQPUFOUJBMTPGUIFTVQQPTFEOFFEGPSBDIBOHFJO
BUUJUVEF
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Bijlagen

Bijlage I
Samenvatting achtergrondstudie:
Ontwikkelingsgeschiedenis
(technische) energie infrastructuur
%FPVETUFCSPOWBONFDIBOJTDIFFOFSHJFJTTQJFSLSBDIU7PPSCFFMEWBOHSPPUTDIBMJH
HFCSVJL USBOTQPSU WBO NFU TQJFSLSBDIUJTIFUWFSWPFSWBOHSPUFCPVXTUFOFOJOIFUPVEF
&HZQUF0PLTQJFSLSBDIUWBOEJFSFOJTCSFFEVJUBMTCSPOWBOLSBDIUFOEVTBMTNFDIBOJTDIF
FOFSHJFCFOVU1SPCMFFNXBTEFNBOJFSXBBSPQIFUEJFSEFMBTUNPFTUWFSXFSLFO&SXFSEFO
UVJHFOPOUXJLLFME EJFIFUNPHFMJKLNBBLUFOPNNFFSEFSFEJFSFOTBNFOUFMBUFOXFSLFO
)FUPONJTLFOCBSFWPPSEFFMWBOTQJFSLSBDIUJTEBUIFUUSBOTQPSUBCFMJT<7FSLPPJKFO >
%FQPUFOUJÑMFFOLJOFUJTDIFFOFSHJFWBOEFLSBDIUWBOTUSPNFOEXBUFSXPSEUBM[PO
KBBSCFOVUWJBXBUFSNPMFOT8BBSTDIJKOMJKLIFUFFSTUJOIFU.JEEFO0PTUFO*OEFMPPQWBO
EFUJKEPOUTUBBOWFSTDIJMMFOEFHSPPUTDIBMJHFTZTUFNFOWBOXBUFSNPMFOT
0PLEFLJOFUJTDIFFOFSHJFWBOXJOEJTBMIFFMMBOHCFOVU%FFFSTUFXJOENPMFOT[JKO
BBOHFUSPĊFOJO1FS[JÑJOEFFFFVXOB$ISJTUVT<4NJU )PMUFO >*O/FEFSMBOE
EBUFSFOEFFFSTUFXJOENPMFOT CFTUFNEWPPSIFUNBMFOWBOHSBBO VJUEFFFFVX*OEF
EBBSPQWPMHFOEFFFVXFOXFSEEF[FNFDIBOJTDIFFOFSHJFWPPSTUFFETNFFSEPFMFJOEFO
HFCSVJLU)FUWFSNPHFOXBTBGIBOLFMJKLWBOEFBGNFUJOHFOWBOEFXJFLFOFOWBOEF
XJOETOFMIFJE¤5PUIFUNJEEFOWBOEFFFFVXTUPOEFOCJKOBNPMFOT JO
/FEFSMBOE UFESBBJFOBMThNPUPSWBOEFFDPOPNJFh NFUFFOUPUBBMWFSNPHFOWBO
NFHBXBUU"BOIFUFJOEFWBOEFFFFVXTUBBOFSUFSWFSHFMJKLJOHATMFDIUTNPEFSOF
XJOEUVSCJOFT TBNFOHPFEWPPSNFHBXBUUFMFLUSJTDIFFOFSHJF©<,VJL >
*OEFMPPQWBOEFFFFVXOBNEFCFIPFGUFBBONFDIBOJTDIFFOFSHJFTUFSLUPFEPPSEF[JDI
TUFFETWFSEFSPOUXJLLFMFOEFJOEVTUSJF"MTCSPOWBOLSBDIUXBSFONFOTFOEJFSFOIFU
HFCSVJLWBOXJOEFOXBUFSOJFUMBOHFSUPFSFJLFOE0PLIPVUBMTHBOHCBSFFOFSHJFCSPOXBT
OBHSPPUTDIBMJHFLBQOJFUMBOHFSJOWPMEPFOEFNBUFBBOXF[JH&SXBTTQSBLFWBOEFFFSTUF
FOFSHJFDSJTJT
%F[FDSJTJTXFSEPQHFMPTUEPPSPQHSPUFTDIBBMTUFFOLPPMBMTFOFSHJFCSPOUFHFCSVJLFO WPPS
EJFUJKETDIJKOCBBSPOVJUQVUUFMJKL7PPSIFUHFCSVJLWBOLPMFOPNNFDIBOJTDIFFOFSHJFPQUF
XFLLFOXBTFFODPOWFSTJFUFDIOJFLOPPE[BLFMJKL%F[FXFSEHFWPOEFOJOEFTUPPN
NBDIJOFņ%FLPMFOXPSEFOIJFSJOWFSCSBOEŇFOEJUMFWFSUXBSNUFPQXBBSNFFXBUFSXPSEU
PNHF[FUJOTUPPNFOUFOTMPUUFJONFDIBOJTDIFFOFSHJF

 Het maximaal te bereiken

leveren [Verkooijen, 1996].

¤ Een molen als de 17e eeuwse
molen in Wijk bij Duurstede (van
Ruysdael) kan maximaal 45 kW

Nederland 1528 windmolens in
gebruik met een nominaal vermogen
van 678.000 kW, ofwel 8,3 promille
van het totale Nederlandse verbruik.
ņ Als gevolg hiervan verloren de
wind- en watermolens halverwege
de 19e eeuw snel terrein. In 1788
werden in Engeland 142 textielfabrieken geteld, waarvan een aantal
grote fabrieken in de tien jaar die

vermogen is ongeveer 100W (per
uur) per mens (vooral bepaald door
beperkingen in de overdracht).
Het noodzakelijke vermogen (per
uur) voor enkele menselijke activiteiten : lopen: 230W, slapen: 75W,
zwemmen: 550W, en hardlopen,
670W [Kristinsson, 2002].

© In maart 2003 waren er in

volgden overschakelden van aandrijving door waterkracht op stoomaandrijving [Hijmans, 1963].

Ň Volgens Goudsblom bouwt de

exploitatie van de nieuwe vormen
van energie voort op de trend die
begon bij de domestificatie van
vuur: afhankelijkheid van de natuurkrachten wordt steeds minder direct
[Vries, 2002].
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%FFFSTUTUPPNNBDIJOFJTHFNBBLUEPPS/FXDPNFOň)FUSFOEFNFOUXBTVJUFSTUCFQFSLU
+BNFT8BUUWPFHEFEFFYUFSOFDPOEFOTPSUPFFOCSBDIUEBBSNFFFFOFOPSNFWFSCFUFSJOH
UPUTUBOEŉ*OEF[FMGEFUJKEXFSEPPLEFHBOHCBSFTUSBBUWFSMJDIUJOHNFUCFIVMQWBOLBBSTFO
WFSWBOHFOEPPSPMJFMBNQFO EJFNFFSMJDIUHBWFOFOWFJMJHFSXBSFOŊ
*OEFFFOFFFVXPOUXJLLFMU[JDIIFUTZTUFFNWBOLSBDIUPQXFLLJOHNFUTUPPN
NBDIJOFTTUPSNBDIUJHNFOPOUEFLUBMTOFMEBUHSPUFSFNBDIJOFTFFOBBOUBMWPPSEFMFO
IFCCFO%FFċDJÑOUJFWBOEFHFCSVJLUFCSBOETUPGJTHSPUFSFOIFUJTSFMBUJFGHPFELPQFS
PNFFOHSPUFJOTUBMMBUJFUFCPVXFO%FTUFSLUFWBOEFCFTDIJLCBSFNBUFSJBMFOCMJKGU
TUFFETEFMJNJUFSFOEFGBDUPSWPPSTDIBBMWFSHSPUJOH<7FSLPPJKFO >&FOBOEFSOBEFFM
WBOEFTDIBBMWFSHSPUJOHJTEBUIFUWFSNPHFOWBOTUPPNNBDIJOFTHSPUFSXPSEUEBOFFO
BBOHFLPQQFMEFNBDIJOFLBOHFCSVJLFO)FUWFSNPHFONPFUPWFSTUFFETNFFSBGOFNFST
XPSEFOWFSEFFMEŋ0PLXPSEUJOEPPS.JODLFMFSTPOUEFLUIPFHBTVJUTUFFOLPPM
HFXPOOFOLBOXPSEFO XBUMFJEUUPUEFFFSTUFTUSBBUMBOUBBSOTPQATUBETHBT PGAMJDIUHBT Ņ
6JUEFTUPPNNBDIJOFPOUTUBBOEF4UFSMJOHNPUPS 0UUPNPUPS¤FOEF%JFTFMNPUPS© 
EJFEFHSPPUTDIBMJHFNPCJMJTFSJOHWBOEFTBNFOMFWJOHNPHFMJKLNBLFOņ%FVJUWJOEJOH
WBO(VNNFWBOEFEZOBNPNBDIJOFJONBBLUFEBUPQWFFMQMBBUTFOEFPNWBOHSJKLF
BBOESJKGNFDIBOJTNFOWBOEFDFOUSBMFFOFSHJFPQXFLLFSOBBSEFNBDIJOFTLPOEFOWFSWBMMFO
<#JLLFS >3POECFHJOUNFOPQHSPUFTDIBBMLPMFOFOPMJFUFWFSCSBOEFO 
POEFSNFFSWPPSHBTGBCSJFLFOFOEPPSUPFOBNFWBOEFJOEVTUSJÑMFPOUXJLLFMJOH<,PVĊFME 
>"BOIFUFJOEFWBOEFFFFVXPOUTUBBUEFCFIPFGUFPNFOFS[JKETEFNFDIBOJTDIF

ň Thomas Newcomen (1663-

1729): Engelse werktuigkundige
die tezamen met John Calley (of
Cawley) in 1705 de atmosferische
stoommachine uitvond en deze
tezamen met Thomas Savery verbeterde voor het oppompen van water
uit mijnen (1725). De ontwikkeling
van de stoommachine is een goed
voorbeeld van de ontwikkeling
van technologie uit een niche die
verstrekkende gevolgen heeft voor
de algehele technologieontwikkeling van die tijd; een ondersteuning
van de exogene visie op technologie
ontwikkeling [Caenegem, 1979;
Drukker, 1993; Siemensma, 2000].
ŉ Door deze toevoeging steeg voor
die tijd de efficiëntie van een half
naar twee procent 'spectaculair'.
Ŋ In 1669 krijgt Van der Heijden in
Amsterdam toestemming van de
gemeenteraad om alle kaarsen te
vervangen door olielampen. Niet
veel later werden “opsieners" aangesteld voor de controle en beheer van
de lampen. De desbetreffende dienst
is feitelijk het eerste gemeentelijke
bedrijf voor openbare verlichting.

chine naar de weefgetouwen wordt
geleid. Deze ‘infrastructuur’ is uiterst
complex, inefficiënt en veelal onbetrouwbaar.
Ņ In 1826 werd voor het beheer van
deze vorm van openbare verlichting de NV Amsterdamse Pijp Gas
Compagnie opgericht.
 De Sterlingmotor is gebaseerd op
een door R. Sterling in 1816 gepatenteerd principe. Het betreft een
hete luchtmotor waarbij afgewerkte
luchtvulling opnieuw gebruikt wordt
door deze weer op te warmen.
¤ De Ottomotor is een oorspronkelijk door N.A. Otto in 1876
gebouwde eencilinderviertaktmotor
met vlamontsteking. Tegenwoordig
(niet algemeen gebruikelijk) duidt
men hiermee alle typen twee- en
viertakt-mengsel- en inspuitmotoren
aan, waarbij de verbranding van het
brandstof-luchtmengsel door een
periodiek gestuurde, (inmiddels)
meestal elektrische ontsteking wordt
ingeleid. Het op de markt brengen
van de Ottomotor maakt de afhankelijkheid van stoomketels en kolentransport kleiner [Bikker, 1995].

ŋ Bekende voorbeelden zijn de

© De Dieselmotor is een zuiger-

weverijen waarin via drijfassen,
aandrijfwielen, riemen en dergelijke
energie van de centrale stoomma-
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motor, genoemd naar de uitvinder,
de Duitse constructeur Rudolf

Diesel (1858-1913), die door zijn
specialisatie in thermodynamica op
het denkbeeld kwam een verbrandings-motor te construeren die
het kringproces van Carnot zou
verwezenlijken en zo een hoog
nuttig effect zou bezitten. Na zeer
veel experimenteren kwam hij uit bij
een met water gekoelde, op kerosine
lopende motor met een compressiedruk van 35 maal de atmosferische
druk. In een Dieselmotor wordt
de lucht in een cilinder verdicht tot
een dusdanige druk en temperatuur,
dat ingespoten brandstof spontaan
ontbrandt. Als brandstof wordt
inmiddels speciale dieselbrandstof,
gasolie of ruwe olie gebruikt.
ņ Het voornaamste voordeel van de
‘nieuwe’ energiedragers is de flexibiliteit. De brandstoffen zijn eenvoudiger te transporteren dan hout en
kolen, en verbranding kan exacter
worden gereguleerd.
Ň Volgens de Vertellingen van
‘Miletus’ (600BC) was elektriciteit
reeds bekend bij de oude Grieken,
die uitvonden dat bij wrijven van
bont over verschillende substanties,
zoals amber, een elektrische lading
ontstond. De Grieken vonden
dat geladen amber knopen lichte
objecten konden aantrekken, zoals
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FOFSHJFTUFFETHSPPUTDIBMJHFSPQUFXFLLFO BOEFS[JKETWSBBHUIFUHFCSVJLPNTUFFET
LMFJOTDIBMJHFSFONFFSEFDFOUSBMFCFTDIJLCBBSIFJE<7FSLPPJKFO >%F[FXFOTMFJEU
VJUFJOEFMJKL NFEFEPPSWFFMPOUEFLLJOHFOJOEFFFFVXUPUIFUCFHJOWBOEFPOUXJLLFMJOH
WBOFMFLUSJDJUFJUŇ&MFLUSJDJUFJUXBTJOEFFFFVXBBOWBOLFMJKLFFOWFSTDIJKOTFMUPUWFSNBBL
FOEFNPOTUSBUJF)FUWFMFQJPOJFSTXFSLLSJKHUTFSJFV[FFSLFOOJOHOBEFGVOEBNFOUFMF
CFHSJQTWPSNJOHEPPS.JDIBFM'BSBEBZFO+BNFT$MBSL.BYXFMMň XBBSCJKMBBUTUHFOPFNEF
JOEF3PZBM4PDJFUZNFUEFOBBSIFNHFOPFNEFWFSHFMJKLJOHFOWFSCBBTU*O
[PSHU5FTMBWPPSFFOWFSEFSFEPPSCSBBLUFOCFIPFWFWBOFMFLUSJTDIFOFUXFSLFOŉ5FHFO
IFUFJOEFWBOEFOFHFOUJFOEFFFVXCFHJOUNFOUFEFOLFOBBOIFUPQ[FUUFOWBOOFUXFSLFO
PNJFEFSFFOWBOFMFLUSJDJUFJUUFWPPS[JFOŊ&SLPNUTUFFETNFFSCFIPFGUFBBODFOUSBMF
CFTDIJLCBBSIFJEWBOLSBDIUFOFMFLUSJDJUFJUŋ
5PUEFFFVXXJTTFMJOHJTIFUUPFQBTTFOWBOFMFLUSJDJUFJUOPHHFCBTFFSEPQHFMJKLTUSPPN
4UPPNLSBDIUXPSEUHFCSVJLUPNEFFMFLUSJDJUFJUPQUFXFLLFO*OXPSEUBBOEF
,JOEFSEJKLEPPSEF/7&MFLUSJTDIF7FSMJDIUJOH,JOEFSEJKLEFFFSTUF/FEFSMBOETF
PQFOCBSFFMFLUSJDJUFJUTDFOUSBMFHFPQFOE¤Ņ7BOFFOBMHFNFOFOVUTWPPS[JFOJOHJTWPPS
IFUFFSTUJOJO#MPFNFOEBBMTQSBLFNFUEFPQFOJOHWBOFFODFOUSBMFNFUUXFF
HFMJKLTUSPPNEZOBNPTWBOL87PPSBMWPPSWFSMJDIUJOHTEPFMFJOEFOTMBBUEFOVUT
WPPS[JFOJOHBBO%JUTVDDFTMFJEUJOUPUEFPQFOJOHWBOFFODFOUSBMFWBOUXFFNBBM
L8JO*+NVJEFOEPPSEF&FSTUF/FEFSMBOETDIF&MFLUSJDJUFJUT.BBUTDIBQQJK &/&. 
XBBSCJKWPPSIFUFFSTUEFLFV[FWBMUPQXJTTFMTUSPPN¤
haar, en dat ze als ze lang genoeg
wreven er zelfs een elektrische lading
kon overspringen. Tevens is in 1938
een object gevonden in Iraq, gedateerd op 250 BC, dat als de ‘Baghdad
Battery’ wordt aangeduidt, en lijkt
op een elektrochemische cel. Zij
het zonder wetenschappelijk bewijs
[Wikipedia, 2004], wordt verondersteld dat deze cel gebruikt is voor
‘elektropantsering’. Daarnaast zijn
er Egyptische muur-tekeningen
gevonden met beschrijvingen van
elektrische apparaten. In 1600 leidde
de Engelse wetenschapper William
Gilbert het woord ‘electricity’ af van
het Griekse ‘elektron’, tevens het
woord voor amber.
ň Michael Faraday (1791-1867):
Engels fysicus werd in 1825 directeur van de Royal Institution. In
het laboratorium van dit instituut
deed hij veel ontdekkingen en gaf
hij vermaarde lezingen. De eerste
belangrijke ontdekking was de
inductie (1831), waardoor mechanische energie omgezet kon worden
in elektrische energie. Met deze
ontdekking heeft hij het elektrische
tijdperk ingeleid. In 1833 ontdekte
hij de naar hem genoemde elektrolysewetten (Wet van Faraday). Van nog
groter belang was zijn onderzoek
naar de capaciteit van een conden-

sator. Zijn onderzoek op het gebied
van het magnetisme werd de grondslag van de mathematische behandeling van de veldsterkte door de
Britse natuur- en wiskundige James
Clerk Maxwell (1831-1879), wat
leidde tot de naar hem genoemde
differentiaalvergelijkingen (wetten
van Maxwell). Hiervoor ontving
hij de Adamsprijs. In 1847 toonde
Faraday met behulp van deze wetten
van Maxwell het Faraday effect aan
[Caenegem, 1979].
ŉ In een artikel voor een congres
van de Amerikaanse vereniging
van elektrotechnici beschrijft hij
het concept en de constructie van
apparatuur, dat geleid heeft tot
meerfasige wisselstroom overdracht
van elektrische energie, zoals de
meerfasige inductiemotor en de
verbeteringen aan het ontwerp van
de transformator [Sluis, 1993].
Ŋ Elektriciteit heeft ten opzichte
van de ‘nieuwe’ brandstoffen, het
additionele voordeel dat het volledig
‘schoon’ is op de plek van levering,
de service [Vries, 2002].
ŋ De invoering van de elektriciteit
gaf de windmolens nog een kleine
revival in gebieden die nog niet
waren voorzien van een openbaar
elektriciteitsnet. Pas na de 2e wereld-

oorlog groeide de elektriciteitdistributie dermate, dat de windmolen
van steeds minder belang werd. Wel
kwam in deze periode onderzoek op
gang naar de aerodynamika van de
windmolenbladen, hogere toerentallen door de toepassing van 2 of
3 wieken en het (theoretisch) maximaal winbare vermogen [Arkesteijn,
1981].
¤Ņ Deze eerste 'openbare elektriciteitscentrale' bestond uit een
ingemetselde stoomketel en een
80 PK stoommachine, die via een
drijfriem twee dynamo's aandreef.
Ze konden elk 200 lampen van
16 kaarsen bedienen. Het voorzieningsgebied omvatte een deel
van Alblasserdam en een deel van
Nieuwlekkerland. Twee kabels van
ongeveer 400 m lengte brachten
de stroom bij de 295 aansluitingen
[Verkooijen, 1996]. Al in 1889
wekt de firma Camphuis elektriciteit op voor zijn kartonfabriek
in Amsterdam, waarbij het tevens
wat (rest)stroom levert aan particulieren via de ‘Maatschappij Elektra’.
Als reactie op dit particuliere
initiatief wordt in 1900 het eerste
Gemeentelijke Elektriciteitsbedrijf
(GEB; Amsterdam) opgericht
[Nuon, 2004].
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%JTDVTTJFQVOUXBTXFMLTQBOOJOHTOJWFBVFSUPFHFQBTUNPFTUXPSEFO¤¤/BEF[FFFSTUF
DFOUSBMFWPMHFOBMTOFMNFFSFOPQWFSTDIFJEFOFQMBBUTFOJOIFUMBOEXPSEFOFMFLUSJDJUFJUT
OFUUFOBBOHFMFHE&MFLUSJDJUFJUJTFDIUFSOPHMBOHHFFOHFNFFOHPFE*OFFSTUFJOTUBOUJF
GVODUJPOFSFOEFOFUUFOBG[POEFSMJKL¤©6JUFJOEFMJKLJTIFU&EJTPOTWJOEJOH¤ņ EFHMPFJMBNQ 
EJF[PSHUWPPSEFBDDFQUBUJFWBOIFUQSPEVDUFMFLUSJDJUFJU%ËUPQFOUEFXFHOBBSBMHFIFMF
FMFLUSJmDBUJF
"BOIFUCFHJOWBOEFFFFVXXPSEUHFMFJEFMJKLCFHPOOFONFUIFUWFSCJOEFOWBOBMMF
PQFOCBSFFMFLUSJDJUFJUTOFUUFO¤Ň%FCFUSPVXCBBSIFJEWBOFMLJOEJWJEVFFMOFUOFFNUUPF
)FUJTIFUCFHJOWBOIFUHFLPQQFMEFFMFLUSJDJUFJUTOFU%FFMFLUSJmDFSJOHWBO/FEFSMBOEJT
[FFSTVDDFTWPM%JUCMJKLUVJUEFHSPFJWBOBMMFFOBMIFULSBDIUHFCSVJLJO"NTUFSEBNJOEF
QFSJPEFUPU¤ň*OXPSEUEFFFSTUF&MFLUSJDJUFJUTXFUWBOLSBDIU¤ŉ/BFFO
TUBHOBUJFWBOEFHSPFJHFEVSFOEFEF5XFFEF8FSFMEPPSMPHOFFNUEFVJUCSFJEJOHWBOIFU
L7 OFUFFOHSPUFWMVDIU FWFOBMTEFCPVXWBOEFCJKCFIPSFOEFPOEFSTUBUJPOT*O
OFNFOEFJOEF4&1¤ŊWFSFOJHEFFMFLUSJDJUFJUTNBBUTDIBQQJKFOIFUCFTMVJUUPUEFBBOMFHWBO
FFOMBOEFMJKLIPPHTQBOOJOHTLPQQFMOFUWBOL7JOIFU;VJEFO .JEEFOFO8FTUFOWBO
POTMBOEFOWBOL7WPPSIFU/PPSEPPTUFO4JOET[JKOBMMFDFOUSBMFT 45&( JO
/FEFSMBOEWFSCPOEFOEPPSFFOIPPHTQBOOJOHTOFUNFUPOEFSTUBUJPOTWBOL7FOL7
JOIFU/PPSEPPTUFO¤ŋ*O4&1WFSCBOELPNUNFOJOUPUIFUCFTMVJUIFUL7MBOEF
MJKLLPQQFMOFUUFCPVXFO©Ņ%FFFSTUFGBTFWBOEJUL7OFUXPSEUJOJOHFCSVJL
HFOPNFO)FUJTPPLJOEF[FWFOUJHFSKBSFOEBUFDPOPNJTDIFNPUJFWFOCJKEFPQXFLLJOH 
USBOTNJTTJFFOEJTUSJCVUJFWBOFMFLUSJDJUFJUFFOHSPUFSPMHBBOTQFMFO©
)FULPQQFMOFUJTWPMUPPJEFOPQFOLFMFVJUCSFJEJOHFOOB IFCCFOHFFOHSPUFWFSBOEFSJOHFO
NFFSQMBBUTHFWPOEFO#FHJOKBSFO[FWFOUJHPOUTUPOEFFOIFSOJFVXEFCFMBOHTUFMMJOHWPPS

¤ Door de transformatie naar 5000 ¤Ň In eerste instantie nemen de

Volt hoogspanning toe te passen,
kon het verzorgingsgebied tot in
de Zaan reiken, een voor die tijd
progressieve benadering [Smit,
1997].
¤¤ In Nederland is de brandspanning van de booglamp (50 Volt)
als richtwaarde genomen en de
distributienetten werden dan ook
voor 55 Volt uitgelegd (50 Volt plus
tien procent spanningsverlies). Later
werd dit 110 Volt, de booglampen
konden toen in serie geschakeld
worden. Bij de ontwikkeling van het
drieleidernet ging men over op 220
Volt [Sluis, 1993].
¤© Sommige steden gingen pas
later op ‘draaistroom’ over, zoals
Arnhem in 1912 en Utrecht in 1913.
Er hebben in ons land enkele jaren
gelijkstroom en ‘draaistroom’systemen naast elkaar bestaan [Sluis,
1993].
¤ņ Eén van Edison's belangrijkste
uitvindingen is de gloeilamp (1879).
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gemeenten de verschillende particuliere energiebedrijven over. Veel
lokale overheden realiseren daarbij
een eigen gasfabriek, terwijl de
duurdere elektriciteitsvoorziening
meestal in provinciale handen is.
De voordelen van het koppelen
van deze verschillende (regionale)
netten bestaan uit de noodzaak
tot minder centrales om tijdens
piekbelastingen bij te schakelen
en minder zogenaamde ‘draaiende
reserve’, benodigd om plotselinge
belastingsvariaties op te vangen.
Ook ontstaan nieuwe problemen: de
kortsluitstroom als gevolg van een
fout neemt bij koppeling van netten
toe, zodat vermogensschakelaars
moeten worden ingevoegd om deze
stromen te kunnen onderbreken.
De synchrone generatoren van alle
verbonden netten moeten niet alleen
dezelfde frequentie opwekken, maar
ook in de pas lopen [Sluis, 1993].
¤ň De industriële toepassing gaat

van 1 miljoen naar 55 miljoen kWh.
Al in de eerste helft van de jaren '20
verschijnt een hoogspanningsnet van
50 kV [Smit, 1997].
¤ŉ Deze wet bepaalt dat bedrijven
wel zelf stroom mogen produceren,
maar dat een concessie (een vergunning van de overheid) nodig is om
stroom te distribueren. De overheid
zorgt er in deze fase voor dat de
energievoorziening op peil en de
prijs laag blijft [Nuon, 2004].
¤Ŋ SEP: Samenwerkende
Elektriciteits Produktiebedrijven.
De organisatie is inmiddels opgeheven. De samenwerking van
de vier Nederlandse stroomproducenten paste niet in een vrije
markt en moest daarom volgens
de Elektriciteitswet van 1998
worden beëindigd. Een groot deel
van de werkzaamheden (evaluering, communicatie naar ‘buiten’)
wordt nu door de NEA verzorgt
(de B.V. Nederlandse Elektriciteit
Administratiekantoor).
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JOFFSTUFJOTUBOUJFXJOEFOFSHJF MBUFSPPL[POOFFOFSHJF©¤<"SLFTUFJKO >/BBTUEF
WFSEFSHBBOEFFMFLUSJmDBUJFJTEFWPOETUWBOEF BBSE HBTCFMWBO4MPDIUFSFOWBOCFMBOHWPPS
EF/FEFSMBOETFFOFSHJFCBMBOT©©*OXPSEUEF/FEFSMBOETF(BTVOJFPQHFSJDIU
"MTHFWPMHWBOOPPE[BLFMJKLFFOHSPUFJOWFTUFSJOHFOJOWFSCBOENFUEFFMFLUSJmDBUJFWBO
IFUMBOEHSPFJFOFJOE[FTUJHFSKBSFO CFHJOKBSFO[FWFOUJHFMFLUSJDJUFJUTMFWFSBODJFSTUPUHSPUF
SFHJPOBMFFOMBUFSQSPWJODJBMFQBSUJKFO©ņ&JOEKBSFO[FWFOUJHWJOEUFFOWPMHFOEFTQSPOH
QMBBUT"MTHFWPMHWBOFFOWBOVJUEF/BUJPOBMFPWFSIFJEHFTUVVSEF©ŇIFSTUSVDUVSFSJOHWBO
EFHBTWPPS[JFOJOHFOEFXFOTWBOHFDPNCJOFFSEFOVUTCFESJKWFOGVTFSFOEFSFHJPOBMF
HBTCFESJKWFONFUEFQSPWJODJBMFFMFLUSJDJUFJUTCFESJKWFO
*OXPSEUJOEF AOJFVXF PGAUXFFEF &MFLUSJDJUFJUTXFUWBTUHFMFHEEBUEFQSPEVDUJF
FOEJTUSJCVUJFWBOFMFLUSJDJUFJUHSPUFOEFFMTHFTDIFJEFOXPSEU©ň*O[JKOFSWBOEFDJSDB
ESJFIPOEFSEFOFSHJFCFESJKWFOVJUOPHEFSUJHPWFS*O[JKOEBUFSOPHWJKG BOOP
 "BOTMVJUFOEPOUTUBBUEPPSWFSBOEFSFOEEFOLFOPWFSEFSPMWFSEFMJOHUVTTFONBSLU
FOPWFSIFJE FOEFWFSPOEFSTUFMEFTDIBBMFOTZOFSHJFWPPSEFMFO FFOFFSTUFWPPS[JDIUJHF
BBO[FUUPUIFUMJCFSBMJTFSFOFOQSJWBUJTFSFO FFOWFSTDIVJWJOHWBOQVCMJFLOBBSQSJWBBU<8#4 
>0OEFSJOWMPFEWBOEF&MFLUSJDJUFJUTXFUWBOXPSEUEF/FEFSMBOETFFMFLUSJDJ
UFJUTTFDUPSHFMFJEFMJKLHFMJCFSBMJTFFSE©ŉ&OFSHJFNPFUXFUUFMJKLWSJKWFSIBOEFMCBBSFOWSJK
WFSLSJKHCBBS[JKO%FNPOPQPMJFQPTJUJFWBOEF/FEFSMBOETFFOFSHJFCFESJKWFOJTEBBSNFF
PQHFIFWFO*O/FEFSMBOEXPSEUPQDBQMBBUTFO HSPPUTDIBMJH TUSPPNPQHFXFLU©Ŋ

¤ŋ Eén STEG eenheid levert gemid-

deld genomen een vermogen van
341.000 kW (bij een verbruik van ca.
72.500 m3 gas per uur), wat neerkomt op een jaarverbruik van ruim
100 huishoudens [Electrabel, 2004].
©Ņ In de zestiger jaren worden de
problemen bij het transport van
elektriciteit steeds complexer: de
onderlinge verbondenheid van de
transmissienetten neemt toe en men
gaat over tot steeds hogere transmissiespanningen, met als gevolg dat
deze steeds meer knooppunten gaan
omvatten [Sluis, 1993].
© Hoogspanningsverbindingen
, oorspronkelijk aangelegd t.b.v.
betrouwbaarheid, worden steeds
vaker benut om elders opgewekte
elektriciteit goedkoop in te kopen
of om eigen overtollige productie te
slijten [Sluis, 1993].
©¤ Deze hernieuwde belangstelling
kwam voort uit de volgende ontwikkelingen: (a) toenemende zorg over
het milieu; (b) drastische stijging van

de olieprijjs; (c) dreigende uitputting van de fossiele brandstoffen;
(d) bewustwording van de eenzijdige afhankelijkheid van aardolie
en aardgas wat betreft de energie
voorziening; en (e) bewustwording
van de gevaren van kernenergie
[Arkesteijn, 1981].
©© De vondst leidt tot sluiting van
gasfabrieken of ombouw tot distributiecentra van aardgas. Elektriciteit
wordt niet langer met olie of steenkolen gemaakt, maar met –relatiefschoon aardgas. Daarnaast moeten
bij de meeste huishoudens, naast de
aanleg van de verbindende technische infrastructuur, alle fornuizen,
geisers en gaskachels worden omgebouwd.
©ņ Bekend zijn de PEB, PEN en
PGEM.
©Ň Vanuit efficiëntie overwegingen
(met bijbehorende lage energieprijzen), de wens van één leverancier
(en nota) voor alle nutsvoorzieningen, en beter gewaarborgde

continuïteit bij levering van stroom
en gas, wordt herstructurering
in gang gezet door minister Van
Ardenne.
©ň Dit wordt (mede) gedaan om
zo gelijkwaardige partners te laten
ontstaan ten behoeve van de fusies
met gasbedrijven, aangezien de
gasproductie in handen was van de
NAM en de Gasunie.
©ŉ Volgens Engels model (bedrijven
horizontaal en vertikaal splitsen, en
een sterke toezichthouder met ruime
sturende bevoegdheden). Als gevolg
van de na de ingezette liberalisering
niet verdwenen grote prijsverschillen
met omringende landen (dus:
grotere import van elektriciteit, en
dus afhankelijkheid) leidt dit model
tot sterke maatschappelijke twijfels
en politieke tegenstellingen [AER,
2003d].
©Ŋ Het totale opgestelde vermogen
bedraagt ongeveer 15 GW. Het gaat
om tamelijk grote eenheden van
tussen de 250 en 600 MW.
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Bijlage II
Samenvatting achtergrondstudie:
Ontwikkelingsgeschiedenis
(technische) afvalwater infrastructuur
#JKEFPOUXJLLFMJOHWBOQFSNBOFOUFOFEFS[FUUJOHFO JOIFUQPTUKBHFSTWFS[BNFMBBST
UJKEQFSL XFSEEFBBOWPFSWBOCFUSPVXCBBSESJOLXBUFSFOFFOHPFEFBGWPFSWBONFOTFMJKL
VJUXFSQTFMFOFOPWFSJHBGWBMWBOCFMBOH/FEFS[FUUJOHFOPOUTUPOEFOCJKSJWJFSFO CSPOOFO
PGXBUFSQVUUFO&FOWPVEJHFWPSNFOWBODPNQPTUUPJMFUUFOFO[FMGTVSJOFTDIFJEJOH[JKO
UPFHFQBTUJOPOEFSNFFS$IJOBFOFMEFSTJO"[JÑ<8JOCMBE >%FFFSTUF CFLFOEF 
POUXJLLFMJOHFOWBOTBOJUBUJFTZTUFNFO[JKOUJKEFOTEFPQLPNTUWBOEFHSPUFTUFEFOUF[JFO
%FFFSTUFTUFEFOPOUXJLLFMEFO[JDIJO.FTPQPUBNJÑ<1POUJOH >4PNNJHFIVJ[FO
XBSFOBBOHFTMPUFOPQFFOSFHFOXBUFSESBJOBHFTZTUFFN EBUPPLBGWBMBGWPFSEF*O#BCZMPO1
XBSFOUPJMFUUFOEJFWJBWFSUJDBMFTDIBDIUFOFOQJKQFOXFSEFOBBOHFTMPUFOPQCFFSQVUUFO)FU
CFUSPGVJU[POEFSJOHFO EFNFFTUFNFOTFOEVNQUFOIVOBGWBM JODMVTJFGNFOTFMJKLGFDBMJÑO 
HFXPPOPQTUSBBU1FSJPEJFLXFSEFOEFTUSBUFOPWFSEFLUNFULMFJ IFUBGWBMXFSE[PCFHSBWFO
FOEFTUSBBULXBNXBUIPHFSUFMJHHFO
%BBSOBBTUMFHEFO&HZQUFOBSFOSFFETW$IJSSJHBUJFXFSLFOBBO%F1FS[FOHSPFWFO
KBBSWPPS$ISJTUVTJOHFXJLLFMEFPOEFSBBSETFLBOBBMTZTUFNFO RBOBUTHFIFUFO XBBSWBO
FFOEFFMOPHJOHFCSVJLJTFOEFMFWFOTBEFSWPSNUWPPSWFMFMPLBMFEPSQTHFNFFOTDIBQQFOJO
*SBO<#FFL >
3POEW$CPVXEFOEF3PNFJOFOEFA$MPBDP.BYJNBFFODFOUSBBMSJPMFSJOHTTUFMTFMEBU
JOFFSTUFJOTUBOUJFXFSEBBOHFMFHEPNIFUNPFSBTESPPHUFMFHHFO-BUFSXFSEIJFS3PNF
HFCPVXE<$PPQFS >%F3PNFJOFOLFOEFOIFUCFMBOHWBOTDIPPOESJOLXBUFSFOEF
OPPE[BBLPNBGWBMPQBGTUBOEWBOEFESJOLXBUFSCSPOOFOUFEVNQFO*O)FSDVMBOFVN2
WPPS[BHFOEFJOXPOFSTWBOBGW$IJOIVOCFIPFGUFBBOXBUFSEPPSIFUUFPOUUSFLLFO
BBOSJWJFSUKFT7PPSEFIVJ[FOWBOEFSJKLFOHFCSVJLUFNFOSFHFOXBUFSEBUJOCFLLFOT
JNQMVWJJ EJF[JDIJOEFCPEFNWBOEFBUSJBCFWPOEFO WFS[BNFMEXFSE7BOEBBSXFSEIFU
XBUFSOBBSDJTUFSOFTHFWPFSE3&FOBOEFSFXBUFSCSPO[JKOQVUUFO)FUBBOUBMHFTMBHFOQVUUFO
XBTTUFSLBGIBOLFMJKLWBOEFIPPHUFWBOIFUHSPOEXBUFSQFJM4/BHFOPFHFMLIVJTXBTWPPS
 In de klassieke Babylonische

periode (ca. 500 v.Chr.) had de
binnenstad, met de vele paleizen
en tempels aan weerszijden van de
Eufraat een oppervlakte van 400
hectare, en was omringd door een
dubbele muur. De veel grotere
'buitenstad' had een oppervlakte van
1200 hectare en was slechts door
een enkele muur omgeven [Ponting,
1994].

¤ Herculaneum (Ercolano) is

(volgens een sage) door Heracles
gesticht, vermoedelijk als een
Griekse kolonie (ca. 6e eeuw v.C.)
en kwam in de 4e eeuw v.C. onder
gezag van Rome. Het stadje lag
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in Campanië aan de voet van de
Vesuvius, ca. 7 kilometer ten oosten
van het huidige Napels en werd in
79 n.C. bedolven onder een 16 meter
hoge laag vulkanische modder. Nog
steeds vinden opgravingen plaats
[Caenegem, 1979].
© De in het impluvium opgevangen
hoeveelheid regen was voldoende
om de jaarlijkse behoefte aan
drinkwater van 5 tot 6 personen
te dekken. Ondanks de extra optie
van in ondergrondse cisternen
opgeslagen regenwater gaven de
Romeinen de voorkeur aan putten,
omdat die minder gevoelig waren
voor seizoensinvloeden, zoals de
sterk fluctuerende regenval [Jansen,

2003]. De minder rijken gebruikten
vooral grondwater, via loden
leidingen naar de afzonderlijke
huizen aangevoerd. Voor hen die
een aansluiting op de waterleiding
niet konden betalen was er water uit
de openbare fonteinen. Een aquaduct voerde daartoe tevens water
aan uit de bergen [Wiggers, 1991].
ņ In Herculaneum op 3 meter
onder het maaiveld. In de Romeinse
havenstad Ostia op 10 meter- en in
Pompeji zelfs op 30 meter onder
maaiveld. Een put slaan in Pompeji
was duur en werd dus alleen gedaan
voor gebouwen met een groot
waterverbruik, zoals badhuizen
[Jansen, 2003].

Bijlagen

[JFOWBOFFOUPJMFU PPLPQEFWFSEJFQJOHFO 'BFDFTFOVSJOFLXBNFOJO)FSDVMBOFVN
BBOWBOLFMJKLJOCFFSQVUUFOUFSSFDIU/BEFBBOMFHWBOEFPQFOCBSFESJOLXBUFSWPPS[JFOJOH
XBTFSTPNTPPLBGWPFSWJBEFSJPMFSJOH57PMHFOT+BOTFOT<>CMFFLEBUEF3PNFJOFO
WPPSEFESJOLXBUFSFOBGWBMXBUFSWPPS[JFOJOHBMUJKEEF[FMGEF CBTJT PQMPTTJOHFOHFCSVJLUFO 
WPPS[PWFSBMUIBOTEFPNTUBOEJHIFEFOEBUUPFMJFUFO6
%FIVJ[FOEJFPQIFUXBUFSMFJEJOHOFUXFSLXBSFOBBOHFTMPUFOIBEEFOOBHFOPFHBMUJKETQPFM
UPJMFUUFO0OEFSFMLFTUSBBUJO)FSDVMBOFVNMBHFFOSJPPMEBUJOEFFFSTUFQMBBUTEJFOEFWPPS
EFBGWPFSWBOIFUBGWBMXBUFSWBOUPJMFUUFOFOLFVLFOTFOIFUPWFSMPPQXBUFSWBOEFJNQMVWJJ7
)FUSFHFOXBUFSXFSECPWFOHSPOET WJBEFTUSBBUBGHFWPFSE80PLJOEFEPPSEF3PNFJOFO
WFSPWFSEF8FTUFSTFTUFEFO [PBMT-POEFOFO1BSJKT MFHEFO[JKFFOSJPMFSJOHTTZTUFFNBBO
%FTBOJUBUJFTZTUFNFOSBBLUFOJOWFSWBMOBEFJOFFOTUPSUJOHWBOIFU3PNFJOTFSJKL9
%FTBOJUBJSFWPPS[JFOJOHFOXFSEFOHFSFEVDFFSEUPUIVONFFTUQSJNJUJFWFWPSNFOEF
WFSXPSWFOWBLLFOOJTFOWBBSEJHIFEFOXFSEFOOJFUPWFSHFESBHFO"GHF[JFOWBOXBUFSQVUUFO 
LFOEFOEFNJEEFMFFVXTFTUFEFOHFFOPQFOCBSFESJOLXBUFSWPPS[JFOJOHFOHFFOTQPFM
UPJMFUUFO%FQFSTPPOMJKLFIZHJÑOFTUPOEPQFFOMBBHQFJM0OEBOLTIFUGFJUEBUWBOBGIFU
KBBSEFPOUXJLLFMJOHWBOEFUIFPSFUJTDIFLFOOJTPWFSXBUFSTUSPNJOHFOXBUFSIVJT
IPVEJOHHSPUFTQSPOHFONBBLUF<8JHHFST >HFMEUEBUFSJOEFQFSJPEFWBOBGEF
3PNFJOTFUJKEUPUBBOEFFFFVXSFMBUJFGXFJOJHPOEFSOPNFOXFSEPQIFUHFCJFEWBO
TBOJUBUJF%FCFMBOHSJKLTUFNBOJFSPNWBOBGWBMBGUFLPNFO WMPFJCBBSFOWBTU XBTPNIFU
PQTUSBBUUFEVNQFO10*OTPNNJHFTUFEFOXBTXFMFFOSFJOJHJOHTEJFOTU NBBSEF[FXBTWBBL
QSJNJUJFGFOLMFJOTDIBMJH
*OWFFM$IJOFTFTUFEFOIBENFOXFMFFOTZTUFFNVJUHFEBDIU"GWBMXFSEIJFSJOUPOOFOWPPS
IFUIVJTHFHPPJE EJFWFSWPMHFOTEPPSFFOTDIPPONBBLQMPFHHFMFFHEXFSEFO%FJOIPVE
XFSEHFCSVJLUPNEFTBXBTUFCFNFTUFO#FMBOHSJKLOBEFFMWBOIFUHFCSVJLWBONFOTFMJKL
BGWBMBMTNFTUoJO$IJOBUPUJOEFFFFVXJTEFWFSTQSFJEJOHWBO[JFLUFWFSXFLLFST XBU
UPUEBSNJOGFDUJFTLBOMFJEFO11
Ň In de vergelijking tussen Ostia,

Herculaneum en Pompeji vinden
we verschillen -en overeenkomsten. Regen- en afvalwater verdween
alleen in Ostia door het riool (i.v.m.
de hoge grondwaterstand functioneerden beerputten hier minder
goed). In de twee andere steden liep
dit afvalwater, doordat zij op een
helling lagen, deels via de straten de
stad uit [Jansen, 2003].
ň De structuur van de bodem, het
grondwaterpeil en de hellingshoek
van het terrein verschilden van stad
tot stad. Ook de inwoneraantallen
van de steden verschilden. Jansen
[2003] onderzocht Herculaneum,
Ostia en Pompeï. In alle drie
steden werd water via aquaducten
uit bronnen in de heuvels aangevoerd die vervolgens het leidingnet
voedden. Het hoogteverschil binnen
de stad bedroeg in Pompeji 33
meter, in Herculaneum 15 meter.
Door de bouw van watertorens
op verschillende hoogtes werd
dit hoogteverschil gereduceerd tot

maximaal 7 meter, zodat de druk in
de leidingen te hanteren viel. Ostia
was vlakker, waardoor watertorens
i.v.m. uitbalanseren van drukverschillen niet noodzakelijk waren.
ŉ De Romeinen waren vanwege
illegaal aftappen via de aansluitingen
van de loden drinkwaterleidingen
tevens de eersten die de leidingdiameters, maar ook het gewicht van
de leidingen per eenheid van lengte,
standaardiseerden [Wiggers, 1990].
Ŋ Gesteld kan worden dat de
meeste ‘moderne’ steden van de
21e eeuw (tot nu toe) ten hoogste
het beschreven systeem van
Herculaneum evenaren.
ŋ Als voornaamste reden gold dat
voor de instandhouding ervan een
effectieve overheid en een sterk
leger nodig was [Cooper, 2000].
In het Romeinse Rijk vormden de
steden het fundament van de staat;
de politieke organisatie berustte in
hoofdzaak op stedelijke gemeenten,
de ‘municipia’. Het platteland was

slechts buitengebied van de stad.
Met de invallen van de Germanen
en Westgoten in de 8e eeuw veranderde dit dramatisch:staatsambtenaren trokken weg, scholen werden
gesloten, postverkeer hield op, de
geregelde voedsel- en afvalwatervoorziening verdween of werd
verwaarloosd. De invallen en plunderingen van de Noormannen in de
9e en 10e eeuw deden in bepaalde
delen van het Rijk de rest [Pirenne,
1990].
Ņ Sommige huizen hadden beerputten, maar deze waren zelden
aangesloten op een riool. Ze waren
vaak slecht gebouwd en lekten,
zodat de inhoud regelmatig bij de
buurman in de kelder terecht kwam.
Aangezien er geen toiletten waren
deed men de behoefte waar mogelijk. Alleen in kastelen en bij rijkelui
had men 'schijthuizen', aangebracht
aan het huis (meestal boven water
gesitueerd) [Ponting, 1994].
 Aan het begin van de 20e eeuw
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)FUFFSTUFXBUFSDMPTFU XD [PBMTXFEBUOVLFOOFO XFSEJOVJUHFWPOEFOEPPS
)BSSJOHUPO POUXPSQFO JOUXFFWFSTJFT WPPSLPOJOHJO&MJ[BCFUI*1BTUFHFOIFUFJOEFWBO
EFFFFVXXFSEEFXDEPPSEF-POEFOBSFOHFBDDFQUFFSE*OEF[FMGEFFFVXXPSEFOPPL
WFSTDIJMMFOEFTPPSUFOWBOFFODPNQPTUDMPTFUHFQBUFOUFFSE&ÏOWBOEFFFSTUFOJTEFJO
EPPS)FOSZ.PVMFHFQBUFOUFFSEFABBSEFDMPTFU
*OXFSEWPPSIFUFFSTUFFODIFNJTDIFCFIBOEFMJOHWPPSIFUWFS[BNFMEFBGWBMXBUFS
HFCSVJLU.FOHFCSVJLUFLBMLPNEF[XFWFOEFTUPGVJUIFUBGWBMXBUFSUFMBUFOOFFSTMBBO
%PFMXBT OBBTUIFU[VJWFSFOWBOIFUSJPPMXBUFS IFUQSPEVDFSFOWBOHVBOP WPHFMNFTU 12
%PPSFFOTUFSLFUPFOBNFWBOEFCFWPMLJOHTEJDIUIFJE JOEFHSPUFTUFEFO POUTUBBOFJOE
FFFVXTUFFETTMFDIUFSFIZHJÑOJTDIFPNTUBOEJHIFEFO%FUPFOBNFWBOJOEVTUSJÑMF
CFESJKWJHIFJE[PSHUCPWFOEJFOWPPSFFOTUFFETHSPUFSFTUSPPNBGWBMTUPĊFO"MEF[FTUPĊFO
LPNFOTBNFONFUEFGFDBMJÑOJOTUSBUFO HSBDIUFO SJWJFSFO NFSFOFOVJUFJOEFMJKL[FF
UFSFDIU13*OEFFFFVXTUBSUEFBBOMFHWBOSJPMFSJOH PNFDPOPNJTDIFSFEFOFO XPIFU
CFWPSEFSFOWBOEFCFHBBOCBBSIFJE FOPNTUSBBUWVJMXFHUFTQPFMFO XBBSEPPSEFCJKLPNFOEF
TUBOLPWFSMBTUWFSNJOEFSU)FUBGWBMXBUFSXPSEUMBOHTEFLPSUTUFXFHOBBSPQQFSWMBLUFXBUFS
HFMFJE140NEBUEFBGWBMTUSPNFOTUFFETHSPUFSXPSEFOSBLFOEFOBUVVSMJKLFQSPDFTTFO [PBMT
CJPMPHJTDIFBGCSBBLFOEFEBBSNFFHFQBBSEHBBOEF[VVSTUPGDPOTVNQUJFVJUCBMBOT(FWPMH
JTEBUEFTUFFETWFSEFSHBBOEF[VVSTUPnPPTIFJEWBOPQQFSWMBLUFXBUFSMFJEUUPUSPUUJOHT
QSPDFTTFO WJTTUFSGUF TUBOLPWFSMBTUFO[JFLUFT5JKEFOTEFJOEVTUSJÑMFSFWPMVUJF15HSPFJUEF
CFWPMLJOHPOEBOLTTUFSGHFWBMMFOEPPSJOGFDUJF[JFLUFO[PBMTDIPMFSBFOUZGVTFYQPOFOUJFFM
$IBEXJDL16TDISJKGUJOFFOSBQQPSUEBUEFCBTJTWPSNUWBOEFJOBBOHFOPNFO
A1VCMJDIFBMUI"DU)JFSJOXPSEFOEFWPMHFOEFBBOCFWFMJOHFOHFEBBO<$PPQFS >
  ESJOL XBUFSWPPS[JFOJOHBBOFMLIVJT
 HFCSVJLWBOXDTJOQMBBUTWBOPVEFSFTZTUFNFO [PBMTQSJWBUFO
 IFUXBUFSNFUFFOBGWPFSFOOBBSIFUSJPPMJQWIFUFFSTUJOCFFSQVUUFOUFCFXBSFO
 SJPMFOBBOMFHHFOEJFPPLIFUWMPFJCBSFBGWBMWBOEFTUSBBUPQOFNFO
 BGWBMXBUFSWFS[BNFMFOJOSJPMFOEJFIFUXBUFSPWFSCSFOHFOOBBSMBOECPVXHFCJFEFO
 XBBSEFCFNFTUFOEFXBBSEFWBOIFUXBUFSLBOXPSEFOHFCSVJLU
%S+PIO4OPXMFHUBMTFFSTUFEFMJOLUVTTFO[JFLUFOFOTBOJUBJSFWPPS[JFOJOHFO17)FUFFSTUF
VJUHFCSFJEFSJPPMOFUXFSL NFULFONFSLFO[PBMTXFEJFWBOEBBHEFEBHLFOOFO XFSEFFSEFS

had 90% van de bevolking in China
ingewandswormen; in 1948 was
een kwart van alle sterfgevallen het
directe gevolg van door faecaliën
overgedragen infecties.
¤ Het systeem kende grote nadelen.
Zo werd maar tweederde van de
vervuiling verwijderd en werd een
veel grotere hoeveelheid vervuild
slib geproduceerd die moeilijk te
verwijderen was [Ponting, 1994].
© Urine werd in Europa (nog) lange
tijd gebruikt voor allerlei toepassingen: voor het schoonmaken, het
verzachten van wol, harden van
staal, looien van leer en verven van
kleren [Esrey, 2000].

ņ Indien opperlvlaktewater niet

voorhanden is of om economische
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redenen niet met afvalwater mag
worden belast wordt het naar vloeivelden gepompt [Wiggers, 1990].
Ň Zo tussen 1750 en 1870.
ň James Chadwick was een Engelse
advocaat die zich inzette voor de
verbetering van leefomstandigheden
in de sloppenwijken van Londen.
ŉ John Snow (1813-1858) was
een Brits arts met een praktijk in
Londen. Hij werd in 1849 lector
in de forensische geneeskunde.
Bestudeerde het uitbreken van
cholera en toonde als eerste aan
dat dit verband hield met de drinkwatervoorziening. In 1854 weet
hij dit te bewijzen. Tijdens een
grote cholera uitbraak in Londen
rapporteerde hij hoeveel doden er

vielen onder de klanten van twee
verschillende drinkwaterleveranciers.
In het ene gebied bleken per 10.000
huishoudens 315 sterfgevallen
te zijn, terwijl dit bij het andere
gebied 37 waren per 10.000 huishoudens. De eerste leverancier, de
Southwark Water Company, haalde
haar water uit het zwaar vervuilde,
lager gelegen stroomgebied van de
rivier de Thames, terwijl de –minder
belaste- leverancier Lambeth Water
Company het water uit een hoger
gelegen stroomgebied haalde. In
één wijk stierven zelfs 500 mensen
aan de cholera. De bewoners bleken
water te drinken van een pomp op
Broad Street, die in contact stond
met sterk verontreinigd grondwater
[Caenegem, 1979; Cooper, 2000].

Bijlagen

JO HFÕOTUBMMFFSEJO)BNCVSH18EPPSEF&OHFMTFJOHFOJFVS-JOEMFZ*OEJUTZTUFFN
XPSEFOEFIPPGESJPMFSJOHFOFFOTQFSXFFLTDIPPOHFTQPFMEEPPSFFOXBUFSTUSPPN
%JUTZTUFFNNBBLUWFFMJOESVLFOTUBBUNPEFMWPPSFOLFMFBOEFSF&VSPQFTFTUFEFO XBBS
&OHFMTFJOHFOJFVSTXFSL[BBN[JKO FOJOEF74WPPSEFTUFEFO/FX:PSLFO$IJDBHP
%FSJPMFSJOHJTJOEF[FQFSJPEFWPPSBMWBOFDPOPNJTDICFMBOH<8JHHFST >'FDBMJÑO
IFCCFO OFUBMTJOEF3PNFJOTFUJKEIBOEFMTXBBSEF*OWFFMTUFEFO[BNFMUEFAUPOOFNBO
EFNFTUTUPGJOFOWFSLPPQUEJFBBOCPFSFOFOUVJOEFST4PNTXPSEUEFWMPFJNFTUJOFFO
AQPVESFUUFJOSJDIUJOH PGSJPPMXBUFSCPFSEFSJKFO HFESPPHEFOWFSXFSLUUPULPSSFMWPSNJHF
NFTU0NIFUJO[BNFMFOUFWFSHFNBLLFMJKLFOXPSEFOJOFFOBBOUBMTUFEFOSJPPMTUFMTFMT
BBOHFMFHE19)JFSUPFCFIPSFOJOHFOJFV[FTZTUFNFO [PBMTCJKWPPSCFFMEIFUA-JFSOVS EBU
CFTDIPVXELBOXPSEFOBMTWPPSMPQFSWBOEFIVJEJHFWBDVàNSJPMFSJOH<8JHHFST >20
7BOBGIFUFJOEFWBOEFFFFVXCFHJOUNFOOBUFEFOLFOPWFSIFU[VJWFSFOWBOBGWBMXBUFS
EPPSNJDSPPSHBOJTNFO%JUJEFFCMJKLU[OUJKEUFWFSWPPSVJU211BTJOXPSEUFFO
WPMMFEJH[PHFOBBNEABDUJFGTMJCJOTUBMMBUJFHFCPVXE22
%JUTZTUFFNJTOV JOWFFMWBSJBOUFO EFCFMBOHSJKLTUFNBOJFSWBOSJPPMXBUFS[VJWFSJOH
6JU[POEFSJOHJT&OHFMBOE23#FIBMWFWPPSEFBGWPFSWBOBGWBMXBUFSJTWBOBGIFUCFHJOWBOEF
FFFVXEFSJPMFSJOHWBOHSPPUCFMBOHCJKEFPOUXBUFSJOHWBOESBTTJHFHFCJFEFO24

In de twee eeuwen voorafgaand aan
de 1e wereldoorlog stijgt de levensverwachting in Groot Britannië
van zeventien naar tweeenvijftig
[Buchanan, 2002].
Ŋ Het Hamburgse rioolsysteem is
de oudste van het Europese vasteland [Rakelmann, 2003].
ŋ Smeulers [1987] wijst op het
curieuze feit dat de benaming voor
het aanbrengen van toiletten in
woningen die aangesloten waren
op rioleringen “verstedelijking van
huizen” was. De term doelde niet
op kanalisering van uitwerpselen,
maar op de relatie met de manier
van denken in de sociologie, waar
kanalisering van bepaalde menselijke
gedragingen in grotere netwerken
(rolgedrag) met ‘verstedelijking’
wordt aangeduid.
¤Ņ De spoeltoiletten werden bij het
Liernur-stelsel aangesloten op gietijzeren leidingen die in een verticale
zigzagvorm onder de straat lagen.
De leidingen mondden uit in een
reservoir. Een stoommachine en een
vacuümpomp wekten in het systeem
een onderdruk op. Zodra de pomp
in werking trad, zoog zij de faecaliën, die zich in de laagste punten
van de leiding bevonden, naar het
volgende punt. In de bovenste delen
van de leiding bleef lucht aanwezig.
Spoelwater was onnodig en zelfs
ongewenst. Zodra het reservoir aan

het eind van de leiding volraakte,
werd het met dezelfde vacuümpomp geleegd in een tankwagen.
De ‘drek’ werd daarna rechtstreeks
aan boeren en tuinders verkocht
of naar een poudrette-inrichting
gebracht. In het Liernur-stelsel
mocht, vanzelfsprekend, geen regenwater afgevoerd worden, omdat dit
de mest te veel zou verdunnen. Het
Liernur-stelsel raakte in het begin
van de 20e eeuw in onbruik door de
introductie van chilisalpeter (nitraat)
als meststof [Wiggers, 1991], en de
aanvankelijk succesvolle ontwikkeling en inzet van het systeem liep
op niets uit vanwege het feit dat
men arme wijken had gekozen als
proefproject. Spoelwater dat in de
rijkere wijken nog wel nodig was
werd daarmee plots als een statussymbool beschouwd. De bewoners
gingen over tot het spoelen van hun
toiletten en de mest werd onbruikbaar voor de boeren [Zandberg,
1996].
¤ De rioolwaterboerderijen lieten
zien dat water dat eerst door zanden gravelachtige grond stroomde
schoner was dan wanneer er een
andere grondsoort werd gebruikt.
Dit leidde tot de ontwikkeling van
‘kunstmatige grond’, dat verder werd
ontwikkeld tot het ‘contactbed' en
uiteindelijk in 1890 tot het ‘biologische filter. Het bekendste biologische filter werd het ‘tricklingfilter’.

Door de ontdekking kwam het
sinds 1882 lopende onderzoek naar
het beluchten van gesedimenteeerd
rioolwater nagenoeg stil te staan
[Siemensma, 2000].
¤¤ Bij een actief-slib-installatie zetten
bacteriën met behulp van zuurstof
de biologisch afbreekbare verbindingen in het afvalwater om tot
water, koolzuurgas, nitraten, fosfaten
en andere oxyden en tot levend en
opnieuw afstervend celmateriaal
[Kop, 1993].
¤© In Engeland gold de wet van de
remmende voorsprong omdat men
voorop liep bij de ontwikkeling van
de Tricklingfilter en men deze al had
geïmplementeerd in veel steden en
dorpen. De investeringen om over te
stappen op een actief slib installatie
waren te groot waardoor tot op de
dag van vandaag in Engeland nog
steeds veel Tricklingfilters actief zijn
[Siemensma, 2000].
¤ņ Voor Nederland was de volksgezondheid in eerste instantie de drijfveer en niet, zoals bij andere landen
en bijv. bij de Romijnen, de afvoer
van hemelwater. Nederland kende
daarvoor reeds een uitgebreid stelsel
van kanalen, sloten en beken. Pas
later, vooral door de verdichtende
verstedelijking, werd ook de afvoer
van hemelwater een belangrijk(er)
doel van de riolering [Voorhoeve,
2002].
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*OEFKBSFOUXJOUJHPOUXJLLFMUFOSFBMJTFFSU-FCFSFDIU.JHHFFFOFDPMPHJTDITBOJUBUJFDPODFQU
WPPSTUFEFMJKLFHFCJFEFO25.JHHFTCFESJKGQSPEVDFFSEF FOWFSLPDIU MBUFSPPLFFOVSJOF
TFQBSBUJFUPJMFU EFA.FUSPDMP<8JOCMBE >
*OEFKBSFOEFSUJH WBOEFFFFVX XPSEFOBMMFHSPUFTUFEFOJO/FEFSMBOEWPPS[JFOWBO
VJUHFCSFJEFSJPPMTUFMTFMT26%FNJMJFVIZHJÑOJTDIFQSPCMFNFOHSPFJFOFOTUFFETNFFSTUFEFO
SJDIUFOFFOFJHFO3FJOJHJOHTEJFOTUPQ<)PFL >
0PLEFCFLFOETUFWPSNWBOIFUESPPHUPJMFUXPSEUJOEJFUJKEAVJUHFWPOEFOIFUDPNQPTU
UPJMFU  *OEFWFFSUJHFSKBSFOPOUXJLLFMUEF;XFFETFMFSBBS 3JDLBSE-JOETUSÚN EF
[PHFOBBNEFA$MJWVT.VMUSVN FFODPNQPTUUPJMFUNFUFFOTDIFJEJOHWBOVSJOFFOGBFDFT
<-JOETUSÚN > NBBSEFPOUXJLLFMJOHFSWBOTUBBUPNVJUFFOMPQFOEFSFEFOFOMBOHFUJKE
TUJM27 [PEBUIFU HFNFOHE XBUFSDMPTFUBMTOFMJOEFPOUXJLLFMEF WFSTUFEFMJKLUF XFSFME
TUBOEBBSEXPSEU)ZHJÑOFJTFFOCFMBOHSJKLFSFEFO#PWFOEJFOJTFSCJKEJUTZTUFFNHFFO
CFMFNNFSJOHNFFSPNBMMFTXBUNFOLXJKUXJMPQIFUSJPPMUFMP[FO28%FIPFWFFMIFJE
WFSPOUSFJOJHFOEFTUPĊFOJOIFUBGWBMXBUFSOFFNUPOSVTUCBSFOEUPF<8JHHFST >
"BOWBOLFMJKLJTIFU[FMGSFJOJHFOEWFSNPHFOWBOXBUFSXBBSPQEFSJPMFSJOHMPPTUWPMEPFOEF
PNEFBGWBMTUPĊFOUFWFSXFSLFO NBBSJOEFKBSFO[FTUJHMJKLFOEFHSFO[FOCFSFJLU<8JHHFST 
>&SLPNUWBOVJUEFNJMJFVCFXFHJOHFFOOJFVXFPOUXJLLFMJOHPQHBOHEJFEF
FFVXFOPVEFDPODFQUFOWBODPNQPTUUPJMFUUFO29FOVSJOFTFQBSBUJFUPJMFUUFO HFDPNCJOFFSE
NFUWFSOJFVXEF BDUVFMF UFDIOPMPHJFQSPCFFSUBBOUFQBTTFOBBOIFUNPEFSOFTUFEFMJKLF
MFWFO30<8JOCMBE >%FPOUXJLLFMJOHCMJKGUCFQFSLUUPUQJPOJFST31FOWJOEUXFJOJH
UPFQBTTJOHPQHSPUFTDIBBM32 [PEBUWBOIFUQSJODJQFWBOEFATDBMFFDPOPNZHFFOTQSBLFMJKLU
FOFFOEPPSCSBBLVJUCMJKGU
0NIFUNJMJFVQSPCMFFNBBOUFQBLLFOXPSEUJO/FEFSMBOEJOEF8FU7FSPOUSFJOJHJOH
0QQFSWMBLUFXBUFSFOWBOLSBDIU/BEJFOLPNFOPWFSBMJOTUBMMBUJFTJOHFCSVJLEJFFSWPPS
NPFUFO[PSHFOEBUIFUSJPPMXBUFS[POEFSFOTUJHFWFSPOUSFJOJHJOHPQPO[FSJWJFSFOXPSEU
HFMPPTE337PPSEFWFSXJKEFSJOHWBOGPTGBUFOXPSEUJOIFUHFCSVJLWBODIFNJTDIF
CFIBOEFMJOHOJFVXMFWFOJOHFCMB[FO%F[FNFUIPEFXPSEUOPHTUFFETHFCSVJLU
%FBBOEBDIUCJKIFUWFSCFUFSFOWBOEF[VJWFSJOHTQSPDFTTFOHBBUJOEFMBBUTUFESJFEFDFOOJB
WBOEFFFFVXWPPSBMVJUOBBSIFUPQUJNBMJTFSFOWBOEFWFSXJKEFSJOHWBONJMJFVCFMBTUFOEF
TUPĊFO[PBMTBNNPOJVN OJUSBBUFOGPTGBBUFOOBBSIFUEFTJOGFDUFSFO

¤Ň Zie hiervoor ook de proloog

‘Duurzame Ontwikkeling in
perspectief ’.
¤ň Eind 1930 werd in de behandeling van rioolwater voor het eerst
denitrificatie gebruikt [Cooper,
2000].
¤ŉ In het laatste decennium van de
20e eeuw is de ontwikkeling weer
op gang gekomen in de Verenigde
Staten en Canada, en in mindere
mate ook in Nederland bij ‘De
twaalf Ambachten’ uit Boxtel.

¤ŋ Inmiddels zijn er in Europa vele

duizenden succesvolle toepassingen
[Otterpohl, 2000].
©Ņ De ‘moderne’ eisen voor deze
(nieuwe generatie) compost toiletten
komen neer op attractief ontwerp,
vrij van geurtjes en insecten (met
name vliegen), eenvoudig in gebruik,
effectieve pathogeen vernietiging en
kosteneffectiviteit [Winblad, 2000].
© Hiermee krijgt het een geitenwollensokken imago. Diverse ‘aanvangsproblemen’ (vliegen, geurtjes, onvol¤Ŋ Dit was vooral het gevolg van het doende compostering en primitief
feit dat het winnen van meststoffen ontwerp) zorgen ervoor dat voor
grote groepen in de maatschappij
uit de afgevoerde faecaliën econoeen gelijk comfortniveau in gebruik
misch niet meer aantrekkelijk was.
Zo kan gesteld worden dat “in deze niet lijkt aangetoond.
periode het afgevoerde water afval- ©¤ Een uitzondering is in de
water werd” [Wiggers, 1990].
Hermosa Provincia gemeenschap,
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een wijk die bestaat uit ca. 130 huishoudens in een zeer hoge dichtheid
op de top van een kleine heuvel in
centraal San Salvador. Deze gemeenschap lostte haar sanitatieprobleem
ca. 10 jaar geleden op door urineseparatie toiletten te bouwen (LASF
type) tegen of in de woningen.
Andere projecten bevinden zich
nagenoeg allemaal op de schaal van
‘de buurt’, zoals in Mexico-City,
Nanning (China), of een ‘ensemble’
van gebouwen binnen één organisatie, zoals de Kalmar Universiteit in
Zweden [Winblad, 2000].
©© Sinds de invoering van het
gemengde rioolstelsel zijn nagenoeg
alle ontwikkelingen en veranderingen geïnspireerd door de wens
het milieu te beschermen.

Bijlagen

0PLEFCFIBOEFMJOH FOWFSXJKEFSJOH WBOTMJCXPSEUTUFFETCFMBOHSJKLFS34&SJTTQSBLFWBO
FFOFWFOXJDIUTTJUVBUJFUVTTFOQPTJUJFWFFOOFHBUJFWFFĊFDUFOWBOEFHFSFBMJTFFSEFAFOEPG
QJQFUFDIOPMPHJF<3BLFMNBOO >%FHBOHCBSFBGWBMXBUFS[VJWFSJOHTJOSJDIUJOHFOCMJKLFO
OJFUWPMEPFOEFJOTUBBU[JKOPNNFFSEFSFNJDSPWFSPOUSFJOJHJOHFOUFWPPSLPNFO35#JOOFO
EFHSPUFIZESPMPHJTDIFLSJOHMPPQWPSNUEFPQUFMTPNWBOEFPOHFXFOTUFBDDVNVMBUJFWBO
NJMJFVWSFFNEFTUPĊFOVJUEFWFSTDIJMMFOEFLMFJOFIZESPMPHJTDIFLSJOHMPQFOFFOTUFFETHSPUFS
QSPCMFFN&FOEFFMWBOEF[FTUPĊFOLBO[FMGTEPPSFFODPNCJOBUJFWBOEFNFFTUHFBWBO
DFFSEF[VJWFSJOHTUFDIOJFLFOOJFUBGEPFOEFWFSXJKEFSEXPSEFO367BOEBBSAWPPSLPNFOJT
CFUFSEBOHFOF[FO7JBEFWFMFPWFSTUPSUFOFOEFTUFFETWBLFSWPPSLPNFOEF
QJFLCFMBTUJOHFO37CJKIFWJHFSFHFOWBMXPSEUIFUPQQFSWMBLUFXBUFS POEBOLTUPFOFNFOEF
NBBUSFHFMFO JOPOWFSBOUXPPSEFIPFWFFMIFJECFMBTUNFUWFSPOUSFJOJHEBGWBMXBUFS
)FUJTWBOCFMBOHEJUBMMFTUFQMBBUTFOCJOOFOEFBDUVFMFTUBOEWBO[BLFOPQNPOEJBBM
OJWFBVJOXFSEOPHWBOBMIFUBGWBMXBUFSJOEFXFSFMEEJSFDU [POEFS
CFIBOEFMJOHHFMPPTEPQIFUPQQFSWMBLUFXBUFS</JFND[ZOPXJDT -FUUJOHB >/PH
 NJMKBSENFOTFOIFCCFOXFSFMEXJKEHFFOFOLFMFWPSNWBOTBOJUBUJF38"MTHFWPMHIJFSWBO
TUFSWFOXFSFMEXJKEKBBSMJKLTOPHNJMKPFONFOTFOBBOEFHFWPMHFOWBOFSBBOHFSFMBUFFSEF
[JFLUFO<8)0 >0OEBOLTEFQSPDFOUVFMFWFSCFUFSJOHWBOEFESJOLXBUFSWPPS[JFOJOH
FOTBOJUBUJFJOPOUXJLLFMJOHTMBOEFO FFOHSPUFSEFFMWBOEFCFWPMLJOHJTBBOHFTMPUFOPQ
BEFRVBUFWPPS[JFOJOHFO JTTQSBLFWBOFFOXFSFMEXJKECF[JFOTVCTUBOUJÑMFWFSTMFDIUFSJOH
)FUEFFMWBOEFXFSFMECFWPMLJOHEBUHFFOBEFRVBUFWPPS[JFOJOHFOPQIFUHFCJFEWBO
TBOJUBUJFFOEFESJOLXBUFSWPPS[JFOJOHIFFGUTUJKHUJOEFNJOEFSPOUXJLLFMEFXFSFMEEFMFOBMT
HFWPMHWBOEFCFWPMLJOHTFYQMPTJF<,PQ >

©ņ Vooral sinds het in Europa

niet langer is toegestaan om slib
in zee te lozen en de regels voor
het verspreiden van slib over landbouwgrond strenger zijn geworden
[Cooper, 2000].
©Ň Meer dan 2000 stoffen zijn
bekend die als microverontreiniging
vrijwel ongehinderd de zuivering
passeren. Tot die stoffen behoren
zink, kwik, lood, cadmium, diverse
chloorverbindingen en aromaten
[Wiggers, 1991].
©ň Bedoeld zijn de polaire verbindingen, die zelfs via technieken
op basis van ozon, actieve kool en
membraanfiltratie amper voldoende
verwijderd kunnen worden [Kop,
1993].
©ŉ Voor veel (bestaande) delen

binnen de bebouwde kom (in
Nederland) zelfs vaker dan de door
de wetgever als grens aangemerkte
tien maal per jaar.
©Ŋ Terwijl 1,2 miljard mensen geen
toegang hebben tot ‘veilig’ drinkwater, 3 miljard mensen amper
toegang hebben tot adequate sanitatie, en 50% van al het vaste afval
op de wereld niet wordt ingezameld
[Schertenleib, 2000].
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Bijlage III
Samenvatting achtergrondstudie:
Technische infrastructuur;
onderdeel energie
&OFSHJFJTFFONPFJMJKLCFHSJQ;FCFTUBBUJOWFSTDIJMMFOEFWPSNFOFOLBOSFMBUJFGNBLLFMJKL
WBOEFFFOJOFFOBOEFSFWPSNXPSEFOPNHF[FU7PSNFOWBOFOFSHJF[JKODIFNJTDIF 
OVDMFBJSF UIFSNJTDIFFOLJOFUJTDIFFOFSHJF<-BU[LP >&MLWBOEF[FWPSNFOLBOXFFS
POEFSWFSEFFMEFOPQWFSTDIJMMFOEFXJK[FPWFSHFESBHFO PNHF[FUPGHFUSBOTQPSUFFSEXPSEFO
5SBOTQPSUPQUJFTWBOFOFSHJFWJBEFWBTUFJOGSBTUSVDUVVSJOEFHFCPVXEFPNHFWJOH[JKOFSPQ
EJUNPNFOUWPPSFMFLUSJDJUFJU¤  BBSE HBT©ņ WMPFJCBSF EJSFDUF FOFSHJFESBHFST CFO[JOF 
EJFTFM LFSPTJOF FUD XBSNUFWJBJOEJSFDUFFOFSHJFESBHFST XBSNXBUFS XBSNFMVDIU FUD Ň
%FESJFJOEFHFCPVXEFPNHFWJOHBBOXF[JHF TQFDJmFLWPPSFOFSHJFUSBOTQPSUBBOHFMFHEF
JOGSBTUSVDUVVSOFUUFOXPSEFOJOIFULPSUOBEFSUPFHFMJDIUňIFUFMFLUSJDJUFJUTOFU " IFU
BBSE HBTOFU # FOIFUXBSNUFOFU $ 
&FOCFMBOHSJKLPOEFSEFFMWBOIFUCFIFFSWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVS PGCSFEFSHFTUFME
IFUOFUXFSL JTEBUEF[FOJFUBMMFFOCFTUBBUVJUGZTJFLFJOGSBTUSVDUVVS NBBSEBUCFIFFSFS
FFOJOUFHSBBMPOEFSEFFMWBOJT.FUOBNFEFLXBMJUFJUWBOIFUQSPEVDUFOPGEFXJK[FWBO
MFWFSJOHJTBBOEFPSEF#JKFMFLUSJDJUFJUHBBUIFUPNIFUCJOOFOHFTUFMEFOPSNFOIPVEFOWBO
TQBOOJOH GSFRVFOUJF CMJOEWFSNPHFOFOOFUWFSWVJMJOHŉ#JKHBTVJUIFUPQESVLIPVEFOWBO
IFUOFUXFSLFOIFUCFIFFSTFOWBOEFLXBMJUFJUWBOIFUHBTRVBWFSCSBOEJOHTXBBSEF WPDIU
HFIBMUF POHFXFOTUFCFTUBOEEFMFO [PBMT[XBWFM FOIFUCJKNFOHFOWBOHFVSTUPG
7BOBGEFUXFFEFIFMGUWBOEFKBSFOOFHFOUJHWBOEFWPSJHFFFVXWPMUSFLU[JDI BOUJDJQFSFOE
PQEFMJCFSBMJTFSJOHNFEJPFFOTDIBBMWFSHSPUJOH
)POEFSEFOMPLBMFFOSFHJPOBMFFOFSHJFCFESJKWFO WBSJÑSFOEWBOHBTUPUFMFLUSJDJUFJU 
XPSEFO PG[JKOSFFETJOFOLFMFHSPUFSFCFESJKWFOTBNFOHFWPFHEŊ
 Potentiële energie van een voor-

werp binnen de invloedsfeer van
de aarde en kinetische energie van
een voorwerp in beweging zijn
beide voorbeelden van mechanische
energie. Verschillende vormen van
energie kunnen in elkaar omgezet
worden, vandaar ook dat er vaste
relaties zijn tussen alle verschillende
eenheden (KWh, MJ, m3, kg) waar
energie in uitgedrukt wordt.
¤ Het elektriciteitsnetwerk kan
ook gebruikt worden voor andere
doeleinden, zoals toepassing in de
informatie- en communicatietechnologie. Een voorbeeld is de ‘powerline
telecommunication’.
© Mogelijkheden worden op dit
moment getoetst in hoeverre het
(aard)gasnet, met meer of mindere
aanpassingen ook geschikt te
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maken is voor het transporteren
van andere energiedragers zoals
biogas (methaangas), stortgas,
syngas (biomassa) en waterstof
[AER, 2003a]. Gasleidingen kunnen
gebruikt worden als medium voor
de aanleg van glasfiberkabels. De
(technische) kwaliteit van gas in
termen van calorische waarde wordt
steeds meer van belang. Wanneer bij
andere gassoorten bijmenging in het
bestaande aardgasnet onvoldoende
leidt tot eenvoudige inpassing (kwaliteitsgaranties) of te veel nadelen
heeft kan het zijn dat deze energiedragers een eigen, nieuwe infrastructuur moeten hebben. Dit hoeft per
definitie niet in te houden dat het
een gelijkwaardig ‘fijnmazig’ net
moet zijn: door het nieuwe karakter
is het wellicht mogelijk afnemers te
concentreren.

ņ Voor de gasvormige en vloeibare

energiedragers geldt dat het in
flessen of tanks over de weg, het
water, het spoor en (bij hoge uitzondering) door de lucht getransporteerd kan worden. Bij de stroomopties, elektriciteit en warmte zou dit
theoretisch gezien ook kunnen, maar
is het nog niet gangbaar.
Ň Op de schaal van een regio is
de vraag naar warmte in energieeenheden uitgedrukt ongeveer vier
maal zo groot als de vraag naar
elektriciteit [Künneke, 2001].
ň Voor de materialisatie en de ketenonderdelen van de verschillende
netten zie Bijlage XI.

ŉ Netvervuiling zijn spanningsfluctuaties met andere frequenties dan
de netfrequentie.

Bijlagen

&SJTOPHHFFOTQSBLFWBOFFOWPMMFEJHFMJCFSBMJTBUJFWBOEFNBSLU*OJTCFTMPUFOEBU
WPPSIFUOFUCFIFFSEFMJCFSBMJTFSJOHXPSEUPQHFTDIPSUEFOFUUFONPHFOOJFUWFSLPDIU
XPSEFOFONPFUFOPOEFSUPF[JDIUWBOEFPWFSIFJECMJKWFOŋ&JOEIFFGUIFULBCJOFU
WFSWPMHFOTCFTMPUFOEJTUSJCVUJF OFU UFTDIFJEFOWBOEFQSPEVDUJFMFWFSJOHWBOFOFSHJF*O
BQSJMJTIFUXFUTWPPSTUFMIJFSUPFEPPSIFUQBSMFNFOUBBOHFOPNFO
0QTVQSBOBUJPOBBMOJWFBVTQFFMUFSOPHJFUTBOEFST7PMHFOTEF"MHFNFOF&OFSHJF3BBE
JTFSFFO[FLFSSJTJDPEBUEFWFSPOEFSTUFMEFDPODVSSFOUJFOJFUMFJEUUPUMBHFSFQSJK[FO PG
IPHFSFWPPS[JFOJOHT[FLFSIFJEFOEVVS[BBNIFJE<"&3 E>Ņ%JULPNUWPPSBMEPPSIFU
TUSBUFHJTDIHFESBHWBOiTMFVUFMTQFMFSTw EPNJOBOUFBDUPSFO PQFOPNEFFMFLUSJDJUFJUTNBSLU
EFWFSTDIJMMFOEFOBUJPOBMFPWFSIFEFOFOEFCFUSPLLFOFOFSHJFCFESJKWFO&FOWPPSCFFME
JOEJULBEFSJTEF PWFSIFJE HFTUVVSEFGVTJFUVTTFOIFU'SBOTF OBUJPOBMF HBTCFESJKGFOEF
HSPPUTUFFMFLUSJDJUFJUTNBBUTDIBQQJKJO0QNFSLFMJKLJTEFPQMPTTJOHTSJDIUJOHEJFXPSEU
BBOHFESBHFOEPPSEF&OFSHJFSBBE[FiEFOLUBBOTUVSJOHPQ&VSPQFFTOJWFBVw¤)FUJOEF
QSPCMFFNBOBMZTF I CFTDISFWFOTQBOOJOHTWFMEWBOEFBGTUBOEUVTTFOAQSPCMFFNFOPQ
MPTTJOHXPSEUEBBSNFFWFSEFSWFSHSPPUFOEFDPNQMFYJUFJUWBOAIFUTQFFMWFME[BMMFJEFOUPU
OPHNFFSFONFFSDPNQMFYFSFHFMHFWJOH©

Ŋ Van de 15 producenten op de

elektriciteitsmarkt in 1986 waren
(mede na de Elektriciteitswet ’89) in
1989 nog vier over. De Nederlandse
overheid wenste in 1997 dat de
‘Nederlandse vier’ zouden fuseren
tot één groot productiebedrijf, onder
de noemer GPB, ten behoeve van
een verhoging van de efficiency, een
betere concurrentie met het buitenland, en het tegengaan van overname door buitenlandse bedrijven.
Door onenigheid tussen de partijen
is het GPB uiteindelijk niet tot stand
gekomen, waardoor verwacht wordt
dat bedoelde bedrijven op termijn
overgenomen zullen worden door
grote(re) Europese spelers. Van de
huidige vier grote producenten zijn
twee ‘verticaal geïntegreerd’ met
‘retail’ (verkoop), te weten Nuon en
Essent. De twee ‘niet-Nederlandse
producenten zijn het Duitse E.ON
en het Belgische Elektrabel [AER,
2003d].
ŋ Privaat eigendom betekent
zwaarder toezicht (met meer regels/
bureaucratie) en extra kosten voor
de bedrijven zelf en de toezichthouder [AER, 2003c].
Ņ Volgens de Algemene
Energieraad zal de Europese elektriciteitsmarkt die naar verwachting ontstaat “een betrekkelijk
oligopolisch karakter hebben met
weinig effectieve concurrentie en
bijgevolg weinig prikkels om te

komen tot innovatie en permanente
kostenverlaging” [AER, 2003d]. Als
gevolg van de liberalisering dalen de
marktprijzen voor de verbruikers
in veel landen binnen de Europese
Gemeenschap. Dit betreft dan de
korte termijn. Door het oligopolische karakter van de markt waarop
een klein aantal (5 à 6) zeer grote
spelers actief zijn, en elk in een
(Eu)regio een dominante positie
innemen, of gezamenlijk in een
regio een oligopolie vormen [PWC,
2002], zal dit op de lange termijn
tot concurrentie op basis van kosten
en niet op basis van innovatie of
productdifferentiatie en daarmee
tot een statische markt leiden. In
dit verwachte scenario zal slechts
beperkte concurrentie tussen de
‘grensgebieden’ van de (Eu)regio’s
plaats vinden met als enige differentiatie ‘groene’ vs. 'gewone’ energie.
De kans op nieuwe toetreders wordt
daardoor beperkt en bij elektriciteitstekorten (die door kleinere
marges sneller plaats vinden) gaan
marktprijzen (in korte periodes)
zeer sterk stijgen [AER, 2003d]. De
‘Code rood’ periode als gevolg van
een relatief langdurige warme, droge
periode in de zomer van 2003 is hier
een eerste voorbeeld van.
 Bij het vormgeven van marktwerking is uitgegaan van een theoretisch-economische benaderingswijze:
“overheden zouden zich als ideale
marktmeester, spelers op de markt

als producenten en consumenten
volgens het boekje” gedragen. De
werkelijkheid is complexer: “alle
spelers vertonen strategisch gedrag”
[AER, 2003d], met als gevolg enkele
grote machtsconcentraties die de
dienst gaan uitmaken. Achtergrond
zijn individuele overheden die
uitgaan van stellingen gelijk die van
Bush, dat voorzieningszekerheid
slechts gegarandeerd kan worden
“when governments have enough
power to power the power of generation plants [New York Times,
januari 2001]. De Energieraad introduceert het dilemma “concurrentie
of dominantie” en stelt dat “de
landen die zich ‘naar de geest’ van de
liberalisering hebben gedragen, zoals
Nederland, hiervan het slachtoffer
kunnen worden” [AER, 2003c]. Een
voorbeeld hiervoor is dat door een
overheid een sterk bedrijf dat een
verbondenheid heeft met een gebied
als garantie kan worden gezien voor
de voorzieningszekerheid, werkgelegenheid en economische ontwikkeling van dat gebied.
¤ In eerdere beleidsstudies [AER,
2001] worden gelijksoortige
problemen onderkend en vertaald
in voorstellen tot maatregelen die de
geldende paradigma lijken te volgen:
“monitoring, informatieverzameling
en transparantie op nationaal gezien
strategisch niveau, ontwikkeling van
een stabiel investerings- en handelsklimaat op Europees niveau ten
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"E"&MFLUSJDJUFJUTOFU
&FOHFCSVJLFMJKLFPOEFSWFSEFMJOHJOIFUFMFLUSJDJUFJUTOFUJTEJFUVTTFOIFUUSBOTQPSUFOIFU
EJTUSJCVUJFOFU)FUUSBOTQPSUOFUIFFGUEFIPPHTUFTQBOOJOHTOJWFBVTFO[PSHUWPPSIFU
WFSCJOEFOWBOEFCFMBOHSJKLTUFDFOUSBMFTNFUDFOUSBWBOEFCFMBTUJOH XBBSWJBUSBOTGPSNBUPS
TUBUJPOTEFEJTUSJCVUJFOFUUFOXPSEFOHFWPFE)FUEJTUSJCVUJFOFU[PSHUWPPSIFUWFSEFMFOWBO
EFFMFLUSJTDIFFOFSHJFPWFSEFBBOHFTMPUFOHFCSVJLFST)FUUSBOTQPSUOFUXFSLUNFUIPHF
TQBOOJOHFO7BOVJUEFLOPPQQVOUFOJOEJULPQQFMOFUXPSEUFFOmKOFSWFSUBLU
IPPHTQBOOJOHTOFUPQPGL7HFWPFE%FWFSTDIJMMFOEFTQBOOJOHTOJWFBVTPOEFS
IFUIPPHTQBOOJOHTOFU[JKOHFLPQQFMEEPPSFFOBBOUBMTUBUJPOT
r WPFEJOHTTUBUJPOUVTTFOIFUPGL7IPPHTQBOOJOHTFOIFUNJEEFOTQBOOJOHT
USBOTQPSUOFU L7FOL7 
r WFSEFFMTUBUJPOUVTTFOIFUNJEEFOTQBOOJOHTUSBOTQPSUOFUFOIFUNJEEFOTQBOOJOHT
EJTUSJCVUJFOFU
r WFUTUBUJPOT XBBSEFNJEEFOTQBOOJOHPNHF[FUXPSEUJOMBBHTQBOOJOH 7 
%FTDIBBMHSPPUUFWBOEFPQXFLLJOHCFQBBMUPQXFMLTQBOOJOHTOJWFBV EVVS[BNF FOFSHJF
CSPOOFO[PBMTXJOENPMFOT XJOEQBSLFOPG[POOFDFMMFOXPSEFOBBOHFTMPUFO)PFHSPUFS
EFTDIBBM IPFIPHFSIFUTQBOOJOHTOJWFBVEBUCFTDIJLCBBSNPFU[JKOPNEFCSPOFSPQ
BBOUFTMVJUFO*OEJFOEFBBOTMVJUJOHPQFFOUFMBBHOJWFBVQMBBUTWJOEUPOUTUBBUNPHFMJKL
FFODBQBDJUFJUTQSPCMFFNNFUPWFSCFMBTUJOHUPUHFWPMH&FOBBOTMVJUJOHPQFFOUFIPPH
TQBOOJOHTOJWFBVLBO NBBSCSFOHUSFMBUJFGIPHFLPTUFONFU[JDINFFFOJTEVTPOMPHJTDI
<,àOOFLF >
7PPSIFUUSBOTQPSUWBOFMFLUSJTDIFFOFSHJFXPSEUJO/FEFSMBOEXJTTFMTUSPPN "MUFSOBUJOH
$VSSFOU "$ HFCSVJLUNFUEPPSHBBOTFFOGSFRVFOUJFWBO)[ņ"$TZTUFNFOIFCCFO
FFOBBOUBMOBEFMFO&ÏOEBBSWBOJTEBUEFUSBOTQPSUBGTUBOEWJBLBCFMTCFQFSLUJTEPPSEF
JNQFEBOUJFŇWBOEFFMFLUSJDJUFJUTLBCFMPGMJKO"MOBLJMPNFUFSJTIFUHVOTUJHFS%$
%JSFDU$VSSFOU LBCFMTUFHFCSVJLFO"$JTWPPSACFQFSLUFBGTUBOEFO[FFSQPQVMBJSFOWPPS
USBOTQPSUPWFSHSPUFSFBGTUBOEFO _LN WPPSBM%$WFSCJOEJOHFO
0PLOBEFJOHF[FUUFMJCFSBMJTFSJOHWBOEFFMFLUSJDJUFJUTNBSLULBOPQ&VSPQFFTOJWFBVOPH
OJFUHFTQSPLFOXPSEFOWBOÏÏOHFMJKLXBBSEJHFNBSLU MFWFMQMBZJOHmFME &SJTIPPHVJU
TQSBLFWBO CFQFSLU NFUFMLBBSWFSCPOEFOEFFMNBSLUFOCJOOFOFFOPWFSLPFQFMFOE
ATQFFMWFME EBUHFLFONFSLUXPSEUEPPSWFFMWFSTDIJMMFO HFPHSBmTDIFDPOUFYU UFDIOPMPHJF 
JOEVTUSJÑMFTUSVDUVVS FDPOPNJTDIFCFMBOHFO CFESJKGTFOQPMJUJFLFDVMUVVS <"&3 E>

aanzien van olie en gasproducerende landen; en het beperken van
de importafhankelijkheid van olie
en gas van de Europese Unie”.
De Raad zet in op: “schone kolentechnologie, alternatieve motorbrandstoffen en de mogelijkheid
onconventionele EU-voorraden aan
te boren”.
© Omdat de bevoegdheden en de
opstelling van mededingingsautoriteiten en toezichthouders, zo die er
al zijn in de diverse lidstaten, zeer
verschillend zijn en meer op de nationale omstandigheden gericht lijken
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[AER, 2003c].
ņ De voornaamste reden waarom
men in Nederland (en daarbuiten)
gekozen heeft voor een wisselstroom-net is dat transport met AC
eenvoudig getransformeerd kan
worden, zodat voor elke toepassing
de juiste spanning beschikbaar is,
en omdat wisselstroom een natuurlijke nuldoorgang heeft, waardoor
uitschakelen van stroomvoerende
delen van het systeem relatief
eenvoudig is. Deze twee voordelen
maken de technologie voor AC
minder complex dan voor DC.

Ň Impedantie (Z) is de verhouding

tussen elektrische spanning (V) en
stroom (I) in een wisselstroomketen.
Voor alleen een ohmse weerstand in
de keten met waarde R geldt: Z=V/I
=R; de impedantie is dan gelijk aan
de grootte van de weerstand. De
eenheid van impedantie is de ohm
(Ω),zoals van weerstand.
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7PPSCFFME;PFUFSNFFS 7JOFYMPDBUJF0PTUFSIFFN %F(SPFOF,SFFL
)FUCFIFFSWBOIFUFMFLUSJDJUFJUTOFUJOIFUHFCJFE%FMnBOE HFCJFEUVTTFO%FMGU #FSLFM
FO;PFUFSNFFS JTJOIBOEFOWBO&OFDP%FMnBOE&OFDP%FMnBOELPPQUFMFLUSJDJUFJUJO
CJKFMFLUSJDJUFJUTQSPEVDFOU&;)WPPSFFOWBTUFQSJKTQFSL8&MLKBBSNPFUEPPS&OFDP
BBOHFHFWFOXPSEFOIPFWFFM[FEFOLFOBGUFOFNFO[PEBUIFUFMFLUSJDJUFJUTCFESJKGIJFSPQJO
LBOTQFMFO0QIFUNPNFOUEBU&OFDPEFFMFLUSJDJUFJUIFFGUJOHFLPDIUWBMUIFUUPUBBOEF
NFUFSLBTUJOEFXPOJOHPOEFSIVOCFIFFS%JUIPVEUJOEBU[JK[PSHFOWPPSEFEJTUSJCVUJF
WBOEFFMFLUSJDJUFJU BBOMFHWBOOJFVXFBBOTMVJUJOHFOFOSFQBSBUJFT&OFDPESBBHUJOEF
SFHJP%FMnBOEEFFJOEWFSBOUXPPSEJOH&OFDPOFFNUPQUXFFQMBBUTFOFMFLUSJDJUFJUBGCJK
3PUUFSEBNFOCJK;PFUFSNFFS%FFMFLUSJDJUFJUXPSEUBGHFOPNFOPQL7FONFUCFIVMQ
WBOIPPHTQBOOJOHTMFJEJOHFOIFUHFCJFEJOHFCSBDIU7BOBGEF[FIPPGEMFJEJOHFOXPSEFO
BGUBLLJOHFOHFNBBLUOBBSEFXPPOHFCJFEFO*OEFXPPOHFCJFEFOXPSEUEPPSNJEEFMWBO
USBOTGPSNBUPSFOEFTUSPPNJO[PHFOBBNEFPOEFSTUBUJPOTPNHF[FUOBBSL7#JKCFQBMJOH
WBOIFUBBOUBMUSBOTGPSNBUPSFOJTEFSFHFMXPOJOHFOQFSUSBOTGPSNBUPS&FOL7
LBCFMOFUWPFEUWBOVJUEF[FPOEFSTUBUJPOTEF[PHFOBBNEFUSBOTGPSNBUPSIVJTKFTEJFJOEF
XJKLFOTUBBOPQHFTUFME*OEF[FUSBOTGPSNBUPSIVJTKFTXPSEUEFTQBOOJOHHFUSBOTGPSNFFSE
OBBS77BOEBBSMPQFOPOEFSHSPOET[PHFOBBNEFTUSJOHT CVOEFMTFMFLUSJDJUFJUT
LBCFMT EFXJKLJOFOXPSEFOQFSTUSJOHHFNJEEFMEXPOJOHFOHFWPFE7JBLBCFMWFSEFFM
LBTUFOJOIFULBCFMOFUMPQFOLBCFMTOBBSFMLFXPOJOHXBBS[FJOEFNFUFSLBTUVJULPNFOFO
BBOHFTMPUFOXPSEFOPQEFIVJTJOTUBMMBUJF
%VJEFMJKLXPSEUEBUPWFSIFUBMHFNFFOEFEJTUSJCVUJFOFUUFOOJFUNFFSPQEFNFFTUFċDJÑOUF
XJK[FXPSEFOBBOHFMFHE7FSBOEFSJOHFOXPSEFOPQLPSUFUFSNJKOOJFUWFSXBDIU%PPSEBU
CJKMJCFSBMJTFSJOHTQSBLFJTWBOFFOTUSJLUFTDIFJEJOHUVTTFOOVU BMHFNFFOCFMBOH FONBSLU
XPSEFOCFQBBMEFFċDJÑOUJFWFSIPHFOEFBGXFHJOHFOUVTTFOEFOFUXFSLFO QSPEVDUJFFO
IBOEFMPQWPPSIBOEVJUHFTMPUFO*OEJFOFFOFMFLUSJDJUFJUTTOFUXFSLCFESJKGCJKWPPSCFFMEFFO
UFLPSUBBOMFWFSJOHTDBQBDJUFJUDPOTUBUFFSUJNQMJDFFSUEFTUSJLUFTDIFJEJOHEBUIFUOFUXFSL
CFESJKGVJUTMVJUFOELBOSFBHFSFOEPPSEFBBOMFHWBOOJFVXFLBCFMTň<,àOOFLF >
/FUXFSLCFIFFSEFSTXJKLFOOJFUHSBBHBGWBOQSPDFEVSFTEJFBMKBSFOHFWPMHEXPSEFOŉ
)FUFMFLUSJDJUFJUTOFUCFTUBBUJO/FEFSMBOEVJULBCFMTNFUFFOWPMUBHFWBOUPU 
FFOUPUBMFMFOHUFWBOLJMPNFUFSFOFFOOFUWFSMJFTWBODBŊ)PFMBOHFSEFUF
PWFSCSVHHFOBGTUBOEIPFIPHFSEFTQBOOJOH%PPSEFIPHFSFTQBOOJOHJTEFTUSPPNTUFSLUF
LMFJO FOCMJKGUIFUWFSMJFTCFQFSLU)FUHBBUPNPQUJNBMJTBUJFWBOIFUFOFSHJFUSBOTQPSU
QSPDFT8FSFMEXJKEJTIFUBBOEFFMFYUSBIPHFTQBOOJOHCJKBGTUBOEFOWBONFFSEBOLN
TJOETEFKBSFOUBDIUJHTUFSLBBOIFUUPFOFNFO [PBMT FOL7ŋ

ň Indien niet sprake was geweest

van een scheiding tussen netwerkbeheerder en producent zouden er
twee (efficiëntere) opties zijn: (1)
uitbreiding van de elektriciteitsproductiecapaciteit op uitgezochte
plaatsen in het net, zodat de transportbehoefte afneemt, en (2) de
beïnvloeding van het afnamepatroon
van eindverbruikers zodanig is dat
van de bestaande capaciteit van
het net efficiënter gebruik wordt
gemaakt [Künneke, 2001].

ŉ Dit gebeurt niet alleen vanwege

de kosten maar ook vanwege de
gewenning en het gemak van het
volgen van het bestaande, bekende
patroon. Een voorbeeld is wanneer
binnen een string een deel van de
benodigde elektriciteit zelf opgewekt
wordt door middel van zonnepanelen. De leidingen kunnen dan,
binnen de geldende veiligheidseisen
voor stroomvoorziening, in principe
in aantal en in doorsnede verminderd worden. Dit wordt echter niet

gedaan: voor het gemak worden
alle strings altijd op dezelfde wijze
aangelegd [Friedeman, 2002].
Ŋ Er zijn in totaal 7,2 miljoen
afnemers, waaronder 6,4 miljoen
huishoudens en 65 grootverbruikers
[Künneke, 2001].
ŋ Voorbeelden zijn de 900 km lange
verbinding op 600 kV DC (Direct
Current) vanuit de watervallen van
Itaipu in Brazilië en enkele onderzeese transportleidingen in Noord
Europa. In Nederland is men
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/BHFOPFHBMMFFMFLUSJDJUFJUXPSEUDFOUSBBMPQHFXFLUEPPSLPMFO LPMFOWFSHBTTJOHT¤Ņ 
CJPNBTTB¤PGHBTHFTUPPLUFFMFLUSJDJUFJUTDFOUSBMFT LFSODFOUSBMFT¤¤ XBUFSLSBDIUDFOUSBMFT
PGWJB8,,hT¤©¤ņ0OHFWFFSFFOLXBSUWBOIFUWFSNPHFOJO/FEFSMBOECFTUBBUVJU[PHF
OBBNEFEFDFOUSBMFQSPEVDUJFDBQBDJUFJU WPPSOBNFMJKLXBSNUFLSBDIU FOJTHSPUFOEFFMTJO
IBOEFOWBOEFFOFSHJFWFSCSVJLFOEFJOEVTUSJF7BOIFUUPUBMFWFSCSVJLJO/FEFSMBOEXPSEU
DBHFÕNQPSUFFSE¤Ň
0QIPPHOJWFBVWFSCJOEUIFU[PHFOPFNEFLPQQFMOFUEFFMFLUSJDJUFJUTDFOUSBMFTPOEFSMJOH
%FTQBOOJOHMJHUUVTTFOEFFOWPMU)FULPQQFMOFUJTFFOCJKOBHFIFFM
CPWFOHSPOETHFMFHFOIPPHTQBOOJOHTOFUFOWPSNUWBOEFUPUBMFMFOHUFWBOIFU
/FEFSMBOETFFMFLUSJDJUFJUTOFU)FUUSBOTQPSUOFUWFSWPFSUEFFMFLUSJDJUFJUWBOEFDFOUSBMFTOBBS
EFBGOBNFHFCJFEFO%FTQBOOJOHMJHUEBOUVTTFOEFFOWPMU%FLBCFMT
CFWJOEFO[JDIWPPSIFUNFSFOEFFMCPWFOHSPOET)FUEJTUSJCVUJFOFUCSFOHUEFFMFLUSJDJUFJU
CJKEFHFCSVJLFST0Q FOL7XPSEUEFFMFLUSJDJUFJUHFUSBOTQPSUFFSEOBBSEF
SFHJPT FOPNWBUDBWBOEFUPUBMFMFOHUFWBOIFUFMFLUSJDJUFJUTOFU0Q  FO
L7 IFUNJEEFOTQBOOJOHTOJWFBVEBUWBOEFUPUBMFMFOHUFCFUSFGU XPSEUFMFLUSJDJUFJU
HFEJTUSJCVFFSEOBBSEFMBBHTQBOOJOHTOFUUFOFOEFHSPPUWFSCSVJLFST%FAMBBHTQBOOJOHT
OFUUFOWPSNFOWBOEFMFOHUFWBOIFUOFUXFSLFOWPFEFOEFIVJTIPVEFOT%JUEFFMWBO
IFUOFUMJHUHFIFFMPOEFSHSPOET
"E#(BTOFU
/BHFOPFHIFUHFIFMF BBSE HBTOFU NFUFFOMFOHUFWBOLJMPNFUFS MJHUPOEFSHSPOET¤ň
)PPGEUSBOTQPSUMFJEJOHFOFOSFHJPOBMFUSBOTQPSUMFJEJOHFOWFSWPFSFOIFUHBTWBOEFXJOQMBBUT
OBBSWFSEFFMTUBUJPOT&FOCFMBOHSJKLEFFMWBOIFUBBSEHBTXPSEUJO(SPOJOHFO h4MPDIUFSFOh 

bezig met de engineering van de 540
km verbinding van de Eemshaven
naar Lista (Noorwegen) op 450 kV
DC. De jongste ontwikkeling is het
toepassen van hoge temperatuursupergeleiders (400MVA) en de inzet
van intelligente of slimmme materialen die in staat zijn corrigerende
acties in gang te zetten [Smit, 1997].
¤Ņ Op wereldschaal gekeken zijn
van de fossiele energievoorraden
de kolenreserves het grootst en
goed over de aarde verspreid.
Op lange termijn zullen kolen de
langst beschikbare en goedkoopste
primaire fossiele energiebron blijven.
Op korte termijn wordt voor de
conversietechnologie gestreefd naar
‘efficiënter, schoner en goedkoper’.
In principe zijn twee technologieën beschikbaar: verbranden en
vergassen. Alhoewel kolenvergassing al vele decennia bestaat, en op
uitgebreide schaal is toegepast heeft
het recent een sterke ontwikkeling
doorgemaakt. Dit komt door de
mogelijkheid vergassing te combineren met andere processen: met
de gasturbine technologie t.b.v. een
verhoging van de efficiency en met
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de olieraffinaderij technologie t.b.v.
het sterk reduceren van de milieubelasting. Bij de ontwikkeling van
deze vormen van kolenvergassing
is de voorwaarde schaalvergroting
en procesintensivering om de
hoge investeringskosten te kunnen
verminderen en zo aanvaardbare stroomprijzen te houden
[Verkooijen, 1996].
¤ Biomassa: al het biologisch materiaal geproduceerd door planten en
bomen wordt biomassa genoemd.
Er wordt vaak een onderverdeling
gemaakt naar de manier waarop
biomassa wordt verkregen (zie
Bijlage XI).
¤¤ Kernenergie levert anno
2000 zo'n 8% bijdrage aan de
Nederlandse elektriciteitsproductie.
Op Europese schaal draagt kernenergie ca. 30% bij [SEP, 1999].
¤© WKK: Warmte Kracht
Koppeling, is een combinatie van
omzetting naar warmte en elektriciteit. Er zijn verschillende methoden
om een brandstof om te zetten
in elektriciteit of ‘warmte’. Het is
exergetisch gezien belangrijk om
zoveel mogelijk elektriciteit uit een

brandstof te halen. Voor de meeste
brandstoffen is het niet mogelijk
om een zeer hoog elektrisch omzettingsrendement te halen. Vaak kan
dan nog wel warmte gewonnen
worden uit de brandstof. Zo'n
gecombineerde opwekking wordt
WKK genoemd. Varianten zijn de
gasturbines, de sterlingturbines en de
brandstofcellen.
¤ņ De markt wordt gedomineerd
door gasgestookte centrales en heeft
relatief weinig centrales met lage
variabele kosten (zoals kolen en
kernenergie).
¤Ň Als gevolg van de liberalisering
is dit in korte tijd tot het huidig
(Europees gezien) hoge percentage
gestegen. Direct gevolg is dat het
‘decentrale’ productiedeel onder
druk komt te staan. Bovendien
leidt het, doordat de functie van de
internationale verbindingen hier niet
voor bedoeld zijn, tot ‘congestie’ bij
de interconnectoren, de kritische
verbindingen (tussen landen) [AER,
2003d].

¤ň Er zijn ca. 6,7 miljoen kleinverbruikers en twintig grootverbruikers
[Künneke, 2001].

Bijlagen

HFXPOOFO FOBBOHFWVMENFUHBTVJUBOEFSF [PHFOBBNEFALMFJOFSFWFMEFO POEFSBOEFSF
VJUEF/PPSE[FF"BSEHBTXPSEUPOEFSESVLHFUSBOTQPSUFFSE%FMFJEJOHFOTUBBOPOEFSFFO
ESVLWBOPOHFWFFSUPUCBS¤ŉ%JTUSJCVUJFMFJEJOHFO IPPGEMFJEJOHFO CSFOHFOIFUHBT
WBOEFEJTUSJDUWFSEFFMTUBUJPOTOBBSEFBGOBNFHFCJFEFO%FESVLJOIFUEJTUSJCVUJFOFUJT
UFSVHHFCSBDIUUPUSPOEEFCBS7BOBGEFEJTUSJCVUJFPGIPPGEMFJEJOHMPQFOEJFOTUMFJEJOHFO
OBBSEFWFSCSVJLFST NFUFFOESVLWBO CBS XBBSIFUPQ CBSXPSEUBGHFMFWFSE
%FHBTTBNFOTUFMMJOHJTFFOCFMBOHSJKLFQBSBNFUFSWPPSEFJOGSBTUSVDUVVSPNEBUBBSEHBT
JONFFSEFSFLXBMJUFJUFOHFXPOOFOXPSEU¤Ŋ7PPSFMLWBOEFHBTLXBMJUFJUFO[JKOTQFDJmFLF
OFUXFSLFO
0PLCJKIFU BBSE HBTOFUJTTQSBLFWBOFFODFOUSBBMOFUXFSL&FOHSPPUWFSTDIJMNFUIFU
DFOUSBMFFMFLUSJDJUFJUTOFUXFSLJTEBUCJKEFFYQMPJUBUJFWBOFFOHBTWFMESFLFOJOHHFIPVEFO
NPFUXPSEFONFUEFDBQBDJUFJUWBOIFU HFIFMF BBOHFTMPUFOMFJEJOHOFUXFSL¤ŋ$FOUSBBM
QSPCMFFNJTEBU CJOOFOEF&VSPQFTFNBSLU FSHFFOFĊFDUJFWF [PHFIFUFOEZOBNJTDIF 
DPODVSSFOUJFJT BBOHF[JFOEFQSPEVDUJFDBQBDJUFJUFOEFWSBBHOJFUHPFEPQFMLBBSBBOTMVJUFO
%FWPPSTQFMMJOHJTEBUEF&VSPQFTFNBSLUOPHWFMFKBSFOFFOTUSVDUVSFFMUFLPSUBBOHBT[BM
IFCCFO©Ņ XBBSEPPSFFSEFSTQSBLF[BM[JKOWBODPODVSSFOUJFUVTTFOHBTFOBOEFSFFOFSHJF
ESBHFST EBOAHBTUPHBTDPODVSSFOUJF#PWFOEJFOTQFFMUIFUHFWBBSWBOFFOAHFPQPMJUJFLF
BGIBOLFMJKLIFJE
"E$8BSNUFOFU
*O/FEFSMBOE[JKO OPH SFMBUJFGXFJOJHXBSNUFOFUUFO©0QCVVSUPGXJKLOJWFBVJTTUFFET
WBLFSTQSBLFWBOFFOWFSTDIVJWJOHWBOEFBBOWPFSWBOHBTPGFMFLUSJDJUFJUWPPSCPJMFSTPG$7
LFUFMTOBBSEJSFDUFUPFWPFSWBOXBSNUFWJBFFOHFNFFOTDIBQQFMJKLXBSNUFOFU7PPSEFMJH
WPPSEFFJOEHFCSVJLFSTNFU )PPH 3FOEFNFOUTLFUFMT NFUCJKCFIPSFOEFPOEFSIPVET
WFSFJTUFO FONFUFFOLPSUFMFWFOTEVVS JT EBUIFUWFSWBOHFOEPPSHFNFFOTDIBQQFMJKLF
TZTUFNFOSFMBUJFGWFJMJH CFUSPVXCBBSEFSFOEBBSNFFNJOEFSPOEFSIPVETHFWPFMJH[JKO©¤
<6SCFE >7PPSEFWFSEVVS[BNJOHJTIFUOPEJHEBUNFFSEFSF EVVS[BNF FOFSHJF
CSPOOFOUFHFMJKLFSUJKEFFOWPVEJHJOQBTCBBS[JKO%FWFSTDIJMMFOEFQJFLFOFOEBMFOJOEF
FOFSHJFWSBBHLVOOFOEBOXPSEFOBGHFTUFNEPQEFPQXFLLJOHTQJFLFO FOEBMFO 
8BSNUFEJTUSJCVUJFJTFFOHFTMPUFOTZTUFFNWBOBBOFOBGWPFSWBOXBUFS7BOVJUFFOXBSNUF
HFOFSBUPSXPSEUEFXBSNUFOBBSFFOBBOUBMSFHFMTUBUJPOTHFMFJE%JUJTIFUQSJNBJSFOFU7JB
EFSFHFMTUBUJPOTXPSEUEFXBSNUFOBBSEFWFSCSVJLFSHFUSBOTQPSUFFSEJOIFUTFDVOEBJSFOFU
%FXBSNUFLBO[PXFMWPPSEFWFSXBSNJOHBMTWPPSXBSNUBQXBUFSCFOVUXPSEFO*OEF
SFHFMTUBUJPOTXPSEUOJFUBMMFFOEFUFNQFSBUVVSHFSFHFMENBBSXPSEUPPLEFESVLWBO

¤ŉ Dit komt neer op ca. 40 tot 67

keer de gewone luchtdruk. De druk
is 67 bar in het hoofdtransportnet
en 40 bar in de regionale netten.
Daar waar het gas het regionale net
binnengaat wordt om veiligheidsredenen de karakteristieke ‘gaslucht’
toegevoegd.

¤Ŋ Onderscheiden worden laagcalo-

risch- en hoogcalorisch gas (L-gas,
resp. H-gas). Een groot deel van het
in Europa aangeboden gas is hoogcalorisch. Ook het Nederlandse gas
uit de ‘kleine velden’ is H-gas. Het

‘Groninger gas’ behoort echter tot
de laagcalorische gassen.

¤ŋ De uitstroom van gas is bij de

meeste gasvelden beperkt stuurbaar.
De regeling vindt plaats via in het
netwerk opgenomen grootschalige
(ondergrondse) opslag, dat daarmee
een essentieel onderdeel vormt van
de infrastructuur.
©Ņ Vanaf zo 2010 zal de import van
aardgas de productie overstijgen
[Europese Commissie, 2000].

© De gecombineerde lengte van

is ruim 3000 kilometer, met ca.
220.000 aangesloten afnemers.
De lengte van de transportnetten
bedraagt 475 km, de distributienetten 2600 km [Künneke, 2001].
©¤ Een bijkomend voordeel is dat
het door de verandering naar warmtebemetering, als vorm van ‘eindgebruik’ bemetering (in plaats van de
conventionele gas of elektriciteitsbemetering) eenvoudig ingepast kan
worden op zogenaamde intelligente
bemeteringssystemen [Urbed, 2001].

de (in 2001) 39 warmtenetwerken
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CBSVJUIFUQSJNBJSFOFUOBBSNBYJNBBMCBSJOIFUTFDVOEBJSFOFUHFSFEVDFFSE©©
*OIFUQSJNBJSFOFU[JKOIFUWPPSBMEFIPHFJOWFTUFSJOHTLPTUFOEJFEFFDPOPNJTDIIBBMCBSF
BGTUBOECFQBMFO©ņ#JKEFTFDVOEBJSFOFUXFSLFOTQFFMUXBSNUFWFSMJFTFFOHSPUFSPMEPPSPB
EFHFSJOHFMFJEJOHEJBNFUFS WFSEFSHBBOEFWFSUBLLJOHFOFOFFOHSPUFSUPUBBMPQQFSWMBLWBO
EFMFJEJOHNBOUFMQFSHFUSBOTQPSUFFSEFFFOIFJE©Ň
8BSNUFLBOPQWFSTDIJMMFOEFNBOJFSFOHFQSPEVDFFSEXPSEFOEPPSHFCSVJLUFNBLFO
WBOSFTUXBSNUF [PBMTJOFFOWVJMWFSCSBOEJOHPGFFOCJPNBTTBDFOUSBMF CJKWPPSCFFMEEPPS
EFWFSCSBOEJOHWBOWFSTOJQQFSE SFTU IPVU HFPUIFSNJTDIFXBSNUFPGEPPSXBSNUFPQ
UFXFLLFOWJBFFOXLLJOTUBMMBUJF XLD©ňPGXBSNUFQPNQ©ŉ%FFFSTUFNBOJFSJTWPPS
EFMJHJOBBOMFHLPTUFO PNEBUEFJOTUBMMBUJFTHFLPQQFME[JKOBBOBOEFSFEPFMFOEBOBMMFFO
IFUQSPEVDFSFOWBOXBSNUF%PPSEFWFSTDIJMMFOEFNBOJFSFOWBOXBSNUFPQXFLLJOHLBO
XBSNUFEJTUSJCVUJFPQNFFSEFSFTDIBBMOJWFBVTQMBBUTWJOEFOPQHFCPVXOJWFBV XJKLOJWFBVPG
TUBETOJWFBV<#SPTPXTLJ >
%FXBSNUFWSBBHWPPSSVJNUFWFSXBSNJOHJTTFJ[PFOHFCPOEFO#JKUPFQBTTJOHWBOFFOXBSN
XBUFSTZTUFFNWPPSBMMFFOEFSVJNUFWFSXBSNJOHHFESBBHUEFPQXFLLJOHTDFOUSBMF[JDIBMTFFO
EFDFOUSBMF FMFLUSJDJUFJUTDFOUSBMF©Ŋ

©© Voor de materialisatie en de

ketenonderdelen van het net zie
Bijlage XI.
©ņ De aanlegkosten van een warmtenet zijn als gevolg van de duurdere
leiding en het grondwerk drie keer
zo hoog als bij een gasnet [Künneke,
2001].
©Ň Een hoge bebouwingsdichtheid
(en energiedichtheid) beïnvloedt
dit aspect positief: het totale
warmteverlies neemt af, waardoor
het aansluiten van grote afnemers
(gebouwen, flats en tuinbouwge594

bieden) gunstig wordt.

©ň Wkc: warmte kracht centrale,

bijvoorbeeld op basis van de gasturbine (STEG).
©ŉ In beide gevallen geldt dat het
opwekken van warmte ten koste
gaat van het elektrisch rendement,
maar dat het totale rendement
(elektriciteit + warmte) toeneemt.
Bij de toepassing van warmtekracht
op het allerlaagste schaalniveau
(van de afnemers), de zogenaamde
mini- en micro- WKK doet zich het
probleem voor dat de kleine schaal

ongunstig uitwerkt op het thermodynamisch en economisch rendement
[Künneke, 2001].
©Ŋ In de zomer wordt door de kleine
opwekkingscentrale elektriciteit
geleverd aan het centrale net.
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Bijlage IV
Samenvatting Achtergrondstudie:
Technische infrastructuur;
onderdeel water
5SBOTQPSUWBSJBOUFOWBOXBUFSHFSFMBUFFSEFTUSPNFOJOEFHFCPVXEFPNHFWJOH[JKOJOUFEFMFO
JOESJOLXBUFS IVJTIPVEXBUFS XBSNXBUFS FOBGWBMXBUFS JOEJWFSTFTBNFOTUFMMJOHFO 
.FUCFUSFLLJOHUPUEFXBUFSTUSPPNJTFFOJOEFMJOHUFNBLFORVBJOEFHFCPVXEFPNHFWJOH
BBOXF[JHFXBUFSUSBOTQPSUOFUUFOXBUFSUPFWPFSOFUUFO ESJOLXBUFS IVJTIPVEXBUFS SFHFO
XBUFS FUD FOXBUFSBGWPFSOFUUFO [XBSUXBUFS HSJKTXBUFS FUD
Huishoudelijk toevoerwaternet
0OEFSIVJTIPVEFMJKLUPFWPFSXBUFSXPSEFOESJOLXBUFSFOIVJTIPVEXBUFSWFSTUBBO%SJOL
XBUFSXPSEUDFOUSBBMHFXPOOFO)FUXBUFSMFJEJOHOFUIBBMUIFUXBUFSVJUXBUFSXJOHFCJFEFO
HSPOEXBUFS FOXBUFS[VJWFSJOHTJOTUBMMBUJFT5SBOTQPSUMFJEJOHFOCSFOHFOIFUESJOLXBUFS
WBOEFXJOQMBBUTOBBSEFEJTUSJCVUJFQPNQTUBUJPOTJO/FEFSMBOE7BOEBBSXPSEUIFU
NFUEJTUSJCVUJFMFJEJOHFO PGIPPGEMFJEJOHFO OBBSEFEJWFSTFBGOBNFHFCJFEFOHFCSBDIU
%JFOTUMFJEJOHFOWPFSFOIFUXBUFSWBOVJUWFSEFFMQVOUFOOBBSEFBGOFNFST%FESVLJOIFU
OFUJTNFFTUBMUVTTFOFOCBS)FUHFIFMFOFUMJHUJOEFHSPOE<#SPTPXTLJ >
8BUFSOFUUFONFUTFDVOEBJSHFCSVJLTXBUFS HFFOESJOLXBUFSLXBMJUFJU XPSEFOWSJKXFM
BMUJKEEFDFOUSBBM QFSHFCPVX CVVSUPGXJKL BBOHFMFHEFOCFTUBBOVJUEF[FMGEFLFUFOPO
EFSEFMFOBMTIFUESJOLXBUFSOFU WBOIFU[FMGEFTDIBBMOJWFBV #JKHFCSVJLWBOIFNFMXBUFS
PGFFOHFTDIFJEFOXBUFSMFJEJOHTZTUFFNLBOIFUXBUFSMFJEJOHCFESJKGFJTFOTUFMMFOBBOEF
CFWFJMJHJOHWBOIFUESJOLXBUFSOFU¤'FJUFMJKL[JKOEFESJOLXBUFSFOAIVJTIPVEXBUFSOFUUFO
UFCFTDIPVXFOBMTQBSBMMFMMFTZTUFNFO#JKESJOLXBUFSTQSFLFOXFWBOIFUQSJNBJSFOFUFOCJK
IVJTIPVEXBUFSWBOIFUTFDVOEBJSFMFJEJOHOFU
Afvalwaternet
%FOPPE[BBLWBOFFOHPFEFIZHJÑOFJOWFSCBOENFUHF[POEIFJETSJTJDPTJTEFCFMBOHSJKLTUF
SFEFOWPPSEFBBOXF[JHIFJEWBOSJPMFSJOH)FUBGWPFSFOWBOACFTNFUSJPPMXBUFSWBOEF
IVJTIPVEFOTMJKLUFFOFFOWPVEJHFFOOPPE[BLFMJKLFFFSTUFTUBQWBOVJUQVCMJFLFHF[POEIFJET
QFSTQFDUJFGCF[JFO%FWPPSOBBNTUFFJTWBOEFUXFFEFTUBQ EFCFIBOEFMJOHWBOIFUBGWBM
XBUFS JTEBOPPLIFUQSPEVDFSFOFOHBSBOEFSFOWBOIZHJÑOJTDIHF[JFOWFJMJHXBUFS PGXFM
WSJKWBO[JFLUFWFSXFLLFST QBUIPHFOFO 
)FUCFTUBBOEF DFOUSBMF BGWBMXBUFSOFUMJHUHFIFFMPOEFSHSPOET4JOETEFKBSFO[FWFOUJH
8FU7FSPOUSFJOJHJOH0QQFSWMBLUFXBUFS JTIFU/FEFSMBOETFPWFSIFJETCFMFJEFSPQHFSJDIU
PNBMMF/FEFSMBOETFXPOJOHFOFOCFESJKGTHFCPVXFOPQIFUDFOUSBMFSJPMFSJOHTOFUXFSLBBO
UFTMVJUFOXBBSEPPSEFCVMLWBOIVJTIPVEFMJKLBGWBMXBUFSHF[VJWFSEXPSEUJOHSPPUTDIBMJHF
SJPPM[VJWFSJOHFO0PLEFBESFTTFOJOCVJUFOHFCJFEFO EJFPQFFOTFQUJDUBOLXBSFOFOWBBL
 Doordat in 2001 en 2002 herhaal-

delijk aansluitfouten tussen de
leidingnetten met verschillende
waterkwaliteiten werden geconstateerd in de nieuwbouwwijk Leidsche
Rijn bij Utrecht, naast problemen
met wisselende kwaliteiten van het
oppervlaktewater waardoor altijd

een uitegebreide monitoring en
borging en een vergaande zuivering nodig bleek [KIWA, 2003a],
is momenteel in de 2e Kamer een
voorstel tot wijziging van beleid aan
de orde, wat kan leiden tot een direct
verbod op tweede waterleidingnetten; uitzonderingen zijn slechts

mogelijk met ministeriële toestemming. Hemelwatersystemen worden
niet verboden, maar hiervoor
worden aanvullende regels opgesteld
[Bouwens, 2003].
¤ Vastgesteld in artikel 5 van de
VEWIN-aansluitvoorwaarden.
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OPH[JKOBBOHFTMPUFO XJMNFOJOIFUDFOUSBMFOFUPQOFNFO
)FUBGWBMXBUFSMPPQUWJBEFSJPPMBBOTMVJUJOHFOJOIFUIPPGESJPPM©)FUIPPGESJPPMMPPQUOBBS
EFSJPPMXBUFS[VJWFSJOHTJOTUBMMBUJF ģĨīĚ *OQSJODJQFLVOOFOEFWPMHFOEFIFSLPNTUCSPOOFO
WBOBGWBMXBUFSXPSEFOPOEFSTDIFJEFOņIVJTIPVEFMJKL FOHFMJKLHFTUFME BGWBMXBUFS CFESJKGT
BGWBMXBUFS CJK[POEFSBGWBMXBUFSŇ
3JPMFSJOHLFOUUXFFIPPGEQSJODJQFTWBOPQCPVX OBNFMJKLBMTAHFNFOHETUFMTFMFOBMT
AHFTDIFJEFOTUFMTFM"MTSFHFOFOBGWBMXBUFSWBOFFOTZTUFFNTBNFOJOÏÏOSJPPMVJULPNFO 
TQSFFLUNFOWBOFFOHFNFOHETUFMTFM*OFFOHFTDIFJEFOTUFMTFMXPSEUIFUSFHFOXBUFSBQBSU
PQHFWBOHFOFOBGHFWPFSE#JOOFOEJUTUFMTFMLFOOFOXFOPHEF WFSCFUFSEF WBSJBOUFO
AWFSCFUFSEHFTDIFJEFOTUFMTFMFOAPQOJFVXWFSCFUFSEHFTDIFJEFOTUFMTFM)FUBGWBMXBUFS
MPPQUWJBUSBOTQPSUSJPMFOOBBSEFXBUFS[VJWFSJOHTJOTUBMMBUJF ģĨīĚ 4PNNJHFSJPMFOIFCCFO
FFOTDIVJOWFSMPPQ XBBSEPPSIFUXBUFSEPPSEF[XBBSUFLSBDIUHBBUTUSPNFO%F[FSJPMFO
XPSEFOAWSJKWFSWBMSJPMFOHFOPFNE*OBOEFSFSJPMFOXPSEUIFUBGWBMXBUFSWFSQPNQU%F[F
SJPMFOXPSEFOANFDIBOJTDIFSJPMFOHFOPFNE
7PPS/FEFSMBOEHFMEUEBUEFDPNNVOBMFSJPPMXBUFS[VJWFSJOHTJOSJDIUJOHFO ģĨīĚT 
[PONJMKPFONBGWBMXBUFSQFSEBHPOUWBOHFO PGXFMNJMKPFONQFSKBBS%FģĨīĚT
WFSXFSLFOKBBSMJKLT[PONJMKPFOJOXPOFSTFRVJWBMFOUFO JF XBBSWBOEFIVJTIPVEFOT
 NJMKPFO JF MFWFSFO)FUHFSJPMFFSEFHFCJFEJO/FEFSMBOECFTUBBUWPPS VJU
HFNFOHEFSJPPMTUFMTFMTFOWPPSVJUHFTDIFJEFOTUFMTFMT)FUHSPPUTUFEFFMWBOIFU
SJPPMTUFMTFMJTUVTTFOEFFOKBBSPVE JODMVTJFGSFOPWBUJFJOWMPFEFO %FPWFS
TUPSUQVOUFOňJOIFUOFU[PSHFOWPPSPWFSTUPSUFOQFSKBBS%FDPNNVOBMFģĨīĚT
QSPEVDFSFOHF[BNFOMJKLSVJNNJMKPFOUPOTMJCQFSKBBS EBUWPPSIFUPWFSHSPUFEFFMOJFU
LBOXPSEFOBGHF[FUJOEFMBOECPVXWBOXFHFEFDPDUBJMWBOWFSPOUSFJOJHJOHFOJOIFUTMJC
0OHFWFFSWBOIFUTMJCHBBUOPHNBBSOBBSEFMBOECPVX UFSXJKMOBBSEFWVJMTUPSU
HBBU OBBSEFWVJMWFSCSBOEJOHFOXPSEUHFDPNQPTUFFSE
%FFFSTUFTUBQJOEFHBOHCBSFĒĨīĚPGģĨīĚJTIFUTDIFJEFOWBOHSPGWVJMFOIFUSJPPMXBUFSŉ
%BBSOBXPSEUIFUSJPPMXBUFSOBBSEFWPPSCF[JOLUBOLTHFQPNQUŊ)FUUSPFCFMFXBUFSEBU
PWFSCMJKGUHBBUOBBSEFCFMVDIUJOHTUBOL XBBSEFCBDUFSJÑOEFBMMFSLMFJOTUFEFFMUKFTJOIFU
SJPPMXBUFSTDIPOFOŋ*OEFCFMVDIUJOHTUBOLTXPSEFOEFGPTGBUFOJOIFUXBUFSHFCPOEFOŅ
%BOWPMHUEFOBCF[JOLUBOL)FUXBUFSJOEF[FUBOLJTJONJEEFMTIFMEFSUFOPFNFO&FO
EFFMWBOEFCBDUFSJÑO BDUJFGTMJC CF[JOLUFOXPSEUUFSVHHFCSBDIUOBBSIFUFSWPPSMJHHFOEF
CBTTJO/BFFOWPMHFOEFSPOEFJOEFOBCF[JOLUBOLXPSEUIFUHFMPPTE6JUIFUTMJCEBU
UJKEFOTIFUQSPDFTPWFSCMJKGUXPSEUIFU[BOEHFmMUFSEFOBQBSUBGHFWPFSE%FHBTTFOEJFFSCJK
WSJKLPNFOXPSEFOPQHFTMBHFOJOFFOHBTIPVEFSXBBSNFFEFJOTUBMMBUJFEFFMTWBOTUSPPN
XPSEUWPPS[JFO3FTUFSFOEPWFSHFCMFWFOBGWBMXPSEUUPUACSPPEKFTHFQFSTUFOWFSCSBOEJO
FFOBGWBMWFSCSBOEJOHJOTUBMMBUJF BWJ 
© Ook kan een zogenoemd nevenriool tussengesloten zijn. Hieraan is
een klein aantal rioolaansluitingen
gekoppeld. Op het hoofd- of nevenriool komen soms ook de aansluitingen van de straatkolken uit.
ņ Voor een verdere, meer nauwgezette indeling van afvalwatersoorten
zie Bijlage XI & XII.

ň Ook wel aangeduid als diffuse

bronnen van verontreiniging.
ŉ Dit grof vuil verdwijnt in containers, en ‘gaat met de vuilnisman
mee’.
Ŋ De bodem van de bassins is puntvormig. Over de bodem schuift heel
langzaam een slibruimer die het
bezinksel naar de slibput voert.

Ň Bijvoorbeeld: diffuse lozingen van ŋ De bacteriën zetten het vuil om
de landbouw en afspoelwater van
verkeers-infrastructuren.
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in stoffen die niet schadelijk zijn.
Bovendien raken ze zo ‘weldoor-

voed’ dat er steeds weer nieuwe
(gelijke) bacteriën bij komen. Als
een grote bruine kluwen drijven ze
in de beluchtingstank. In deze tank
wordt constant zuurstof gepompt
om de bacterie-populatie in stand te
houden.
Ņ Dit gebeurt door toevoeging
van (chemisch) ijzerchloride zodat
de fosfaten in het water worden
gebonden en uiteindelijk naar de
bodem zakken.

Bijlagen

Bijlage V
Samenvatting Achtergrondstudie
Technische Infrastructuur;
onderdeel afval
*O/FEFSMBOELPNUQFSKBBSDBNJMKPFOUPO .UPO BGWBMWSJK<$#4 >
%FCFMBOHSJKLTUFTUSPNFO[JKOCFESJKGTBGWBM¤ DB.UPO CPVXFOTMPPQBGWBM
DB .UPO ©FOIVJTIPVEFMJKLBGWBM DB.UPO ņ 5BCFM" 
Jaar

Totaal
ingezameld

grijs afval

GFT

papier en
karton

wit- en
bruingoed

1999
2000
2001
2002
2003*

8697
8986
8990
9053
8921

4551
4729
4751
4691
4596

1768
1816
1757
1807
1761

1035
1022
1013
1006
982

34
43
53
59

Tabel A3.1: Ontwikkelingen in hoeveelheden gemeentelijk ingezameld huishoudelijk afval in Nederland in 1000
ton (periode 1999 t/m 2002 & *voorlopige waarden 2003) [CBS, 2004].

*OUFHFOTUFMMJOHUPUEFFOFSHJFFOXBUFSTUSPPNJTCJKEFWBTUFTUPĊFOBGWBMTUSPPN OPH 
HFFOTQSBLFWBOFFOFJHFOWBTUF GZTJFLF JOGSBTUSVDUVVSWPPSIFUUSBOTQPSUFSFOWBOBGWBMWBO
WFSPPS[BLFSTOBBSWFSXFSLFST%FCFTUBBOEF NFFTUCPWFOHSPOETFJOGSBTUSVDUVVSŇPNWBU
USBOTQPSUFOQFSWSBDIUXBHFO CPPUPGUSFJO"GWBMXPSEUPQHFIBBMECJKEFWFSPPS[BLFSPG
CJK EF DFOUSBMFJO[BNFMJOHTQVOUFO HMBTCBLLFO QBQJFSCBLLFO LMFEJOHJO[BNFMQVOUFO FU
DFUFSB FOOBBSDFOUSBMFPQTMBHDRWFS[BNFMPGWFSEFSFTDIFJEJOHTTUBUJPOTHFCSBDIU7BOEBBS
XPSEUIFU HFDPODFOUSFFSE WFSWPFSEOBBSEFBGWBMWFSCSBOEJOHTJOTUBMMBUJFT BWJ PGOBBS
TUPSUQMBBUTFO
%FTFDUPSLFOUFFOHFMFJEFMJKLFMJCFSBMJTBUJF"MT[PEBOJHJTTQSBLFWBODPODVSSFOUJFPNEF
JOGSBTUSVDUVVS PGPNEFNBSLU ňHFNFFOUFOEJFEFJO[BNFMJOHWBOIVJTIPVEFMJKLBGWBM BM
EBOOJFUHF[BNFOMJKL BBOCFTUFEFO
#JOOFOEF /FEFSMBOETF BGWBMNBSLUXPSEFOESJFEFFMNBSLUFOPOEFSTDIFJEFOEFBGWBM
JO[BNFMJOH EFSFDZDMJOHFOEFBGWBMWFSXFSLJOH5FOBBO[JFOWBOIFUIFSHFCSVJLWBOBGWBM
XPSEFOUFDIOJTDIHF[JFOWFFMBMEFWPMHFOEFASFDZDMJOHDBUFHPSJFÑOBBOHFIPVEFO<*UPI 
>A$MPTFESFDZDMF WBOFFONBUFSJBBMOBBSFFO[FMGEFNBUFSJBBM A$BTDBEFSFDZDMF
 Exclusief

verontreinigde grond,
baggerspecie, radioactief afval en
dierlijke mest.
¤ Waarvan 55% plantaardig afval,
slakken, bodemas, vliegas en slibachtig materiaal [Grafhorst, 2004].
© In 2002 is 94% (18.4 Mton) nuttig
toegepast [Grafhorst, 2004].

ņ Sinds 1995 (7.3 Mton) een

toename met ruim 20% (zie Tabel
A3.1) [CBS, 2004]. Binnen verschillende LAP scenario’s zijn de

hoeveelheden afval in 2012 bepaald.
Deze variëren tussen de 66 Mton
en de 80Mton [Ministerie VROM,
2003].
Ň De afgelopen jaren is het aantal
gemeenten dat ondergronds afval
inzamelt sterk toegenomen, vooral
in stedelijke gebieden met hoogbouw. Als nadeel geldt de geringe
flexibiliteit en de ca. 5 tot 10%
meerkosten. Als voordelen zijn te
noemen: een verminderd ruimtebeslag, afname van de hoeveelheid

zwerfvuil rondom de verzamelcontainers en esthetische aspecten,
verminderde stank, grotere inhoud
van de containers en verbeterde
arbeidsomstandigheden bij het legen
van de containers [PWC, 2004].
ň Dit in tegenstelling tot concurrentie op de infrastructuur of
concurrentie tussen infrastructuren,
zoals bij de andere infrastructuur
gerelateerde sectoren is/kan zijn.

597

Autonomie & Heteronomie

WBOFFONBUFSJBBMOBBSFFOBOEFSNBUFSJBBM A$IFNJDBMSFDZDMF WBOFFONBUFSJBBM UFSVH 
OBBSFFOEFHSPOETUPG FOAɨFSNBMSFDZDMF WBONBUFSJBBMOBBSFOFSHJF ŉ
4UFFETWBLFSFOTUFFETNFFSHFWBMMFOWBOCPEFNWFSPOUSFJOJHJOHPQTUPSUUFSSFJOFO FO
FFOHSPUFSFTUPGFOEJPYJOFQSPCMFNBUJFLCJKWFSCSBOEJOHTJOTUBMMBUJFT[JKOWPPS3JKLFO
QSPWJODJFBBOMFJEJOH[JDIJOUPFOFNFOEFNBUFUFHBBOCFNPFJFONFUBGWBMWFSFSLJOHFO
EFCFHFMFJEFOEFJOGSBTUSVDUVVSŊ;PXPSEUJOEF"GWBMTUPĊFOXFUFOMBUFSEFXFU
$IFNJTDIF"GWBMTUPĊFOWBOLSBDIU LXBNFSFFOQMBOOJOHFOTBOFSJOHWBOTUPSUQMBBUTFOFO
WFSCSBOEJOHTJOTUBMMBUJFT FOXFSEFOWFSHVOOJOHTWPPSXBBSEFOBBOHFTDIFSQU1BSBMMFMIJFSBBO
LXBNFFOBNCJUJFVTQSPHSBNNBWPPSQSFWFOUJFFOIFSHFCSVJL%F/FEFSMBOETFPWFSIFJE
QVCMJDFFSEFJOBMTPOEFSEFFMWBOIFU/BUJPOBBM.JMJFVCFMFJETQMBOFFONFFSBMHFNFOF
WPPSLFVSTWPMHPSEFWPPSEFWFSXJKEFSJOHWBOBGWBMXBBSEF[FWJFSSFDZDMJOHDBUFHPSJFÑOJO
UFSVHUFWJOEFO[JKO%F[FWPPSLFVSTWPMHPSEFJTCFLFOEBMTEF-BEEFSWBO-BOTJOLŋ0WFS
EF[FWPPSLFVSTWPMHPSEFCFTUBBUDPOTFOTVTŅ<#BBT >*OJTEF[FMBEEFSPQCBTJT
WBOCFSFLFOJOHTNFUIPEFO[PBMTA-JGF$ZDMF"TTFTTNFOUFOA&DPDPTU7BMVF3BUJPEPPS
,SJTUJOTTPO<FUBM>VJUHFCSFJEUPUEFA-BEEFSWBO%FMGUA EJFUF[JFOJTBMTFFO [JKIFUOPH
NJOEFSHFCSVJLUF OVUUJHFVJUCSFJEJOH [JF)PPGETUVL'JHVVS 
#JOOFOEF/FEFSMBOETFBGWBMNBSLUJTTQSBLFWBOFFOEVCCFMFPSJÑOUBUJF&OFS[JKETEF
QVCMJFLFUBBL PPLXFMUBBLPSHBOJTBUJFHFOPFNEPQFFONJMJFVIZHJÑOJTDIFXJK[FBGWBM
WFSXFSLFOUFHFO[PMBBHNPHFMJKLFNBBUTDIBQQFMJKLFLPTUFO BOEFS[JKETEFNBSLUPSJÑOUBUJF
FFO[PHPFENPHFMJKLFYQMPJUBUJFSFTVMUBBUWBOEFBGWBMWFSXFSLJOHTJOSJDIUJOH¤<7FME >
7VJMWFSCSBOEJOHHFCFVSUJO/FEFSMBOEPQDFOUSBMFTDIBBM)FUJTEFNFFTULPTUCBSFNFUIPEF
WBOWBTUBGWBMCFIFFSCJOOFOEFHFTUFMEFPQUJFTWBOEFUXFFAMBEEFST%FNPHFMJKLFMVDIU
WFSPOUSFJOJHJOHJNQMJDFFSUFFOOPPE[BLFMJKLFFOEVSFOBCFIBOEFMJOH<8IJUF >0PL
MFJEUWVJMWFSCSBOEJOH WBBL UPUTDIBEFMJKLFCJKQSPEVDUFOEJFHFTUPSUNPFUFOXPSEFO<.D
#FBO >)FUTUPSUFOWBOBGWBMLFOUFJHFOQSPCMFNFO4UFFETNFFSJTFSFFOUFLPSUBBO
SVJNUFFO[PSHUIFUTUPSUFOWPPSFFOPOHFDPOUSPMFFSEFFNJTTJFWBOCSPFJLBTHBTTFO NPHF
MJKLFCPEFNWFSWVJMJOHFOVJUMFLLFOWBOHFWBBSMJKLFTUPĊFOOBBSIFUHSPOEXBUFS<'BSRVIBS
3PWFST )KFMNBS >4JOETXPSEUTUPSUFOWBOBGWBM EBULBOXPSEFO
WFSCSBOEJO"GWBMWFSCSBOEJOHT*OTUBMMBUJFT "WJ POUNPFEJHEEPPSFFONJMJFVIFċOHPQ
HSPOEWBOEF8FU#FMBTUJOH.JMJFVHSPOETMBH ĨēĞ ©4UPSUQMBBUTFOCFUBMFOĨēĞ#FMBTUJOH
ŉ Closed recycle; 1e graads: het

zelfde product wordt na zuivering
weer op de zelfde manier gebruikt.
Closed recycle 2e graads: het zelfde
product wordt op een andere manier
gebruikt. Cascade recycle: het materiaal wordt gebruikt als grondstof
in een productie van een ander
materiaal(samenstelling). Chemical
recycle: het materiaal ondergaat
een ver(der)gaande behandeling en
wordt (mede) terug gebracht tot de
grondstof, als mogelijke basis voor
nieuwe producten. Thermal recycle:
het product (materiaal) wordt
omgezet in energie.
Ŋ In de praktijk van de afvalsturing
drukken financieel-bedrijfsmatige
kwesties sterk op de politieke
agenda.
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ŋ De voorkeursvolgorde is genoemd  Afvalverwijdering blijft openbare

naar de initiatiefnemer Ad Lansink,
Nederlands parlementslid voor het
CDA van 1977 tot 1998.
Ņ De concrete doelstellingen van de
afvalsturing om deze voorkeursvolgorde te realiseren zijn omstreden.
Dit komt omdat het systeem van
marktbescherming gebaseerd op
‘capaciteitsplanning met gedwongen
winkelnering’ (zoals oorspronkelijk
bepaald in de Afvalstoffenwet in
1979) in feite twee dimensies omvat.
Allereerst de ‘vertikale dimensie; de
beleidsmatige vraag op welke trede
van de ‘ladder van Lansink’ het afval
wordt verwerkt. Ten tweede de ‘horizontale dimensie’; de bedrijfsmatige
vraag op welke locatie de verwerking
plaatsvindt [Baas, 1998].

nutselementen behouden: continuïteit van de afvalverwijdering,
in acht nemen van de ‘ladder van
Lansink’, en het realiseren van een
verantwoorde nazorg van (bijv.)
stortplaatsen.
¤ Er is een botsing tussen twee
verschillende (bedrijfs)culturen: De
cultuur wordt enerzijds gekenmerkt
door loyaliteit aan het beleid van
de opdrachtgever, trots op de eigen
taken, afwezigheid van winstbejag,
streven naar continuïteit, (binnen
de overheid) betrouwbaarheid
en rechtsgelijkheid [Veld, 1995],
anderzijds door competitiedrang,
initiatief, onafhankelijkheid, respect
voor contracten en investeren om te
kunnen overleven [Potman, 1998].

Bijlagen

PWFSEFIPFWFFMIFJEHFTUPSUBGWBM/BBTUEFSFHFMHFWJOHIFFGUIFUNJMJFVFFOTUFSLFJOWMPFE
PQEFCFTUVVSMJKLFLBOUWBOIFUBGWBMCFMFJE'FJUFMJKLMFJEUFMLFNJMJFVBĊBJSFUPUWFSEFSF
TDIBBMWFSHSPUJOH<0TDI >
Jaar >

1999

2000

2001

2002

2003

hoeveelheid >
Proces

kton

kton

kton

kton

kton

storten

7600

6550

6530

5157

4777

verbranden

4905

4982

4855

5087

5180

composteren

1490

1568

1448

1444

1361

Tabel A3.2 Afvalverwerking 1999 - 2003 [PWC, 2004]

7BOBGXPSEFOHFNFFOUFOHFBDIUTBNFOUFXFSLFOBBOHF[JFOIFUJOEJWJEVFFMSFHVMFSFO
WBOEF EFTUJKET SVJNEVJ[FOETUPSUQMBBUTFOmOBODJFFMPOIBBMCBBSJT%FHFNFFOUFOCMJKWFO
XFMWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSEFJO[BNFMJOH NBBSWPPSUBBOXPSEUIFUBGWBMCFMFJEQFSQSPWJODJF
HFSFHFME"MTHFWPMHWBOEFA-JDLFCBFSUBĊBJSFņXPSEFOEFQSPWJODJFTTBNFOHFWPFHEUPU
WJFSSFHJPTXBBSCJOOFO JOWFSTDIJMMFOEFNBUF EFHSFO[FO[JKOPQHFIFWFOŇ
*ONBSLFFSUEF"GWBMTUPĊFOXFUFFOOJFVXFQFSJPEFWPPSEF/FEFSMBOETFBGWBMNBSLU
#FMBOHSJKLIJFSJOJTIFUJOAQMBOWPSNHFÕOUSPEVDFFSEFňTZTUFFNWBOADBQBDJUFJUTQMBOOJOH
NFUHFEXPOHFOXJOLFMOFSJOHŉ
5FHFMJKLFSUJKEJTIFU"GWBM0WFSMFH0SHBBO ĒĠĠ PQHFSJDIU XBBSJOHFNFFOUFO QSPWJODJFT
FOSJKLTBNFOXFSLFOŊ%JUPSHBBOCFQBBMUPQCBTJTWBOADPODFTTJFWPSNJOHEFWFSEFMJOHWBO
EFTUPSUFOWFSCSBOEJOHTDBQBDJUFJUFOXJFBGWBMWFSXFSLU%FBWJT[JKOEPPSDPOUSBDUFONFU
HFNFFOUFOFOEPPSEFWFSEFMJOHWJBIFU"GWBM0WFSMFH0SHBBOWFS[FLFSEWBOBBOWPFSŋ
%FTUJKHJOHWBOEFIPFWFFMIFJEBGWBMJT POEBOLTIFUBGWBMLSJNQCFMFJE HFFOQSPCMFFN
7BOVJUEFDPNNJTTJF&QFNB¤ŅFOWBOVJUEFBWJT[FMGXPSEUTUFFETWBLFSPOEFSEFOPFNFS
ANBSLUXFSLJOHFOTDIBBMWFSHSPUJOHIFUBGTDIBĊFOWBOEFQSPWJODJFHSFO[FOFOIFUĒĠĠ
CFQMFJU¤7PPSOBBNTUFBSHVNFOUWBOVJUEFDPNNJTTJF&QFNBJTEBUCFMFJE VJUWPFSJOH
FOIBOEIBWJOHUFWFFMEPPSÏÏOEPNJOBOUFQBSUJKXPSEFOCFQBBME OBNFMJKLEFQSPWJODJFT
7PMHFOTEFDPNNJTTJFNPFUEFNJOJTUFSXFFSNFFSWFSBOUXPPSEFMJKLIFEFOLSJKHFO<&QFNB 
>*OUFSFTTBOUJTEFQPTJUJFWBOEFHFNFFOUFOUFOPQ[JDIUFWBOEFQSPWJODJFTFOEFBWJT

© Recent is besloten dat het

(doelmatigheidstoets). Van marktverboden is om vast afval te storten werking is slechts in theorie sprake
waarin de organische fractie hoger is (op de beperkte schaal tussen de
inrichtingen binnen één afvalregio,
dan 5% [Kujawa-Roeleveld, 2001].
met een gebrekkige handhaving)
ņ De ‘Lickebaert affaire’ speelde
[Baas, 1998].
e
eind jaren tachtig van de 20 eeuw.
In de melk van koeien die graasden ň In 1994 definitief overgegaan in
de Wet milieubeheer [Potman, 1998].
in de gelijknamige polder werd
dioxine gevonden dat afkomstig
ŉ Het beschermen van de financiële
bleek van de uitstoot van de nabije
risico’s met betrekking tot de exploiRotterdamse afval verwerker (AVR). tatie van afvalverbrandingsinstallaties
Ň Met een streven naar zogenaamde en stortplaatsen [Baas, 1998].
‘regionale zelfvoorziening’ op
Ŋ Eén van de doelen van de
grond van het ‘nabijheidsbeginsel’.
AOO was om druk te houden op
Uitbreiding van capaciteit wordt
‘preventie en hergebruik’, reden
alleen toegestaan als er volgens de
om de verbrandingscapaciteit krap
planning meer capaciteit nodig is
te plannen. Het daardoor ontstane

overschot aan brandbaar afval (in
1999 zo’n 2 Mton), wordt met
ontheffing toch gestort [Osch,
1999].
ŋ Van buiten de provincie, of regio
mag geen afval worden geaccepteerd, binnen de provincie- of regiogrenzen geldt een acceptatieplicht.

¤Ņ De commissie onderzocht in

opdracht van de Kamer de afvalmarkt.
¤ Gelijk de claims in de energiesector (zie hoofdstuk 2.2)
wordt geroepen dat het niet tijdig
wegnemen van interne beperkingen
de concurrentiekracht (straks)
binnen de internationale markt
599

Autonomie & Heteronomie

(FNFFOUFO[JKOEPPSHBBOTFJHFOBBSWBOEFTUPSUQMBBUTFO.FUOBNFEBBSXBBSFFOBWJJOEF
CVVSUHFWFTUJHEJTPGXBBSEFUBSJFWFOSFMBUJFGIPPH[JKO[BMEFPQFOTUFMMJOHWBOEFHSFO[FO
[PSHFOWPPSFFO TUFSL WFSNJOEFSEBGWBMBBOCPE UFSXJKMEFIPHFLPTUFOEPPSMPQFO¤¤
%JUBTQFDU HFDPNCJOFFSENFUEFDPOTUBUFSJOHEBUHFNFFOUFOJOOPHDBWBO
EFBWJTCF[BUFOWFSLMBBSUIFUNPFJMJKLFQBSLFUXBBSJOWFFMHFNFFOUFO[JDICFWJOEFO 
WFFMBMSFTVMUFSFOEJOFFOEVBMFIPVEJOH¤©0PLEFQSPWJODJFT[JKO WBOXFHFWFSNJOEFSEF
CFMBTUJOHJOLPNTUFOFOHFSFEVDFFSEFANBDIU OJFUHFCBBUCJKFFONPHFMJKLFMFFHTUBOEWBO
FFOEFFMWBOEFBWJTBMTHFWPMHWBOIFUXFHWBMMFOWBOEFHSFO[FO
*OJTIFU-BOEFMJKL"GWBMCFIFFSTQMBO ĝĒġ HFÕOUSPEVDFFSE¤ņ EBUEF
FFSTUFPQTUBQNPFU[JKOWPPS[FMGWPPS[JFOJOH WBO/FEFSMBOE ¤Ň)JFSJO[JKOEFUBLFOFO
CFWPFHEIFEFOPNTDISFWFO¤ňWBOQBSUJKFOEJFWFSBOUXPPSEFMJKL[JKOWPPSEFVJUWPFSJOH [PBMT
EF[PSHQMJDIUWBOEFHFNFFOUFOFOEFQSPEVDFOUFOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJE1SPEVDFOUFO[JKO
WFSBOUXPPSEFMJKLWPPSIFUCFIFFSWBOEFQSPEVDUFOEJFEPPSIFOPQEFNBSLU[JKOHFCSBDIU
FOEJFJOIFUBGWBMTUBEJVNLPNFO)FU3JKLLSJKHUFFOTUVSFOEFGVODUJFEPPSSFHFMTUFTUFMMFO
FOEFQSPWJODJFT[JKOJOEFOJFVXFXFUUFMJKLFTUSVDUVVSWPPSBGWBMCFIFFSOJFUNFFSWFSBOU
XPPSEFMJKLWPPSEFBGWBMQMBOOJOH FSCFTUBBOHFFOQSPWJODJFHSFO[FONFFSWPPSBGWBM /BBTU
IFUBMHFNFOFCFMFJETLBEFS[JKOCJOOFOEJU-BOEFMJKLF"GWBMCFIFFSTQMBOTFDUPSQMBOOFO¤ŉ

¤¤ De gemeenten zijn doorgaans

eigenaar (grootaandeelhouder) van
de avi’s. Door de interne privatisering zijn deze ‘grootaandeelhouders’
feitelijk buiten spel gezet waardoor
een financiële catastrofe voor de
gemeentebegroting dreigt als de
provinciegrenzen wegvallen [Osch,
1999].
¤© Het willen voorkomen van ‘koude
sanering’ (faillissement): Onder de
als risicoloos te omschrijven AOO
geleide ‘markt’ zijn veel gemeenten
contracten aangegaan met ‘hun’ avi’s,
waarin ze zich soms verplichten
tot het aanleveren van een vaste
hoeveelheid afval tegen een vaste,
vaak hoge prijs, en waarin ze in
sommige gevallen ook aansprakelijkheid nemen voor eventuele exploitatieverliezen. Gevolg is dat er grote
verschillen zijn: sommige gemeenten
verdienen aan de vuilverbranding
terwijl andere door (inmiddels als
zodanig ervaren) wurgcontracten
dubbel risico lopen: ze kunnen hun
eigen afval niet vrij op de markt
aanbieden, maar draaien wel op voor
verliezen.
¤ņ Het plan is gericht op beperking van de hoeveelheid afval die
vrijkomt, op betere afvalscheiding
en op nuttige toepassing naast
continuïteit van de afvalbeheersstructuur. Met afvalscheiding wordt
gedoeld op scheiding aan de bron
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gevolgd door materiaalhergebruik,
en op nascheiding ten behoeve van
de inzet van afval als brandstof. Een
ander doel van het LAP is het van
de grond krijgen van innovatie en
nuttige toepassing van niet herbruikbaar, brandbaar afval (doelstelling
o.a.: stijgen van de mate van nuttige
toepassing van 77% in 2000 naar
83% in 2012, en beperken van de
hoeveelheid te verwijderen afval
tot 10 Mton in 2012). Men wil het
storten van deze stroom beëindigen, energie winnen en inzet van
primaire brandstoffen verminderen
(CO2-reductie). Het beleid richt zich
op stimulering c.q. sturing via de
markt. De maatregelen moeten er
uiteindelijk toe leiden dat in 2006
geen brandbaar afval meer wordt
gestort, een groter deel van het afval
nuttig wordt toegepast en zoveel
mogelijk energie wordt gehaald uit
afval dat niet kan worden hergebruikt [Daemen, 2002]. Het LAP
2002-2012 plan is in maart 2003 in
werking getreden, en in mei 2004
bijgesteld n.a.v. uitspraken van het
Europese hof van Justitie begin
2003.
¤Ň De Europese richtlijn over afval
(75/442/EG) vormt het juridisch
kader voor het beperken van het
vervoer van afval over de grenzen.
De artikelen 5,6 en 7 bieden
lidstaten de mogelijkheid om naar
zelfvoorziening te streven en daarbij

een nabijheidsbeginsel toe te passen
met betrekking tot de grensregio’s.
Vooral afvalbedrijven in de grensregio’s hebben problemen met de
grensstelling vanwege de aangekondigde liberalisering en openstelling
van de Europese grenzen. Er bestaat
behoefte aan een overgangsregeling,
zodat zij, tot het moment waarop
de landsgrenzen vervallen, met
naburige, buitenlandse installaties of
aanbieders vaste contracten kunnen
sluiten.
¤ň Doel is het verkrijgen van uniformiteit bij het verlenen van vergunningen voor de verwerking van
afvalstoffen. Hiertoe zijn voor een
groot aantal afvalstoffen minimumstandaarden voor de verwerking
geformuleerd, die de referentie
vormt bij vergunningverlening, en
aangeeft welke verwerkingswijze
nog vergunbaar wordt geacht en
welke niet [Hoek ,2002]. Er is veel
kritiek op het LAP. Belangrijkste
argumenten hebben betrekking op
het herdefiniëren van afvalstoffen
in de richting van brandstoffen en
de blijvende vaagheid omtrent de
definiëring van ‘nuttige toepassing’
[Brand, 2002].
¤ŉ Met minimumstandaarden:
minimale hoogwaardigheid van de
be- c.q. verwerking van een bepaalde
afvalstof, om te voorkomen dat
afvalstoffen laagwaardiger worden
be- c.q. verwerkt dan wenselijk is.

Bijlagen

PQHF[FU<)PFL >FOUXFFDBQBDJUFJUTQMBOOFO WPPSWFSCSBOEFOFOTUPSUFOWBOBGWBM 
%FHSFO[FOWPPSCSBOECBBSBGWBM[JKOPOEFSCFQBBMEFWPPSXBBSEFOPQFO¤Ŋ%FIPHF
TUPSUUBSJFWFOJO/FEFSMBOE[PSHFOFSWPPSEBUIFUFYQPSUFSFOWBOBGWBMJOUFSFTTBOUXPSEU 
XBBSEPPS EVSF BWJDBQBDJUFJUPOCFOVUCMJKGU.PHFMJKLFDPOTFRVFOUJFT[JKOEBUCFMBTUJOH
JOLPNTUFOEBMFOFOMPLBMFFOSFHJPOBMFPWFSIFEFOIVOLPTUFOPQFFOBOEFSFXJK[FPQEF
CVSHFSTNPFUFOWFSIBMFO¤ŋ©Ņ)FUĝĒġUSBDIUEBBSPNGZTJFLF©FOmOBODJÑMFXBBSCPSHFO
JOUFCPVXFO%BBSOBBTU[JKOCJOOFOIFUĝĒġQSPHSBNNBTPQHF[FU [PBMTIFUĤĥĒġ©¤
A.FUQSFWFOUJFOBBSEVVS[BBNPOEFSOFNFO PNQSFWFOUJFFOHFTDIFJEFOJO[BNFMJOHUF
TUJNVMFSFO FOEFĤĒĞ©©&SXPSEFOJOIFUĝĒġCFQFSLJOHFOHFTUFME©ņBBOEFJOFOVJUWPFS
WBOBGWBMTUPĊFOUFOCFIPFWFWBOWFSXJKEFSJOH©Ň UFHFMJKLFSUJKEXPSEUIFUNPSBUPSJVNPQ
VJUCSFJEJOHWBOEFWFSCSBOEJOHTDBQBDJUFJUPQHFIFWFO
5SFOETPQEF/FEFSMBOETFBGWBMNBSLU[JKOEFHFMFJEFMJKLFBGOBNFWBO FJOE WFSXFSLUBGWBM 
FFOEVJEFMJKLFWFSNJOEFSJOHWBOHFTUPSUBGWBM FFOHFMFJEFMJKLFUPFOBNFWBOWFSCSBOEBGWBM 
FFOGPSTFWFSNJOEFSJOHWBOHGUWFSXFSLJOH FFOMJDIUFUPFOBNFWBOTMJCWFSXFSLJOHFOFFO
IPHFSFJO[FUWBOCPVXFOTMPPQBGWBM<ġĨĔ C>
.FUIFUPPHPQEFLPNFOEFAPQFONBSLUTUSVDUVVS©ňTUSJKEFOJOUFSOBUJPOBMFDPODFSOTOVBM
PNFFOBBOEFFMJOEF /FEFSMBOETF BGWBMNBSLU%FXJOTUHFWFOEIFJEWBOEF/FEFSMBOETF
¤Ŋ Eén van de problemen tot voor

kort was dat afval naar het buitenland geëxporteerd mag worden als
tenminste 50% van het volume is
gesorteerd in gescheiden deelfracties, en het in het buitenland een
“nuttige toepassing” vindt. De term
nuttig is op meer manieren in te
vullen. De moelijkheid bij de term
nuttig is het bepalen van de grens:
zo mag afval officieel in het buitenland als brandstof gebruikt worden
wanneer energie opwekken het
hoofddoel is. Afval verbranden in
een buitenlandse avi valt daar weer
niet onder, ook al wordt er energie
bij gewonnen. Voor nuttige toepassing is in principe sprake van een
Europese markt [Daemen, 2002].
Voor driekwart van het afval geldt
dat het in het buitenland ‘nuttig’ kan
worden toegepast. De Europese
verordening voor grensoverschrijdend transport tracht e.e.a. te
sturen [Osch, 1999]. Bij de discussie
rondom het al dan niet toestaan van
in- of uitvoer van te verbranden
(laagcalorisch) afval is binnen het
LAP gekozen voor een tussenoplossing: bij grote milieuwinst kan op
basis van ad hoc ontheffing worden
gegeven [Rense, 2002].
¤ŋ Een consequentie van de
geldende regels en de hogere storttarieven in Nederland is dat veelvuldig bedrijven een volume van

50% gesorteerd afval tezamen met
50% ongesorteerd afval naar het
buitenland ‘exporteren’, om het 50%
ongesorteerde deel goedkoper te
kunnen storten.
©Ņ Een ander probleem is dat negatieve gevolgen worden afgewenteld
op de gebonden gebruikers, lees:
gemeenten. Dit speelt ondermeer
op de markt van inzamelaars en
transporteurs van bedrijfsafval: de
contracten worden steeds meer
bepaald door de grote afvalaanbieders. De verwerkers kunnen relatief
ongunstige contracten aangaan
(bijv. onder de kostprijs van verwerking) omdat de negatieve gevolgen
kunnen worden afgewenteld op
de gebonden gebruikers [Potman,
1998].
© Fysieke waarborgen met betrekking tot de inzameling van afval,
de continuïteit van verwerking en
milieu-eisen. Financiële waarborgen
met betrekking tot de kosten voor
de burger [Daemen, 2002].
©¤ STAP staat voor STimuleren
Afvalscheiding en Preventie. Het is
een programma van en voor overheden (gemeenten, provincies en
het Ministerie van VROM voeren
deelprojecten uit, waarbij ze “gepacificeerd” worden vanuit het AOO
(Afval Overleg Orgaan).

©© SAM staat voor Subsidieregeling

Aanpak Milieudrukvermindering en

heeft tot doel (samenwerkingsverbanden van) gemeenten financieel
te ondersteunen bij het uitvoeren
van projecten om afvalscheiding
en preventie van huishoudelijk en
bedrijfsafval en energiebesparing te
stimuleren.
©ņ Het LAP bevat de aankondiging
dat per 1 januari 2006 ook voor
de ‘niet-gevaarlijke afvalstoffen’
de beperkingen bij in- en uitvoer
worden opgeheven (onder voorwaarde dat met de aangrenzende
landen sprake is van een ‘level
playing field’, ofwel een gelijkwaardige afvalsturende regelgeving en
gelijkwaardige milieueisen.
©Ň Het gaat om afvalstoffen waarvoor in Nederland al een specifieke
infrastructuur is opgesteld, en
waarvan de continuïteit in gevaar
komt bij open grenzen. Concreet
gaat het om huishoudelijk- en
daarmee vergelijkbaar bedrijfsrestafval, laagcalorische residuen
na sorteren van afvalstoffen en een
aantal gevaarlijke afvalstoffen. Voor
andere stromen zoals laagcalorische
slibben, gelden geen restricties.
©ň In België gebeurt het opstellen
van plannen en het regelen van
in- en uitvoer door de drie gewesten,
Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In
Duitsland is dit door de deelstaten
gedelegeerd aan bestuursregio’s
(Bezirke).
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BGWBMNBSLUJTEFMBBUTUFKBSFOSFMBUJFGTUBCJFM HFNJEEFMEUPUCFESJKGTSFTVMUBBU©ŉ <ĔēĤ 
>1SPCMFFNCJKEFJOUFSOBUJPOBMJTFSJOHJTEFPOHFMJKLFTDIBBM©Ŋ%FCVJUFOMBOETFSFHJPT
[JKOJOPQQFSWMBLUFTMFDIUTWFSHFMJKLCBBSNFUFOLFMF/FEFSMBOETFQSPWJODJFT&FOBBOTMVJUJOH
RVBTDIBBMOJWFBVTHFFGUWJKGNPHFMJKLFDPNCJOBUJFTWPPSHSFOTSFHJPT<3FOTF >
&FOEFSHFMJKLFBBOTMVJUJOHJTOBBSWFSXBDIUJOHHPFEVJUWPFSCBBSXBBSIFUHFNFFOUFMJKL
BGWBMCFUSFGU7PPSCFESJKGTBGWBMLBOIFUNPFJMJKLFSIBOEIBBGCBBS[JKO©ŋ%FCFQFSLJOHJO
/FEFSMBOEUPUHSFOTQSPWJODJFTJT JOWFSCBOENFUEFIBOEIBWJOHWBOIFU[FMGWPPS[JFOJOHT
QSJODJQF SFMBUJFG[XBLņŅ%PPSEFHSPUFWFSTDIJMMFOUVTTFOEFHSFOTSFHJPTPNEBUWFSCSBOEFO
WBOBGWBMWPPSEFFFSTULPNFOEFKBSFOBMWFSHBBOEJTWBTUHFMFHEJODPOUSBDUFO IFFGUEFPWFS
IFJEFSWPPSHFLP[FOEBUBBOWSBHFOWPPSTBNFOXFSLJOHNFUHSFOTPWFSTDISJKEFOEUSBOTQPSU
JOEJWJEVFFMFOPQBEIPDCBTJTUFCFPPSEFMFO)FUMBBHTUFTDIBBMOJWFBVCJFEUEFFOJHFNPHF
MJKLIFJE mOBODJÑFMFOGZTJFLHF[JFO [VJWFSIBOEFMFOJOSFMBUJFUPUNJMJFVLSJUJTDIFTUPĊFOFO
QSPDFTTFOUFPOEFSTUFVOFO
%FNBSLUUFOEFFSUOBBSFFOWFSTDIVJWJOHWBOFJOEWFSXFSLJOHOBBSCFXFSLJOH JODM
SFDZDMBHF FOFFOWFSTDIVJWJOHOBBSOVUUJHFUPFQBTTJOH&FOWFSSVJNJOHWBOEF
WFSCSBOEJOHTDBQBDJUFJUXPSEUPWFSXPHFO<18$ C>7PPSBMEFFOFSHJFCFESJKWFO
[JKOHFÕOUFSFTTFFSEJOEFBGWBMCSBODIFWBOXFHFEFNPHFMJKLIFEFOWPPSNJMJFVWSJFOEFMJKL
PQHFXFLUFTUSPPN OBWFSCSBOEJOH FO[JKOJONJEEFMTJOCF[JUWBOFFOBBO[JFOMJKLEFFM
WBOEFWFSCSBOEJOHTDBQBDJUFJUJO/FEFSMBOE%PPSEFUFSVHMPPQWBODPNQPTUFSJOHFOEF
UPFOBNFWBOWFSCSBOEJOHWBOBGWBMPOUTUBBUCPWFOEJFOEFSPFQPNBBOQBTTJOHWBOIFU
DPNQPTUFSJOHTCFMFJEPQHSPOEWBOCFPPSEFMJOHWBOIFUNJMJFVSFOEFNFOUUFOPQ[JDIUF
WBOWFSCSBOEFO%FJOUFSDPOOFDUJFWBOEFTUSPNFOBGWBMFOFOFSHJFIFFGUIJFSJOFFO
EPPSTMBHHFWFOECFMBOH
&ÏOWBOEFEJSFDUFHFWPMHFOWBOEJUWPPSVJUMPQFOPQEFAJOUFSOBUJPOBMJTFSJOHWBOBGWBM
TUSPNFOJTIFUHSPPUTDIBMJHXFSLFOWBOEFBGWBMCFESJKWFO&SPOUTUBBOHSPUFDPODFSOTNFU
FFOCSFFEEJFOTUFOBBOCPEEJF[JDINJMJFVPGSFDZDMJOHTCFESJKWFOOPFNFO%F[FCFESJKWFO
CFIFFSTFOEFIFMFLFUFOJOUFHFOTUFMMJOHUPUEFWSPFHFSFTFDUPSPSHBOJTBUJFFFOIPSJ[PO
UBMFPSHBOJTBUJFWBOEFWFSTDIJMMFOEFCFESJKGTUBLLFOJO[BNFMBBST BWJT USBOTQPSUFVST
FOCFESJKWFOEJFTQFDJBMJTUJTDIBGWBMWFSXFSLFO%JUCFIFFSTFOWBOEFHFIFMFBGWBMLFUFO
IFFGUWPPSFOOBEFMFO&FOWFSHFMJKLJOHNFUEFFOFSHJFTFDUPSHBBUTUFFETNFFSPQ%F
BGWBMNBSLU[BM[JDIPPLUSBOTGPSNFSFOJOFFOPMJHPQPMJTDIF TUBUJTDIF NBSLU%FWFSTDIJMMFO
JOEFXFUFOSFHFMHFWJOHWBOEFWFSTDIJMMFOEFMBOEFOCJOOFO&VSPQB[PSHFOFSWPPSEBU
FFOWFSEFSFPQFOTUFMMJOHWBOEFNBSLUOJFUFFOWPVEJHUFSFBMJTFSFOJT#PWFOEJFOHFWFO
QSPCMFNFOCJOOFOEFMJCFSBMJTFSJOHWBOEFFOFSHJFTFDUPSBBOEBUPPLTQSBLFLBO[JKOWBO
FFOPOWPPS[JFOF WFFMBMTUSBUFHJTDIFNBSLUBGXFHJOHEJFFFOGFJUFMJKLFPQFOTUFMMJOHWBO
EF &VSPQFTF NBSLUNFUHFXFOTUFFċDJÑOUJFWFSCFUFSJOHFOFOFSBBOHFLPQQFMEFLPTUFO
SFEVDUJFTWPPSHFCSVJLFSTJOEFXFHLVOOFOTUBBO5FHFMJKLXPSEUFFOUFSVHLFFSOBBS
EFDFOUSBMF[FHHFOTDIBQPWFSXPHFO<18$ C>
%FJOUSPEVDUJFWBONFFS SVJNUFMJKL HFÕOUFHSFFSEFTZTUFNFOJTEPPSEFCFIFFSTJOHWBOEF
DPNQMFUFBGWBMLFUFOPOEFSCFQBBMEFWPPSXBBSEFOCFUFSSFBMJTFFSCBBSFOCFIFFSTCBBS
7BOBGXPSEUJOFFOBBOUBM;XFFETFTUFEFOFFOTZTUFFNWBODFOUSBMFBGWBMBG[VJHJOH
HFCSVJLU*ONJEEFMT[VJHFOJOMBOEFOo[PBMTJOEFDFOUSBWBO4JOHBQPSFFO)POH
,POHDBWBOEFSHFMJKLFTUPG[VJHFSTBGWBMPQ)FUTZTUFFNJTSFOEBCFMJOHFCJFEFONFU
WPMEPFOEFEJDIUIFJE HFNJEEFMEHFOPNFOPOHFWFFSCPWFOEFXPOJOHFOIB %JULBO
PPLIFUHFWBM[JKOJOCFTUBBOEFTUBETDFOUSBEJFJOUFOTJFGWFSCPVXEWFSOJFVXEXPSEFO [PBMT
JO/FEFSMBOECJKWPPSCFFMEJO"MNFSF
3FMBUJFGWFFMTUFEFOJO/FEFSMBOEPWFSXFHFOPNJOIFSTUSVDUVSFSJOHTHFCJFEFOPGOJFVX
CPVXXJKLFOOVUTMFJEJOHFOWPPSSJPPM FMFLUSB LBCFM HBTFOXBUFSJOÏÏODFOUSBMFUVOOFMUF
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MFHHFO [PEBUPOEFSIPVETUFDIOJDJFSNBLLFMJKLUPFHBOHUPFIFCCFOFOEFTUSBBUOJFUTUFFET
IPFGUUFXPSEFOPQFOHFCSPLFO*O[POUVOOFMLBO MBUFS CJKWPPSCFFMEPPLFFOBGWBMBG[VJH
TZTUFFNXPSEFOPQHFOPNFO%FSHFMJKLFBGWBMBG[VJHTZTUFNFOLVOOFOHFHBSBOEFFSECJOOFO
FFOTUSBBMWBOBOEFSIBMWFLNABMMFTXFH[VJHFO)FUCFSFJLJTUFWFSHSPUFOUPULNEF
FċDJÑOUJFXPSEUEBOSFMBUJFGBGIBOLFMJKLWBOIFUBBOUBMCPDIUFO*OEJUTZTUFFNJTPPL
BGWBMTDIFJEJOHNPHFMJKL%PPSFFOLMFQQFOTUFMTFMXPSEFOFFSTUEFQBQJFS[VJMFOJOFFOQBQJFS
UFSNJOBMMFFHHF[PHFO EBBSOBIFUHGUBGWBMFOUFOTMPUUFIFUSFTUBGWBM&FOQFSTPPOMJKLFQBT
HFFGUEFHFCSVJLFSUPFHBOHUPUIFUTZTUFFN DPOUSPMFFSUFOBENJOJTUSFFSUEFLPTUFOCFSFLF
OJOHFOLBOEJFOFOBMTAXBBLIPOEUFHFOPOKVJTUHFCSVJL
*OIFUDFOUSVNWBO"MNFSFJTFFOQMBOJOVJUWPFSJOHPNIFUBGWBMWBODBUJFOEVJ[FOE
JOXPOFSTPOEFSHSPOETXFHUF[VJHFOWJBFFOWBDVàNCVJ[FOTUFMTFMWBO$FOUSBM/FE)FU
[JKOEJLXBOEJHFTUBMFOCVJ[FONFUFFOEPPSTOFEFWBODN#PWFOHSPOETHFWFOQFS
NFUFSUFMLFOTTMBOLF[VJMFOUPFHBOHUPUIFUCVJ[FOTUFMTFM0PLEFBGWBMCBLLFOPQTUSBBU
[JKOFSPQBBOHFTMPUFO0OEFSHSPOETXPSEUEF[VJHLSBDIUHFMFWFSEWJBFFOASFV[FOTUPG[VJHFS
BBOEFSBOEWBOIFUDFOUSVN%PPSPQHF[FUUFUJKEFOEFLMFQQFOUFPQFOFOXPSEUIFUBGWBM
NFUDBLNVVSXFHHF[PHFOOBBSEFPQWBOHWFSXFSLJOHCVJUFOIFUDFOUSVN

©ŉNegatieve bedrijfsresultaten

worden nog behaald door afvalscheiding, sortering en bewerking van gevaarlijk afval (ook
negatief in voorgaande jaren).
Recyclingbedrijven, composteerinrichtingen en vooral stortplaatsen
zijn winstgevend [CBS, 2003].
©Ŋ Probleem bij het aansluiten van
de Nederlandse wettelijke structuur is dat het voor de hand ligt de
zeven grensprovincies samen te

laten werken met deze Bezirke en
gewesten, vanwege het enigszins
vergelijkbare schaalniveau. Door het
wegvallen van de provinciale verantwoordelijkheid is dat niet eenvoudig:
de kleinere schaal van gewesten
of gemeenten sluit niet aan bij de
ruimtelijke schaal van de afvalverbrandingsinstallaties.

©ŋ De herkomst van gemeente-

lijk afval is meestal beter vast te
leggen dan die van bedrijfsafval. De
bestemming van het eindproduct

wordt duidelijk door aan te geven
op welke manier het afval verwerkt
wordt.
ņŅ Het is twijfelachtig of het overbrengen in de praktijk kan worden
beperkt tot de beoogde grensregio’s,
aangezien het mogelijk lijkt om
afval ‘door te schuiven’. Het afval
wordt dan bijvoorbeeld fysiek en
administratief in het betreffende
land naar een grensregio gebracht
en vervolgens wordt een vergelijkbare hoeveelheid uitgevoerd [Rense,
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Bijlage VI
Samenvatting achtergrondstudie:
Definiëring en ruimtelijke afbakening
per ontwerp- en schaalniveau
1. Individuele- c.q. lokale schaalniveau: gebouw en cluster
0OUXFSQOJWFBV(FCPVX 3NN 
&FOHFCPVXJTFFOCPVXXFSLWBOUBNFMJKLFPGBBO[JFOMJKLFHSPPUUFEJFBMTÏÏOFOUJUFJUJT
POUXJLLFMEPGXPSEUHFCSVJLUFOEJFGZTJFLJOFFO HFNFFOTDIBQQFMJKLF BGTDIFJEJOHWPPS[JFU
WBOEF TFNJ PQFOCBSF CVJUFO SVJNUF
0OUXFSQOJWFBV&OTFNCMFFODMBWFDMVTUFS XPPO CMPLPGCVVSU 3NN 
&FOFOTFNCMFJTUFEFmOJÑSFOBMTFFOTBNFOXFSLFOEHFIFFMWBOHFCPVX EFM FO&ÏOXPPO
CMPLJTOJFUQFSEFmOJUJFFFOFOTFNCMF)FUHBBUPNFFOCFQFSLUBBOUBMHFCPVX POEFS EFMFO
EJFJOFFOTBNFOIBOH[JKOHFSFBMJTFFSE PQÏÏOPGNFFSHFCJFEFOHF[BNFOMJKLWPPS[JFOJOHFO
EFMFOPGTPDJBBMBMTFOUJUFJUFSWBSFOXPSEFO¤&FOXPPOCVVSULBOPPLBMTFFOFODMBWFPG
FOTFNCMFGVODUJPOFSFO CJKWPPSCFFMEEPPSFFOEVJEFMJKL[JDIUCBSF GZTJFLF PGWPFMCBSF
TPDJBMFDVMUVSFMF POEFSMJOHFTBNFOIBOH©%FFOHFMTFADMPTFJTFFOWPPSCFFMEUZQPMPHJF
WBOIFUDMVTUFSPGFOTFNCMFFFOFMFNFOUBJSFHSPFQFSJOHWBOHFCPVXFO WFSCPOEFONFUFFO
UFSSFJOXBBSPQSVJNUFTWBTUHFMFHE[JKO XBBSWBOEFTUBUVTCFQBBMEJT
2. Lage schaalniveau: wijk en (stads)gebied
0OUXFSQOJWFBV 4UBET XJKL 3NN 
&FOXJKLJTFFOHFEFFMUFWBOEFTUBE EBUNJOPGNFFSFFOHFTMPUFOHFIFFMWPSNU [PXFM
SVJNUFMJKLBMTTPDJBBMņ*OEFTPDJBMFHFPHSBmF[JKOEFCFHSJQQFOXPPOHFCJFE TUBETXJKLFO
oLXBSUJFSTZOPOJFN8PPOHFCJFEFOHFMEFOBMTSFÑMFFOUJUFJUFOEJFCFHSFOTE[JKOFOBMTEFFM
SVJNUFOCJOOFOTUFEFMJKLFBHHMPNFSBUJFT[JKOUFPOEFSTDIFJEFO
%FWPSNHFWJOHFOHSPPUUFJTMPDBUJFBGIBOLFMJKLFOWPMHUWBBL OBUVVSMJKLF CBSSJÑSFTŇ

 Vaak spreken we ter nadere speci-

ficering van een woongebouw als
het om een gebouw gaat bestaande
uit één of meer woningen, waarbij
een ‘volledige wooneenheid’ wordt
omschreven als “een combinatie
van met elkaar verbonden ruimten,
die overeenkomstig de in onze
maatschappij algemeen gangbare
voorstellingen het ongestoord en
geordend voeren van een huishouden van een groep of een enkeling mogelijk maakt” [Bahrdt, 1968,
p.33]. Een woonblok wordt meestal
niet al.s ‘gebouw’ aangemerkt omdat
het gaat om meerdere woningen die,
onafhankelijk van het geheel, in hun
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eigen toegang voorzien.

¤ Twee woonblokken zijn door hun

onderlinge samenhang en gemeenschappelijke voorzieningen een
ensemble te noemen.
© In de studies naar de
Deltametropool [Reh et al., 2003]
wordt geconstateerd dat het leven
in de Deltametropool op basis van
open planning zich meer en meer
in enclaves zal afspelen (vergelijkbaar met zwermen). De enclaves
worden benoemd als ensembles, niet
als stadsdelen voor tienduizenden
mensen maar multifunctionele
gebieden met vijfhonderd tot vijd-

duizend mensen, die als autonome,
schijnbaar losse bebouwing in het
stedelijk netwerk functioneren.

ņ Oorspronkelijk was een wijk

een sociale, bijna zelfvoorzienende eenheid. Ruimtelijk is een
(nieuwbouw)wijk vaak omsloten
door grotere toegangswegen
(wijkontsluitingswegen) waardoor
het een gesloten beeld vormt.
Tegenwoordig gaat het principe van
sociale binding in mindere mate
op. Een kenmerkend verschil met
een (woon)buurt. Bij de laatste is
duidelijk(er) sprake van een sociale
betrekking [NAWO, 2001].
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0NJOSVJNUFMJKLF[JO HFCBTFFSEPQIFUBBOUBMIVJ[FO FFOEFmOJUJFWBOFFOTUBETXJKLUF
WFSLSJKHFO[JKOTUVEJFTWFSSJDIUPQCBTJTWBOANPEFSOFTUBETXJKLFOJO/FEFSMBOE#BMWFST
<>DPOTUBUFFSU JOPOEFS[PFLOBBSEFSHFMJKLFFJHFOTDIBQQFOCJKOBPPSMPHTF/FEFSMBOETF
XPPOXJKLFO EBUPNEFEFSUJHKBBSBOEFSFFMFNFOUFOXPSEFOJOHF[FUCJKIFUTUSVDUVSFSFO
WBOIFUPOUXFSQWBOFFOXPPOXJKLň&FOSFDFOUF OJFUHFQVCMJDFFSEFTUVEJFWBO1PMNBO
<>OBBSEF[PHFIFUFO7JOFYMPDBUJFTŉJTJOUFSFTTBOU
%F[FMFJEUUPUEFWPMHFOEFDPODMVTJFTNFUCFUSFLLJOHUPUEFHFNJEEFMEFPNWBOHWBOFFO
ANPEFSOF /FEFSMBOETF TUBETXJKLŊ
r XPOJOHFO XBBSWBONFFSHF[JOTXPOJOHFO FFOHF[JOTXPOJOHFOJOFFO
SJKFOWSJKTUBBOEFFFOHF[JOTXPOJOHFO
r FFOCFCPVXJOHTEJDIUIFJEWBODBXPOJOHFOQFSIFDUBSF
r NWMPFSPQQFSWMBLWBOEJFOTUWFSMFOFOEFCFESJKWFO
%FLFV[FWBOFFO XPPOPG TUBETHFCJFEDRXJKLBMTPOEFS[PFLTUFSSFJOWJOEU[O
PPSTQSPOHJOJOEFUJKEWBOEFPQLPNTUWBOEFFDPMPHJTDIFCJPMPHJF#JOOFOEF
A4DIPPMPG$IJHBHPXPSEFOEBO[PHFOBBNEFAOBUVSBMBSFBTBMTBGHFCBLFOEFFOUJUFJUFO
CFOPFNEŋ
%FFFSEFSHFOPFNEFTPDJBMFHFCPOEFOIFJEBBOFFOTUBETXJKLOFFNUJOPO[FIVJEJHF
TBNFOMFWJOHBGŅ3VUI(MBTTUPPOEFBBOEBUIFUOJFUNFFSPQHBBUPNEFTUBEJOUFSNFOWBO
XJKLFOUFCFTDISJKWFO BBOUFOFNFOEBUEFLMFJOFSFFMFNFOUFOCJOOFO[VMLFXJKLFOOBVX
CJKFFOIPSFO FOEBUBMMFFONBBSXJTTFMXFSLJOHNFUFMFNFOUFOJOBOEFSFXJKLFOQMBBUTWJOEU
WJBEFFJHFOXJKL<"MFYBOEFS >%FHSFO[FOXPSEFOOJFUCFQBBMEPQHSPOEWBOFFO
TPDJBBMOJWFBVBMMFFO.FEFCFQBMFOE[JKOEFLFONFSLFOWBOFFOCPVXQFSJPEF UZQPMPHJF 
EJDIUIFJE HSPFQFSJOHTWPSNFOPGTUBETEFFMTUSVDUVVS 0PLEFOBUVVSMJKLF TJOHFMT SJWJFSFO 
UFDIOJTDIF FOCPWFOHSPOETFJOGSBTUSVDUVSFO XFHFO LBOBMFO WPSNFOWBBLBBOMFJEJOHUPU
EFCFHSFO[JOH
&FOPQMPTTJOHWPPSFFOSFMFWBOUFCFHSFO[JOHWBOFFOTUBETHFCJFEJTIFUPNLFSFOWBOEF
WSBBHTUFMMJOH;JKOFS àCFSIBVQU TUFEFMJKLFEFFMSVJNUFOEJF[JDIBMTSVJNUFMJKLTPDJBMF
TZNCPMJTDIFFFOIFEFOWBOEFTUFEFMJKLFPNHFWJOHPOEFSTDIFJEFO FOVJUXFMLFHF[BNFO
MJKLFXJTTFMXFSLJOHJTEFTUBEBMTUPUBBMCFFMEUFSFDPOTUSVFSFO 
Ň De keuze c.q. vaststelling van

een deelgebied vindt in de sociale
geografie plaats door eerst de
karakteristieken van de verschillende ‘lagen’ van het gebied te
analyseren. Vervolgens door de
gebruiksfuncties te bepalen (wonen,
werken, gemengd), en daarna het
onderscheiden van gebieden met een
gelijke functie (gemengd is ook een
‘homogeen’) naar bouwtypologische
en sociale kenmerken. Deze stap
is te benoemen als het eigenlijke
identificeren van de stadsruimten.
Binnen een zeker pragmatisme
worden de gebieden ook vaak gedefinieerd op grond van natuurlijke-,
administratieve-, statistische of alledaagse begrenzingen (wat gevoelsmatig bij elkaar hoort). Tenslotte
worden binnen de sociale geografie
gebieden ingedeeld naar innerlijke

te nemen zijn voor de ruimtelijke
definitie van een stadswijk. De praktijk leert dat een gemiddeld aantal
woningen van 7.200 niet één stadswijk, maar vaak meerdere omsluit.
De ‘moderne’ stadswijk kan dan ook
beter ‘modern stadsgebied’ genoemd
worden [Polman, 2002].
ŋ Natural areas zijn “als gevolg van
differentiatieprocessen ontstane-,
sociaalstructureel gezien relatief
homogene deelruimten in de stad,
die ‘natuurlijke’ grenzen vertonen,
en waarvan de integratie via
symbiotische relaties heeft plaats
gevonden”. [NAWO, 2001].
Ņ Aspecten zijn het verrijzen van
grote winkelcentra buiten de steden,
en de zgn. slaapsteden: buitenwijken
van steden met gescheiden functies
zoals (nagenoeg) alleen woonfuncŊ In de praktijk blijkt dat de
genoemde gemiddelden niet als basis ties en amper werkfuncties.

geleding op grond van zgn. ‘waarnemingsruimten’. Hierbij worden
zogenaamde ‘Mental Maps’, ofwel
cognitieve kaarten gebruikt.
ň In de jaren dertig is het bouwblok
nog een dominante factor bij de
geleding van de wijk; in de jaren
zestig zijn dit vooral de (stedebouwkundige) stempels en de autoontsluiting, en in de jaren negentig
speelt de groenstructuur en de
openbare ruimte een belangrijke rol
bij de structurering van de wijk.
ŉ Vinex-locaties zijn de nieuwste
groeikernen op ‘stadsgebied’ van de
afgelopen decennia, die voortkomen
uit de aanwijzing van uitbreidingsgebieden voor de verschillende steden
in Nederland in de ‘Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening Extra’ [1996].
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#JOOFOEFTDIPPMWBO3PHFS(#BSLFSJTBMTPOEFSEFFMWBOEFFDPMPHJTDIFQTZDIPMPHJFIFU
ACFIBWJPVSTFUUJOHTDPODFQUHFÕOUSPEVDFFSE<#BSLFS >
#FIBWJPVS4FUUJOHT[JKOOJFUTMFDIUTJOGPSNBUJFESBHFST NBBSPPL DPNQMFYF GVODUJFESBHFST 
HFLFONFSLUEPPSFFOEZOBNJFLWBOTQPOUBOFTUSVDUVVSWPSNJOH FOWBOGVODUJPOBMJTFSJOH
&SJTTQSBLFWBOWFSWMFDIUJOHWBOSVJNUFMJKLF TPDJBMF TZNCPMJTDIFFOTPNTOBUVVSMJKLF
TUSVDUVSFO¤"GIBOLFMJKLWBOEFQFSJPEFWBOSFBMJTBUJFFOEFGZTJFLFLFONFSLFOWBO
EFTQFDJmFLFQMFL MJHUEFHSPPUUFWBOFFOATUBETXJKLUVTTFOEFFOXPOJOHFO
<1PMNBO >*OEJUQSPFGTDISJGUXPSEUIFUQSJODJQFWBOOBUVSBMBSFBTFDIUFSBMTCBTJT
HFOPNFOWPPSEFCFQBMJOHWBOEFQSFDJF[FCFHSFO[JOHCJKEFWFSTDIJMMFOEFDBTFTUVEJFTEJF
IFUTDIBBMOJWFBVWBOEFXJKLCFOBEFSFO%FBGCBLFOJOHXPSEUEVTOJFUHFLPQQFMEBBOFFO
GZTJFLF LXBOUJUBUJFWF CFHSFO[JOH POEFSFOCPWFOHSFOT 
0OUXFSQOJWFBV4UBETHFCJFE 3LNLN 
*OBBOTMVJUJOHPQIFUPOEFS[PFLWBO1PMNBOJTFFOTUBETHFCJFEUF[JFOBMTFFOPOEFSEFFM
WBOEFTUBEFOLBONFFSEFSFTUBETXJKLFO PGA/BUVSBM"SFBT PNWBUUFO4UBETHFCJFEJT
WFSTDIJMMFOEUFUZQFSFO [PBMTEPPSIFUBBOUBMXPOJOHFO EFCFCPVXJOHTEJDIUIFJE IFU
UPUBMFPQQFSWMBLWBOIFUHFCJFE NBBSPPLEFTPDJBMFTZNCPMJTDIFFOTPNTOBUVVSMJKLF
TUSVDUVSFO[JKOBMTLFONFSLFOUF[JFO&FOTUBETHFCJFELBOVJUNFFSEFSFTUBETXJKLFO
CFTUBBOFOPOUMFFOUIBBSJEFOUJUFJUBBOFFOFDPOPNJTDIFBGCBLFOJOH TUBETEFFMSBEFOPGFFO
CFQBBMEFCPVXQFSJPEFEJF[JDILFONFSLUEPPSFFO PGFOLFMF IFSLFOCBSFFOWFSHFMJKLCBSF
CPVXTUJKM FO 
3. Midden schaalniveau: stad
0OUXFSQOJWFBV4UBE 3LNLN 
%F EFmOJÑSJOHWBOIFUCFHSJQ TUBE©USBOTGPSNFFSUEPPSEFKBSFOIFFO;FXPSEUIJTUP
SJTDIHF[JFOHFEFmOJFFSEBMTFFOiHFXPPOMJKLPNNVVSEFQMBBUTEJFFFOFJHFOCFTUVVSTFO
SFDIUTLSJOHWPSNU WPMHFOTFFOCFQBBME BBOIBBSWFSMFFOESFDIU FFOQSJWJMFHF BGHF
TDIFJEFOFOBGXJKLFOEWBOIFUQMBUUFMBOEw*OFDPOPNJTDIHFPHSBmTDIF[JOXPSEUEFTUBE
HF[JFOBMTiFFODFOUSVNXBBSPQEFFDPOPNJTDIFLSBDIUFOWBOFFOOJFUTQFDJmFLBGHFCBLFOE
HFCJFEHFSJDIU[JKO XBBS[JKTBNFOLPNFOFOWBOXBBS[JKVJUHBBOwņ4DIPVUFO<$BFOFHFN
FUBM >WPFHUCFJEFEFmOJUJFTWBOEFTUBETBNFOUPUFFOOFEFS[FUUJOHEJFXPSEU
HFLFONFSLUEPPSFFOWSJKXFMBBOFFOHFTMPUFOCFCPVXJOHXBBSJOFFOHSPUFOJFUBHSBSJTDIF
CFWPMLJOHJTHFIVJTWFTU EFCFCPVXJOHJTHFHSPFQFFSESPOEFOEFCFWPMLJOHHFPSJÑOUFFSE
PQFFODFOUSVNWBOFDPOPNJTDIFCFESJKWJHIFJE CFTUVVSFOPGLVOTUFOXFUFOTDIBQŇ
#JOOFOIFUTDIBBMOJWFBVWBOEFTUBEWBMMFOPPLEF EJSFDUF PNNFMBOEFOň)FUHBBUCJK
FFOTUBEUFHFOXPPSEJHNFFSPNEFNBBUTDIBQQFMJKLDPODFQUVFMFSPMEBOPNEFHFPHSBmTDIF
CFHSFO[JOHŉ<+P$PFOFO JO3FI >
)FUJTEBBSPNCFUFSUFTQSFLFOWBOFFOTUFEFMJKLFUZQPMPHJF%FTUFEFMJKLFUZQPMPHJFJTBBOUF
EVJEFOBMTEFMPHJTDIFSFMBUJFTWBO DRIFUFWFOXJDIUUVTTFONPSGPMPHJF SVJNUFMJKLFDPOEJ
UJFT NPSGPHFOFTJT WFSBOEFSJOH MFFGTUJKMFO UFDIOPMPHJF FDPMPHJFFOEFNBSLU<6SIBIO 
>#JOOFOEFTUFEFMJKLFUZQPMPHJFJTOBBTUEFCFCPVXJOH TUZQPMPHJF EFWFSCJOEFOEF 
QVCMJFLFSVJNUFEFCFMBOHSJKLTUFDPOTUBOUF
6JUHBOHTQVOUCJOOFOEJUPOEFS[PFLJT BMHFNFFOHFTUFME EFPOEFSLFOOJOHEBUEFTUBE
FFOTZTUFFNJTWBO[FFSHSPUFHFDPNQMJDFFSEIFJE EJFPQIBBSCFVSUEFFMVJUNBBLUWBOFFO
VJUHFCSFJEFSTZTUFFNWBOTPDJBMF FOTUFFETWBLFSGZTJFLFPSHBOJTBUJFŊ%FHSPPUUFJTWBO
TUFFETNJOEFSCFMBOH JOUFHFOTUFMMJOHUPUEFXBBSEFOFOEPFMFJOEFO
.FUVJU[POEFSJOHWBOFOLFMFCMPFJQFSJPEFO [PBMTUFOUJKEFWBOEF3PNFJOFO HSPFJFOTUFEFO
UPUFONFUEF3FOBJTTBODFPWFSIFUBMHFNFFOPQFFOOBUVVSMJKLFXJK[FHFPHSBmTDIFMJHHJOH 
SPVUFT CPEFNTUSVDUVVSFOEFSHFMJKLFCFQBMFOEFTUBQTHFXJK[FVJUMFHHFOWBOTUFEFO)JFSBBO
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MBHFOHFFOQMBOOFOUFOHSPOETMBH%FNFOTFOCFQBBMEFO[FMGIPFFFOTUBEHSPFJEF BMEBO
OJFUCFQFSLUEPPSEFOBUVVS%FNFFTUEVVS[BNFWPSNWBOTUFEFCPVXJTEJFXBBSCJK[JK
OJFUNFFSBMTBQBSUWBLHFCJFECFTUBBU<5JNNFSFO C>%FNFFTUFTUFEFOWPSNFOUPU
EFUXFFEFIFMGUWBOEFFFFVXWSJKDPNQBDUFFFOIFEFONFUFFOEVJEFMJKLFEFNBSDBUJFMJKO
UVTTFOTUFEFMJKLFCFCPVXJOHFOQMBUUFMBOE)JFSBBOLPNUFFOFJOEFEPPSPOEFSNFFSEF
USFLOBBSCVJUFOEJFNPHFMJKLJTHFXPSEFOEPPSFFOTUFSLWFSIPPHEFGZTJFLFNPCJMJUFJU*O
EFWPPSCJKFFFVXJTEF[FFFSEFSHFOPFNEFHFMFJEFMJKLFHSPFJ NFEFEPPSOJFVXFUFDIOP
MPHJTDIFPOUXJLLFMJOHFOWFSBOEFSE/JFUTMJKLUNFFSPONPHFMJKL4UBEFOOBUVVSXPSEFO
WBBLCFTDIPVXEBMTUXFF[BLFOEJFOJFUTBNFOHBBO0OEFSESVLWBOEFIVJEJHFNJMJFV
QSPCMFNBUJFLJTEF[FPQWBUUJOHMBOH[BNFSIBOEIFS[JFO<ğĚģĠħ >&FOLFONFSLWBOEF
POUXJLLFMJOHWBOTUFEFOJOEFFFFVXJTEBUQMBOOFOWSJKXFMBMUJKEAUPQEPXO WJBDFOUSBMF
PWFSIFEFO CFTMPUFOFOVJUHFWPFSEXPSEFO%FMBBUTUFKBSFOJTTUFFETNFFSFFOEJTDVTTJFBBO
IFUPOUTUBBOPGEJUXFMEFKVJTUFFOEFCFTUFSBOEWPPSXBBSEFWPPSEVVS[BBNIFJEJT%PPS
EFDFOUSBMFPSHBOJTBUJFFOPOUXJLLFMJOHXPSEFOEFFFSTUFSBOEWPPSXBBSEFOWPPSEFOJFVXF
TUBETEFMFO OPH OJFUNBYJNBBMBGHFTUFNEPQIFUVJUFJOEFMJKLFHFCSVJL;P[JKO-VDJFO
,SPMMFOPPL8JFL3ÚMJOHQJPOJFSTJOIVOQPHJOHUPUSFBMJTBUJFJOPOEFSNFFS1FSTFJHOF UF
"MFODPO<,SPMM >FOEF;VJEFSQPMEFS )BBSMFN<3ÚMJOH >
5FHFOEFBDIUFSHSPOEWBOIFUFFSEFSCFTQSPLFO FOCJOOFOEJUQSPFGTDISJGUUPUVJUHBOHTQVOU
HFOPNFOA#FIBWJPVS4FUUJOHToDPODFQU JTEFTUBEUF[JFOBMTFFOFWPMVFSFOESVJNUFMJKL
TUFMTFM EBUEPPSEFEZOBNJFLWBOVJUHFSFLUF WFSBOEFSMJKLFSVJNUFO EJFFMLBBSHFEFFMUFMJKL
PWFSMBQQFOPGJOFMLBBSPWFSMPQFO HFLFONFSLUXPSEU%FTQPOUBOFTUSVDUVVSWPSNJOHWBO
TUFEFOCFTUSJKLUFFOBOEFSHFCJFEEBOEFSVJNUFEJFEPPSBOBMZTFWBOEFGVODUJFTBMMFFO[PV
WPMHFO%PPSEFXFEFSLFSJHFEZOBNJFLPOUTUBBUFFOHSFOTPWFSTDISFJEFOEF NPHFMJKLFSXJKT
PQMPTTFOEOFUXFSLWBOSFMBUJFTNFUIFUPNMJHHFOEFSFHJPOBMFFOCPWFOSFHJPOBMF PNNF MBOE
&SPOUTUBBUTUFFETWBLFSFFOSVJNUFMJKLFWFSLOPQJOHNFUFFOAPQFOIPSJ[PO PGXFMPOCF
HSFOTEIFJE%JUJNQMJDFFSUFFOWFSXBUFSJOHDRPQIFċOHWBOHSFO[FOUVTTFOTUBEFOMBOEŋ
4. Hoge schaalniveau: stedelijk netwerk en (eu)regio
0OUXFSQOJWFBV4UFEFMJKLOFUXFSL 4UBETHFXFTU $POVSCBUJF 3LNLN 
)BMWFSXFHFEFFFFVXLPOEJHU[JDIWPPSIFUFFSTUEFDPOVSCBUJFBBO EBUPPLXFMHF[JFO
XPSEUBMTAEFEFSEFPOUHJOOOJOHWBO)PMMBOE¤Ņ<3FIFUBM >)FUTUBETHFXFTU
GVODUJPOFFSUWPPSIFUFFSTUBMT WPPSMPQJHF GVODUJPOFMFFFOIFJE BMTCFHJOWBOEFWPSNJOH
WBOTUFEFMJKLFSFHJPT)FUTUFEFMJKLOFUXFSLJTFFOTDIBBMOJWFBVEBUEFMBBUTUFUXFFEFDFOOJB
WBOEFFFFVXTUFFETCFMBOHSJKLFSXPSEUJOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOHFOTBNFOIBOH¤
,FONFSLJTEBUIFUTUFEFMJKLOFUXFSLHFFODPOUJOVFTUFEFMJKLFCFCPVXEFSVJNUFJTNFUÏÏO
IFSLFOCBSFIJÑSBSDIJF NBBSFFOTBNFOIBOHWBO TUFEFMJKLF LOPPQQVOUFO
 Er wordt ook wel gesproken over
‘de genen van de stad’ [Kaminski,
1986].
¤ De ruimtelijke grenzen worden
doorgaans administratief getrokken.
© Het woord stad is een afgeleide
van stede, ‘de juiste plaats’, ‘het
juiste ogenblik’.

ņ Het stedelijk gebied, door het

Centraal Bureau voor de Statistiek
gedefinieerd als een gebied met
meer dan 1000 adressen per vierkante kilometer, is sinds 1950 bijna

verdrievoudigd. Hier woont inmiddels 63% van de bevolking [CBS,
2001].
Ň Het verschijnsel stad valt door
de sterk toegenomen verstedelijking
in het recente verleden ruimtelijk
minder eenvoudig af te grenzen
dan vroeger. In z’n huidige context
wordt een stad daarom veelal weer
beperkter gedefiniëerd als “grote
samenhangende bebouwing,
verbonden door, en ingedeeld in
straten” [Van Dale, 1999].

ň Qua grootte wordt in Duitsland

onderscheid gemaakt tussen kleine(tot 20.000 à 30.000 inwoners),
middelgrote- (vanaf ca. 30.000
tot ca. 100.000 inwoners) en grote
steden (boven de 100.000 inwoners)
[NAWO, 2001].
ŉ Schumacher stelt in 1973 al dat
instrumenten en instituties van de
stadscultuur berusten op een zekere
opeenhoping van welvaart, maar
dat de hoeveel welvaart die moet
worden verzameld afhangt van de
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)FUJTRVBTDIBBMOJWFBVFOFFOIFJEHFMJKLUFTUFMMFOBBOEBUWBOIFUTUBETHFXFTU BHHMPNF
SBUJF PGDPOVSCBUJF¤¤%FPPSTQSPOLFMJKLBBOFFOHFTMPUFOTUBEHSPFJUVJUUPUFFOBHHMPNFSBUJF
WBOTUFEFOFOEPSQFO)FULBSBLUFSWBOEFTBNFOTUFMMFOEFFFOIFEFOLBOTUFSLVJUFFOMPQFO
.FFTUBMGVOHFFSUFFOBHHMPNFSBUJFBMTDFOUSVNWBOFFOTUBETHFXFTU8BOOFFSEFDFOUSBMF
BHHMPNFSBUJFCJOOFOIFUTUFEFMJKLOFUXFSLWFFMHSPUFSJTEBOEFBOEFSFPOEFSEFMFO [JKOEF
MBBUTUFUFCFTDIPVXFOBMTWPPSTUFEFO¤©&FODPOVSCBUJFCFTUBBUVJUUXFFPGNFFSTUFEFOPG
HFTMPUFOBHHMPNFSBUJFT<$BFOFHFNFUBM >&WFOBMTEFTUBEHSPFJFOPPLTUBETSFHJPT
TUFFETNFFSOBBSFMLBBSUPF WBOEBBSEBUEF[FTDIBBMBMTQMBOOJOHTFFOIFJEOJFUHSPPUHFOPFH
JT<7FSLVZMFO >
%F/PUBA3VJNUFNBLFO SVJNUFEFMFO<730. >JTNFEFWBOVJUEJUCFTFGPQHFTUFME
SPOEEFEFmOJUJFWBOEF[FTCFMBOHSJKLTUFTUFEFMJKLFOFUXFSLFOWBO/FEFSMBOE)FUTUFEFMJKL
OFUXFSLXPSEUCFOPFNEBMTAFFOWFFMWPVEJHFWFS[BNFMJOHWBO EPPSGZTJFLFJOGSBTUSVDUVVS
WFSCPOEFO TUBETEFMFOFOPGTUFEFOEJFJOFDPOPNJTDIHFPHSBmTDIF[JOBMTÏÏOFOUJUFJU
GVODUJPOFSFOFOEJFIVOSVJNUFMJKLFFDPOPNJTDIFPOUXJLLFMJOHEPPSNJEEFMWBOPOEFSMJOH
PWFSMFHDPÚSEJOFSFO<5JNNFSFO C)BCJGPSVN >%FJOUSPEVDUJFWBOTUFEFMJKLF
OFUXFSLFOHFCFVSUJOEF/PUB3VJNUFWPPSBMWBOXFHFEFPOEFSLFOOJOHWBOIFUQSPCMFFN
WBOEJDIUCJKFMLBBSHFTJUVFFSEF FMLBBSCFDPODVSSFSFOEFBVUPOPNFTUFEFO%FHFEBDIUFJT 
EPPSTBNFOXFSLJOHUFLPNFOUPUFFOAQPMZOVDMFBJSFSFHJPNFUAFFOSPCVVTUTZTUFFNWBO
HF[BNFMJKLFCFMFJE QVCMJFLQSJWBUFTBNFOXFSLJOH TPDJBMFQBSUJDJQBUJFFOWSBBHTUVSJOH FO
EVTUPUFFOPQUJNBMJTBUJFWBOEFSVJNUFMJKLFJOWFTUFSJOHFO<)BCJGPSVN >
0OUXFSQOJWFBV#PWFOSFHJPOBBM&VSFHJP 3LN 
&FOSFHJPXPSEUWBOPPSTQSPOHHF[JFOBMTFFOTUSFFL FFOHFCJFENFUFFOCFQBBMELBSBLUFS
)FUXPPSEJTBGHFMFJEWBOIFU-BUJKOTFhSFHJPOBMJTh hFFOMBOETUSFFLCFUSFĊFOEh3FHJPT
XBSFOWBOPVETIFSBMUJKEHFLPQQFMEBBOÏÏOHSPUFTUBE¤ņFOMBHFOQFSEFmOJUJFCJOOFO
ÏÏOMBOE"MTHFWPMHWBOEFJOUSPEVDUJFWBOEFATUFEFMJKLFSFHJP PGIFUTUFEFMJKLOFUXFSL
TDIBBM EPPSNPOEJBMJTFSJOH FOTQFDJmFLJO&VSPQBEPPSIFU FDPOPNJTDI TBNFOHBBO
WBOWFSTDIJMMFOEFMBOEFO JTTJOETTQSBLFWBOEFPOUXJLLFMJOHWBOSFHJPTEJFOJFU
QFSEFmOJUJFMBOETHSFO[FOWPMHFO%FFDPOPNJTDIFBDIUFSHSPOEMFJEUUPUFFOCJKLPNFOEF
TDIBBMWFSHSPUJOH

Ŋ Benevolo [1975] stelt dat de overgang van dorp in stad het moment
is waarop mensen worden vrijgesteld van het normale werk om een
specialistisch beroep uit te oefenen,
anders gezegd het moment waarop
complexe netwerken ontstaan.
ŋ Het zet de deur open voor het
zgn. ‘volmorsen’ van land (Van
Tijen).
¤Ņ De eerste ontginning betreft,

binnen Reh’s theorie, de ontginning
van het natuurlijk landschap en de
omvorming naar het Hollandse
Cultuurlandschap en de Hollandse
waterstad. De tweede ontginning
die van de drooglegging van de
natuurlijke wateren ten behoeve van
landwinning en waterbeheersing
[Reh, 2003].
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¤ Lars Lerup stelt in het boek

‘After City’ dat de ‘suburbane metropolis’ de stad heeft vervangen, en
dat dit tezamen gaat met nieuwe
bouwmaterialen die feitelijk ‘nonmaterial’ genoemd kunnen worden:
elektriciteit, telefonie, weer, tijd en
dergelijke. Lerup’s analyse leidt tot
de stelling dat het gangbare geloof
in ‘customization’ en de uniekheid van elk project moet worden
vervangen door zogenaamd ‘authorless objects’, als gevolg van meer
groepswerk gecombineerd met de
principes van integratie van ontwerp
en praktijk. Hij appelleert aan het
humane doel van de professie “we
help living bodies”, met als ultieme
doel de “formation of the metropolitan consciousness” [Lerup, 2001].

¤¤ Geddes introduceert vanuit het

vakgebied van de sociale geografie
in 1915 de naam conurbatie om
daarmee 'stedenregio's' of 'stedenaggregaten' aan te duiden. In
zowel de Franse als Britse literatuur
worden de termen conurbatie en
agglomeratie afwisselend gebruikt;
de Nederlandse literatuur kent wel
onderscheid.
¤© Een voorstad met een geringe
eigen werkgelegenheid wordt wel
slaapstad genoemd. Wanneer sprake
is van een stad waar de bevolking
zowel woon- als werkgelegenheid vindt, maar voor bepaalde
consumptieve, educatieve en culturele behoeften op de nabijgelegen
grotere stad is aangewezen, spreekt
men van satellietstad.
¤ņ Er werd veelal gesproken van
‘stad en ommelanden’.
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Bijlage VII
Samenvatting Achtergrondstudie:
Analyse op duurzaamheid
gerichte stedelijke typologie
Compacte stedenbouw
%FA$PNQBDUF4UBEHFEBDIUFJODPSQPSFFSUTUFEFMJKLFLXBMJUFJUFOXBBSJOOJFUWPPS[JFOLBO
XPSEFOCJOOFOEFNPEFMMFOA(FEFDFOUSBMJTFFSEF$PODFOUSBUJFFOA,SJOHMPPQTUBE EJFJO
NFFSPGNJOEFSFNBUFOFFSLPNFOPQAVSCBOTQSBXM 4BNFOHFWBU[JKOEFWFSPOEFSTUFMEF
LXBMJUFJUFOWBOEF$PNQBDUF4UBE<-MPZE+POFT 6SIBIO#PCJD (JSBSEFU 
'SFZ ğĚģĠħ >
r FċDJÑOUJFRVBEJTUSJCVUJFWBONFOTFMJKLFBDUJWJUFJUFOFOFċDJÑOUHFCSVJLWBOWPPS[JF
OJOHFO 
r PQUJNBBMHFCSVJLWBOJOGSBTUSVDUVVSFOMFWFOTWBUCBBSIFJEWBO0QFOCBBS7FSWPFS
ESBBHWMBL FOOJFUPQBVUPHFCBTFFSEFWFSWPFSTTZTUFNFO 
r CFTDIFSNFOWBOPQFOSVJNUFFMEFST PGXFMMBOEFOFOFSHJFCFIPVEEPPSWFSEJDIUF
POUXJLLFMJOH 
r HPFEFUPFHBOHUPUXFSLQMFLLFO WPPS[JFOJOHFOFOGBDJMJUFJUFOFOHFSFEVDFFSEFOPPE[BBL
UPUSFJ[FO 
r IFUQPUFOUJFFMWBOTPDJBMFFODVMUVSFMFEJWFSTJUFJU FONPHFMJKLIPHFMFWFOTLXBMJUFJU 
r FFOWFJMJHFOMFWFOEJHNJMJFV 
r WPPSEFMFOBHWDPODFOUSBUJFWBOBDUJWJUFJUFOFOWPPS[JFOJOHFO 
r NJOEFSWFSWVJMJOH DRWFSCFUFSEF NFFSHFDPODFOUSFFSEF NPHFMJKLIFEFOWBO
CFIBOEFMJOH 
r WJUBMJUFJUFOEPPSEJWFSTJUFJU
#JOOFOEF&VSPQFTF6OJFXPSEUIFUNPEFMWBOEFDPNQBDUFTUBENPNFOUFFMPWFSIFU
BMHFNFFOBMTOBUFWPMHFOQSJODJQFCFTDIPVXE<'SFZ >15PDIXPSEFOPPLNFFSEFSF
TFSJFV[FNBODPTPOEFSLFOUBBOIFU$PNQBDUF4UBENPEFM2<5JNNFSFO C,OJHIUT 
ğĚģĠħ #SFIFOZ 7BML'BMVEJ >
r OFHBUJFWFJNQBDUPQIFUQMBUUFMBOE MFFHMPPQ UFSVHHBOHWPPS[JFOJOHFOOJWP FOEFFDPOP
NJTDIF FOEBBSNFFTPDJBBMHFPHSBmTDIF POUXJLLFMJOHWBOEFMBOEFMJKLFHFNFFOUFO 
r WFSHSPUFDPOHFTUJFFOWFSWVJMJOH
r HFSFEVDFFSE FJHFO SVJNUFHFCSVJLFOAQSJWBDZ
r WFSHSPUFTPDJBMFTFHSFHBUJFUVTTFOTUBETDFOUSBFOCVJUFOXJKLFO
 CEC Green Paper on the Urban

Environment [1990].
¤ Er wordt wel gesproken van de
‘paradox van de compacte stad’
[NIROV, 1996] Samengevat levert
enerzijds het streven naar verdergaande verdichting een aantal
voordelen op macro-niveau, zoals:
beperking ruimtebeslag, beperking

mobiliteit, en versterking draagvlak voor voorzieningen, maar
anderzijds zijn er ook nadelen,
zoals: concentratie van vervuiling,
te weinig groen en speelruimte, en
meer (geluid)hinder, stank en risico.
Bovendien wordt het concept van
de compacte stad niet overal gelijk
geïnterpreteerd (“hoe compact
is de compacte stad?”) en wordt

geen of te weinig buitenruimte bij
geconcentreerde steden gerealiseerd.
Het ‘Compactheids principe’ kan
zo worden gebruikt om verder te
verdichten ten koste van groene
ruimten zoals voetbalvelden.
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)FUDPNQBDUFTUBENPEFMTMVJUCPWFOEJFOOJFUPGPOWPMEPFOEFBBOPQEFIVJEJHFWPSNFO
FOTUSVDUVSFO EJFBMTHFWPMHWBOQSPDFTTFOWBOEFDFOUSBMJTBUJFFOEJĊVTJFWBOCFWPMLJOHFO
HFCSVJLPOUTUBBO[JKO3<'SFZ >%FIVJEJHFTUSVDUVSFOXJKLFOTUFSLBGWBOIFUQSJODJQF
WBOEFDPNQBDUFTUBE PG[JKOEBBS FDPOPNJTDIHF[JFO VJU[POEFSJOHFOEBBSHFMBUFO NPFJ
MJKLOBBSUFUSBOTGPSNFSFO4PDJBBMHF[JFOXPSEUIFUEPPSFFOHSPPUEFFMWBOEFNFOTFOOJFU
BMTNFFTUHFXFOTUFWPSNWBOXPOFOCFTDIPVXE<ħģĠĞ >
0OWPMEPFOEFDPNQBUJCMF[JKOWBOEFIVJEJHFTUSVDUVSFOFOEFOBHFTUSFFGEFDPNQBDUIFJE
IFFGUBMTWPPSOBBNTUFHFWPMHEBUCJOOFOTUFFETFOTUBETSBOEHSPFOPOEFSWJOFYESVL
FOJOCSFJEJOHTQSPHSBNNBTMJKLUXFHUFLXJKOFO%FCFTUBBOEFTUBEXPSEUXFMMJTXBBS
DPNQBDUFS NBBSKVJTUEFTUFFETCFMBOHSJKLFSXPSEFOEF BBOHSPFOHFSFMBUFFSEF SFDSFBUJFWF
WPPS[JFOJOHFOMJHHFOWFSEFSCJKEFNFOTFOWBOEBBOEBOPPJUIFUHFWBMXBT%FBMSFMBUJFG
TUFSLHSPFJFOEF OJFUEVVS[BNFNPCJMJUFJUWBONFOTFOFOTUPĊFOXPSEUIJFSEPPSHSPUFS
0PLXPSEUWFSHFUFOEBUEFOPPE[BLFMJKLFNBUFSJÑMFJOGSBTUSVDUVVSUFWFOTFFOTPDJBMFJOGSB
TUSVDUVVSWFSFJTU<5JNNFSFO C>
Gedecentraliseerde Concentratie
%FWFSTDIJMMFOEFWBSJBOUFOWBOIFUTUFEFMJKLFNPEFMWBOEFA(FEFDFOUSBMJTFFSEF
$PODFOUSBUJFLPNFOOJFUQFSEFmOJUJFOFFSPQWBSJBOUFOWBOAVSCBOTQSBXM [PBMTEPPSEF
WPPSTUBOEFSTWBOEFDPNQBDUFTUBEWBBLXPSEUWFSPOEFSTUFME/JFVXF NFFSQPMZDFOUSJTDIF
QBUSPOFOWBOSVJNUFMJKLFPOUXJLLFMJOH NFUWFSEFSHBBOEFTQFDJBMJTFSJOHWBOTUFEFMJKLF
LFSOFO FOEBBSNFFUPFHFOPNFODPNQFUJUJF FOFFOUPFOFNFOECFMBOHWBOTUFEFMJKLF
OFUXFSLFOPOUTUBBO<3PHFST 4BYFOJBO >%JUXPSEUIFUTUSBUFHJTDIVJUHBOHTQVOU
WPPSEFWFSEVVS[BNJOHWBOTUFFETNFFSTUFEFOFOSFHJPT
&FOTUFEFMJKLFTUSVDUVVSEJFCFTUBBUVJUNFFSEFSFDPNQBDUFOFEFS[FUUJOHFOWBOIPHF
EJDIUIFJE NFUDFOUSBEJFPQBGTUBOEWBOIFUWPPSOBBNTUFATUBETPGDPOVSCBUJFDFOUSVN
<-MPZE+POFT >&FOEFSHFMJKLFTUSBUFHJFXPSEUWBBLWFSCPOEFONFUEFIFSPOUXJLLFMJOH
WBOWFSWBMMFOJOEVTUSJFFMMBOECJOOFOEFCFTUBBOEFTUFEFMJKLFHFCJFEFO CSPXOmFMET 
<3PHFST >&FOVJUEBHJOHEJFJTTBNFOUFWBUUFOUPUEFDPNQMFYF[BBLWBOIFU
PQUJNBMJTFSFOWBOIFUHSPOEHFCSVJLWBOTUFEFMJKLFPOUXJLLFMJOH FOIFUUFHFMJKLFSUJKE
WFS[FLFSFOWBOFFOHPFEFMFWFOTLXBMJUFJU)FUTDISBHFOWBOCFTUBBOEFTUFEFMJKLF UFDIOJTDIF 
JOGSBTUSVDUVSFOFOTZTUFNFOJTWBOFTTFOUJFFMCFMBOH.JUTHPFEWPSNHFHFWFOFO
HFPSHBOJTFFSEOBBSEVVS[BBNIFJELVOOFOEF[FWPSNFOWBOHFEFDFOUSBMJTFFSEFDPODFOUSBUJF
CJOOFOTUFEFOUFWPPSTDIJKOLPNFOBMTTUSBUFHJTDIFPOEFSEFMFOCJOOFOIFUWPSNHFWFOWBOEF
UPFLPNTUJHFTUFEFMJKLFOFUXFSLFO<3PBG 5JNNFSFOFUBM B>4MFVUFMGBDUPSFO[JKO
EVVS[BBNIFJEFOnFYJCJMJUFJUWBOEFUFDIOJTDIFJOGSBTUSVDUVVSFOIFUHSPOEHFCSVJL PGCFUFS
APQFOIFNFMPGEBHMJDIUCFTDIFOFOPQQFSWMBLUFHFCSVJL#JOOFOEFSVJNUFMJKLFPSEFOJOH
HBBUIFUPNIFUHFWFOWBONFFSBBOEBDIUWPPSJOGSBTUSVDUVVSHFCSVJL EBLHFCSVJL FOFSHJF
HFCSVJLHFLPQQFMEBBOHSPOEHFCSVJLFOPQQFSWMBLUFWFSIBSEJOH<3PBG7JMKPFO >
Kringloopstad
)FUNPEFMWBOEFA,SJOHMPPQTUBEJTFFOWFSEFSFPOUXJLLFMJOHWBOIFUQSJODJQFWBO
HFEFDFOUSBMJTFFSEFDPODFOUSBUJF#FMBOHSJKLTUFJOTUFFLJT OBBTUEFSFMBUJFGCFQFSLUF
EJBNFUFS EFJOUFHSBUJFWBOFDPMPHJTDIFFONJMJFVUFDIOJTDIFQSJODJQFTFOEFNPHFMJKLIFJE
WPPSTUFEFMJKLFWPSNFOWBOMBOECPVX5%BBSPNXPSEUXFMHFTQSPLFOWBOEFA LMFJOF 
,SJOHMPPQTUBE<'SFZ >)FUNPEFMJTUFWFSUBMFOOBBSWFSTDIJMMFOEFTUFEFMJKLFWPSNFO 
[PBMTIFUA/FX5PXOTQSJODJQF IFUA1BSLTZTUFFNPGIFUA#BOETUBEQSJODJQF EFMBBUTUFJO
EFFFSEFSHFOPFNEF/FEFSMBOETFDPOUFYUWBOEFSBOETUBE6<3ÚMJOH B>(FQSPCFFSE
XPSEUVJUUFHBBOWBOWPSNFOWBO DPMMFDUJFG PQFOCBBSWFSWPFS JODPNCJOBUJFNFU
JOEJWJEVFMFWFSWPFSTDPODFQUFO HFCBTFFSEPQMPPQFOmFUTBGTUBOEFO75ZQFSFOEWPPSEF
QPMZDFOUSJTDIFLOPQFOJT EBUEFTUFEFMJKLFTUSVDUVVSNBYJNBBMJTJOHFSJDIUPQJOUFSOF
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MPPQFOmFUTWFSCJOEJOHFOFOMPDBMFFOEFDFOUSBMFLSJOHMPQFO UFSXJKMEFWFSCJOEJOHUVTTFO
EFDPNQBDUFLOPQFOPOEFSMJOHEPPSNJEEFMWBOIPPHXBBSEJH0QFOCBBS7FSWPFSXPSEU
WFS[PSHE<3ÚMJOH B>)FUNPEFMUSBDIUEFLXBOUJUFJU LXBMJUFJU GVODUJPOBMJUFJUFO
WPPSBMEFUPFHBOLFMJKLIFJEWBOTUFEFMJKLFHSPFOTUSVDUVSFOUFWFSHSPUFO<5JNNFSFO B>
0PLIFUPQOFNFOWBODPODFQUFOBMTEFA4PMBS3JHIUTMBX8 A3PPG6TF1MBOOJOH9FOA6SCBO
"HSJDVMUVSF10[JKOSJDIUJOHCFQBMFOEWPPSEFSVJNUFMJKLFVJUXFSLJOHPQLMFJOFSFTDIBBM
8PSEFOJOIFUDPNQBDUFTUBENPEFMWBOIFUğĚģĠħFOIFU.JOJTUFSJFWBOħģĠĞ<ğĚģĠħ 
>EF[PHFOBBNEFATMFVUFMWPPSSBEFOSVJNUFFOFOFSHJFHFXBBSCPSHE JOIFULSJOHMPPQ
TUBENPEFMTUBBUIFUTMVJUFOWBOEFTUPGLSJOHMPQFOWPPSPQ;PPOUTUBBUNFFSSVJNUFWPPSIFU
GVODUJPOFSFOWBOEFTUBEBMTFDPTZTUFFN%JUJTHVOTUJHWPPSEFTMFVUFMWPPSSBBECJPEJWFS
TJUFJUFOWPPSEFCFQFSLJOHWBOIFUFOFSHJFHFCSVJLJOWFSCBOENFU[VJWFSJOHTQSPDFTTFOFO
USBOTQPSUWBOEFFTTFOUJÑMFTUSPNFO8FMTUBBUEF[FCFOBEFSJOHTXJK[FPQHFTQBOOFOWPFUNFU
IFU[VJOJHCFIFFSWBOEFSVJNUF PNEBUEFTUBENFFSSVJNUFCFOVUPNEFLSJOHMPQFOWPSN
UFHFWFO)FUMFJEUEVTUPUMBHFSFSFMBUJFWFEJDIUIFEFO8FMLBOIFUIFMQFOEFBBOXF[JHF
AVSCBOTQSBXMUFTUSVDUVSFSFOCJOOFOIFUOFUXFSLWBOEFGVODUJPOFMFTUFEFMJKLFSFHJP11

© Wervende modellen, die op kwali- ň Binnen de NIROV/VROM

teit concurreren met Vinex wijken,
worden anno 2004 niet of nauwelijks uitgewerkt, laat staan gebouwd.
ņ Frey [2004] stelt dat in feite de
meeste Europese steden, ‘binnen
hun eigen grenzen’, reeds getransformeerd zijn naar dit soort polycentrische structuren, ofwel stedelijke
(eu)regios die onderling verbonden
zijn door gedeelde infrastructuren.
Ň Voor het lokaliseren van delen
van de voedselproductie binnen de
bebouwde omgeving wordt gezien
het relatief geringe grondgebruik
gedacht aan fruit- en groenteteelt.
Uit onderzoek blijkt dat in Canada
ca. 1.3 ha. (grond)oppervlak benodigd is voor het voedselgebruik van
één persoon. Hiervan is slechts 0.02
ha. benodigd t.b.v. groente en fruitteelt [Wackernagel & Rees, 1996].
In de (noordwestelijke) Europese
situatie kan naar verwachting met
0.01 hectare per persoon volstaan
worden [Viljoen & Tardiveau,
1998]. Alhoewel autonomie onhaalbaar lijkt, resulteert het integreren
van 30% van de fruit- en groente
behoefte van de gebouwde omgeving in een aanzienlijke reductie van
de milieubelasting van voedselproductie op afstand en van de afhankelijkheid van olie om het te transporteren [Roaf & Viljoen, 2004].

werkconferentie is naast de benaderingswijze van de compacte stad
die van de kringloopstad geplaatst.
Opmerkelijk hierbij is dat wordt
gekeken naar hoe in beide gevallen
omgegaan wordt met de “voor
duurzame ontwikkeling essentiële
sleutelvoorraden: een goed beheer
van Energie, Biodiversiteit en
Ruimte” (alszodanig aangeduid door
de toenmalig Nederlandse Minister
De Boer). Water en afval zijn hier
buiten gelaten.
ŉ Volgens Hakkesteegt [1996, p.13]
wordt de auto nog vaak door ruimtelijk ordenaars als excuus gebruikt:
“waar ze activiteiten of functies
ook lokaliseren, het maakt niet uit,
het wegennet ontsluit ze wel”. Hij
noemt dit ideaal voor deregulering
en decentralisatie (op verkeerskundig
gebied), maar catastrofaal voor een
harmonische ontwikkeling in de
ruimtelijke structuur.
Ŋ Het opnemen van regelgeving om
te voorkomen dat nieuwe gebouwen
schaduw werpen op belendende
gebouwen en/of terreinen, en
daarmee verhinderen dat deze
zonne-energie(vormen) kunnen
benutten op dat moment of in de
toekomst [Roaf & Viloen, 2004].
ŋ Het uitbreiden van Landgebruik

planningsstrategie en gidsprincipes naar dak- en ander verhard
oppervlaktegebruik. Dit kan zo
mogelijk ook binnen ‘Energie
Gebruiksplannen’ die op de schaal
van de stad of stedelijjke regio
kunnen worden opgesteld [Roaf &
Viljoen, 2004].
Ņ Efficiënte decentrale sanitatieconcepten zullen ontwikkeld moeten
worden in samenwerking met
duurzame landbouw- en energieconcepten om een direct hergebruik
nabij de bron van water, energie
en nutriënten mogelijk te maken
[Otterpohl, 2000a]. Volgens Viljoen
& Tardiveau[1998] geldt voor
nederzettingen die lokale voedselproductie willen opnemen dat dit
inhoudt dat uitgegaan moet worden
van een maximale dichtheid van
ca. 30 woningen/hectare (of 120
personen/ha.) [Tansey & Worsley,
1995].
 Het sluit aan op de ontwikkelingsambities van het ministerie van
VROM in Nederland: het vergroten
van synergie binnen stedelijke
netwerken, betere verbindingen
en meer specialisatie binnen het
netwerk. Het model biedt mogelijk
ook houvast bij een belangrijke
ontwikkelingsambitie: de bescherming van het open landschap
[Vrolijks et al., 2003].
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)FUJTIFUFOJHFNPEFMEBUFFOTUFSLFHF[BNFOMJKLFPOUXJLLFMJOHWBOTUBEFOMBOE BMTÏÏO
FOUJUFJU JODPSQPSFFSUPQEFMPDBMFTDIBBM
)FUTUFEFMJKLNPEFMWBOEF,SJOHMPPQTUBELBOWBOXFHFEFJOIPPGETUVLHFDPOTUBUFFSEF
JOUFSDPOOFDUJF OBBTUEFEPPS'SFZ<> 3ÚMJOH<B> 3PHFST<>FOBOEFSFO
HFOPFNEFWFSWPFSTUFDIOJTDIFWPPSEFMFO IFUCFTUFVJUHFXFSLUXPSEFOBMTMJOFBJSFCBOETUBE
NFUDPNQBDUFDMVTUFST
Lichte- en Informele stedenbouw
"MTUFHFOCFXFHJOHWBOEF$PNQBDUF4UBEJTJOEFKBSFOWBOEFWPSJHFFFVXIFUQSJO
DJQFWBOIFUAWSJKCPVXFOJOMBHFSFEJDIUIFEFOTUFFETWBLFSPQHFQBLU<5JNNFSFO >
%FOJFVXFDPODFQUFO[JKOHFCBTFFSEPQEFEPPS,SJTUJOTTPOHFÕOUSPEVDFFSEFUFSNA-JDIUF
4UFEFOCPVX12<,SJTUJOTTPOFUBM C>*OIPVEFMJKLJTEF-JDIUFTUFEFOCPVXEPPS
NFFSEFSFWFSLFFSEFDMBJNTFOJOUFSQSFUBUJFTWFSXBUFSEFOCFTNFU13-JDIUFTUFEFOCPVX
TUBBUWPPSTUFEFOCPVXHFCBTFFSEPQNJOEFS UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVS NFUFFOLPSUFSF
PNMPPQUJKEWBOEFHFCPVXEFPNHFWJOH EFNBUFSJBMJTUJF XBBSEPPSNFUNJOJNBMFJOHSFQFO
FFOTOFMMFWFSBOEFSJOHJOIFUXPPOHFCJFENPHFMJKLXPSEU<5JNNFSFO,SJTUJOTTPO 
>7JBMJDIUFTUFEFOCPVXLVOOFOSPEFFOHSPFOFGVODUJFT DVMUVVSFOOBUVVS PQ
TUSBUFHJTDIFQMFLLFOWFSXFWFOXPSEFO14<5JNNFSFO,SJTUJOTTPO >)FUDPODFQU
QBTUJOEFHFÕOUSPEVDFFSEFQMBOOFOWPPSIFUSFBMJTFSFOWBONFFSATUSVJOOBUVVS15<7FFOTUSB
4DIPPONBO >%FHFXPOOFOSVJNUF EPPSNJOEFSWFSIBSEJOH XPSEUCFOVUWPPS
AQSJWBUFLBWFMTPGWPPSFFODPMMFDUJFGCFIFFSEFHSPFOFSVJNUF16
&FOCFMBOHSJKLBTQFDUWBOIFUMJDIUFTUFEFOCPVXNPEFMJT EBUIFUOJFUOPPE[BLFMJKLJT
EBUEFCFXPOFSIFUTUVLHSPOESPOEPNEF FJHFO XPOJOHCF[JU)FUNPEFMWSBBHUVJUUF
HBBOWBOBMUFSOBUJFWFWPSNFOWBOCFIFFS8FFCFSJOUSPEVDFFSEFJOIFUWFSMFOHEFIJFSWBO
EF,0." ,SJUJTDIF0OEFSMJOHF.JOJNBMF"GTUBOE EJFUFMLFOTTBNFOIBOHUNFUEF
BGHFTQSPLFO EJDIUIFJE0PLJOUSPEVDFFSEFIJKEFAGPPUQSJOU17 EJFIJKHFCSVJLUBMT
PSEFOJOHTSFHFMEFCVJUFOSVJNUFSPOEPNEFXPOJOHNPFUBMUJKELMFJOFS[JKOEBOEFIFMGU
WBOEFGPPUQSJOUWBOIFUIVJT<8FFCFS >
%FWPPSFOOBEFMFOWBOMJDIUFTUFEFOCPVX[JKO<5JNNFSFO,SJTUJOTTPO 8FFCFS 
8FFCFS %PSTUFUBM ,SJTUJOTTPOFUBM C>
7PPSEFMFO
r .JOJNBMFBBOUBTUJOHMBOETDIBQNFOTFOOBUVVS[JKOOJFUTUSJKEJHNBBSBBOWVMMFOE
#FTUBBOEFMBOETDIBQQFMJKLFTUSVDUVSFOXPSEFOOJFUBBOHFUBTU&SXPSEUHFCPVXEJOFFO
MBHFEJDIUIFJE[POEFSBTGBMU [BOEQBLLFU POEFSHSPOETFMFJEJOHFOFO[XBSFGVOEFSJOHEF
XPOJOHJTMFUUFSMJKLAMJDIU FOWPMEPFU[PBBOEFOPPE[BBLWBOEFNBUFSJBMJTFSJOH
r 5JKEFMJKLIFJE AGPPUMPPTOFTT NFOTFOXPOFOFOXFSLFOTUFFETNJOEFSMBOHPQÏÏOQMFL
%FBSDIJUFDUVVSJTMJDIU NPEVMBJSFOHPFELPPQ CJKW)4# BMTEFGVODUJPOFMFMFWFOTEVVS
WBOEFMPDBUJFÛGWBOEFXPOJOHFJOEJHULBOEFXPOJOHFFOWPVEJHBBOHFQBTU WFSXJKEFSE
PGWFSWBOHFOXPSEFO%FBSDIJUFDUVVSJTEPPSEFUJKEFMJKLIFJEJOTUBBUPNWFSBOEFSJOHFO
JOIFUMFFGQBUSPPOPQUFWBOHFO CPWFOEJFO[JKOBBOQBTTJOHFOBBOOJFVXFCPVXUFDI
OJFLFOFFOWPVEJHFSPQUFOFNFO[PEBUXPPODPNGPSUWFSIPPHELBOXPSEFO
r #FUSPLLFOIFJEEFBBOXF[JHIFJEWBODPMMFDUJFGHFCJFEUVTTFOEFXPOJOHFOFOEFTUSBBU
CJFEUFYUSBNPHFMJKLIFEFOWPPSOBUVVSJOEFTUBEFOFFOEVVS[BBNXBUFSCFIFFS%F
LBOTFOWPPSEVVS[BBNIFJEXPSEFOEPPSEJUDPMMFDUJFGHFCJFEWFSIPPHE FWFOBMTEF
CFUSPLLFOIFJEWBOCFXPOFSTHFCSVJLFSTCJKIFUCFIFFSFSWBO
r 7SJKIFJEEPPSEBUEFBSDIJUFDUVVSEFNPOUBCFMJT IFFGUEFCFXPOFSNFFSWSJKIFJEPN[JKO
XPOJOHFOXPPOPNHFWJOHWPSNUFHFWFO VJUUFCSFJEFOPGBBOUFQBTTFO WBOCPVXEFFM
UPUDPNQPOFOUOJWFBV .FU[OUJKEFMJKLFLBSBLUFSPOUUSFLUEFXPOJOH[JDIBBOCFQBBMEF
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SFHFMHFWJOHEJFFFOCPVXWFSHVOOJOHFOFFOXFMTUBOETHPFELFVSJOHWFSQMJDIUTUFMU%F
CFXPOFSLBOOBBSFJHFOMFFGTUJKMWPSNHFWFO BMTEFSFHFMHFWJOHEJU[PVUPFTUBBO 
/BEFMFO
r 3VJNUFCFTMBHMBOETDIBQQFMJKL WSJKTUBBOEFOSVTUJHXPOFOWPPSFFOHSPUFHSPFQNFOTFO
WFSFJTUFFOFOPSNHSPPUHSPOEPQQFSWMBL;FMGTBMTEFWFFMBMHFOPFNEFIJOEFS[POFT
NFFHFSFLFOEXPSEFO JTFSPOWPMEPFOEFUFSSFJOCFTDIJLCBBSPNBBOEFWFSPOEFSTUFMEF
WSBBHUFWPMEPFOMJDIUFTUFEFOCPVX[BMEBOPPLBMUJKE IPPHVJU BMTOJDIFOBBTUWPSNFO
WBODPNQBDUFTUFEFO CPVX QMBBUTWJOEFO
r .PCJMJUFJUEPPSEFMBHFEJDIUIFJEJTFSUFXFJOJHESBBHLSBDIUWPPSPQFOCBBSWFSWPFS%F
BVUPNPCJMJUFJU[BMTUFSLHSPFJFO%FLFV[FWBOMPDBUJFTWPPSWPSNFOWBOMJDIUFTUFEFO
CPVXJTWBOEPPSTMBHHFWFOECFMBOH
r "BOUBTUJOHMBOETDIBQPOEBOLTEFMJDIUIFJEWBOEFCFCPVXJOHJTUPDITQSBLFWBO
BBOUBTUJOHWBOIFUMBOETDIBQ%FWPPS[JFOJOHFOEJFOPSNBMJUFSWJBMFJEJOHFOXPSEFOBBO
FOBGHFWPFSE[VMMFOOVSPOEPNIFUIVJTNPFUFOXPSEFOHFSFBMJTFFSEXBUBMMFSMFJWPSNFO
WBOPOHFDPOUSPMFFSEFCFMBTUJOHNFU[JDINFFCSFOHU
#JOOFOIFUQSJODJQFWBOEF-JDIUF4UFEFOCPVXXPSEUJONJEEFMTBOOPIFUDPODFQU
WBOIFU8JMEF8POFOBMTNJTMVLUCFTDIPVXE*OEFCFMFJETOPUBA.FOTFO XFOTFO XPOFO
8POFOJOEFFFFVXWBOEF3JKLTPWFSIFJEXPSEFOQFSDFOUBHFTWBOFFOEFSEFWBOEF
UPUBMFCPVXQSPEVDUJFHFOPFNEBMTTUSFWFOWPPS*OXFSLFMJKLIFJEJTIFUQFSDFOUBHF
QBSUJDVMJFSPQESBDIUHFWFSTDIBQUVTTFOFOHFEBBMEWBOSVJNOBBSLSBQ
<)VMTNBO >

¤ In de periode die volgde werd

de term naar eigen inzicht verder
ingevuld en uitgebreid door architecten als Carel Weeber, en anderen.
Men trad naar buiten met op lichte
stedenbouw gestoelde theorie als
het (ge)wilde wonen, scharrelstedenbouw [Weeber, 1998], lichte
zedenbouw en zwermstedenbouw
(Ton Matton).
© Het onvoldoende onderkennen
van de noodzaak tot duurzaamheid en afkoppeling van centrale
(nuts)voorzieningen leidt bij
schijnbaar gelijkende concepten
als het ‘wilde wonen’ en ‘zwermstedenbouw’ volgens de critici
tot het schrikbeeld van vergaande
‘Californisering’: Een volledig
uitvullen van het land met laagbouw
villa’s, met naar verhouding veel
technische infrastructuur, zonder
echte stedelijke kernen en zonder
grote stukken ‘lege’ (onaangetaste)
natuur. De lichte stedenbouw zoals
oorspronkelijk bedoeld houdt in dat
er flexibel gebouwd moet worden,
zonder zware asfaltwegen, centrale
nutsvoorzieningen, kabels en
leidingen. Daarbij zullen de huizen

qua gewicht, en bouwsoort lichter
moeten zijn (vergelijk Buckminster
Fuller’s ‘Ephemeralization’:
“Hoeveel weegt uw gebouw?”) en
zonder de nu gangbare tot in de
eeuwigheid achterblijvende funderingen. Voor de lichte bouwvormen
op het land moet het bouwrijp
maken van het bouwterrein tot
een minimum beperkt worden. De
fundering is licht, er wordt geen
zandpakket gestort en minimaal
verhard. De verharding kan bestaan
uit een semi-verhard klinkerpad voor
een ‘mobile home’ of een gewichtsverdelende lichte plaat voor een
houtskelet woning . Op het water of
in zogeheten ‘wetlands’ volstaan drijvers, een betonnen bak of eventueel
houten palen. [Timmeren, 2000].

ņ Het is een instrument om natuur
(groen) als bestemming vast te
leggen zonder dat het kostbare
beheer van die natuur leidt tot
het letterlijk afsluiten ervan voor
recreatief gebruik [Timmeren &
Kristinsson, 2001].

Ň Minder verharding zorgt tevens

voor een kleinere verstoring van de
waterhuishouding, waardoor het

compensatieoppervlak aan open
water kleiner kan zijn [Winter, 2001].
ň Het geld dat nu nog in relatief
moeilijk veranderbare infrastructuur wordt gestoken kan bij lichte
stedenbouw dienen voor particuliere
wensen, zoals kleine, gesloten kringlopen en meer fysieke leefruimte.
Ecologische duurzaamheid is paradoxaal vertaald in tijdelijkheid en
lichtheid, zoals dat het geval is bij
de indiaan of de kampeerder die z'n
tent en haringen na een tijdje weer
meeneemt, en niet meer achterlaat
dan het stuk grond [Balvers et al.,
2000].
ŉ Weeber maakt de fout een
bestaande term als ‘ecological footprint’ (met onderbouwde theorie)
[Wackernagel & Rees, 1996], te
vertalen naar een term die slechts de
ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt
neemt. De twee andere minstens
even belangrijke kwaliteiten, te
weten de ecologische kwaliteit en
de sociale kwaliteit, laat hij weg. Bij
lichte stedenbouw gaat het om een
integrale kwaliteit die informeel
moet groeien [Timmeren, 2000].
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"MTWPPSOBBNTUFPPS[BBLXPSEUHFOPFNEEF/FEFSMBOETFHSPOEQPMJUJFL18%JUJO
DPNCJOBUJFNFUFFOWFSLFFSEFLBWFMHSPPUUF FOMBZPVU <,SVFO[J-FOHLFFL >[PSHU
FSWPPSEBUIFU8JMEF8POFOUFEVVSJTCJKUFXFJOJHWSJKIFJE%FWFSXBDIUJOHJTEBUEF
OJFVXFA/PUB3VJNUF XBBSCFQBBMEJTEBUEFSJKLTPWFSIFJEPQIPVEUNFUIFUBBOXJK[FO
WBOHFCJFEFOWPPSXPOJOHCPVXFOEJUPWFSMBBUBBOQSPWJODJFTFOHFNFFOUFO [BMMFJEFOUPU
LMFJOFVJUCSFJEJOHFO TUBQTHFXJKTTUSBUFOBBOMFHHFOJOQMBBUTWBOHSPUFHFCJFEFOWFSLPQFO
BBOQSPKFDUPOUXJLLFMBBST %F[FWPSNWBOEFDFOUSBMJTBUJFWBOTUFEFOCPVXLVOEJHF
POUXFSQPQESBDIUFOLBOCJKESBHFOBBOIFUPOUTUBBOWBONFFSLBOTFOWPPSPQEVVS[BBNIFJE
HFSJDIUFEFDFOUSBMFTZTUFNFOFO UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVSFO
&FONFFSVJUHFXFSLUFWPSNWBOIFUMJDIUFTUFEFCPVXQSJODJQFJTEFJOGPSNFMFTUFEFCPVX
BMTWPSNWBOA4JMFOU(SFFO<%PSTUFUBM )BSQFS >)FUWFSTDIJMJTEFJOUFHSBMF
LXBMJUFJUEJFUPUVJUHBOHTQVOUXPSEUHFOPNFOWPPSFFOCPUUPNVQQSPDFTWBOJOGPSNFMF
[FMGCFIFFSFO[PNPHFMJKLoCPVX19)FUWPSNHFWFOCFQFSLU[JDIUPUIFUUSBOTGPSNBUJF
QSPDFTWBOEFQMFL PGXFMUPUIFUDSFÑSFOWBOEFKVJTUFDPOEJUJFT6JUHBOHTQVOUJTEF[PHF
IFUFOAQSJWBDZ[POFSJOHi%FQSJWBDZ[POFSJOHWPPS[JFUJOWFSTDIJMMFOEFCFIPFGUFOEJF
[JDIOJFUJOMFFGTUJKMFOMBUFOPNTDISJKWFOJOEJWJEVBMJTFSJOHPQXPOJOHOJWFBVFOTPMJEBSJUFJU
PQAXJKLOJWFBVHBBOHFMJKLPQw20<%PSTUFUBM >Q>8BUPQWBMUCJKEFCFTUBBOEF
JOGPSNFMFAXPPOXJKLFOJTEFPNTMPUFOIFJEWBOEFTFNJQSJWÏSVJNUFOFOEFPNTMPUFOIFJE
WBOEFTFNJPQFOCBSFSVJNUF%JUPQUJNBMJTFFSUEFNPHFMJKLFQSJWBDZJFEFSFFOLBO[JKO
FJHFOHBOHHBBO[POEFSEBUEJUUPUBOPOJNJUFJUMFJEU%FTFNJPQFOCBSFSVJNUFJTIFU
HFNFFOTDIBQQFMJKLFUFSSJUPSJVNWBOEFCFXPOFSTHSPFQ%JUUFSSJUPSJVNIFFGUNFFTUBMÏÏO
PGFFOCFQFSLUBBOUBM UPFHBOH FO %FHSPFQCFIFFSUEFSVJNUFFOXFSLUTBNFOWPPS
IFUCFIPVEFOPOEFSIPVE)FUJEFBMFBBOUBMMJKLUUVTTFOEFFOXPOJOHFOUFMJHHFO
<5JNNFSFO >&FOCFMBOHSJKLHFWPMHWBOMJDIUFTUFEFOCPVXCMJKGUFDIUFSEBUIFU
SVJNUFCFTMBHQFSXPOJOHnJOLHSPUFSJTEBOEFOVHBOHCBSF*OQMBBUTWBOXPOJOHFOQFS
IFDUBSF[VMMFOQFSIFDUBSFTMFDIUTUVTTFOEFFOXPOJOHFONPHFMJKL[JKO

Ŋ De rijksoverheid heeft geen

zeggenschap over de cruciale factor
bij het Wilde Wonen: de grond.
Die is in handen van de gemeenten
en die zien het als mogelijke bron
van inkomsten. Onderzoek door
Rigo Research en de Vereniging
van Eigen Huis bleek dat de kavels
voor eigenbouw duurder zijn dan
de grond onder koopwoningen van
projectontwikkelaars (afhankelijk
van de plaats in Nederland tussen de
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1,6 en de 2,2x zo duur; bij een vierkante meterprijs voor bouwgrond
tussen de 137 en de 655 Euro)
[Hulsman, 2005].
ŋ Te denken valt aan recreatiewoningen , woonschepen, volkstuinen
en woningen met een korte levensduur zoals containerwoningen.
Veelal betreft het woonvormen die
op dit moment gedoogd worden
(bijv. Ruigoord).

¤Ņ De informele woonvormen zijn

op te delen naar drie locatietypen:
wonen in de stad (woonboten),
wonen aan de rand van de stad
(volkstuinen, recreatiewoningen,
woonboten, barakken) en wonen in
het groen (geclusterde groeperingen
recreatief wonen) [Dorst et al.,
1996].
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Bijlage VIII
Samenvatting Achtergrondstudie:
Transport varianten
Afvalwater (gerelateerde) stromen:
$POmHVSBUJFTWPPSIFUUSBOTQPSUWBOBGWBMXBUFS FOEFEBBSVJUWPPSULPNFOEFTUSPNFO
HGUBGWBMFOFOFSHJFPQXFLLJOHVJUBGWBM PQEFTDIBMFOHSPUFSEBOEJFWBOEFXPOJOH
 "MIFUBGWBMXBUFSXPSEUWFS[BNFMEFOBGHFWPFSEWJBÏÏOSJPMFSJOHOBBSFFODFOUSBBM
HFMFHFOSJPPMXBUFS[VJWFSJOHTJOTUBMMBUJF ģĨīĚ HGUDFOUSBBMQFSBTJOHF[BNFME
 "MT NFUBGLPQQFMJOHWBOSFHFOXBUFS JOmMUSBUJFUFSQMFLLF FOFSHJFUFSVHXJOOJOHJOEF
ģĨīĚUFOCFIPFWFWBOEFQSPDFTTFODRQSPDFTPQUJNBMJTBUJF
 "MT NFUBGLPQQFMJOHFOHFCSVJLWBOSFHFOXBUFS HFTDIFJEFOTUFMTFM FOFOFSHJFUFSVH
XJOOJOHJOEFģĨīĚ UFSVHHFCSBDIUOBBSEFHFCPVXEFPNHFWJOHBMTXBSNUFFMFLUSJDJUFJU
 )FU[XBSUFBGWBMXBUFSXPSEUNFUCFIVMQWBOIFUSJPPMOBBSFFODFOUSBBMHFMFHFO
WFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFHFUSBOTQPSUFFSE)FUHSJK[FBGWBMXBUFSXPSEUWJBFFOMFJEJOHFO
OFUXFSLOBBSFFOEFDFOUSBBMHFMFHFOWFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFHFUSBOTQPSUFFSE
(GUJO[BNFMJOHQFSBT DFOUSBMFDPNQPTUFSJOHPGWFSHJTUJOH
 ;XBSUFOHSJKTBGWBMXBUFSBQBSUJO[BNFMFO)FU[XBSUFXBUFSXPSEUNFUCFIVMQWBOFFO
XBUFSCFTQBSFOEUPJMFUJODPNCJOBUJFNFUFFOCPPTUFSJOHF[BNFMEFOWJBFFOMFJEJOHFO
OFUXFSLOBBSFFOEFDFOUSBBMHFMFHFOWFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFHFUSBOTQPSUFFSE)FUHGU
BGWBMXPSEUOBBSEF[FMGEFEFDFOUSBMFWFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFHFCSBDIUFOWFSXFSLU)FU
HSJK[FXBUFSXPSEUWJBFFOBQBSUMFJEJOHOFUXFSLOBBSFFOEFDFOUSBBMHFMFHFOWFSXFSLJOH
JOTUBMMBUJFHFUSBOTQPSUFFSE0QHFXFLUFFOFSHJFXPSEUCFOVUUFOCFIPFWFWBOQSPDFTTFO
CJOOFOIFU[VJWFSJOHTTZTUFFN FO[PNPHFMJKLWPPSEFOBCJKFHFCPVXEFPNHFWJOH
 ;XBSUFOHSJKTBGWBMXBUFSBQBSUJO[BNFMFO IFU[XBSUFXBUFSXPSEUNFUCFIVMQWBOFFO
WBDVàNMFJEJOHFOTUFMTFMFOUPJMFUTZTUFFNJOHF[BNFMEFOEFDFOUSBBMCFIBOEFME)FU
HGUBGWBMXPSEUOBBSEF[FMGEFEFDFOUSBMFWFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFHFCSBDIUFOWFSXFSLU
)FUHSJK[FBGWBMXBUFSXPSEUWJBFFOBQBSUMFJEJOHFOTUFMTFMJOHF[BNFMEFOEFDFOUSBBM
CFIBOEFME PQCVVSUPGXJKLTDIBBM 0QHFXFLUFFOFSHJFXPSEUCFOVUUFOCFIPFWF
WBOQSPDFTTFOCJOOFOIFU[VJWFSJOHTTZTUFFN FO[PNPHFMJKLWPPSEFOBCJKFHFCPVXEF
PNHFWJOH
 ;XBSUFOHSJKTBGWBMXBUFSBQBSUJO[BNFMFO IFU[XBSUFXBUFSXPSEUNFUCFIVMQWBOFFO
WBDVàNMFJEJOHFOTUFMTFMFOWBDVàNUPJMFUJOHF[BNFMEFOEFDFOUSBBMCFIBOEFME)FU
HGUBGWBMXPSEUOBBSEF[FMGEFEFDFOUSBMFWFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFHFCSBDIUFOWFSXFSLU
)FUHSJK[FBGWBMXBUFSXPSEUWJBFFOBQBSUMFJEJOHFOTUFMTFMJOHF[BNFMEFOEFDFOUSBBMPQ
XPOJOHTDIBBMCFIBOEFME0QHFXFLUFFOFSHJFXPSEUCFOVUUFOCFIPFWFWBOQSPDFTTFO
CJOOFOIFU[VJWFSJOHTTZTUFFN FO[PNPHFMJKLWPPSEFOBCJKFHFCPVXEFPNHFWJOH
 7FSEFSHBBOEFTDIFJEJOH[XBSUFOHSJKTBGWBMXBUFSEFGFDFTFOEFVSJOFXPSEFO
HFTDIFJEFOJOHF[BNFMEEPPSNJEEFMWBOFFOTFQBSFFSUPJMFU)FUHGUBGWBMXPSEUOBBS
EF[FMGEFEFDFOUSBMFWFSXFSLJOHTJOTUBMMBUJFHFCSBDIUFOWFSXFSLU0QHFXFLUFFOFSHJF
CFOVUUFOUFOCFIPFWFWBOQSPDFTTFO FO[PNPHFMJKLWPPSEFHFCPVXEFPNHFWJOH
 %FGFDFTFOEFVSJOFXPSEFO[POEFSXBUFSJOHF[BNFME NFUCFIVMQWBOFFODPNQPTU
UPJMFU)FUHGUBGWBMXPSEUMPLBBMHFDPNQPTUFFSE
615

Autonomie & Heteronomie

%FPNTDISFWFOUSBOTQPSUPQUJFT[JKOUFUPFUTFOBBOCFQBBMEFDSJUFSJBNJMJFVUFDIOJTDI 
SVJNUFMJKLFOTPDJBBM IPPGETUVL FO BMEBOOJFUPQHFTQMJUTUJOEFEFFMBT
QFDUFO UBCFMUBCFMUBCFM <WFSHFMJKL4JEMFS 0UUFSQPIMFUBM 
4JFNFOTNB 5JNNFSFOFUBM B>¤

milieutechnisch criterium
12.2.2

minimale vervuiling

12.2.3

sluiten stofkringlopen

transportoptie

onderdeel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

+/-

+

+

+

+

+

verdunning tijdens
inzameling

-

-

-

-

+/-

+

+

+

++

gescheiden
inzameling / transp.

-

-

-

+/-

+

+

++ ++

+

12.2.4

optimalisatie grondstoffen

gebruik van water

-

-

-

-

+/-

+

+

+

++

12.2.5

minimaal energieverbruik

transport

-

-

-

-

+/-

+

+

+

++

netto verbruik
behandeling

-

-

-

-

+/-

+

+

+

-

+

+

+/-

+

+/-

12.2.6

gezondheidsgaranties

werkelijke hygiëne

++ ++ +/- ++

beleving van de
hygiëne
12.2.7

voorzieningszekerheid

12.2.8

toekomstwaarde /
flexibiliteit

12.2.9

+

+

+

+/- +/- +/- +/- +/-

-

++ ++ ++ ++

+

+

+

+

+

toekomstwaarde

+/- +/-

+

+

+

+

+

+

+/-

flexibiliteit

+

+

+/-

+

-

-

-

+/-

+

+

+/- +/- +/- +/- +/-

incasseringsvermogen

+

++ ++

Tabel 15.1; toetsing transportopties aan milieutechnische criteria; in grijs de gekozen variant.

ruimtelijk criterium
12.3.2

inpasbaarheid woonomgev.

12.3.3

optimalisatie ruimtegebruik

onderdeel

transportoptie

1

2

3

8

9

+

+

+/- +/- +/- +/- +/- -

-

voorzieningen in
woning

++ ++ +

voorzieningen buiten
woning

+

+

4

+

5

6

7

+/- +/- +/- -

+/- +/- +

+

nvt -

++
nvt

12.3.4

afscherming vandalisme

++ ++ +

+/- +/- +/- +/- +/- +

12.3.5

toegankelijkheid actoren

++ ++ +

+

+

+

+

12.3.6

optimalisatie transport

--

--

-

-

+

+

++ +

12.3.7

aanpasbaarheid / uitbreidb.

+

+

+

+

+/- +/- -

+/- -

12.3.8

esthetische kwaliteit

-

-

+/- +

+

+

Tabel 15.2; toetsing transportopties aan ruimtelijke criteria; in grijs de gekozen variant.
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+

+

+

nvt

-
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sociaal criterium

onderdeel

12.4.2

gebruiksgemak

12.4.3

comfort

12.4.4

kosten

12.4.5

machtiging /
empowerment

12.4.6

leesbaarheid

transportoptie

1

2

3

4

5

toiletgebruik

+

+

+

+

+/- +/- +/- +/- -

onderhoud toilet

+

+

+

+

+

verstoppingen

+

+

+

+/- +

hinder van
verwerkingsinstall.

+

+

+

+/- +/- +/- -

ontwerp toilet

+

+

+

+

kosten inzameling in huis

+

+

+

+/- +/- +/- +/- -

+/-

transportkosten

-

-

-

+/- +

+

+

6

+

7

+

-

imago

+/- +/- +/- +

-

-

+/- +

+

9

-

+/- +/- +/- +
-

-

+/- +/- +/- -

+

+

+/- +/- +/- +/- +/- +/- +
Informaliteit (gevolgen
gebr.)

8

+

+

+/- +

++ +

++

+/- +/- +/- +/- -

Tabel 15.3; toetsing transportopties aan milieutechnische criteria; in grijs de gekozen variant.

Transport opties vast afval
*OEF/FEFSMBOETFTJUVBUJFCFTUBBOTBNFOHFWBUEFWPMHFOEFUSBOTQPSUPQUJFTNFUCFUSFLLJOH
UPUEFWBTUFBGWBMWFSXFSLJOH© PPLWPPSCFFMEFOWBONPHFMJKLFDPNCJOBUJFT 
 $POWFOUJPOFFMQFSWSBDIUXBHFOPOHFTDIFJEFOPQHFIBBME HFFOEJSFDUFHFXJDIU
LPTUQSJKTSFMBUJF PWFSJHFTDIFJEJOHENWJOEJWJEVFFMJOJUJBUJFGOBBSQBQJFSHMBT
CBLLFOFOFWUSFDZDMFFSDFOUSBCFESJKWFO
 *OOPWBUJFGPOEFSHSPOETFBGWBMBG[VJHJOHPOHFTDIFJEFOPGFWUHFTDIFJEFO
HFDPOUSPMFFSEFUPFHBOHFOFWUCFUBMJOHOBBSHFCSVJLņ
 7FSCFUFSEDPOWFOUJPOFFMBMT  NFUVJUCSFJEJOHENWSFUPVSFUUFTCJKTVQFSNBSLUFO
FOPGHFTDIFJEFOPQIBMFOWBOHSPFO QBQJFS FEDFOUSBMFWFSXFSLJOHWBOCJKWHSPFOUF 
GSVJUUVJOBGWBMUCWDPNQPTUFSJOHPGWFSHJTUJOHHFFOCFUBMJOHOBBSHFCSVJL HFXJDIU
PGIPFWFFMIFJEHFQSPEVDFFSEBGWBM
 7FSCFUFSEPSHBOJTDIBOPSHBOJTDIBMT  NFUTQMJUTJOHPSHBOPSHJOEFEJSFDUF
PNHFWJOH XJKL HFCSVJLWBOBMIFUPSHBOJTDIFNBUFSJBBMWPPSDPNQPTUFSJOHFO
HSPOEWFSCFUFSJOHPGEFDFOUSBMFCJPHBTPQXFLLJOHCFUBMJOHOBBSHFCSVJL CJKWPPSCFFME
PQHSPOEWBOIFUBBOUBMMFHJOHFO Ň
 7FSCFUFSEFTDIFJEJOHBBOEFCSPO CVVSUSFUPVSFUUF BMT  NFUPQTQMJUTJOHPSH
BOPSHJOEFXPOJOHHFCSVJLWBOBMIFUPSHBOJTDIFNBUFSJBBM JODMVTJFG[XBSUBGWBMXBUFS
FOQBSLBGWBM WPPSEFDFOUSBMFCJPHBTPQXFLLJOHCFUBMJOHOBBSHFXJDIU IPFWFFMIFJE
HFQSPEVDFFSEBGWBMPGHFSFEVDFFSEFSFTUBGWBMTUSPPN 
 Naast plaatselijke zuivering ook
lozing /infiltratie ter plekke van
behandeling.
¤ Gehighlight is de voor de Case
studie Lanxmeer, Culemborg
gekozen transportoptie (nr. 5).

© In de transportopties voor de

afvalwaterstroom is de verwerking
c.q. het transport van het organische

afval (gft afval) meegenomen in de
varianten.
ņ Van deze transportoptie is op dit
moment nog maar één voorbeeld
in Nederland te vinden: Almere (in
enkele andere steden, zoals Arnhem,
zijn vergevorderde plannen om in
het centrum een dergelijk systeem
aan te leggen.

Ň Er is sprake van gemeenten waar

specifieke maatregelen van kracht
zijn. Veelal betreft het de invoering
van het zogeheten ‘Diftar’ systeem:
betaling van de aangeboden afval
door de veroorzaker, afhankelijk
van de hoeveelheid afval, gemeten
in gewicht, aantal zakken of aantal
legingen.
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milieutechnisch criterium
12.2.2

minimale vervuiling

12.2.3

sluiten stofkringlopen

12.2.4

optimalisatie grondstoffen

12.2.5

minimaal energieverbruik

12.2.6

gezondheidsgaranties

12.2.7

voorzieningszekerheid

12.2.8

toekomstwaarde /flexibiliteit

12.2.9

onderdeel

transportoptie

1

2

3

-

+/- +

4

5

++ ++

vermenging tijdens inzameling

+/- +

+

+

hergebruik (ter plaatse)

-

-

-

+/- +/-

-

-

+/- +/- +/-

transport

-

--

+/- +

netto verbruik behandeling

-

-

+/- +/- +/-

werkelijke hygiëne

+

+

+

+

beleving van de hygiëne

+

+

+

+/- +/-

++ -

+

+

+

toekomstwaarde

+/- +

+

+

+

flexibiliteit

+

-

+

+/- +

+

-

+/- +/- +/-

incasseringsvermogen

+

+
+

Tabel 15.4; toetsing transportopties aan milieutechnische criteria; in grijs de gekozen variant.
ruimtelijk criterium

onderdeel

transportoptie

1

2

3

4

5

+

-

+

+/- +/-

voorzieningen in woning

+

++ +

+/- +/-

voorzieningen buiten woning

+/- +

12.3.2

inpasbaarheid woonomgeving

12.3.3

optimalisatie ruimtegebruik

12.3.4

afscherming vandalisme

+

12.3.5

toegankelijkheid actoren

++ +

12.3.6

optimalisatie transport

-

++ +

+

12.3.7

aanpasbaarheid /
uitbreidbaarheid

+

-

+/- +/-

12.3.8

esthetische kwaliteit

-

++ +/- +

+

+/- +/-

+/- +/- +/- +/++ ++ +

+

+

+

Tabel 15.5; toetsing transportopties aan ruimtelijke criteria; in grijs de gekozen variant.
sociaal criterium

onderdeel

12.4.2

gebruiksgemak

12.4.3

comfort

12.4.4

kosten

12.4.5

machtiging /empowerment

12.4.6

leesbaarheid

transportoptie

1

2

3

4

5

afvalinzamelingsbak(ken)

+

++ +

+

+

onderhoud

+

+/- +

+

+

verstoppingen / ophoping

+/- -

hinder van verwerkingsinstall.

+

kosten inzameling

+/- --

+/- -

-

transportkosten

+/- -

+/- +/- +/-

+/- +/- +/- +/-

+/- +

+

-

+/- +/- +

+

Informaliteit (gevolgen gebruik)

-

-

+/- ++ ++

imago

-

+

+/- +/- +/-

Tabel 15.6; toetsing transportopties aan milieutechnische criteria; in grijs de gekozen variant.
618

Bijlagen

Bijlage IX
Samenvatting Achtergrondstudie:
Decentrale systemen;
oplossingsprincipes onderdeel sanitatie
*OEJFOFFOBGWBMXBUFSTUSPPNWBOWPMEPFOEFALXBMJUFJUJTLBOEF[F [POEFSPGNFUHFSJOHF
CFIBOEFMJOH XPSEFOCFOVUWPPSFFOUXFFEFUPFQBTTJOHJOIFUIVJTIPVEFO WPPSEBUEF[F
EFXPOJOHEBOXFMIFUHFCPVXWFSMBBU%JUXPSEUBBOHFEVJEBMTDBTDBEFSJOH1"BODBTDBEF
TZTUFNFOLMFWFO OBBTUIFUWPPSEFFMWBO ESJOL XBUFSCFTQBSJOH FOLFMFOBEFMFO;PWFSHU
FFODBTDBEFTZTUFFNUFDIOJTDIFWFSOJFVXJOHFO JTFSNFFSMFJEJOHXFSLCFOPEJHEFO[JKO
CVĊFSUBOLTWFSFJTUWPPSEFWFSTDIJMMFOEFXBUFSLXBMJUFJUFO%BBSOBBTUJTWPPSDPNQSFTTJFFO
CFTUVSJOHFFOLMFJOFIPFWFFMIFJEFYUSBFOFSHJFCFOPEJHE2&FODBTDBEFSJOHTWPPSCFFMEJTIFU
HFCSVJLWBOHSJKTBGWBMXBUFS OBMJDIUF[VJWFSJOH UFOCFIPFWFWBOUPJMFUTQPFMJOHPGWPPSEF
XBTNBDIJOF3
7PPSFFOLBOTSJKLFJNQMFNFOUBUJFJTTDIFJEJOHBBOEFCSPOJOUXFFPGNPHFMJKL[FMGTESJF
DPNQPOFOUFOBBOEFPSEF [JFIPPGETUVL 7PPSFFOTDIFJEJOHJOESJFDPNQPOFOUFO
USBOTQPSUPQUJF HFMEUEBUEFNFFTUF PQMPTCBSF OVUSJÑOUFO[JDIJOEFVSJOFCFWJOEFO EBU
IFUHFTUFMEFIZHJÑOFHFWBBSWSJKXFMHFIFFMWBOEFGFDBMFVJUTDIFJEJOHFOLPNU FOEBU IVJT
IPVEFMJKL BGWBMXBUFSEBUOJFUWFSNFOHEJTNFUNFOTFMJKLBGWBM GFDFT VSJOF FFOVJUTUFLFOEF
CSPOJTWPPSTOFMFOFFOWPVEJHUFCFXFSLTUFMMJHFOIPHFLXBMJUFJUTIFSHFCSVJLņ
%FNFUIPEFOWPPSBGWBMXBUFS[VJWFSJOH[JKO
 #JPMPHJTDIFNFUIPEFO
 B"OBÑSPCF
 C.JDSPBÑSPmFMF
 D"ÑSPCF
 E"OPYJTDIF
 F(FÕOUFHSFFSEFTZTUFNFO
 'ZTJTDIFDIFNJTDIFNFUIPEFO
 B'ZTJTDIFTDIFJEJOHTDPODFOUSFSJOHTNFUIPEFO
 C$IFNJTDIFQSFDJQJUBUJFNFUIPEFO
 -BOEHFCSVJL DRHFCSVJLWBOEFCPEFN
 (FÕOUFHSFFSEFCJPMPHJTDIFNFUIPEFOPQCBTJTWBODIFNJTDIGZTJTDIFNFUIPEFO

 Als water meer dan één functie

vervult en daarbij op verschillende
momenten uit de keten kan worden
gehaald om een zuivering te ondergaan [VNCL, 1991].
¤ Tegelijkertijd kan er uit de afvalstroom warmte worden teruggewonnen [Terpstra, 1997].

© Het aantal toepassingen van grijs-

water voor huishoudelijk gebruik
is beperkt. Daarbij komt dat huishoudelijk afvalwater dat een tweede
toepassing krijgt geur- en hygiëne
problemen kan geven, waardoor
zuivering noodzakelijk wordt. Door
problemen als gevolg van het bij de
installatie per ongeluk verbinden
van de twee waterkwaliteiten zijn

dubbele netten sinds enige jaren
door het ministerie voor onbepaalde
tijd verboden.

ņ Een belangrijke voorwaarde voor

alle systemen is de heroriëntering
op het gebruikte materiaal voor de
nieuwe en bestaande leidingen om
vervuiling met zware metalen (koper,
zink) te voorkomen.
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"EB#JPMPHJTDIFNFUIPEFO
&FOBOBÑSPCFNFUIPEFIPVEUJOEBUFOFSHJFUPFHFWPFHENPFUXPSEFOBBOIFUQSPDFTPN
EF[VJWFSJOHPQHBOHUFCSFOHFODRJOHBOHUFIPVEFOŇ.FUEFBOBÑSPCF[VJWFSJOHTDR
HJTUJOHTNFUIPEFJTWSJKXFMOPPJUFFOWPMMFEJHF[VJWFSJOHUFWFSLSJKHFO BBOHF[JFOWPPSOB
NFMJKLPSHBOJTDIFWFSWVJMJOHXPSEUWFSXJKEFSE<-FUUJOHB >%FNFUIPEFXPSEUEBO
PPLHFCSVJLUUF[BNFONFUBOEFSF7FFMBMXPSEUFFOBOBÑSPCFCFIBOEFMJOHTUSBQJOHF[FUBMT
FFOWPPSCFIBOEFMJOHTTUBQň"OBÑSPCFCFIBOEFMJOHTNFUIPEFOWPMEPFOWPPSBMBBOEFFJT
WBOHFSJOHFLXFUTCBBSIFJE)FUQSPDFTLBOMFJEFOUPUFFOWFSNJOEFSJOHWBOEFVJUTUPPUWBO
CSPFJLBTHBTTFO NJUTIFUPOUTUBOFCJPHBTXPSEUPQHFWBOHFOFOBMTIFSOJFVXCBSFFOFSHJF
CSPOXPSEUHFCSVJLU.FUOBNFWPPSEFCFIBOEFMJOHWBOWFSTDIJMMFOEFUZQFOJOEVTUSJFFM
BGWBMXBUFSXPSEFOTUFFETWBLFSBOBÑSPCFNFUIPEFOUPFHFQBTU7&SCFTUBBOWFSTDIJMMFOEF
TPPSUFOWFSHJTUJOHTTZTUFNFOWPPSBGWBMXBUFS XBBSPOEFSEFAHFXPOFTFQUJDUBOL FFO6QnPX
"OBÑSPCJD4MVEHF#MBOLFU 6"4# FOFYQBOEFECFEmMUFS&FOHFNFFOTDIBQQFMJKLFFJHFO
TDIBQJTIFUBGCSBBLQSJODJQFWBOBGWBMTUPĊFOJOBGXF[JHIFJEWBO[VVSTUPGCSFLFOBOBÑSPCF
CBDUFSJÑOEFBGWBMTUPĊFOBG XBBSCJK$0FO$) NFUIBBO HFWPSNEXPSEU8
"ECDE.JDSPBÑSPmFMF oBÑSPCFFOBOPYJTDIFNFUIPEFO
#JKNJDSPBÑSPCFNFUIPEFOXPSEUHFCSVJLHFNBBLUWBOCJPMPHJTDIFQSPDFTTFO NJDSP
BÑSPmFMFPSHBOJTNFO XBBSCJKFMFNFOUBJS[VVSTUPGHFCSVJLUXPSEU97PPSUPFQBTTJOHWBOIFU
FČVFOUWBONJDSPBÑSPPCCFIBOEFMEF BGWBM XBUFSTUSPNFO BOBÑSPCFFČVFOUFO WFSEVOEF
BGWBMXBUFSTUSPNFO SFHFOXBUFS JTNFFTUBMFFOWFSEFSFCFIBOEFMJOHOPPE[BLFMJKL<-FUUJOHB 
>"OEFSFWPPSCFFMEFOWBONJDSPBÑSPCFTZTUFNFO[JKO0YJEBUJFCFE #JKSJKEFS 
-BOH[BNF[BOEmMUSBUJF IFMPGZUFOmMUFSTŅ WMPFJLBTTFO11WMPFJWFMEFODR[VJWFSJOHTWJKWFST12
FOPOEFSEFMFOWBOSFBDUPSDPODFQUFO[PBMTEF-JWJOH.BDIJOF
Ň Het is van belang dat de

(afval)waterstroom een hoge
concentratie afbreekbare stof heeft.
De reactor kan hierdoor kleiner
van afmeting worden, wat scheelt
in het energieverbruik (voor het
op temperatuur brengen van de
(afval)waterstroom en het op temperatuur houden van de reactor).
ň Deze (voor)zuiveringsmethode
wordt door deskundigen op het
gebied van afvalzuiveringsmethoden
ten onrechte nog vaak gezien als
een proces dat een geringe stabiliteit
koppelt aan een relatief laag zuiveringseffect, en daarom per definitie
niet geschikt is voor de behandeling
van weinig geconcentreerd en/of
koud afvalwater De aversie vanuit de
hoek van de conventionele (aërobe)
zuiveringstechnologie uit zich in de
regelgeving in bepaalde gebieden;
zo wordt bijvoorbeeld de lozing van
de afvoer van een septic tank op het
riool niet toegestaan.
ŉ De initiële investeringskosten voor
kleinschalige projecten zijn bij anaërobe vergisting veel lager dan die
voor actieve slib systemen.
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Ŋ Het grootste nadeel van de tech-

niek is dat het gevormde slib nog
steeds significante hoeveelheden
nutriënten bevat en niet zonder
meer geloosd kan worden. Wel kan
dit slib worden gebruikt als meststof
in de landbouw indien daarvoor een
afzetkanaal kan worden gevonden.
ŋ De toepassing beperkt zich voornamelijk tot de verwijdering en
omzetting van sulfiden in terugwinbaar elementair zwavel. De microaërobe methoden zijn mogelijk toe
te passen voor de nabehandeling van
het effluent van anaërobe installaties
of voor de directe behandeling van
zeer weinig verontreinigde afvalwaterstoffen en voorbehandeling van
huishoudelijk afvalwater.
Ņ Helofytenfilters zijn kunstmatige
moerassen ten behoeve van het
zuiveren van water. Helofyten zijn
moerasplanten die wortelen in de
bodem en waarvan de onderste
plantendelen zijn ondergedoken,
terwijl bladeren en bloemen boven
het water uitsteken. Toegepaste
soorten zijn riet, kalmoes, mattenbies en grote lisdodde. Op grond

van de doorstroming van het afvalwater wordt onderscheid gemaakt
tussen drie typen helofyten filters
[Van Hall Instituut, s.d.]: vertikaal
doorstroomd (of: infiltratieveld);
horizontaal doorstroomd (of: rietwortelzone systeem); en vloeivelden.
Afvalwater wordt met een helofytenfilter als volgt behandeld: het (grijze)
afvalwater wordt via een vetvanger
naar een buffervat geleid, en via een
pomp (volume of tijds-proportioneel) wordt een rietbak bevloeid.
Deze rietbak heeft een oppervlakte
van minimaal 3 m2 per persoon,
bij vertikale bevloeiing en 10 m2
p.p. bij horizontale bevloeiing [Van
Oirschot, 1994].
 Een vloeikas is een compacte
vorm van een infiltratieveld, ook wel
infiltratiebed genoemd. Het is als
systeem te plaatsen in bijvoorbeeld
een serre. Per persoon vraagt het
systeem ca. 1 à 1,5 m2 aan vloeroppervlakte. De verblijftijd van het
afvalwater is tussen de 1,5 tot 3 uur,
waarna het effluent geloosd kan
worden op het oppervlaktewater
(mits voldaan wordt aan geldende
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"ÑSPCFTZTUFNFOWSBHFOJOWFSHFMJKLJOHNFUBOBÑSPCFTZTUFNFONFFTUBMNFFSPOEFSIPVEFO
CFIFFS SFHFMJOH FO[JKOEBBSNFFBSCFJETJOUFOTJFWFS13#PWFOEJFOJTEFXFSLJOHWBOBÑSPCF
TZTUFNFOWFFMBMBGIBOLFMJKLWBOUPFWPFSWBOFOFSHJFFOEJFOUIFU[PHFOBBNEFTVSQMVTTMJC
CFIBOEFMEEBOXFMBGHFWPFSEUFXPSEFO7PPSCFFMEFOWBOBÑSPCFQSPDFTTFO[JKOEFBMHFO
[VJWFSJOHņ QFSDPMBUJFmMUFSTFOTVCNFSHFEmYFEmMNmMUFST
&FOQFSDPMBUJFmMUFSJT JOCFHJOTFM FFOFFOWPVEJHFUFDIOJFLPNNFUCFQFSLUFNJEEFMFOFFO
SFEFMJKLHPFEF[VJWFSJOHUFCFXFSLTUFMMJHFO*OIFUmMUFSXPSEUBGWBMXBUFSPWFSFFONFEJVN 
CFHSPFJENFUNJDPPSHBOJTNFO HFTQSPFJE XBBSIFUMBOH[BBNEPPSIFFOTJKQFMU5JKEFOT
EJUQSPDFTXPSEUIFUBGWBMXBUFSHF[VJWFSE15)FUBÑSPCFBGCSBBLQSPDFTOPPE[BBLUFFOPQFO
PQTUFMMJOH[PEBUWPMEPFOEF[VVSTUPGLBOUPFUSFEFO NFUBMTHFWPMHEBUJO[PNFSNBBOEFO
NPHFMJKLPWFSMBTUWBOJOTFDUFOFOHFVSLBOPQUSFEFO
4VCNFSHFEmYFEmMNmMUFSTMJKLFORVBLPTUFO HSPPUUFWBOIFUTZTUFFNFO[VJWFSJOHTXJK[F
SFEFMJKLWFFMPQPWFSJHFBÑSPCFTZTUFNFO)FUWFSTDIJMJTEBUIFU[VJWFSFOENFEJVN EF
NJDSPPSHBOJTNFO OJFUWSJKEPPSEFWMPFJTUPG[XFWFOFO[JDIWFSNFOJHWVMEJHFO NBBSOFU
BMTCJKFFOQFSDPMBUJFmMUFS PQFFONFEJVNWBTU[JUUFO CJKWPPSCFFME[BOE (FWPMHJTEBUFFO
WFFMLMFJOFSFTMJCQSPEVDUJFQMBBUTWJOEU16
"EF(FÕOUFHSFFSEFCJPMPHJTDIFTZTUFNFO
#JKUPFQBTTJOHWBOPQOBUVVSMJKLFQSPDFTTFOHFCBTFFSEFEFDFOUSBMFBGWBMXBUFS[VJWFSJOHT
NFUIPEFOJTWSJKXFMBMUJKE CFXVTUPGPOCFXVTU TQSBLFWBOFFODPNCJOBUJFWBOEFQSJODJQFT
WBOEFWFSTDIJMMFOEFCJPMPHJTDIFTZTUFNFO&FOWPPSCFFMEJTFFOBÑSPCFJOTUBMMBUJFXBBS
CJOOFOIFUABDUJFGTMJCWMPLLFO PPLBOPYJTDIFPG[FMGTBOBÑSPCFDPOEJUJFTLVOOFOIFFSTFO

verordeningen). Door het koppelen
aan een visvijver (voor de lozing) is
een goede, natuurlijke controle voor
de waterkwaliteit mogelijk (zoals
bij een dergelijk proefsysteem bij
‘De 12 ambachten’). Het systeem is
een goede aanvulling voor huishoudens waar ook een composttoilet
in gebruik is, ten behoeve van het
overige afvalwater [Sandberg, 1996].
¤ Een vloeiveld wordt ook wel stromingsmoeras genoemd. Ze bestaat
uit een (ondiepe) sloot of vijver,
beplant met helofyten. Er is sprake
van een horizontale doorstroming
langs de bovengrondse plantendelen.
Het te zuiveren water doorloopt het
vloeiveld met een verblijftijd van
tussen de 7 en 14 dagen, waarbij het
vaak wordt gemengd met oppervlaktewater dan wel eerder gezuiverd
afvalwater. De zuiverende werking
van het helofytenfilter berust binnen
dergelijke systemen op het laten
bezinken van zwevend stof, diffusie
van opgeloste stoffen naar de
bodem, mineralisatie van organisch
materiaal, nutriënten opname door
micro-organismen en vegetatie, en
bacteriële omzetting en vastlegging

in de bodem. De verwijderingpercentages kunnen sterk verbeterd
(nagenoeg verdubbeld) worden door
de vloeivelden afwisselend onder
water te zetten en droog te laten
vallen. Vloeivelden vragen een relatief groot ruimtegebruik, al kunnen
ze eenvoudig gecombineerd worden
met parkachtige gebiedsinrichtingen.
De planten moeten één keer per jaar
gemaaid worden. In de winter staat
het zuiveringsproces nagenoeg stil.
© Bij meer kleinschalige gedecentraliseerde afvalwaterbehandeling blijft
de aërobe methode wel een goede
oplossing voor de nabehandeling
van anaërobe effluenten [Lettinga,
1997].
ņ In de voorzuivering vinden ook
enkele anaërobe processen plaats,
maar de hoofdzuivering met algen
is aëroob. De in ontwikkeling zijnde
concepten op basis van algenzuivering (algenzuivering geïntegreerd in
gevels; [Luising, 2001]) zijn ook als
geïntegreerde systemen op te vatten.
Ň Het proces is geschikt om toe te
passen voor afvalwater dat al een
voorbehandeling heeft ondergaan,
aangezien het een tamelijk lage

zuiveringsgraad bereikt in vergelijking met andere systemen. De
operationele kosten zijn door het
energetisch economische proces
tamelijk laag. Stikstof en fosfor
worden slechts beperkt verwijderd.
Door het afvalwater meerdere malen
rond te pompen kan een hoge mate
van zuivering worden bereikt, echter,
de behandeltijd neemt daardoor
exponentieel toe. Door de weinig
geconcentreerde wijze van behandelen neemt de methode tamelijk
veel ruimte in als het gaat om
geringe hoeveelheden. Zodra echter
de hoeveelheid afvalwater toeneemt,
neemt de benodigde ruimte per
persoon snel af.
ň Door het afvalwater van onderaf
opwaarts te laten stromen, wordt het
medium bij voldoende snelheid als
het ware vloeibaar, en vindt door het
zeer grote contactoppervlak snelle
afbraak van afvalstoffen plaats. Een
bijbehorende oxygenerator zorgt
voor voldoende zuurstof voor
aërobe afbraak. Stikstof en fosfor
verwijdering ligt wel enkele tientallen
procenten lager dan bij aërobe
zuivering.
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"OEFSFWPPSCFFMEFOWBOHFÕOUFHSFFSEFCJPMPHJTDIFTZTUFNFO[JKOIFMPGZUFOmMUFST
IPSJ[POUBBMŉFOWFSUJDBBMEPPSTUSPPNEŊ MBOH[BNF[BOEmMUFST NPFSBTDRWMPFJWFMEFO
FOWJKWFSTZTUFNFO%F[FTZTUFNFOLVOOFOPQ[PXFMMPLBMFBMTEFDFOUSBMFTDIBBMHPFE
UPFHFQBTUXPSEFOWPPSEFCFIBOEFMJOHWBONJOEFSWFSWVJMEXBUFS HSJKTXBUFS FOFČVFOUFO
WBOBOBÑSPCFWPPSCFIBOEFMJOHTJOTUBMMBUJFT0OEFSNFFSHFNBUJHEFLMJNBUPMPHJTDIFDPOEJ
UJFTXPSEFOEF[FTZTUFNFOOJFUBBOCFWPMFOWPPSEFEJSFDUFCFIBOEFMJOHWBOIVJTIPVEFMJKL
BGWBMXBUFS
0QFFONFFSMPLBBMTDIBBMOJWFBV XPOJOHOJWFBV WJOEFOXFDPNQPTUUPJMFUUFO)FUHSPPUTUF
WPPSEFFMJTFFOBBO[JFOMJKLFSFEVDUJFJOIFUXBUFSHFCSVJLFOFFOTUFSLFCFQFSLJOHWBOEF
LBOTPQWFSTQSFJEJOHWBO[JFLUFLJFNFO%FOBEFMFOWBODPNQPTUUPJMFUUFOXFHFOWPPS
WFFMNFOTFONFFTUBM[XBBSEFS;PWSBHFOEFHBOHCBSF OJFUFMFLUSJTDIHFWPFEFDPNQPTU
UPJMFUUFOSFMBUJFGWFFMSVJNUF JTTQSBLFWBOFFOHSPUFSFBSCFJETJOUFOTJUFJUFOXPSEUEPPSWFFM
HFCSVJLFSTFFOWFSMJFTBBOHFCSVJLTHFNBLPGXFMDPNGPSUBMTSFEFOPQHFHFWFO.PHFMJKL
JOUFSFTTBOUJTEFDPNQPTUFSJOHPQFFOHSPUFS [JKIFUOPHEFDFOUSBBMTDIBBMOJWFBVUFO
CFIPFWFWBOHSPOEWFSCFUFSJOHPGCJPHBTXJOOJOH
"E'ZTJTDIDIFNJTDIFNFUIPEFO
%F[FNFUIPEFOXPSEFOWPPSBMHFCSVJLUWPPSEFUFSVHXJOOJOHWBOCSVJLCBSFCJKQSPEVDUFO
[PBMTBNNPOJBL [XBWFMFOGPTGBBUVJUBGWBMXBUFS EFFM TUSPNFO7BBLJTIFUEFFOJHF
NBOJFSPNTQFDJmFLFUPYJTDIFEFFMTUSPNFOCJKEFJOEVTUSJFUFCFIBOEFMFO7PPSCFFMEFOWBO
GZTJTDIDIFNJTDIFNFUIPEFO[JKO
 BDIFNJTDIFWMPLLJOH
 CDIFNJTDIFGZTJTDIFWPPSCFIBOEFMJOH[PBMTP[POJTBUJF
 DGZTJTDIFNFUIPEFO[PBMTTDSVCCFOBETPSQUJFFOTUSJQQFO
 EGZTJTDIDIFNJTDIFEFTJOGFDUJFNFUIPEFO[PBMTDIMPSJOHFO67CFTUSBMJOH
 FmMUSBUJFQSPDFTTFO[PBMTTOFMMF[BOEmMUSBUJFTZTUFNFO
 GNFNCSBBOQSPDFTTFO TDIFJEJOHTUFDIOPMPHJF
 HnPUBUJF
.FNCSBBOQSPDFTTFOXPSEFOTUFFETJOUFSFTTBOUFSEPPSEBMFOEFLPTUFO190QWFSHFMJKLCBSF
NBOJFSBMTCJKFFOTVCNFSHFEmYFEmMNmMUFSXPSEUIFUBGWBMXBUFSHF[VJWFSE XBBSOBTMJC
WBOXBUFSXPSEUHFTDIFJEFOEPPSNJEEFMWBOFFONFNCSBBOmMUFS0QEF[FXJK[FLBOFFO
[FFSIPHFHSBBEWBO[VJWFSJOHWFSLSFHFOXPSEFOPQFFOCFQFSLUPQQFSWMBL
"E-BOEHFCSVJL DRHFCSVJLWBOEFACPEFN
%F[FHSPFQCFUSFGUNFFTUBMWFSmKOEFNFUIPEFOPNFČVFOUFOWFSEFSUFCFIBOEFMFOWPPS
[FFSIPPHXBBSEJHFIFSHFCSVJL ESJOLXBUFS 7JBFFO OB CFIBOEFMJOHNFUEF[PHFOBBNEF
MBOECFIBOEFMJOHFOMBOH[BNF[BOEmMUFSTLVOOFOEF[FFJOESFTVMUBUFOCFIBBMEXPSEFO20
ŉ De werking van een wortelzonesysteem is gebaseerd op riet dat met
het sterk in horizontale en verticale
richting vertakte wortelsysteem
het hydraulisch transport door de
bodem vergemakkelijkt. Door het
afsterven van wortels ontstaan er
buisvormige kanaaltjes, waardoor
het afvalwater zijn weg, horizontaal
door de bodem vindt. De afvalwatertoevoer van dit systeem vindt
continue plaats. Voor een snelle
biodegradatie van organische stoffen
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is zuurstof benodigd. Aërobe, en
anaërobe condities wisselen elkaar af
op momenten dat er weinig zuurstof
aanwezig is, waardoor de snelheid
van biodegradatie en daarmee het
zuiveringsrendement vermindert
[Van Hal Instituut, s.d.].

Ŋ Dit wordt ook wel een infiltratieveld genoemd; een helofytensysteem, waarbij het afvalwater over
de bodem stroomt en via drains
op 60 tot 100 cm diepte wordt
afgevoerd. De afvalwatertoevoer

vindt tijdsproportioneel plaats om
zo de zuurstof inbreng te garanderen (via infiltratie en percolatie
van water door de filterlagen).
Infiltratievelden zijn te beschouwen
als langzame zandfilters. De vertikale waterbeweging wordt door
de bodemopbouw verkregen. Het
bodemmateriaal bestaat uit zand (en
in recente studies ook incidenteel uit
steenwol), waaraan microorganismen
zich hechten. Naast de biologische
zuiveringsactiviteit van de micro
organismen vinden door de filte-
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"E(FÕOUFHSFFSEFCJPMPHJTDINFUIPEFOPQCBTJTWBODIFNJTDIGZTJTDIFNFUIPEFO
.FUOBNFWPPSIFUJO[FUUFOWBOCJPMPHJTDIFNFUIPEFOJOTJUVBUJFTXBBSIFUUFCFIBOEFMFO
BGWBMXBUFSEFFMWFSWVJMJOHFO[PBMT[XBSFNFUBMFOCFWBULBOFFODPNCJOBUJFNFUDIFNJTDIF
GZTJTDIFNFUIPEFOOPPE[BLFMJKL[JKO&FOWPPSCFFMEJTDIFNJTDIFQSFDJQJUBUJFUFOCFIPFWF
WBOEFWFSXJKEFSJOHWBOGPTGBUFO [XBSFNFUBMFO TVMmEFO DBMDJVN NBHOFTJVNFO
BNNPOJVN[PVUFO0PLIFUHFCSVJLWBOBCTPSQUJFNJEEFMFOWPPSIFUWFSCFUFSFOWBO
IFUCJPMPHJTDICFIBOEFMJOHTQSPDFTFONFNCSBBOQSPDFTTFOWPPSIFUNBLFOWBOFFOOPH
TDIPOFSFLXBMJUFJUWBOIFUHFCSVJLTXBUFSVJUCJPMPHJTDICFIBOEFMEBGWBMXBUFSPGEFSFUFOUJF
WBOCFQBBMEFUZQFOCBDUFSJFTMJCCFOXPSEFOUPFHFQBTU
Zuivering tot drinkwater kwaliteit
&SJTNPNFOUFFMOPHHFFO[VJWFSJOHTUFDIOPMPHJFEJFBEFRVBBUTDIPPO ESJOLCBBS XBUFS
SFHFOFSFFSEVJUBGWBMXBUFS<)BOGPSE >21%FMBBUTUFTUBQJOIFU[VJWFSJOHTQSPDFTWBO
BGWBM XBUFS XBBSCJKHF[VJWFSEXPSEUUPUAESJOLXBUFSLXBMJUFJUUFOCFIPFWFWBOEFEBHF
MJKLTFIZHJÑOFFOWPFEJOHJTSFMBUJFGDPNQMFYFOLPTUCBBS%FCFLFOETUFUFDIOJFLFO[JKO
<7BO)BMM >
'JMUSBUJFUFDIOJFLHFCBTFFSEPQPNHFLFFSEFPTNPTF NJDSPFOVMUSBmMUSBUJF[PBMTNFU
[FPMJFUFO<.FMUFO >WPPSIFUWFSXJKEFSFOWBO[XFWFOEFEFFMUKFT
0YJEBUJFUFDIOJFLNFUCFIVMQWBO67 P[POPGXBUFSTUPGQFSPYJEF WPPSIFU[HO
CBDUFSJFFMSFJOJHFO EFTJOGFDUJF 
"DUJFWFLPPMmMUSBUJF WPPSIFUWFSXJKEFSFOWBODIFNJTDIFWFSPOUSFJOJHJOHFO
,MFJOTDIBMJHFTZTUFNFOWBOESJOLXBUFSCFSFJEJOHVJUBGWBMXBUFSXPSEFOBMKBSFOUPFHFQBTUJO
EFSVJNUFWBBSU XBUFSFOCVJUFOTQPSU SFDSFBUJFIVJTKFTFOCJKEFGFOTJF%JWFSTFMFWFSBODJFST
MFWFSFOOVBMDPNQMFUFiVOEFSUIFTJOLJOTUBMMBUJFTw XBBSCJKWFSTDIJMMFOEFUFDIOJFLFOJO
DPNCJOBUJFXPSEFOUPFHFQBTU<1BSL >
1FSXBUFSLXBMJUFJULVOOFOEFWPMHFOEFEPFMTUFMMJOHFOHFGPSNVMFFSEXPSEFO
r UPFWPFSFOHFCJFETHFSFMBUFFSEXBUFS
8BUFSHFCSVJLNPFUBGHFTUFNE[JKOPQEFOPPE[BBLWBOXBUFSLXBOUJUFJU FċDJÑOUHFCSVJL 
HFFOWFSTQJMMJOH FOXBUFSLXBMJUFJU mUGPSVTF 
r ESJOLXBUFS
 *OWPFSFOWBO ESJOL XBUFSCFTQBSFOEFNBBUSFHFMFOMFJEUUPUFFOSFMFWBOUFSFEVDUJFWBO
XBUFSWFSCSVJL%FIPFWFFMIFJENPFU[PWFFMNPHFMJKLHFSFEVDFFSEXPSEFO FOVJU
WFSOJFVXCBSFCSPOHFXPOOFOXPSEFO%SJOLXBUFSBMMFFOJO[FUUFOWPPSUPFQBTTJOHFO
XBBSEFIPHFLXBMJUFJUWPPSWFSFJTUJT7PPSESJOLXBUFSCFSFJEJOHVJUHBBOWBOIPHFLXBMJ
UFJU HSPOE XBUFSPN[PWFFMNPHFMJKLFOFSHJFFODIFNJDBMJÑOUFCFQFSLFO#JKEFDFOUSBMF
TZTUFNFOBBOEBDIUTDIFOLFOBBOTFDVOEBJSFFOPGTVCKFDUJFWFBTQFDUFO [PBMTTNBBL22
rende werking van het zandpakket
ook fysisch-chemische zuiveringsprocessen plaats. Het afvalwater
verblijft zo’n 36 tot 50 uur in het
filter(systeem) [Schaminée, 1999].
ŋ De operatiekosten blijven hoog
door de beperkte levensduur van
de filters en het hoge energiegebruik. Na ca. twee tot vier jaar
zijn de filters versleten en moeten
ze vervangen worden. Dit is een
relatief eenvoudig proces en kan
per filter apart gebeuren zodat het

zuiveringsproces niet helemaal
stilgelegd hoeft te worden. De hoge
kosten van aanschaf en vervanging
zorgen ervoor dat de kosten over 10
jaar bezien aanzienlijk hoger zijn dan
voor alternatieve technieken.
¤Ņ Eventueel kan het effluent
vervolgens nog over marmer geleid
worden ten behoeve van een betere
smaak [Kristinsson, 2002].
¤ Daarentegen kan een combinatie
van verschillende systemen ‘opmaat’ en ‘on-site’ regenwater en/of

afvalwater zuiveren tot water met
gebruiks- of zelfs drinkkwaliteit.
¤¤ Het ontbreken van smaak aan
het water werd in het project
‘De Kersentuin’ in Leidschenrijn
(Utrecht) onderzocht. Door het
gezuiverde water over marmer
te leiden, zo kwam naar voren,
wordt het probleem verholpen
[Kristinsson, 2002]. Het ging bij
dit project om gezuiverd regen- en
grijs afvalwater. Uiteindelijk is het
systeem niet gerealiseerd.
623

Autonomie & Heteronomie

r SFHFOXBUFS
 7PPSLFVSWPPSPQWBOH WPPSEBUWFSNFOHJOHNFUBOEFSFTUPĊFOXBUFSLXBMJUFJUFO¤©
QMBBUTWJOEU5PFQBTTFOWPPSIPPHXBBSEJHFUPFQBTTJOHFO NPHFMJKL[FMGTESJOLXBUFS 
EPVDIFCBEXBUFS PGUFONJOTUFBMTIVJTIPVEXBUFSEPPSNJEEFMWBOFFOSFHFOXBUFS
TZTUFFN0WFSTUPSUFOWPPSLPNFOEPPSBGLPQQFMJOHWBOSFHFOXBUFSWBOIFUSJPPMEBO
XFMPQIFċOHWBOIFUSJPPMFOMPLBMFTZTUFNFO$SJUFSJVNEJFOUUF[JKOEBUOJFUNFFS
SFHFOXBUFSWJBEFSJPMFSJOHBGHFWPFSENPFUXPSEFOWJBWFSIBSEPQQFSWMBLEBOTUSJLU
OPPE[BLFMJKLPNPWFSTUSPNJOHUFWPPSLPNFO
 0PLNBHHFFOWFSESPHJOHPQUSFEFO PGXFMPOHFXFOTUFHSPOEXBUFSQFJMWFSMBHJOH)FUJT
OPPE[BLFMJKLFFOPQUJNBMFJOmMUSBUJFWBOIFUSFHFOXBUFSUFSFBMJTFSFOUFOCFIPFWFWBO
IBOEIBWJOHWBOHSPOEXBUFSQFJMFOoLXBMJUFJU¤ņ [POPEJHUFSFBMJTFSFOWJBPQQFSWMBLUF
XBUFS POEFSHSPOETFPGCPWFOHSPOETFXBEJTPGNPMTHPUFO)FUXBUFSEBUJOmMUSFFSU
NBHHFFOWFSPOUSFJOJHJOHFOUPFWPFHFOPNBDDVNVMBUJFJOCPEFNFOHSPOEXBUFSUF
WPPSLPNFO
r HFCJFETHFSFMBUFFSE CVJUFO XBUFS
 #JKPQQFSWMBLUFXBUFSMFJEUIFUPQUJNBMJTFSFOWBOEF BG[POEFSMJKLF GVODUJFTNFFTUBMUPU
DPNCJOFSFO.JUTHPFEWBOLXBMJUFJUFOWSJKWBOWFSNFOHJOHNFUBOEFSF POCFIFFSTCBSF
LXBMJUFJUFOCFTUBBONPHFMJKLIFEFOPNIFUJODPNCJOBUJFNFUWFSCFUFSJOHFOBMEBOOJFU
UF[BNFONFUSFHFOXBUFSJOFFOEVCCFMOFUTZTUFFNBMTIVJTIPVEXBUFSUFJOUSPEVDFSFO
$SJUFSJVNJTEBUPQQFSWMBLUFXBUFSEBUIFUUFCFTDIPVXFOHFCJFEWFSMBBUJOQSJODJQF
NJOJNBBMEF[FMGEFLXBMJUFJUNPFUIFCCFOBMTIFUJOLPNFOEPQQFSWMBLUFXBUFS
 #JKTUFEFMJKLHSPOEXBUFSCFIFFSNPFUWPPSUEVSFOEXFHQPNQFOFOMP[FOWPPSLPNFO
XPSEFO4UFEFMJKLPQQFSWMBLUFXBUFSJTFWUJOUF[FUUFOBMTCVĊFS NBBSIFUJTCFUFS
PNIFUAXJKLFJHFOXBUFSOJFU[POEFSNFFSVJUXJTTFMCBBSJODPOUBDUUFMBUFO[JKONFU
IFUTUFEFMJKLPQQFSWMBLUFXBUFS PNEBUIFUNFFTUBMTDIPOFSJT7FSIBSEFPQQFSWMBLUFO 
EBLHPUFO TUSBBUNFVCJMBJSEJFOFO[PTDIPPONPHFMJKLHFIPVEFOUFXPSEFO
BUNPTGFSJTDIFEFQPTJUJFWFSLFFSFE 
r IVJTIPVEXBUFS
 #JKUPFQBTTJOHNPFUIFUVJUHBOHTQVOU[JKOEBUXBUFS[PWFFMNPHFMJKLAmUGPSVTFJT¤Ň EVT
OJFUNFFS[VJWFSFOEBOWFSFJTUXPSEU)FUJO[FUUFOWBOHFCSVJLUXBUFSWPPSHFCSVJLT
GVODUJFTNFUMBHFSFLXBMJUFJUTFJTFO PGXFMDBTDBEFSJOHOBBS HFCSVJLT LXBMJUFJU¤ň JTPOEFS
HFDPOUSPMFFSEFPNTUBOEJHIFEFO FFOHPFETZTUFFNPOUXFSQFOoVJUWPFSJOH SFBMJTBUJF
HFCSVJL FFONPHFMJKLIFJE/BEFFMJTEBUIFUPOFJOEJHWBBLUPFQBTTFOWBOIFSHFCSVJL
FOEFFM[VJWFSJOHFOOJFUBMUJKE[POEFSNFFSNPHFMJKLJT EFHSBEFSJOHJOLXBMJUFJU 0PL
WSBBHUEJUFFOSFMBUJFGHSPUFIPFWFFMIFJE UFDIOJTDIF JOGSBTUSVDUVVSJO FOPN IVJT
r "GWBMXBUFS
 4DIFJEJOHBBOAEFCSPOJOWFSTDIJMMFOEFLXBMJUFJUFOEJFOUDFOUSBBMUFTUBBO'FDFT
FOVSJOFNPFUFO[PWFFMNPHFMJKLHFTDIFJEFOCMJKWFOWBOXBUFS WFSEVOOJOH FOWBO
UPYJTDIF WFSPOUSFJOJHJOHFO NFUBMFOFOYFOPCJPUJDB "GWBMTUPĊFONPFUFOOJFU
¤© Dit komt neer op het voorkomen
van diffuse bronnen binnen de
waterketen. De zogenaamde ‘runoff ’ kan apart gezuiverd worden
en het oplossen van metalen kan
voorkomen worden door koperen,
zinken en loden leidingen en
dakgoten (daken) te vervangen door
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varianten zonder afgifte van (gevaarlijke) stoffen.
¤ņ De middelingstijd is afhankelijk
van de lokale, stedelijke situatie.
¤Ň Dit gaat ook op voor het gebiedsgerelateerde water en de natuurlijke
ecosystemen daarin: de samenstelling wordt bepaald door de kwali-

teit van het water. Verandert deze
kwaliteit, dan verschuift het evenwicht naar een andere biodiversiteit
[Bruggeman, 1995].
¤ň Een deel van het grijsafvalwater
van huishoudens kan, waar nodig
na een kleine zuivering, een tweede
functie vervullen. Bij voorkeur dient

Bijlagen

POOPEJHBBOXBUFSUPFHFWPFHEXPSEFO*OEJFOUPDIOPPE[BLFMJKL EBOBBO[PNJO
NPHFMJKLXBUFSFOEBBSOB[PWFFMNPHFMJKLXFFSBBOIFUXBUFSPOUUSFLLFOFOCFTDIJLCBBS
NBLFOWPPSOVUUJHHFCSVJL%FIPFWFFMIFJEBGWBMXBUFSJTUFSFEVDFSFOEPPSEF
JNQMFNFOUBUJFWBOXBUFSCFTQBSFOEFBQQFOEBHFT FFOWBDVàNUSBOTQPSUTZTUFFNPG
WPMMFEJHFBGLPQQFMJOHEPPSNJEEFMWBOFFODPNQPTUFSJOHTTZTUFFN¤ŉ;VJWFSJOHNPFU
XPSEFOUPFHFQBTUPQ[PHFDPODFOUSFFSENPHFMJKLFTUSPNFO IPPHSFOEFNFOU FO
[PWFFMNPHFMJKLFOFSHJFFYUFOTJFG[JKO%F[VJWFSJOHNBHOJFUWFSEFSHBBOEBOTUSJDU
OPPE[BLFMJKLJTWPPSFFOWPMHFOEFXBUFSHFCSVJLTGVODUJF MPLBUJFBGIBOLFMJKL #PWFOEJFO
NBHHFFOWFSTDIVJWJOHWBOPOEVVS[BBNIFJEOBBSBOEFSFNJMJFVADPNQBSUJNFOUFO PG
TUSPNFO QMBBUTWJOEFO [PBMTWBOXBUFSOBBSFOFSHJF SFTUTUPĊFOPGBOEFSFFNJTTJFT%F
WPPSLFVSHBBUVJUOBBSJOUSJOTJFLFBGCSBBLDRWFSXJKEFSJOHCPWFOWFSQMBBUTJOHOBBSFFO
BOEFSNJMJFVDPNQBSUJNFOU*OHFWBMWBOHFEFFMEFBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHCFQBBMUEF
TZTUFFNLFV[FEFHSPPUUF#BTJTNPFU[JKOFOFSHJFUFSVHXJOOJOH FODPNQBDUF FĊFDUJFWF
FOTUVVSCBSF[VJWFSJOH
r [XBSUBGWBMXBUFS
 %FPQUJFWBOFFOESPPHUPJMFU PGCJKOBESPPH HFMEUBMTEFNFFTUCSPOHFSJDIUFPQMPTTJOH
)FUTDIFJEFOWBOGFDFTFOVSJOFJTFFOHPFEBMUFSOBUJFG UFNFFSPNEBUIFSHFCSVJLWBO
EFOVUSJÑOUFOSJKLFVSJOF [POEFSEFHF[POEIFJETLSJUJTDIFGFDBMJÑO NPHFMJKLNBBLU;P
LVOOFO[PWFFMNPHFMJKL UPFMBBUCBSF OVUSJÑOUFODPODFOUSBUJFTXPSEFOCFOVU
 %PPSFFONJOJNBMFNFOHJOHNFUXBUFS FONBYJNBMFTDIFJEJOHBBOEFCSPOLBOIFUTMJC
QSPCMFFNWFSHBBOEPQHFMPTUXPSEFO"MTWFSNFOHJOHNFU UPYJTDIF WFSPOUSFJOJHJOHFO
JOEFWPPSHBBOEFGBTFOWBOEFXBUFSLFUFOXPSEUWPPSLPNFO JTTMJC OBCFXFSLJOH 
BMTPSHBOJTDIFHSPOETUPGUFCFTDIPVXFO)FUJTEBOWPPSMBOECPVXUPFQBTTJOHFOUF
HFCSVJLFOFOIPFGUTMFDIUTCJKVJU[POEFSJOHUFXPSEFOWFSCSBOEFOHFTUPSU
r HSJKTBGWBMXBUFS
 (SJKTBGWBMXBUFSJT NJUTOJFUWFSPOUSFJOJHENFUTDIBEFMJKLFAIVJTIPVEDIFNJDBMJÑO
[PBMTDIMPPSCMFFLMPPH TMFDIUBGCSFFLCBSFEFUFSHFOUFO NFUBMFOVJUMFJEJOHFOFO
WFSGSFTUFO EJSFDUUFMP[FOPQPQQFSWMBLUFXBUFS FWFOUVFFMOB MJDIUF WPPSCFIBOEFMJOH
CF[JOLJOH IFMPGZUFO CVĊFSJOH PGmMUFSUFDIOJFLFO %FMP[JOHWBOCJPEFHSBEFFSCBSF
WFSPOUSFJOJHJOHNBHNBYJNBBMHFMJKL[JKOBBOIFUOBUVVSMJKLSFHFOFSBUJFWFSNPHFOWBO
IFUPQQFSWMBLUFXBUFSJOIFUEFTCFUSFĊFOEFEFFMHFCJFE7PPSOJFUPGNPFJMJKLCJP
EFHSBEFFSCBSFWFSPOUSFJOJHJOHFOLBOFFOSFEVDUJFGBDUPSBBOHFIPVEFOXPSEFO¤Ŋ
 &FOLMFJOEFFMLBOHFCSVJLUXPSEFOCJKFFO[XBSUXBUFSUSBOTQPSUTZTUFFN BMTIFU
TZTUFFNOPHHFCBTFFSEJTPQXBUFSBMTUSBOTQPSUNFEJVN
r PWFSJH
 4QFDJBMFBBOEBDIUWSBBHUEFUPFQBTTJOHWBONBUFSJBMFOCJKEFCPVXBBOMFHWBOHFCPVXFO
FOJOGSBTUSVDUVVS"MMFFONBUFSJBMFOEJFHFFOBGWBMTUPĊFOBGTUBBOBBOEFWFSWPFSEF
TUSPNFOFOCPWFOEJFO[PWFFMNPHFMJKLUSBOTQPSUSFOEFNFOU [PNJONPHFMJKLWFSMJFT 
PQMFWFSFO NPHFOHFCSVJLUXPSEFO
dit zonder zuivering plaats te vinden,
al is dit vaak moeilijk realiseerbaar,
dan wel stuit dit op negatieve
comfort- en/of gebruiksconsequenties.

¤ŉ In het geval van implementatie

van een composttoilet is cascadering van het huishoudelijk (grijze)

water niet langer rendabel, omdat
de toepassing ervan te beperkt is.
De haalbaarheid van een grijswater
systeem lijkt hierdoor beperkt.
¤Ŋ Al is het beter te streven naar
lozing zonder emissie (de zgn. Zeroemissie, of nul-lozing).
¤ŋ Om een dergelijk systeem effec-

tiever te maken, moet bij bedrijfsprocessen onderscheid gemaakt
worden tussen afvalwater van meer
huishoudelijk/organische (goed
afbreekbare) aard en afvalwater met
toxische stoffen. De laatste groep
zou dan aangesloten kunnen worden
op een aparte behandeling van
afvalwater.
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&FOBOEFSFCFMBOHSJKLF SVJNUFMJKLF PQMPTTJOHTSJDIUJOHJTIFUOJFUBBOTMVJUFOWBO
TQFDJmFLFGVODUJFT CFESJKWFO GBCSJFLFO NFUFOJHFWVJMMBTU [PBMTNFUBMFO YFOPCJPUJDB 
ēĠĕPGOVUSJÑOUFO PQEFSJPMFSJOHTTZTUFNFO EFDFOUSBBMEBOXFMDFOUSBBM WBOEF
XPOJOHFO.PHFMJKLLVOOFOEFTCFUSFĊFOEFCFESJKWFOXPSEFOHFDMVTUFSEFOBBOHFTMPUFO
XPSEFOPQTQFDJmFLFNJDSPOFUUFOFOEBBSPQBGHFTUFNEF EFDFOUSBMF CFIBOEFMJOHT
TZTUFNFO¤ŋ&FOEFSHFMJKLFPQMPTTJOHPOEFSTUFVOUEFNPHFMJKLIFJEWPPSWFSTDIJMMFOEF
BGWBMXBUFS[VJWFSJOHTQSJODJQFT RVBNFUIPEFFOTDIBBM WPPSEFWFSTDIJMMFOEFTUFEFMJKLF
UZQPMPHJFÑO;PLBOPOEFSTDIFJEHFNBBLUXPSEFOUVTTFOJOEJWJEVFMFCFIBOEFMJOHT
TZTUFNFOJOPWFSSFHJPTWFSTQSFJEFCFCPVXJOH  LMFJOF EFDFOUSBMFBGWBMXBUFSCFIBOEF
MJOHTTZTUFNFOJOEFLMFJOFXPPOLFSOFO [POEFSEFFFSEFSHFOPFNEFCFESJKWFODMVTUFST 
FODFOUSBMF[VJWFSJOHJODPNQBDUFCFCPVXJOHTUZQPMPHJFÑO
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Bijlage X
Samenstelling en grootte van stromen
Stroom: ENERGIE
-BOEFMJKLFHFNJEEFMEFOXPOJOH
<ĖĔğ8JMENBO >






r3VJNUFWFSXBSNJOH
r8BSNUBQXBUFS
r,PLFO
 
r0WFSJHFFMFLUSJDJUFJU






(+
(+
(+
(+

4USPPNHSPPUUFTFOFSHJF

<1MPFHFS #BL#FLPOEFS[PFL &OFSHJFOFU/FEFSMBOE>

 rFMFLUSJDJUFJUTWFSCSVJL
 rHBTWFSCSVJL 




_,XIQII KS
_NII KS 

Stroom: WATER
8BUFSUPFWPFS
8BUFSUPFWPFSEFFMTUSPNFO
 rESJOLXBUFS  
 
 
 
 
 rIVJTIPVEXBUFS
 
 
 
 

XBUFSWPMHFOTXBUFSMFJEJOHTXFUFOIFU
XBUFSMFJEJOHTCFTMVJUiEFVHEFMJKLwESJOLXBUFS
ĜĚĨĒħĖĨĚğ
HFCSVJLTXBUFS OJFUCFTUFNEWPPSDPOTVNQUJF
FOHF[POEIFJETLSJUJTDIFUPFQBTTJOHFO
EPVDIF CBE FUDFUFSB

0QTQMJUTJOH ESJOL XBUFSHFCSVJL

<ğĚġĠ 4&7/PWFN%VCP$FOUSVN .PFU ģĚĠğĖĕ TE
7BO)BMM*OTUJUVUF TEXXXXBUFSGPPUQSJOUPSH>


















 

WFSCSVJLMQQEH 
HFCSGSFRVFOUJF
UPJMFU
 




 
CBE
 




 
EPVDIF
 

 


 
XBTUBGFM
 

 


 
XBTTFO IBOE 

 


 
XBTTFO NBDIJOF

 


 
BGXBTTFO IBOE 

 


 
BGXBTTFO NBDIJOF

 


 
WPFETFMCFSFJEJOH





PWFSJH
 

 



UPUBBM /FEFSMBOE 

  
UPUBBM /FEFSMBOE 

MQQEBH  

 

NQQKBBS
3FGFSFOUJF7FSFOJHEF4UBUFOMJUFSEH"[JÑ "GSJLBFO;VJE"NFSJLBUVTTFO
MJUFSEH
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 7JSUVFFMXBUFSHFCSVJLEPPSBMMFTXBUIJKDPOTVNFFSU HFN/FE MJUFSEBH
XBBSWBOWBOCVJUFO/FEFSMBOELPNU
4USPPNHSPPUUFTUPFWPFSXBUFS





<0UUFSQPIM ĤĖħ/PWFN%VCP$FOUSVN ,PQ .PFU >

 rESJOLXBUFS 
 rSFHFOXBUFS 








 rWFSEBNQJOH












_MQQ KS  

_NNN KBBS PNJOEFFJHFOXBUFSCFIPFGUFUFLVOOFO
WPPS[JFOLPNUEJUQFS/FEFSMBOEFSOFFSPQFFOCFOPEJHEEBL
PQQFSWMBLWBODBNFOFFOCFOPEJHEFPQTMBHDBQBDJUFJUWBO
DBËN NFUHSPOEFOPGPQQFSWMBLUFXBUFSBMTTVQQMFUJF
JOFYUSFNFESPPHUFQFSJPEFT 
NNN KBBS NPFUHFDPSSJHFFSEXPSEFOWPPSEFWFSTDIJM
MFOEFGVODUJFPQQFSWMBLUFO 

8BUFSBGWPFS
0SHBOJTDIFBGWBM XBUFS DBUFHPSJÑO
<-FUUJOHB >
















"GWBM XBUFS TUSPNFOWBOIVJTIPVEFMJKLFPPSTQSPOH
rUPJMFUBGWBMXBUFS
rLFVLFOBGWBMXBUFS
rPWFSJHWFSWVJME BGWBM XBUFS
rPSHBOJTDIWBTUBGWBM
"GWBMXBUFSTWBOCFESJKWFO
rJOEVTUSJFÑO
r[JFLFOIVJ[FO
rNBSLUFO
"HSBSJTDIBGWBMXBUFS PB
rNFTU WBTUFOWMPFJCBBS
rTQPFMFOXBTXBUFS
*OEVTUSJFFMBGWBMXBUFS
3FHFOXBUFS

"GWBMXBUFSEFFMTUSPNFO

<4JFNFOTNB 4JEMFS ĤĖħ/PWFN%VCP$FOUSVN >












rALMBTTJFLBGWXBUFS
rA[XBSUBGWXBUFS
rAHSJKTBGWXBUFS
rAMJDIUHSJKTBGWXBUFS
rAHFFMBGWXBUFS
rACSVJOBGWXBUFS
rATMVSSJF
 

 
rAOJHIUTPJM  
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UPJMFU CBE LFVLFOFOXBTXBUFS
UPJMFUXBUFS


CBE LFVLFOFOXBTXBUFS 
CBEFOXBTXBUFS 

VSJOFFOTQPFMXBUFS

GFDFTFOTQPFMXBUFS

LFVLFOBGWBM[POEFSPGNFU[FFS
XFJOJHTQPFMXBUFS 

GFDFTFOVSJOF[POEFSPGNFU[FFS
XFJOJHTQPFMXBUFS 
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0QTQMJUTJOHOVUSJÑOUFOJOBGWBMXBUFS
<0UUFSQPIM &TSFZ >

 

Ĕīħ DIFNJTDI
[VVSTUPGWFSCSVJL 
/ TUJLTUPG  
1 GPTGBBU 

, LBMJVN  

UPUBBM MQQ KS

HSJKTXBUFS  

VSJOF  

GBFDFT 

_
_
_ 
_ 

_
_
_
_

_
_
_
_

_
_
_
_
















4USPPNHSPPUUFTBGWBMXBUFST

<0UUFSQPIM $#4$#4 %FWFOUFS >

'FDFT







_MQQ KS









CFWBUPSHBOJTDINBUFSJBBM 
QBUIPHFOFOFOEFOVUSJÑOUFO/ 
1 , TUJLTUPG GPTGBBU ,BMJVN

6SJOF











_MQQ KS






_ MQQ E







CFWBUPQMPTCBSFOVUSJÑOUFO[PBMT
/ 1 ,FOFFOLMFJOF
IPFWFFMIFJEQBUIPHFOFO
FONFEJDJKOSFTUFO
NBYJNVN 

(SJKTXBUFS









_MQQ KS
UPUMQQ







JF




rHSBN#;8 
rHSBN$;7 
rHSBN,KFMEBIM
TUJLTUPG






KS




MBHFIPFWFFMIFJEWFSWVJMJOH 
CFWBUFFOLMFJOFIPFWFFMIFJE
PSHBOJTDIFFOBOPSHBOJTDIF
TUPĊFO OBVXFMJKLTOVUSJÑOUFO



JOXPOFSTFRVJWBMFOU#;8CJP
DIFNJTDI[VVSTUPGWFSCSVJL
$;7DIFNJTDI[VVSTUPGWFSSCSVJL

MJUFSCJPMPHJTDICFIBOEFMEBGWBMXBUFS DPOWFOUJPOFMFCFIBOEFMJOH NPFUNFUUPU
MJUFSQBUIPHFFOWSJKPQQFSWMBLUFXBUFSHFNFOHEXPSEFOPNBBO&VSPQBTNJOJNVNFJTFOWPPSIZHJÑOF
WBOCBEXBUFSUFWPMEPFO 

Stroom: AFVAL
"GWBMTUSPNFO PSHBOJTDIFOOJFUPSHBOJTDI 
 rHSPFOUF GSVJUFOUVJOBGWBM
rESBOLFOLBSUPOT
 rHSPPUUVJOBGWBM

rQMBTUJDnBDPOT
 rHSPGWVJM  

rQBQJFSLBSUPO
 rIPVU
 

rUFYUJFM
 rCPVXQVJO  

rTDIPFOFO
 rLPFMBQQBSBUVVS

rNFUBMFO
 rCSVJOHPFE  

rCBUUFSJKFO PQMBBECBBS
 rXJUFOCSVJOHPFE

rCBUUFSJKFO OJFUPQMBBECBBS
 rHSPFOHMBT  

rJOLUDBSUSJEHFT MJOUFOFUD
 rCSVJOHMBT  

rBTCFTU
 rXJUHMBT
 

rMVJFST
 rQMBTUJDT  

r PWFSJH SFTUBGWBM
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$BUFHPSJÑOQMBTUJDT

<1BQBOFL >






















A1FSNBOFOU  

 

 
A3FVTBCMF  

 

 
A3FDZDMBCMF  

 
A$P3FDZDMBCMF 

 
A#JPEJTJOUFHSBUBCMF

 
A#JPEFHSBEBCMF 

 

 

 
A#JPSFHFOFSBUJWF

 
A#JPFOIBODJOH 

 

'PSQSPEVDUTGPSXIJDIUIFSFXJMMCFOPTFDPOEBSZVTF
.BUFSJBMDIBSBDUFSJTUJDTBOEMBTUJOHRVBMJUZQFSGPSNBODF
BSFPGQSJNBSZJNQPSUBODF/ZMPO
1SPEVDUDBOCFVTFEPWFSBOEPWFSBHBJOVODIBOHFE
$PNQMFYUPPMTPSBQQMJBODFTDBOCFSFQBJSFE 
VQHSBEFEJOXIPMFPSJOQBSU
.PTUMZɨFSNPQMBTUJDTBOEFMBTUPNFST TPNFUJNFT
UIFSNPTFUUJOHQPMZNFST
$PNQBUJCMFNBUFSJBMTUIBUDBOCFSFDZDMFEUPHFUIFS
UPGPSNBVTFGVMOFXNBUFSJBBM
1MBTUJDTUIBUEFHSBEFJOMJUUMFUJNF
FHMFTTUIBONPOUIT BGUFSCFJOHEJTDBSEFE
CJPEFHSBEBCMFBSF1)" QPMZIZESPYBMLBOPBUF 
1)#T QPMZIZESPYJCVUSZSBUFT 1)"DBOCFNPVMEFE 
NFMUFEBOETIBQFEMJLFQFUSPMFVNCBTFEQMBTUJDT BOE
IBWFUIFTBNFnFYJCJMJUZBOETUSFOHUI
1PMZDBQSPMBDUPOFmMNJUDPNQMFUFMZCJPEFHSBEFT
XJUIJONPOUIT MFBWJOHOPSFTJEVFT
$BSSZBEEJUJWFTUPTUJNVMBUFQMBOUHSPXUIPSQSFWFOU
FSPTJPOJOBSJEDMJNBUFT DBSSZQMBOUTFFETFUD

0SHBOJTDIFBGWBMTUSPNFO OJFU[JKOEFBGWBMXBUFSTUSPNFO UCWCJPHBTXJOOJOHUFHFCSVJLFO
<'SBBOKF 4JEMFS >












rAHGU
rA#4)
rA3)
rA4)
rA11"
rA%)
rA7)
rA"3
rA((
rA&(























HSPFOUF GSVJUUVJOBGWBM
CPVXFOTMPPQIPVU
SFTUIPVUVJUIPVUWFSXJOEVTUSJF
TOPFJIPVU


QBSLFOQMBOUTPFOBGWBM

EVOOJOHTIPVU


WFSQBLLJOHTIPVU 

BSHSBSJTDIFSFTJEVFO CJKWTUSP 
CFSNHSBT


FOFSHJFHFXBTTFO 


0QTQMJUTJOHBGWBM
<1MPFHFS >

/JFUHFTDIFJEFOJOHF[BNFME
 )VJTIPVEFMJKLSFTUBGWBM 
 (SPGIVJTIPVEFMJKLSFTUBGWBM
 7FSCPVXJOHTBGWBM

 
 


 





 
 
 


(FTDIFJEFOJOHF[BNFME
 ('5
 
 1BQJFSLBSUPO 

 



 
 

630




















Bijlagen

















7FSQBLLJOHTHMBT
7MBLHMBT
 
5FYUJFM
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.FUBMFOWFSQBLLJOHFO
0WFSJHFNFUBMFO
,VOTUTUPĊFO 
8JUFOCSVJOHPFE
(SPGUVJOBGWBM 
.FVCJMBJS  
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1VJO
 
"TCFTU
 
0WFSJHF
 

 

































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


*OIPVEWBOFFOWVJMOJT[BLDRDPOUBJOFSJO/FEFSMBOE

<&VSPGPSVN4BNTPO 7BO0TDI >
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1BQJFS
 
1MBTUJDT
 
(MBT
 
4UBBM
 
"OEFSFNFUBMFO
,MFEFOFONBUUFO
)PVU
 
#SPPE
 
%JFSMJKLBGWBM 
5FYUJFM
 
#JK[POEFSBGWBM 
-FFSFOSVCCFS 
,FSBNJFL  
,MFJODIFNJTDIBGWBM

 



































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4USPPNHSPPUUFTBGWBM

<0UUFSQPIM $#4$#4 1MPFHFS 4JEMFS >

 (SPFOUF'SVJUBGWBM
 
 
 5VJOBGWBM  

 
 ('5BGWBM  
 UPUBBM 
 
 (MBTBGWBM  
 1BQJFSBGWBM  
 "GWBM BMH   

_ LHQQ E


_LHIB


LHQQ KS


_LHQQ KS
_LHQQ KS
_LHII KS

CFWBUPSHBOJTDINBUFSJBBMFOOVUSJÑOUFO
 NJMKBSELJMPHSBNUPUBBM 
PSHBOJTDINBUFSJBBMXBBSPOEFSIFUNPFJMJKL
BGCSFFLCBSFDFMMVMPTFFOOVUSJÑOUFO
TUFEFMJKLFHFCJFEFO
LHQQ KS
MBOEFMJKLFHFCJFEFO
LHQQ KS
EVJ[FOEUPOUPUBBM
 NJMKBSELJMPHSBNUPUBBM 
 NJMKBSELJMPHSBNUPUBBM 
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Bijlage XI
Technische infrastructuur;
ketenonderdelen, leveringsvatianten
Elektriciteitsnet
&MFLUSJDJUFJUTTPPSUFOMFWFSJOHTWBSJBOUFO
 ĒĔ "MUFSOBUJOH$VSSFOUXJTTFMTUSPPN 
 ĕĔ %JSFDU$VSSFOUHFMJKLTUSPPN 
 -BBHWPMUBHF ĝħ  7 
 )PPHWPMUBHF ęħ  7 
,FUFOPOEFSEFMFO 
 
 

EPPSTOFEF PQQ  
NCULBCFMT <NN>

FDPOPNJTDIF
UFDIOJTDIF
MFWFOTEVVS<KBBS> MFWFOTEVVS<KBBS>

rĝĤLBCFMT 7 
rĞĤLBCFMT L7  
ręĤLBCFMT L7  
rPOEFSTUBUJPOT
r ęĤĞĤUSBOTG  
rUSBOTGPSNBUPSFOĞĤĝĤ
rUSBOTGPSNBUPSCFIVJ[JOH
rJOWFSUPST
rFOFSHJFDFOUSBMFT
rEJWFYUSBFOFSHJFCSPOOFO
r JOEJW PQTMBHTZTUFNFO

o "M  
 $V o "M 
o "M 


























&FOFMFLUSJDJUFJUTLBCFMCFTUBBUVJUÏÏOPGNFFSHFMFJEFSTEJFBG[POEFSMJKLPGTBNFOPNHFWFO
[JKOEPPSJTPMBUJFNBUFSJBBM&FOHFMFJEFSNFU[JKOJTPMBUJFXPSEUBEFSHFOPFNE;JKOFSNFFS
BEFST EBO[JKOEF[FTQJSBBMWPSNJHTBNFOHFTMBHFOUPUFFO[PHFOBBNELBCFM[JFM0NEF
LBCFM[JFMMJHUFFONBOUFMWBOÏÏOPGNFFSCFTDIFSNFOEFFOJTPMFSFOEFMBHFO%FJTPMFSFOEF
MBHFO[JKOHFNBBLUWBOSVCCFS ġħĔ ġĖ QPMZFUIFFO PGJOPMJFHFESFOLUQBQJFS%FEJLUFWBO
EF[FJTPMBUJFMBBHXPSEUCFQBBMEEPPSEFTQBOOJOHPQEFLBCFM)PFIPHFSEFTQBOOJOH IPF
EJLLFSEFJTPMBUJF*OEFCFTDIFSNFOEFMBHFOCFWJOEFO[JDIWFSTDIJMMFOEFNBUFSJBMFO [PBMT
MPPE TUBBMPGBTGBMUKVUF"MTHFMFJEFSXPSEUUFHFOXPPSEJHJOEFNJEEFOFOMBBHTQBOOJOHT
OFUUFOBMVNJOJVN NBTTJFG HFCSVJLU7SPFHFS[JKOPPLWFFMLPQFSFOMFJEJOHFO HFTMBHFO
LBCFM HFQMBBUTU%FMFWFOTEVVSWBOEFFMFLUSJDJUFJUTMFJEJOHFOJTPOHFWFFSKBBS HFCBTFFSE
PQWBOEFWFSPVEFSJOHWBOEFJTPMBUPS<ğĦĠğĥġĔ ǻǹǹǻ>
Gas-net
(BTTPPSUFO
 BBSEHBT
 CJPHBT
 XBUFSTUPGHBT
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,FUFOPOEFSEFMFO
 rEJTUSJDUTUBUJPOT
 rEJFOTUMFJEJOHFO CBS
 rIPHFESVL ęĕ MFJEJOHFO CBS
 rMBHFESVL ĝĕ MFJEJOHFO NCBS
 rLPQQFMFOWFSEFFMTUVLLFO MBTTFO NPĊFO BGTMVJUFST WFSUBLLJOHFO
 rPQTMBHUBOLTFO[BLLFO
 rCFIBOEFMJOHTGBDJMJUFJUFO UCWEFTVMGBUJTFSFO PMPSJTBUJF FUD 
%FUSBOTQPSUMFJEJOHFO[JKOWBOTUBBMFOIFCCFOHSPUFEJBNFUFST UVTTFOEFFO
NN %JTUSJCVUJFMFJEJOHFO[JKOWBOTUBBMPGLVOTUTUPGFOIFCCFONJEEFMHSPUFEJBNFUFST 
oNN %FMBHFESVLMFJEJOHFOIFCCFOLMFJOFTUBOEBBSEEJBNFUFST NN <ğĦĠğ
ĥġĔ ǻǹǹǻ>
-FWFOTEVVS
%FFDPOPNJTDIFMFWFOTEVVSWBOEFMFJEJOHFOCFESBBHUKBBS EFUFDIOJTDIFMFWFOTEVVSDB
KBBS%FFDPOPNJTDIFMFWFOTEVVSWBOEFEJTUSJDUTUBUJPOTCFESBBHUEBBSFOUFHFOTMFDIUT
KBBS NFUFFOUFDIOJTDIFMFWFOTEVVSWBOKBBS
Warmtenet
)FUTFDVOEBJSFFOQSJNBJSFOFUCFTUBBOVJUTUBMFOCVJ[FONFUFONJOJNBMFMFWFOTEVVSWBO
KBBS%FTUBMFOQJKQJTHFÕTPMFFSENFUġĦģJTPMBUJFFOFFOęġĖNBOUFM
8BSNUFUSBOTQPSUNFEJB
 XBUFS
 PMJF
 MVDIU
,FUFOPOEFSEFMFO
 rXBSNUFHFOFSBUPS ĨĜĔ ĨĜĜ XBSNUFQPNQ CJPNBTTBDFOUSBMF USBEHBTFOPMJFLFUFMT
 rSFHFMLBNFS
 rMFJEJOHFOQSJNBJSOFU
 rMFJEJOHFOTFDVOEBJSOFU DW
 rMFJEJOHFOTFDVOEBJSOFU UBQXBUFS
 rQPNQFO
Toevoer waternet(ten):
-FWFSJOHTWBSJBOUFOIVJTIPVEFMJKLXBUFS MPLBMFXBUFSLFUFO UFBOBMZTFSFOOBBSQSPEVDUJF 
USBOTQPSUFOEJTUSJCVUJF<&DLFUBM >
 rESJOLXBUFS BMTFOJHFXBUFSTPPSU PQQFSWMBLUFXBUFS
 rESJOLXBUFS BMTFOJHFXBUFSTPPSU HSPOEXBUFS
 rESJOLXBUFSFOIVJTIPVEXBUFS JOEJWJEVFFM 
 rESJOLXBUFSFOIVJTIPVEXBUFS DPMMFDUJFGHFCPOEFO 
 rESJOLXBUFSFOSFHFOXBUFS JOEJWJEVFFM 
 rESJOLXBUFSFOSFHFOXBUFS DPMMFDUJFGHFCPOEFO 
 rDPNCJOBUJFTWBOPGNFUPGFOPG
,FUFOPOEFSEFMFO
 rUSBOTQPSUMFJEJOHFO
 rEJTUSJCVUJFMFJEJOHFOQSJNBJSOFU PGIPPGEMFJEJOHFO  ESJOLXBUFS
 rEJFOTUMFJEJOHFOQSJNBJSOFU ESJOLXBUFS  ESJOLXBUFS
 rEJTUSJCVUJFQPNQTUBUJPOT
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 rLPQQFMFOWFSEFFMTUVLLFO MBTTFO NPĊFO BGTMVJUFST WFSUBLLJOHFO
 rEJFOTUMFJEJOHFOTFDVOEBJSOFU IVJTIPVEXBUFS
5SBOTQPSUMFJEJOHFO[JKOHFNBBLUWBOTUBBM CFUPO LVOTUTUPGPGHJFUJK[FS(JFUJK[FSXPSEU
UFHFOXPPSEJHOJFUNFFSHFCSVJLU-FJEJOHFOWBOTUBBMPGHJFUJK[FSIFCCFOFFOCFTDIFSN
MBBHUFHFOSPFTUFOWBOBTGBMUPGġĖ QPMZFUIFFO %F[FCFTDIFSNMBBHCFWJOEU[JDIPPLBBO
EFCJOOFOLBOU%FNFFTUFEJTUSJCVUJFMFJEJOHFO[JKOWBOEF[FMGEFNBUFSJBMFOHFNBBLU
-FJEJOHFO[JKOEPPSHBBOTWBOTUBBM LPQFS HJFUJK[FS ġħĔPGġĖ QPMZFUIFFO PGBTCFTUDFNFOU
MPEFOCVJ[FOLPNFOBMMFFOOPHJOPVEFSFHFCPVXFOWPPS
Rioleringsnet
(FCSVJLTWBSJBOUFO IPPHXMBBHX XBUFS<7BO&DLFUBM >
PQTQMJUTJOHWFSHFMJKLJOHOBBSXBUFSJOTUBMMBUJF GVODUJFHFCSVJLFOCJOOFOSJPMFSJOH 
 rUSBEJUJPOFFM OPSNBMF OJFUBBOHFQBTUFBQQBSBUVVSBQQFOEBHFT 
 rUSBEJUJPOFFM XBUFSCFTQBSFOEFBQQFOEBHFT
 rEVCCFMOFU
 rDBTDBEFSJOH HFCSVJLHSJKTBGWBMXBUFSUCWMBBHXBBSEJHFUPFQBTTJOHFO 
 rXBSNUFUFSVHXJOOJOH VJU[XBSUBGWBMXBUFSFOPGHSJKTBGWBMXBUFS 
 rWPMMFEJHFLSJOHMPPQJODMESJOLXBUFSXJOOJOHVJUBGWBMXBUFS
"GWBMXBUFSTPPSUFO [JFCJKMBHF9 
,FUFOPOEFSEFMFO
 rQPNQTUBUJPO
 rIPPGESJPPMMFJEJOHFO
 rOFWFOSJPPMMFJEJOHFO
 rLPQQFMFOWFSEFFMTUVLLFO MBTTFO NPĊFO BGTMVJUFST WFSUBLLJOHFO
 rJOTQFDUJFQVUUFO
 rģĨīĚ
 rEJWBMUFSOBUJFWF[VJWFSJOHTPGWFSXFSLJOHTTZTUFNFO ĚēĒ CJPHBT
3JPPMCVJ[FOXPSEFOHFNBBLUWBOCFUPO BTCFTUDFNFOU HSFT HFCBLLFOLMFJ FFOWBOEF
PVETUFNBUFSJBMFOWPPSSJPMFSJOH PGWBOLVOTUTUPĊFO [PBMTġħĔFOġĖ QPMZFUIFFO 

634

Bijlagen

Bijlage XII
Vormen van infrastructuur:
(volgens definiëring hoofdstuk 2.2.1 en
[Ruis, 1996; Brosowski, 2002])
1.Transport
BMBOEXFHFO
CSBJMWFSCJOEJOHFO
DWBBSXFHFO
EMVDIUIBWFOUFSSFJOFO
FIBWFOT
GJOGPSNBUJFUSBOTNJTTJF
HCVJTMFJEJOHTUSBUFO
2. Nutsvoorzieningen
BESJOLXBUFSWPPS[JFOJOHFO
CIVJTIPVEXBUFSWPPS[JFOJOHFO
DHBTWPPS[JFOJOHFO
EFMFDUSJDJUFJUTWPPS[JFOJOHFO
FBGWBMBG[VJHJOHTWPPS[JFOJOHFO
GSJPMFSJOHTWPPS[JFOJOHFO
HWFSXBSNJOHTWPPS[JFOJOHFO
3. Waterbeheer
BTMVJ[FO EJKLFO HFNBMFO XBUFSLXBOUJUFJU
CXBUFS[VJWFSJOHTJOTUBMMBUJFT EVJOFO XBUFSLXBMJUFJU
4. Communicatie en informatiebeheer
BUFMFDPNNVOJDBUJF BVUPNBUJTFSJOH
5. Stedelijke inrichting
BCFESJKGTUFSSFJOFO
CBGWBMWFSXFSLJOH
DTUFEFMJKLFTUSVDUVVS
6. Landinrichting
BMBOEBBOXJOOJOHQPMEFST
CMBOE UVJOFOCPTCPVX
7. Natuur- en milieubeheer
BOBUVVSHFCJFEFO TUJMUFHFCJFEFO
CNJMJFVWPPS[JFOJOHFO
8. Recreatie en entertainment
BSFDSFBUJFQBSLFO EJFSFOUVJOFO TQPSUWFMEFO  OBUVVS QBSLFO
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Bijlage XIII
Ontheffingenbeleid t.b.v. decentrale energieen afvalwater installaties en -systemen
7PPSEFWFSTDIJMMFOEFEFFMTUSPNFO FO[FLFSWPPSIFUJOUFHSBMFHFIFFM [JKOEPPSIFU
BGXJKLFOEFLBSBLUFSWBOEFPQMPTTJOHOPHUBMWBOWFSHVOOJOHFOFOPOUIFċOHFOOPEJHPN
POEFSEFMFOWBOEFLSJOHMPQFOFOTZTUFNFOUFNPHFOSFBMJTFSFO MBUFOGVODUJPOFSFOFOUF
WFSBOEFSFO%JWFSTFWFSHVOOJOHTWFSMFOFOEFPWFSIFEFO[JKOIJFSCJKCFUSPLLFO)FUCFUSFGU
PQOBUJPOBBMOJWFBV EJWFSTFWFSHVOOJOHFOPOUIFċOHFO NFUOBNF
r .JOJTUFSJFWBOħģĠĞ SVJNUFMJKLFPSEFOJOH NJMJFV XBUFSBGWBM 
r .JOJTUFSJFWBO&DPOPNJTDIF;BLFO FOFSHJF 
r .JOJTUFSJFWBO-BOECPVX/BUVVSFO7PFETFMLXBMJUFJU HFCSVJLEJHFTUBBUJOEF
TUBETCPFSEFSJKFOIBOHFOEFUVJOFO
%BBSOBBTUEFWPMHFOEFPWFSIFEFOPQMBHFSFTDIBBMOJWFBVT
r 1SPWJODJF EJWFSTFWFSHVOOJOHFOWSJKTUFMMJOHFOPOUIFċOHFOPQHSPOEWBOXFUHFWJOH 
SVJNUFMJKLF TUSVDUVVS QMBOOFOFOWFSPSEFOJOHFO 
r 8BUFSTDIBQ XBUFSCFSHJOH XBUFSJOmMUSBUJF FOXBUFSMP[JOHFO 
r (FNFFOUF CPVXFONJMJFVWFSHVOOJOHFO FYQMPJUBUJFWFSPSEFOJOHFO SJPMFSJOHFO
BGWBMJO[BNFMJOH 
7PPSOBBNTUFXFU WBOUPFQBTTJOHCJKEFTBOJUBUJFTUSPPN JTEF8FU.JMJFVCFIFFS 8N 
"GWBMJTFFOSFMBUJFGCFHSJQ<8PSUNBOOFUBM >*OEJFOFFOTUPGTUSPPNBMTBGWBMXPSEU
HF[JFOHBBOWPPSUSBOTQPSU WFSXFSLJOHFOUPFQBTTJOHEJWFSTFSFHFMTFOWFSHVOOJOHTQSPDF
EVSFTMPQFO NFUCJKCFIPSFOEFBENJOJTUSBUJFWFFOmOBODJÑMFWFSQMJDIUJOHFOQFSQSPDFTTUBQ 
5FOBBO[JFOWBOIFUBGWBMXBUFSHFMEUEBUBMTSJPPMBBOMFHOJFUAEPFMNBUJHJTEFHFNFFOUFCJK
EFQSPWJODJFPOUIFċOHLBOBBOWSBHFO CJKWPPSCFFMEUFOCFIPFWFWBOIFUDSFÑSFOWBOFFO
MPLBBMPGEFDFOUSBBMBGWBMXBUFSTZTUFFN1FSQSPWJODJFWFSTDIJMUIFUPOUIFċOHFOCFMFJE
0WFSIFUBMHFNFFOHFMEUIFUWPMHFOEF
r MPDBUJFCVJUFOHFCJFE
r BGTUBOEIFUIVJTMJHUNFFSEBONFUFSWBOIFUSJPPM
r LPTUFOEFBBOMFHWBOIFUSJPPMLPTUQFSBBOTMVJUJOHNFFSEBOIFUPNTMBHCFESBH¤
*OEJFOOBHPFELFVSJOHWBOEFQSPDFEVSFEPPSEFQSPWJODJFPOUIFċOHXPSEUWFSMFFOEBBO
EFHFNFFOUFEBONPFUEFAMP[FSFFO*#"TZTUFFN© MBUFO BBOMFHHFO%F*#"TZTUFNFO
XPSEFOJOHFEFFMEJOLMBTTFO XBBSCJKEF[VJWFSJOHTQSFTUBUJFTEFCBTJTWPSNFO
r LMBTTF*GZTJTDIF[VJWFSJOHWBO[XFWFOEFTUPGFOHFSJOHFBGCSBBLWBOPSHBOJTDINBUFSJBBM
r LMBTTF**BMT* NFUWPMMFEJHFCJPMPHJTDIF[VJWFSJOHWBOPSHBOJTDINBUFSJBBM
r LMBTTF*JBJEFN JODMVTJFGEFWFSXJKEFSJOHWBOTUJLTUPG
r LMBTTF*JCJEFN JODMVTJFGEFWFSXJKEFSJOHWBOGPTGBBU
%FTZTUFNFOXPSEFOHFDFSUJmDFFSEEPPSEF,JXB%FLFV[FWPPSFFOCFOPEJHETZTUFFN
XPSEFOCFQBBMEEPPSEFLXFUTCBBSIFJE XBUFS CPEFN WBOIFUHFCJFEFOEFPNWBOHWBOEF
MP[JOH
7BOUPFQBTTJOHCJKEFFOFSHJF PQXFLLJOH HFSFMBUFFSEFTUSPNFOJTWPPSBMEF&MFLUSJDJUFJUTXFU
&X ņ*OEJFOWPPSIFU HFÕOUFHSFFSEF TZTUFFNWBOFOFSHJFPQXFLLJOH FOBGWBMWFSXFSLJOH 
EF[FHHFOTDIBQFOIFUCFIFFSJOEFIBOEWBOÏÏOQBSUJKXPSEUHFMFHE PWFSLPFQFMFOEF
CFIFFSTPSHBOJTBUJFWBOIFULSJOHMPPQDPNQMFY EBOJTWPMHFOTEF&XPOUIFċOHOPEJHWBO
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EFWFSQMJDIUFBBOXJK[JOHWBOFFOBQBSUFOFUCFIFFSEFSŇ
*OEJFOXBSNUF UFSVH HFMFWFSEXPSEUBBOBOEFSFFOUJUFJUFO XPOJOHFO LBOUPSFOEJFOJFU
POEFSEFFM[JKOWBOIFUDPNQMFYXBBSEFXBSNUFXPSEUPQHFXFLU NPFUSFLFOJOHHFIPVEFO
XPSEFONFUEF8BSNUFXFU NPNFOUFFMOPHFFOPOUXFSQXFU 
#JKUPFQBTTJOHWBOHFÕOUFHSFFSEFTZTUFNFOXPSEUIFUADPNQMFYCFTDIPVXEBMTÏÏOJOSJDIUJOH
CJOOFOEF8FU.JMJFVCFIFFS NFUÏÏOWFSBOUXPPSEFMJKLFCFIFFSEFSWPPSIFUHFIFMFDPNQMFY
EJFLBOXPSEFOBBOHFTQSPLFOPQIFU EJT GVODUJPOFSFO&S[PVEBOCJKEFWFSHVOOJOHT
WFSMFOJOHHFLP[FOLVOOFOXPSEFOWPPSFFOnFYJCFMFWFSHVOOJOHAPQIPPGE[BLFO [HO
ħĠę ň%BBSUPF[JKOEFWPMHFOEF[BLFOWFSFJTU
r FFOHFBDDPSEFFSECFESJKGTNJMJFVQMBO
r FFOHFDFSUJmDFFSENJMJFV[PSHTZTUFFNŉ
r KBBSMJKLTFQVCMJDBUJFWBOFFONJMJFVWFSTMBH
r SFBMJTFSFOWBOUSBOTQBSBOUJFOBBSEFSEFOPWFSEFANJMJFVQFSGPSNBODF
r WFSUPOFOWBOHPFEOBMFWJOHTHFESBHŊ
*OEJFOBBOCPWFOTUBBOEFWPPSXBBSEFOXPSEUWPMEBBO XPSEFOEFWFSBOUXPPSEFMJKLFO
CFIFFSEFST iJOTUBBUHFBDIUPNJOHSPUF[FMGTUBOEJHIFJEIVONJMJFVEPFMTUFMMJOHFOUF
CFSFJLFOw FOLSJKHFOEBBSCJKNBYJNBMFWSJKIFJE<8PSUNBOOFUBM >

 Beantwoording van de vraag of

iets afval is wordt tegenwoordig aan
de rechtspraak overgelaten.
¤ Het omslagbedrag is afhankelijk van de kwetsbaarheid van het
gebied. Gemiddeld genomen liggen
de omslagbedragen voor niet kwetsbare gebieden zo rond de € 7000,
voor kwetsbare gebieden € 12000
en voor zeer kwetsbare gebieden €
16000.
© Individuele Behandeling
Afvalwater.

ņ Bij een schaalgrootte van 10

woningen of kleiner kunnen
projecten met (eigen) decentrale

energieopwekking buiten de energierechtelijke regimes blijven. Bij
woonwijken vanaf 500 woningen
hebben gemeenten volgens het
BAEI (Besluit Aanleg Energie
Infrastructuur) de bevoegdheid
om de exclusiviteit van de regionale netbeheerder bij de aanleg en
uitbreiding van het (elektriciteit)net
te doorbreken. Bij woonwijken
boven de 2000 woningen kan er
sprake zijn van een noodzakelijke
MER procedure [Wortmann et al.,
2005].

(anno 2006) de bedrijfsvoering
van het kringloopproces vervolgens worden gesplists (transport /
opwekking).
ň Voor afzonderlijke installatie
onderdelen zijn daarbij aanvullende
prestatie-eisen, zoals extra ijkpunten
(frequente metingen, rapportages
e.d.) mogelijk. Bovendien kunnen
in plaats van de ‘doelvoorschriften’
middelenvoorschriften opgenomen
worden (toepassing UV filtering of
omgekeerde osmose, etc.).
ŉ ISO-14001 of EMAS certificaat.

Ň Bij ontbreken van ontheffing door Ŋ Er moet daarbij door het bedrijf
het Ministerie van Economische
Zaken moet binnen de regelgeving

zelfcontrole plaatsvinden (meten,
registreren, rapporteren).
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Bronnen
literatuurlijst

A
[1] "DIUFSIVJT ) &M[FO # FET 

 A$VMUVVSFONPCJMJUFJU 
4UVEJF 1SPHSBNNB LFOOJT 
CFTMVJUWPSNJOHFONJMJFV 3BUIFOBV
*OTUJUVVU 4%6 %FO)BBH
[2] "EBNJD -" -VLPTF 3. 
1VOJZBOJ "3 )VCFSNBO #"
 A4FBSDIJOQPXFSMBXOFU
XPSLT ɨF"NFSJDBO1IZTJDBM
4PDJFUZ 1IZTJDBM3FWJFX& WPM
[3] "EBNJD -"  A;JQG 
1PXFSMBXT BOE1BSFUPoBSBOLJOH
UVUPSJBM BMMFFOPOMJOFHFQVCMJDFFSE
IUUQHJOHFSIQMIQDPNTIMQBQFST
SBOLJOHSBOLJOHIUNM
[4] "ESJBBOTF "  
A&OWJSPONFOUBM1PMJDZ1FSGPSNBODF
*OEJDBUPST
[5] "ESJBFOT ' %VCCFMJOH . 
'FEEFT ' .BSDFMJT " 0WFSWFME 
$7BO 4USVCFO ) 7FFO %
7BOEFS 7SJFT +%F 8JUCFSH . 
;JOHFS &  A4VTUBJOBCMF6SCBO
%FTJHO1FSTQFDUJWFTBOEFYBNQMFT 
#FVSTMPHF1SPKFDUFO'PVOEBUJPO
"NTUFSEBN 6JUHFWFSJK#MBVXESVL 
8BHFOJOHFO
[6] "&3 "MHFNFOF&OFSHJF3BBE 
 A%FSPMWBOEFPWFSIFJEJO
FFOWSJKFFOFSHJFNBSLU %FO)BBH 
EFDFNCFS
[7] "&3 "MHFNFOF&OFSHJF3BBE 
 A+BBSWFSTMBH 
A&OFSHJFMJCFSBMJTFSJOHCMJKGUBBOEBDIU
WSBHFO %FO)BBH BQSJM
[8] "&3 "MHFNFOF&OFSHJF3BBE 
B A&OFSHJFJOGSBTUSVDUVVSUJKE
WPPSWFSBOEFSJOH  #SJFGBEWJFTBBO
EFTUBBUTTFDSFUBSJTWBO&DPOPNJTDIF
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-àCFDL %VJUTMBOE4DIFNBFOFSHJF o<7FMMJOHB)FSC >
FO BGWBM XBUFSTZTUFFNoBVUFVS
10.4 0QCPVXWBOTBNFOMFWJOH
WPMHFOT#SBOEo<#SBOE >
9.13 4UFOTVOE7PMLTVOJWFSTJUFJU 
'PMFIBWFO %FOFNBSLFO;VJWFSJOH 10.5 5SBOTGPSNBUJFDZDMJWPMHFOT
#SBOEPOo<#SBOEPO  OBBS
HFÕOUFHSFFSEJONFUXBTTFSFUUFFO
,PIMFS >
DBGÏo1BVMEF(SBBG
9.14 ;VJWFSJOHTLBTJOXPPOCMPL 
10.6 03#*4BNCJUJFNPEFM
,PMEJOH %FOFNBSLFO4DIFNBPQ o<-VTDVFSF >
CPVXBGWBMXBUFSCFIBOEFMJOHo1BVM 10.7 %SJFIPFLTWFSCJOEJOHFOJODPN
QMFYF TPDJBMF TZTUFNFOoBVUFVS
EF(SBBG
9.15 ;VJWFSJOHTLBTJOXPPOCMPL 
10.8 %JTUSJCVUJFOFUXFSLTUSVDUVSFO
,PMEJOH %FOFNBSLFO7FSTDIJMMFOEF o<WSJKOBBS#BOBWBSFUBM >
TDIBBMOJWFBVToBVUFVS1BVMEF
10.9 (FDMVTUFSEOFUXFSLFOWFS
(SBBG
CJOEJOHFOo<PWFSHFOPNFOVJU
9.16 ;VJWFSJOHTLBTJOXPPO
#VDIBOBO >
CMPL ,PMEJOH %FOFNBSLFO
10.10 0SHBOJTBUJFTUSVDUVSFOoBVUFVS
"GWBMXBUFSTZTUFFNFOJOGSBTUSVDUVVS 10.11 7PPSCFFMEWBOEFWFSIPVEJOH
UVTTFOLOPQFOFOWFSCJOEJOHFO
JOCJOOFOUVJOoBVUFVS1BVMEF
AMJOLT CJOOFOIFUJOUFSOFUo<PWFS
(SBBG
9.17 ;VJWFSJOHTLBTJOXPPOCMPL 
HFOPNFOVJU'BMPVUTPTFUBM >
· Hoofdstuk 9 Figuren:
9.1 *OUSPEVDUJFWBOMPLBBMIFSHF

10.12 "YJPNBTUSVDUVSFOo<WSJK

OBBS"MFYBOEFS >
10.13 #PPNBYJPNBWPPSCFFMEFO
TUBET EFFM TUSVDUVSFOo<"MFYBOEFS 
>
10.14 A*OUFSDPOOFDUPSUVTTFOEF
HBTOFUUFOWBOIFU&VSPQFTFWBTUF
MBOEFOIFU7FSFOJHE,POJOLSJKL
o<#BLLFS >
· Hoofdstuk 10 Tabellen:
10.1 (FWPMHFODRBBOQBTTJOHFO

DPHOJUJFWFWFSBOEFSJOHo<3ÚMJOH 
C>
· Hoofdstuk 11 Figuren:
11.1 1SPDFTLFUFOOBUVVSMJKLTZTUFFN

JSUCFTDIJLCBSFLFOOJT WPPSCFFME
WBOXBUFSCFIFFSo<WSJKOBBS#FFL 
>
11.2 4UFEFMJKLFWPSNNPEFMMFOFO
SFMBUJFUPUPNNFMBOEFOo<6SIBIO
#PCJD >
11.3 7PPSCFFMEFOWBONJMJFVCFXVTUF
A&DPWJMMBHFFOA$PIPVTJOHXPPO
QSPKFDUFOo<4FJU[ >
11.4 ;POFSJOHWBOEFWFSTDIJM
MFOEFTUFEFMJKLFNJMJFVTo<WSJKOBBS
6SIBIO#PCJD >
11.5 "GXJTTFMFOEFJODSFNFOUFMFFO
TUSVDUVSFMFWFSBOEFSJOHDRJOOP
WBUJFo<PWFSHFOPNFOVJU#JLLFS 
>
· Hoofdstuk 11 Tabellen:
11.1 0OEFSWFSEFMJOHJOWFSTDIJMMFOEF

XPPONJMJFVTFOUZQFO.JOJTUFSJF
WBO730.o<7SPMJKLTFUBM 
>
11.2 .JMJFVUZQFOHFSFMBUFFSEBBO
MPDBUJFUZQFOFONJMJFVNPHFMJKLIF
EFOo<WSJKOBBS%SJFTTFO 
#FSFOET 6SIBIO#PCJD 
%PPSFO)BSTFNB >
· Hoofdstuk 12 Figuren:
12.1 ;FT[JKEJHFA'VODUJPO.BUSJY

WBONJMJFVUFDIOJTDIHF[JFOQPUFO
UJFFMHFWBBSMJKLFGBTFOo<1BQBOFL 
>
12.2 A4JMFOU(SFFOOFEFS[FUUJOHJO
3VJHPPSEoBVUFVS
· Hoofdstuk 13 Figuren:
13.1 "GTUFNNFOWBOCFMBOHFOFO

CFIPFGUFOWBOATUBLFIPMEFST CFMBOH
IFCCFOEFO o<5KBMMJOHJJ >
13.2 A"DUPSFOLBBSUHFCPVXEF
XPPOPNHFWJOHNFUBBOEBDIUWPPS
AEVVS[BBNCPVXFOoBVUFVS,FFT
$BOUFST %*0$
13.3 3FMBUJFTDIFNBPWFSIFJE CFESJK
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WFOFOHFCSVJLFSTCVSHFSToBVUFVS
13.4 1SPKFDU"VUBSLJTDI8BUFSXJKL 
4UFJHFSFJMBOEDPODFQU %FOOJT.PFU
"UFMJFSĥ
· Hoofdstuk 13 Tabellen:
13.1 1BSUJDJQBUJFMBEEFSOBBSHSBBE

WBOJOTQSBBLoBVUFVS

· Hoofdstuk 15 Figuren:
15.1 %FQPTJUJPOFSJOHWBOEFXJKL

-BOYNFFSCJOOFO$VMFNCPSH FO
IFUTUFEFOCPVXLVOEJHPOUXFSQ
o+PBDIJN&CMF)ZDP7FSIBBHFO
$PQJKO6USFDIU 
15.2 #JOOFOIPWFONFUQSJWÏUVJOFO
FOOBBTUHFMFHFONBOEFMJHHFCJFEFO
EFHSJKTXBUFS[VJWFSJOHTWJKWFSTNFU
OBBTUHFMFHFONBOEFMJHHFCJFEFO
[VJWFSJOHTWJKWFSToBVUFVS
15.3 $FOUSBMFA[XBSUXBUFSWFS[BNFM
QVOUWBOEFXJKL MJOLT FOEFLBWFM
WBOIFU&7"$FOUSVNoBVUFVS
15.4 .BRVFUUFTDIFUTPOUXFSQ&7"
$FOUSVNoBVUFVS
15.5 0OUXJLLFMJOHTWBSJBOU-JWJOH
.BDIJOFNFUCJPWFSHJTUJOHoBVUFVS
15.6 0QMPTTJOHFOWPPSIFUGVODUJP
OFSFOWBOFFO4VTUBJOBCMF*NQMBOU
oBVUFVS
15.7 8FFSHBWFEFmOJUJFWFLBWFM&7"
$FOUSVN NFUBOOFYFO oBVUFVS
15.8 *O[BNFMJOHFOUSBOTQPSUPQ
UJF FOoBVUFVS<WSJKOBBS
4JFNFOTNB >
15.9 *O[BNFMJOHFOUSBOTQPSUPQUJF
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oBVUFVS
15.10 *O[BNFMJOHFOUSBOTQPSUPQUJF
oBVUFVS
15.11 *O[BNFMJOHFOUSBOTQPSUPQUJF
FO WFSTDIJMJTEFTDIBBMWBOEF
MPLBMFWFSXFSLJOH(8 oBVUFVS
15.12 *O[BNFMJOHFOUSBOTQPSUPQUJF
oBVUFVS
15.13 *O[BNFMJOHFOUSBOTQPSUPQUJF
oBVUFVS
15.14 "MUFSOBUJFWFEFDFOUSBMF[VJ
WFSJOHTNFUIPEFO3FMBUJFTDIFNB
JO[BNFMJOHoCFIBOEFMJOHTWBSJBOU
oBVUFVS#BT)BTTFMBBS
15.15 %&4"3UF-BOYNFFSTDIF
NBUJTDIFXFFSHBWF"MUFSOBUJFG
$PNQPTUmMUFSFO#JPSPUPSoBVUFVS
%JDL4JEMFS
15.16 %&4"3UF-BOYNFFSTDIFNB
UJTDIFXFFSHBWF"MUFSOBUJFG-JWJOH
.BDIJOFoBVUFVS
15.17 $PNQBDUFDPNQPTUWFSXFSLFS
4'WPPSIFUATFMGQSPQFMMFE
PNTDIFQQFOWBODPNQPTUJOLMFJOF
SVJNUFOo<4BOECFSHFS >
15.18 A3FDZDMFTIPQDRA3FUPVSFUUF
UF)BBSMFN UCWHFTDIFJEFOJO[B
NFMJOHBGWBMEFFMGSBDUJFToBVUFVS
15.19 4VUTUBJOBCMF*NQMBOU&7"
-BOYNFFS $VMFNCPSH4DIFNBWBO
EFFMDPNQPOFOUFOoBVUFVS
15.20 $PODFQUVFMFTDIFUTFOQMBO
&7"$FOUSVNFO4*5VTTFOGBTF
FJOEoBVUFVS
15.21 $PODFQUVFMFTDIFUTFOQMBO
&7"$FOUSVNFO4*5VTTFOGBTF

FJOEoBVUFVS
15.22 $PODFQUVFFMQMBO&7"
$FOUSVNFO4*5VTTFOGBTFCFHJO
oBVUFVS
15.23 $PODFQUVFFMQMBO&7"
$FOUSVNFO4*5VTTFOGBTFFJOE
oBVUFVS
15.24 $PODFQUVFFMQMBO&7"
$FOUSVNFO4*&JOEGBTFTDIFUTPOU
XFSQ FJOEoBVUFVS
15.25 -BOYNFFSNFU&7"$FOUSVN
FO4*7FSTDIJMMFOEFTDIBBMOJWFBVT
oBVUFVS1BVMEF(SBBG
15.26 4DIFUTPOUXFSQ&7"$FOUSVN
FO4*1MBUUFHSPOE#FHBOF(SPOE
oBVUFVS
15.27 4DIFUTPOUXFSQ&7"$FOUSVN
CFHJO .BRVFUUFGPSPWPPSMP
QJHPOUXFSQoBVUFVS
15.28 4DIFUTPOUXFSQ&7"$FOUSVN
CFHJO %PPSTOFEF4*NFU
DPOGFSFOUJFIPUFMWMFVHFMoBVUFVS
15.29 4DIFUTPOUXFSQ&7"$FOUSVN
CFHJO %XBSTEPPSTOFEFT
DPOGFSFOUJFIPUFMWMFVHFMoBVUFVS
15.30 1MBUUFHSPOEFOFOEPPSTOFEF
4VTUBJOBCMF*NQMBOUoBVUFVS
15.31 3VJNUFMJKLFTDIFUT4VTUBJOBCMF
*NQMBOU#BTJTDPNQPOFOU*oBVUFVS
15.32 3VJNUFMJKLFTDIFUT4VTUBJOBCMF
*NQMBOU#BTJTDPNQPOFOU**oBVUFVS
· Hoofdstuk 15 Tabellen:
15.1 (FCSVJLTPQQFSWMBLUFTZ

TUFFNPOEFSEFMFO4*oBVUFVS
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Bronnen
publicatielijst
MPXWPMUBHFIPVTF DIBQUFSJO
:BOH + #SBOEPO 14 4JEXFMM 
 A4USPNFOBOBMZTF/FEFSMBOE  "$ FET A4NBSU4VTUBJOBCMF
POEFSEFFM&OFSHJF EFFMBOBMZTFT
#VJMU&OWJSPONFOUT #MBDLXFMM
QSFTFOUBUJF %FMGUT*OUFSGBDVMUBJS
1VCMJTIJOH 0YGPSE 7FSFOJHE
0OEFS[PFLT$FOUSVN%VVS[BBN
,POJOLSJKL
· 5JNNFSFO "WBO B 
(FCPVXEF0NHFWJOH %*0$
A%FDFOUSBMJTFEXBTUFDPMMFDUJPOBOE
%(0 A%F&DPMPHJTDIF4UBE 
TFQBSBUJPOJODJUZEJTUSJDUTTFQBSBUJOH
5FDIOJTDIF6OJWFSTJUFJU%FMGU
· 5JNNFSFO "WBO ,SJTUJOTTPO  XBTUFnPXTJODSFBTJOHWJTJCJ
+ 3ÚMJOH -$ B A&YJTUJOH
MJUZPGTVTUBJOBCMFSFGVTFDPMMFDUJPO
JOGSBTUSVDUVSFTBSFTUSJDUJPOGPS
TPMVUJPOTOFBSVTFST QSPDFFEJOHT
SFBMTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU JO
4VTUBJOBCMF#VJMEJOH 0TMP 
AɨF4VTUBJOBCMF$JUZ***6SCBO
/PSXBZ
3FHFOFSBUJPOBOE4VTUBJOBCJMJUZ 
· 5JNNFSFO "WBO C AɨF
8FTTFY*OTUJUVSFPG5FDIOPMPHZ 
TDBMFPG"VUBSLZTFMGTVċDJFODZ
8*51SFTT 4PVUIIBNQUPO 
UISPVHIJOUFHSBUFEEFTJHOPGEFDFO
7FSFOJHE,POJOLSJKL
USBMJTFEOBUVSBMUFDIOPMPHJFTJODJUZ
EJTUSJDUTBOECVJMEJOHDMVTUFST QSP
· Hoofdstuk 4:
DFFEJOHT4VTUBJOBCMF#VJMEJOH 
· #SPTPXTLZ .  
0TMP /PSXBZ
A.JMJFVLPTUFOBOBMZTFWBOEFUFDI
· 5JNNFSFO "WBO #PFMNBO 
OJTDIFJOGSBTUSVDUVVSWBOFFOTUBET &$ ,PPSOOFFG 8 D 
XJKL BGTUVEFFSSBQQPSU 'BDVMUFJU
A%FDFOUSBMJTFEFOFSHZQSPEVDUJPOJO
EFS$JWJFMF5FDIOJFL 5FDIOJTDIF
UIFCVJMUFOWJSPONFOU *OUFSOBUJPOBM
6OJWFSTJUFJU%FMGU
$POGFSFODFPO1BTTJWFBOE-PX
· 5JNNFSFO "WBO C AɨF &OFSHZJO"SDIJUFDUVSF1-&" 
&JOEIPWFO
TDBMFPG"VUBSLZTFMGTVċDJFODZ
UISPVHIJOUFHSBUFEEFTJHOPGEFDFO
USBMJTFEOBUVSBMUFDIOPMPHJFTJODJUZ · Hoofdstuk 8:
EJTUSJDUTBOECVJMEJOHDMVTUFST QSP
· )FJKMJHFST ++" 5JNNFSFO 
DFFEJOHT4VTUBJOBCMF#VJMEJOH  "WBO %PSTU .+WBO #BMWFST 
0TMP /PSXBZ
&  A3VJHPPSE"NTUFSEBN
· 5JNNFSFO "WBO ,SJTUJOTTPO  /BBSFFOOJFVXFDPMPHJTDIDVMUV
+ 3ÚMJOH -$ B A&YJTUJOH
SFFMEPSQ "UMBOUJT +BBSHBOH 
JOGSBTUSVDUVSFTBSFTUSJDUJPOGPS
OS -BOETDIBQ(SPFO3FDSFBUJF
SFBMTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU JO
&DPMPHJF 5FDIOJTDIF6OJWFSTJUFJU
AɨF4VTUBJOBCMF$JUZ***6SCBO
%FMGU
3FHFOFSBUJPOBOE4VTUBJOBCJMJUZ 
· -FFVXFO +WBO )FJKMJHFST 
8FTTFY*OTUJUVSFPG5FDIOPMPHZ 
++" #BMWFST & 5JNNFSFO 
8*51SFTT 4PVUIIBNQUPO 
"WBO  A&$6EPSQ7BO
7FSFOJHE,POJOLSJKL
3VJHPPSEOBBS"MNFOEF$PODFQU
7MFLLFOQMBO 7PG%F7FSBOEFSJOH
JTN%*0$%(0A%F&DPMPHJTDIF
· Hoofdstuk 6:
· 5JNNFSFO "WBO C AɨF TUBE 5FDIOJTDIF6OJWFSTJUFJU%FMGUr
TDBMFPG"VUBSLZTFMGTVċDJFODZ
· 5JNNFSFO "WBO3ÚMJOH 
UISPVHIJOUFHSBUFEEFTJHOPGEFDFO -$,SJTUJOTTPO + B 
USBMJTFEOBUVSBMUFDIOPMPHJFTJODJUZ A%FWFMPQNFOUBOEQMBOOJOHPG
EJTUSJDUTBOECVJMEJOHDMVTUFST QSP
TVTUBJOBCMFBOEBVUBSLJDVSCBO
DFFEJOHT4VTUBJOBCMF#VJMEJOH  BSFBT ɨFTVTUBJOBCMFXPSME QSP
0TMP /PSXBZ
DFFEJOHT4VTUBJOBCMF1MBOOJOH
%FWFMPQNFOU41% 4LJBUIPT 
· Hoofdstuk 7:
(SFFDF 8*51SFTT 4PVUIIBNQUPO 
7FSFOJHE,POJOLSJKL
· 'SJFEFNBO . 5JNNFSFO "
· 5JNNFSFO "WBO C A4UBE
7BO #PFMNBO & 4DIPPONBO 
+  A$PODFQUGPSB%$
-BOEBMTBSDIJUFDUPOJTDIFPQHBWF
· Hoofdstuk 3:
· *UBSE -5JNNFSFO "WBO

EFBSSPHBOUJFWBOEFBSDIJUFDUVVS 
JO1MBOPMPHJTDIFEJTLVTTJFEBHFO
 UIFNB4UBEMBOE 4UJDIUJOH
1MBOPMPHJTDIF%JTLVTTJFEBHFO %FMGU
· 5JNNFSFO "WBO ,SJTUJOTTPO 
+ 3ÚMJOH -$ H A#VJMEJOH
 "VUBSLZo"VUBSLJDCVJMEJOH
QSPKFDUJOUIFQBTUBOEQSFTFOU UI
BOOVBMDPOGFSFODFPO1BTTJWFBOE
-PX&OFSHZ"SDIJUFDUVSF 1-&"
 OPWFNCFS 
#FJSVU -FCBOPO
· Hoofdstuk 9:
· (SBBG 1"EF 5JNNFSFO "WBO

B A*NQMFNFOUBUJPOBOEEFTJHO
SFMBUFEDPOEJUJPOTGPSTVTUBJOBCMFTP
MVUJPOTDPODFSOJOHJOUFHSBUFEFOFSHZ
HFOFSBUJPOBOEXBTUF XBUFS USFBU
NFOUJODJUZEJTUSJDUT *OUFSOBUJPOBM
$POGFSFODF4VTUBJOBCMF#VJMEJOH
4# 5PLZP +BQBOr
· )BTTFMBBS #-) (SBBG 1"
EF 5JNNFSFO "WBO -VJTJOH 
"- B A3VJNUFMJKLFJOQBT
TJOHFOJNQMJDBUJFTWBO%FTBS
TZTUFNFO &DPOPNJF&DPMPHJF
5FDIOPMPHJF &&5 %FMGU6OJWFSTJUZ
PG5FDIOPMPHZ %65 8BHFOJOHFO
6OJWFSTJUZBOE3FTFBSDIDFOUSF
863 %FMGU
· )BTTFMBBS #-) (SBBG 1"
EF 5JNNFSFO "WBO  C 
A%FDFOUSBMJTFETBOJUBUJPOXJUIJOUIF
CVJMUFOWJSPONFOUDBTVRVPJOUF
HSBUFEJOMJWJOHFOWJSPONFOUT ɨF
"SDIJUFDUVSBM"OOVBM 
%FMGU6OJWFSTJUZPG5FDIOPMPHZ 
%FMGU
· 3ÚMJOH -$5JNNFSFO "
WBO  A$MPTFXJUIDPNGPSU 
QSJOUWFSTJFWBOMF[JOHDPOHSFT
4VTUBJOBCMF#VJMEJOHA 5PLZP 
TFQUFNCFS +BQBO
· 5JNNFSFO "WBO &CMF 
+ 7FSIBBHFO ) ,BQUFJO .
C AɨFA1BSLPGUIFTU
$FOUVSZBHSJDVMUVSFJOUIFDJUZ 
JOAɨF4VTUBJOBCMF$JUZ***6SCBO
3FHFOFSBUJPOBOE4VTUBJOBCJMJUZ 
8FTTFY*OTUJUVSFPG5FDIOPMPHZ 
8*51SFTT 4PVUIIBNQUPO 
7FSFOJHE,POJOLSJKL
· 5JNNFSFO "WBO 3ÚMJOH 
-$ F A*OUSPEVDJOH6SCBO
"HSJDVMUVSFDPODFQUJO6SCBO
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JOQSPDFFEJOHT*OUFSOBUJPOBM
$POGFSFODF4VTUBJOBCMF#VJMEJOH
4# 5PLZP +BQBO
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5JNNFSFO "WBO B A(FFG
BGLPQQFMFOFO[FMGWPPS[JFOJOHNFFS
SVJNUF-JDIUFTUFEFCPVXLBOBMMFFO
OBBTUEFDPNQBDUFTUBE %VVS[BBN
#PVXFOOS "FOFBT#FTU
· 5JNNFSFO "WBO,SJTUJOTTPO 
· Hoofdstuk 10
+  A6SCBO-JHIUOFTT
· 5JNNFSFO "WBO ,SJTUJOTTPO  3FEVDUJPOPG*OGSBTUSVDUVSFɨF
+ 3ÚMJOH -$ E 
'JSTU4UFQJO4VTUBJOBCMF#VJMEJOH 
A*OUFSDPOOFDUJPOPGDMVTUFSFEEFDFO 1-&" *OU$POGFSFODF
USBMJTFEOFUXPSLTBQSFDPOEJUJPO
PO1BTTJWFBOE-PX&OFSHZJO
GPSSFBMTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU 
"SDIJUFDUVSF 'MPSJBOPQPMJT #SBTJM
*OUFSOBUJPOBM$POGFSFODFPO1BTTJWF · 5JNNFSFO "WBO 5BXJM 
&% B A6SCBOBOESFHJPOBM
BOE-PX&OFSHZJO"SDIJUFDUVSF
UZQPMPHJFTJOSFMBUJPOTUPTFMGTVċ
1-&" &JOEIPWFO
· 5JNNFSFO "WBO ,SJTUJOTTPO  DJFODZBJNJOHTUSBUFHJFTCZNVMUJQMF
+ 3ÚMJOH -$ E AɨFJOUFS VTFPGQVCMJDTQBDF 4VTUBJOBCMF
1MBOOJOH** 7PMVNF** 8FTTFY
SFMBUJPOTIJQPGTVTUBJOBCJMJUZBOE
*OTUJUVSFPG5FDIOPMPHZ 8*51SFTT 
SFTJMJFODFWVMOFSBCJMJUZPGOFU
4PVUIIBNQUPO 6,
XPSLT SFMBUFEUPUIFDSJUJDBnPXT
JOTPDJFUZBGVUVSFEFBEMPDL  QSP
DFFEJOHT*OUFSOBUJPOBM$POGFSFODF
· Hoofdstuk 12
4VTUBJOBCMF#VJMEJOH 4# 5PLZP  · )BTTFMBBS #-) 5JNNFSFO "
+BQBO
WBO B A&OWJSPONFOUBM TPDJBM
BOETQBUJBMBTTFTTNFOUDSJUFSJBGPS
· Hoofdstuk 11
JOUFHSBUFEEFDFOUSBMJTFETBOJUBUJPO
· #BMWFST & %PSTU .+WBO 
FOFSHZTZTUFNTJOVSCBOEJTUSJDUT 
)FJKMJHFST ++" 5JNNFSFO "
*OUFSOBUJPOBM$POGFSFODF4VTUBJOBCMF
7BO $BOUFST , FE   
#VJMEJOH 4# 5PLZP +BQBO
A3VJHPPSE/BBSFFOOJFVXFDPMP
· 5JNNFSFO "WBO (SBBG 1"
HJTDIEPSQ %FMGUT*OUFSGBDVMUBJS
EF 7SJFT (EF C A4QBUJBM
0OEFS[PFLT$FOUSVN%VVS[BBN
DPOEJUPOTGPSUIFJOUFHSBUJPOPG
(FCPVXEF0NHFWJOH %*0$
DPNCJOFEEFDFOUSBMJTFEFOFSHZHFOF
%(0 5FDIOJTDIF6OJWFSTJUFJU
SBUJPOBOEXBTUF XBUFS NBOBHFNFOU
%FMGU
JODJUZEJTUSJDUT 4VTUBJOBCMF
· 5JNNFSFO "WBO C A4UBE 1MBOOJOH** 7PMVNF* 8FTTFY
-BOEBMTBSDIJUFDUPOJTDIFPQHBWF *OTUJUVSFPG5FDIOPMPHZ 8*51SFTT 
EFBSSPHBOUJFWBOEFBSDIJUFDUVVS 
4PVUIIBNQUPO 7FSFOJHE,POJOLSJKL
JO1MBOPMPHJTDIFEJTLVTTJFEBHFO
 UIFNB4UBEMBOE 4UJDIUJOH
· Hoofdstuk 13
1MBOPMPHJTDIF%JTLVTTJFEBHFO %FMGU · 5JNNFSFO "WBO3ÚMJOH 
· 5JNNFSFO "WBO3ÚMJOH 
-$ C A4PDJBMBTQFDUTPGBV
UBSLJDDPODFQUT QSPDFFEJOHT1BTTJWF
-$,SJTUJOTTPO + B 
BOE-PX&OFSHZJO"SDIJUFDUVSF
A%FWFMPQNFOUBOEQMBOOJOHPG
1-&" 4BOUJBHPEF$IJMF $IJMF
TVTUBJOBCMFBOEBVUBSLJDVSCBO
BSFBT ɨFTVTUBJOBCMFXPSME QSP
DFFEJOHT4VTUBJOBCMF1MBOOJOH
· Hoofdstuk 15
%FWFMPQNFOU41% 4LJBUIPT 
· %SBCCF + 5JNNFSFO "WBO 
(SFFDF 8*51SFTT 4PVUIIBNQUPO  5BXJM &% D A&7"$FOUSVN 
7FSFOJHE,POJOLSJKL
DPODFQUSBQQPSU)PTQJUBMJUZ
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·

$PODFQUT JTN"UFMJFS5BSDIJUFD
UFO JPW4UJDIUJOH&7"$FOUSVN 
-PDIFN
· 5JNNFSFO "WBO &CMF 
+ 7FSIBBHFO ) ,BQUFJO .
C AɨFA1BSLPGUIFTU
$FOUVSZBHSJDVMUVSFJOUIFDJUZ 
JOAɨF4VTUBJOBCMF$JUZ***6SCBO
3FHFOFSBUJPOBOE4VTUBJOBCJMJUZ 
8FTTFY*OTUJUVSFPG5FDIOPMPHZ 
8*51SFTT 4PVUIIBNQUPO 
7FSFOJHE,POJOLSJKLr
· 5JNNFSFO "WBO ,SJTUJOTTPO 
+ 3ÚMJOH -$ F A4VTUBJOBCMF
*NQMBOUBOE&7"$FOUSF 
$VMFNCPSHBIVCGPS4VTUBJOBCMF
%FWFMPQNFOU *OUFSOBUJPOBM
$POGFSFODFPO1BTTJWFBOE-PX
&OFSHZJO"SDIJUFDUVSF1-&" 
&JOEIPWFOr)FJKMJHFST ++" 
5JNNFSFO "WBO %PSTU .+
WBO #BMWFST &  A3VJHPPSE
"NTUFSEBN
· 5JNNFSFO "WBO 4JEMFS %
D A%FDFOUSBMJTFEHFOFSBUJPO
PGFOFSHZBOEJOUFSDPOOFDUJPOXJUI
USFBUNFOUPGXBTUFBOEXBTUFXBUFS
nPXTJOBOVSCBODPOUFYU QSPDFF
EJOHT$*4#"5$4''$POGFSFODF 
²DPMF1PMZUFDIOJRVF'ÏEÏSBMF
EF-BVTBOOF &1'- -BVTBOOF 
4XJU[FSMBOE
· 5JNNFSFO "WBO 5BXJM &%
B A#SPDIVSF$PODFQUVFFM
POUXFSQ&7"$FOUSVN-BOYNFFS 
$VMFNCPSH "UFMJFS5"SDIJUFDUFO 
)BBSMFN
· 7SJFT (%F 5JNNFSFO "
WBO B A-PLBMFBGWBMWFSXFS
LJOH MPLBMFCJPHBTQSPEVDUJFFO
MPLBMFBGWBMXBUFS[VJWFSJOHJOEF
XJKL&7"-BOYNFFSUF$VMFNCPSH 
#FTMVJUTVCTJEJFTFOFSHJFQSPHSBN
NBT #4& VJUWPFSJOHTSFHFMJOH
#4&  
7-$POTVMUBOUTJTN"UFMJFS5
"SDIJUFDUFO 3PUUFSEBN)BBSMFN
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Bronnen
participerende / gerelateerde onderzoekers

Onderzoekers (s.s.t.t.)

Afstudeerders (s.s.t.t.)

DIOC DGO:

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT,

- &TUIFS#BMWFST
- &MMFOWBO#VFSFO
- +FSPFO#VJT
- ,FFT$BOUFST
- .BDIJFMWBO%PSTU
- #BSUUFS%PSTUIPSTU
- "OKB%JKLTUSB
- ,FFT%VJKWFTUFJO
- 1BVMWBO&JKL
- &JU)BTLFS
- .BSDP)FJKMJHFST
- 4BTLJB)FSNBOT
- -BVSF*UBSE
- .BBJLF,BJTFS
- &MMFOWBO,FFLFO
- (FSEB,MVOEFS
- +ØO,SJTUJOTTPO
- 8JFL3ÚMJOH
- 7BMFSJF4FJU[
- 3VEHFST4NJUT
- 5JOVT4OJKEFST
- "OESÏ5FVOJTTFO
- 4ZCSBOE5KBMMJOHJJ
- .BSUJO7FFOUKFS
- .BSJP8JMMFNT

FACULTEIT DER BOUWKUNDE:

DESAH EET:

- 1BVMEF(SBBG
- #BT)BTTFMBBS
- "MFYJB-VJTJOH
- 4ZCSBOE5KBMMJOHJJ
DOSIS:

- "OEZWBOEFO%PCCFMTUFFO
- 3PC3PHHFNB
eMd:
- .BDIJFMWBO%PSTU
- ,FFT%VJKWFTUFJO
- .BSDP)FJKMJHFST
- 7BMFSJF4FJU[

- 3PHJFS#F[VJKFO
(CD & E / MTO-B),
- .BBJLF'SJFEFNBO
(DOSIS JTNUVE'BDVMUFJUEFS

5FDIOJTDIF/BUVVSXFUFOTDIBQQFO 
%FMGU*OTUJUVVUWPPS%VVS[BNF
&OFSHJF 
- &JU)BTLFS
(eMd DIOC DGO 
- #PVLF,BQUFJKO
(DOSIS),
- 8JFUTF,PPSOOFFG
(DOSIS JTN(FNFFOUF5JMCVSH
BOOM



- *OÏT-FHFNBBUF
(DOSIS JTNFVQC #BSDFMPOB 

&TQB×B 
- #BSCBSB.FJFS

Praktijk partners (s.s.t.t.)
.BSUJO#POPVWSÓF
(FNFFOUF$VMFNCPSH 
+FSPFO%SBCCF
)PTQJUBMJUZ$PODFQUT 
+PBDIJN&CMF
+PBDIJN&CMF"SDIJUFLUVS 
%VJUTMBOE 
.BSMFFO,BQUFJO
4UJDIUJOH&7" 4UJDIUJOH&7"
$FOUSVN 
%JDL4JEMFS
ĔĠģĖ*OUFSOBUJPOBM -PDIFN 
.JMMJF5BXJM
"UFMJFSUJ,VOTU 
)ZDP7FSIBBHFO
$PQJKO6USFDIU7FSIBBHFO
#SBNTDIF,BMLSJFTF %VJUTMBOE 
(FSEF7SJFT
4UJDIUJOH&7"-BOYNFFS7-
$POTVMUBOUT 

(eMd),
- )BSBME.PPJK
(DOSIS JTN&SBTNVT6OJWFSTJUFJU

3PUUFSEBN 

- &MJTB1BOEPMm
(DOSIS JTN1PMJUÏDOJDPEJ.JMBOP 

*UBMJB 

- 5FTTB1MPFHFS
(DOSIS JTN(FNFFOUF;PFUFSNFFS 
- 7BMFSJF4FJU[
(eMd DIOC DGO 
- $PCZ6GLFT
(CD & E / MTO-B 
- 4BOEFS7FSIPFG
(CD & E / MTO-B 
- "OESÏWBOEFS;BMN
(DOSIS),
- 'BCJP;FQQFMJOJ
(DOSIS).
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT, FACULTEIT
CIVIELE TECHNIEK EN GEOWETENSCHAPPEN:

- .BSUJOB#SPTPXTLJ 
- .BUUIJKT,FSTTFNBLFST
GREEN BUSINESS SCHOOL, HAS DEN BOSCH,
DEPARTMENT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY:

- "OESÏ4DIBNJOÏF
(i.s.m. EJPDEHP 
HOGESCHOOL LARENSTEIN; INT. LAND AND
WATER MANAGEMENT

- +PSJTEF8JOUFS
(i.s.m. EJPDEHP 
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Curriculum Vitae
Arjan van Timmeren

"SKBOWBO5JNNFSFOJTHFCPSFOPQTFQUFNCFSUF(SPOJOHFO
*OJTIJKBGHFTUVEFFSEBBOEF'BDVMUFJU#PVXLVOEFWBOEF5FDIOJTDIF6OJWFSTJUFJU
%FMGU NFUFFSWPMMFWFSNFMEJOH FOWFSLP[FOUPUA#FTUF"GTUVEFFSEFS
5JKEFOTEFTUVEJFFOEBBSOBIFFGUIJKCJKNFFSEFSFBSDIJUFDUFOCVSFBVTHFXFSLUJOCJOOFOFO
CVJUFOMBOE (VOOBS%BBO"SDIJUFDUVVS,BSFMTF7BOEFS.FFS"SDIJUFDUFO3FO[P1JBOPJO
(FOPWB *UBMJÑ+FTVT"SSJCBTJO#VSHPT 4QBOKF 
7BOBGXFSLU"SKBOWBO5JNNFSFOPPLCJKEF5FDIOJTDIF6OJWFSTJUFJU%FMGUBMT
XFUFOTDIBQQFMJKLNFEFXFSLFSCJKEFMFFSTUPFM.JMJFVUFDIOJTDI0OUXFSQFOJOSFMBUJFUPU
CPVXUFDIOPMPHJF .50# 
#JOOFOEF56%FMGUIFFGUIJKIFU%*0$%(0 %FMGUT*OUFSGBDVMUBJS0OEFS[PFLT$FOUSVN 
A%VVS[BBN(FCPVXEF0NHFWJOH NFFIFMQFOPQ[FUUFOFOJOIPVEFMJKLPOEFSCPVXFO
#JOOFOEJU%*0$IFFGUIJK[JUUJOHHFOPNFOJOIFU0OUXFSQBUFMJFSA%FFDPMPHJTDIFTUBE
%BBSOBBTUCFHFMFJEUIJKBGTUVEFFSEFSTFOHFFGUIJKDPMMFHFTPWFSEFNPHFMJKLIFEFOWBO
NJMJFVUFDIOJTDIPOUXFSQFOWPPSEFHFCPVXEFPNHFWJOH0OEFSXFSQFOEJFHFQVCMJDFFSE
[JKOJOEJWFSTFEJDUBUFOFOTZMMBCJ PBA)JHIUFDI -PXUFDI /PUFDI"SDIJUFDUPOJTDIF
JOUFSQSFUBUJFTWBO%VVS[BBN#PVXFO 
/BBTUPOEFSXJKTFOQSBLUJKLJT"SKBOWBO5JNNFSFOBDUJFGJONFFSEFSFBEWJFTDPNNJTTJFT
PB"EWJFT$JF"VUBSLJFOM*OUFSGBDVMUBJSF8FSLHSPFQ&YFSHJF"EWJFT$JF&DPMPHJTFSJOH
3VJHPPSE*OUFSOBUJPOBM4DJFOUJmD"EWJTPSZ$PNNJUUFFPOi)BSNPOJTBUJPOCFUXFFO
"SDIJUFDUVSFBOE/BUVSFw A&DP"SDIJUFDUVSFFO*OUFSOBUJPOBM4DJFUJmD"EWJTPSZ$PNNJUUFF
POiɨF.BOBHFNFOUPG/BUVSBM3FTPVSDFT 4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOUBOE&DPMPHJDBM
)B[BSETi A3BWBHFPGUIF1MBOFU 
4BNFONFU[JKOQBSUOFS.JMMJF5BXJMIFFGUIJKJO"UFMJFSĥPQHFSJDIU&FOPOUXFSQ
FOBEWJFTCVSFBVEBU[JDIWPPSOBNFMJKLSJDIUPQEVVS[BBNCPVXFOFOJOOPWBUJFWFDPODFQUFO
7BOBGTQJUTU"SKBOWBO5JNNFSFO[JDIEBBSCJKUPFPQIFUQSPNPUJFPOEFS[PFLOBBS
[FMGWPPS[JFOJOHJOEFHFCPVXEFPNHFWJOH XBBSPWFSIJKWFFMWVMEJHIFFGUHFQVCMJDFFSEJO
WBLCMBEFOFODPOHSFTQSPDFFEJOHT
.FFSEFSFQSJK[FOFOOPNJOBUJFTEBBSUPF[JKOJOEFMPPQWBOEFKBSFOBBO[JKOXFSLUPFHFLFOE
FQSJKT*OOPWBUJFWF*OUFHSBUJF/JFVXF;POOFFOFSHJFDPODFQUFOFQSJKT&TTBZ
/FEFSMBOET#FMHJTDIF1MBOPMPHJTDIF%JTDVTTJFEBHFO&FSWPMMFWFSNFMEJOHi#FTU:PVOH
3FTFBSDIFSw A1SJEPHJOF"XBSET 4JFOOB *UBMJÑ i#FTU1BQFS"XBSEw *OUFSOBUJPOBM
$POGFSFODFA4VTUBJOBCMF#VJMEJOH  5PLZP +BQBO 
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