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Waarom deze bijeenkomst?

§ Hebben we het over hetzelfde?
§ Veel misverstanden, onduidelijkheden, belangen &

verstrengeling rond thema’s als 
circulair, klimaatneutraal, duurzaam. 

§ Verbeter de wereld te beginnen ....
§ Is er voor ons (als gemeente en gemeenschap)
§ handelingsperspectief?
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Een volhoudbare Economie: waar draait het om?

En waar draait het om in Westerveld?

Maar eerst even dit:



De wereld van nu



https://menzelphoto.photoshelter.com/gallery-collection/Material-World-A-Global-Family-Portrait-by-Country/C0000d0DI3dBy4mQ

En hoe ontwikkelt zich dat?
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VRAAG:

Wat is duurzaamheid? 

Of liever: Wat is volhoudbaarheid?

Wanneer is iets volhoudbaar?

Een apparaat, een activiteit, 
een gebouw, voedselproductie...
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Nogmaals: waar draait het om?
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We kunnen aan de Aarde geen gram toevoegen noch een gram laten verdwijnen

Energie en materialen zijn stromen:

Bijvoorbeeld een ijsblokje....
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Bijvoorbeeld ijzer

Natuur neemt terug
via corrosie....

IJzer beland uiteindelijk
in de zee/oceaan....
[Als we niet onderhouden
(=energie)]

Door energie toe te 
voegen kan het de zee
worden uitgehaald....
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Een ijsblokje is dus een waterstroom dat slechts tijdelijk aan ons verschijnt 
als ijsblokje onder invloed van energie
en daarna zijn weg weer vervolgd als waterstroom... 
(dat kan ook na consumptie bijv. als urine en zweet weer in de waterkringloop)

Wat voor het water en het ijsblokje geldt, geldt ook voor alle andere materialen:
Hout, ijzer, koper, kunstmest, bloemkool, stoel, computer...... 

Onze valkuil: we kijken naar producten (vorm) 
in plaats van naar (grond)stoffenstromen
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We hebben dus:

Materialen en energie

Materiaal: 
v Hergroeibare materialen en 
v Hernieuwbare materialen

Ø Hergroeibaar = Biobased
Ø Hernieuwbaar = Anorganisch (bijv. metalen)

Energie = Zon



Een gecombineerde energie en 
materiaal benadering
§ Energie en materiaal hebben zelfde grondslag: Zonne-energie

§ Zonne-energie kan worden ingezet voor voedsel, energie of materialen

§ Om zonne-energie te benutten is land nodig



Biobased is ‘simpel’: x ha gedurende y jaar

Maar voor metalen?

Ruimte - Tijd

Vergelijken energie en materialen
Land : oppervlak nodig voor opwekken 
energie of groeien van materiaal

Energie nodig om ze uit zeewater te halen
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Circulaire economie?
Terug naar de bron!

Nu is de reeks: reduce, repair, refurbish, recycling, 
remanufacture, recover, re-purpose

Maar vergeten is: RESTORE!

(én re-think en re-organize)
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Hoe pakt dat uit voor bijvoorbeeld een woning?



§ Per m² vloer is de Embodied Land 800 
m².jaar, ofwel over een groei 
/productie periode van 50 jaar : 16 
m²/jaar. Dus voor een huis van 100m2 
is 8 ha ofwel 1600 m2 per jaar nodig

Landgebruik van Biobased Materialen 
voor een woning

Huis (blauwe stip) met 'tuin’ 
vormen samen de
“0-materiaal” woning

©ronaldrovers



Links of Rechts? 

Verbruik: 1:10                                         1:20 
CO2 brandstof (15000 km):

2,8 ton/jaar                              1,4 ton /year

CO2 production:17 ton 
Brandstof in 10 jaar : 

28 ton CO2                       31 ton CO2

Aankoop: € 3000                                   € 25.000
Brandstof: € 1500/jaar                           € 750 /jaar
Totaal 10 jaar: 

€15000 Euro                           €32500-€3000=€29500 Euro 



Land (grond) veilig stellen:

• Systeemafbakening (bijv. gem. Westerveld)
• Welke functies?
• Benodigd oppervlak
• Kiezen
• Land als waardesysteem (ha) vs. 

monetaire waarde (€)



biodiversiteit wonen mobiliteit

recreatie

voedsel

natuur

klimaat

(drink)water energie bedrijven
grondstoffen

materialen

Maar kijk naar direct en indirect landgebruik!

LANDGEBRUIK, Functies
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‘Uitstapje’ naar Landbouw









Promotie Meino Smit in Wageningen
11 september

De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw, 1950 -
2015 – 2040

Landbouw in 2040: meer mens, minder machine

Duurzaamheidsexercitie op basis Land, energie en 
arbeid:

• Direct landgebruik 1,8 miljoen ha. Indirect 3 
miljoen ha. = 4,8 miljoen ha. Inclusief energie 
zelfs 7,7 miljoen ha

• Werkgelegenheid 1/5 van jaren ‘50. indirect 
verdubbeld t.o.v. 1950 is nu tweemaal zoveel als 
direct.

• Energie; 6 keer zoveel als in 1950

• Scenario 2040: géén grootschalige im- export, 
vleesconsumptie gehalveerd, intensieve veehouderij 
exit, 5 keer meer mensen op het land, hergebruik 
grondstoffen.

Dan halen we de doelstelling van Parijs (!)

Dit kan basismateriaal zijn voor
Landbouwtafel Westerveld
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Terug naar materialen en energie

én ontwerpen....



Materiaalkeuze: naar land-beslag (een lichtmast) 

Embodied Land:

Aluminium 3320 m2
IJzer 1640 m2
Composiet 123 m2
Hout 30 m2
Bamboe 16,5 m2



Anders denken over
Stedelijke inrichting



Waarom geen halfverharde weg?  Staat ergens dat je van A naar B  met 130 km/h moet?

Hoe sneller, hoe hoger de systeem-impact, dat gaat exponentieel.  
Maar ook : meer afspraken/projecten op een dag = hogere impact  , Etc! 

Dus:  meer energie opwekking cq / land nodig ter compensatie.

Er zijn fundamentele vragen te beantwoorden!  

Van A naar B(est) 



Als we als systeem 1 km snelweg beschouwen, dan is de grootste 
winst te halen uit snelheidsvermindering 

Met bv 80 km/h als maximum snelheid dan:
- smallere rijstroken mogelijk,
- geen vluchtstroken meer nodig
- geen klaverbladen. 
- lichtere auto’s rijden. 

• Bij 80 kilometer/uur over 100 km:  18,7 kWh (1,25 uur maal 15 kilowatt), 
• Bij 130 kilometer/u over 100 km is dat: 60,8 kWh (0,76 uur maal 80 kilowatt).” 
Dat is meer dan 3  keer meer! 

Stel je hebt 1,5 m2 paneel, met een opbrengst van 187,5 kWh per jaar, dan zou de opbrengst 
voldoende zijn voor 10 ritten van 100 km bij 80 km per uur. 
Diezelfde ritten met 130 km per uur, heeft dan de opbrengst van 3 jaar die paneel productie 
nodig!

Die tijd om 3 jaar te wachten is er niet, we hebben dus 3 x zoveel zonnepanelen nodig om bij te 
blijven , 
= meer landgebruik ( bij gelijkblijvende tijd)
= plus de impact van de panelen zelf (meer panelen en hun compensatie) , 
= ook nog eens 4 x zoveel euro’s investeren in de transitie….
In geld: levert die tijdwinst genoeg geld op om in meer PV te investeren? 



Iemand kan met de auto 4 afspraken per dag doen, wat hemzelf profijt oplevert, 
maar niet direct de samenleving. 

Die heeft er alleen maar nadeel van: 
1 meer verkeersoverlast ( in geluid, landschap vernietiging, fijnstof, en dat gaat ver 
voorbij het wegoppervlakte zelf) . 
2 klimaatverandering door CO2 - uitstoot en grondstof uitputting. 

Dus: beslag doet op gemeenschappelijk belastinggeld om :
- dijken te verhogen , 
- polders te redden, 
- gebouwen te renoveren, 
- Wind en zonne parken te bouwen , (voor elektrisch vervoer) 
- stress en fijnstof gevolgen te bestrijden in de zorg etc.
- Kosten ernstige ongelukken  

Collectief gaan we er op achteruit, in welvaart, welzijn, en geld, 
om individuele belangen steeds meer ruimte te geven om bijv. 
meer afspraken per dag te maken.

(die ieder weer meer economische activiteit en milieu-impact 
veroorzaken)  



Grond/Land is sleutel

q Land is het nieuwe grondslag voor 
volhoudbaarheid1

q Land als ‘conversie’ factor

Dilemma’s:

q Publiek – Privaat belang
q Korte termijn – lange termijn
q Snel – langzaam
q Individueel vs collectief belang
q Gezag vs Macht
q Benutten vs beschermen

1 merk op dat in de (oorspronkelijke) economie Land de basis is en arbeid zorgt voor waarde.  Land zélf is er ‘as such’ 
zoals een groep ganzen, een bos of een rivier. Land = alle natuurlijke hulpbronnen



Ingrediënten voor een nieuw systeem (B) 

Ø Gebiedsgebonden waardecreatie/waardesysteem
verbonden aan gebiedsvisie fysieke leefomgeving

Ø Gebiedsorganisaties met daaraan 
dienende ketenorganisaties 
(Rijnlands vs Angelsaksisch)



Rol (lokale) overheid

Aansluitend op Omgevingswet

o Kwaliteit participatieve gebiedsproces
o Bevorderen ontwikkelen/ontsluiten kennis 
o Ondersteunen gebiedsorganisatie-ontwikkeling
o Geborgd stelsel gebiedsafspraken;

Grond! Van exploitatie naar 
gebieds-gemeengoed. Grond als sturing
voor duurzaamheid.
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Wat kunnen wij/gemeente ?

- Burgercoöperaties voor voedsel en energie
- Strikter gaan bestemmen van gronden
- Organiseer een Participatief proces omgevingsvisie
- Re-think en re-organize lokale activiteiten t.a.v. bijv. 

vervoer, verkeerssnelheden, ruimtegebruik, 
- Leer te denken van uit stromen (energie, materiaal) ipv

focus op gevestigde vorm (bijv. gebouw, weg) en zoek 
alternatieven voor de beoogde functie

- Richt een landfonds op
- Wat kan de rol zijn van een lokale munteenheid
- Help biobased bouwen ontwikkelen met in het kielzog 

productie van biobased materialen: stro, hennep, bamboe, 
hout (boeren!)

- Zet in alles in op Minder; minder energie, grondstoffen en 
materialen

- GFT uit grijs afval en lokaal composteren
- Organiseer deel-economie
- Inventariseer de gemeente op energie, grondstoffen en 

landgebruik; Wat kunnen we met ons areaal bereiken?
- Ontwerp regeling voor boeren om te starten met bijv. 

voedselbos
- Zet in op publieke waarden: schone-frisse lucht, levende 

watersystemen, vruchtbare bodems, rijke biodiversiteit
- Opleiden ambtenaren
- .........


