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Voorwoord 

Het rapport dat voor u ligt is het resultaat van een samenwerking tussen ons (Nina Kikkert, Hessel 

Postma en Melina Simon) en: Simon Meinema als contactpersoon voor de projectteamleden van het 

burgerinitiatief De Warren Natuurlijk Groen (onder andere Theo Claassen, Cor Hergaarden, Eddy 

Westra en Hindrik Westra), senior adviseur Nicky Del Grosso en CEO Leo Bentvelzen. Wij willen hen 

bedanken voor deze prettige samenwerking en het mede mogelijk maken van de realisatie van dit 

rapport. Van tijd tot tijd hebben alle vormen van contact online plaatsgevonden vanwege 

omstandigheden omtrent beperkende maatregelen vanwege corona. Desondanks heeft deze manier 

van samenwerken, die toch anders aanvoelde dan normaal, niet in de weg gestaan bij het naar onze 

tevredenheid uitvoeren van deze opdracht.  

Als laatst willen wij nog de docenten van VVVoghel Academy bedanken voor hun lessen waaruit wij 

de benodigde methoden en/of informatie hebben gehaald voor dit rapport.  

  



Summary 

The citizen’s initiative “De Warren Natuurlijk Groen” made plans to strengthen the area’s values of 

the landscape and nature by integrating nature-inclusive agriculture and implementing a community 

supported agriculture. These activities had not yet been elaborated or substantiated. This project’s 

goal was to give some advice about how these intended measures can be substantiated best 

regarding the effectiveness and implementation. Therefore, four questions were answered regarding 

the sustainable development of the area. The advice was made based on a literature review and the 

analysis using a sustainability cube, a multiple criteria analysis, and the sustainable development 

goals of the United Nations. The following questions were answered: “What is the most appropriate 

way to capture CO2 naturally in De Warren?”, “What are framework conditions for the establishment 

of De Warren to form a connection between, and strengthen the adjacent Natura 2000 areas?”, 

“What is the added value of community supported agriculture for the locals (and how to quantify)?”, 

and “What is the added value regarding social cohesion for the locals by the planned community 

building (and how to quantify)?”. 

The results of the research show that the measures that are planned in De Warren mostly 

correspond to what was found in literature. The measures that are found to capture CO2 are: 

management of the field margins, no tillage in combination with multiannual grassland. Also, it can 

be chosen to mix and sow in herbs. Because the CO2 capturing ability of herbal pastures is not yet 

known, it is advised to follow recent research on this topic. Also, it is advised to monitor and evaluate 

the quantity of CO2 that is captured in De Warren annually. The plans for the western part of the area 

form a good basis to create a stepping stone between the two adjacent Natura 2000 areas. The 

measures lead to a more stable and healthier ecosystem in De Warren. Less nitrogen deposition has 

a strengthening effect on nitrogen-sensitive plants in de Alde Feanen. The different species which are 

in the Natura 2000 areas will be strengthened and supported. It is important to inventory the area to 

gather insight in the presence of different species and their behavior in De Warren. The plans for the 

community supported agriculture/garden deliver a significant added value. The advice is to continue 

with the plans that are made for the garden, also to take plagues, time constraints and wastage into 

account. These are the main problems regarding the realization of a community supported vegetable 

garden. The motives can be verified by taking a survey each year with the involved people of the 

garden. During the realization of the community building, the focus must lie on the aspects “Raising 

awareness inside the educative part of the community building” and “The presence of the 

community building as a start- and finish-point of the bike- and hike paths”. To support the 

successful selling of regional products, the products need to be presented in a satisfying way for 

primary and secondary consumers. The terms “pure”, “real” and “sustainable” on packages of 

regional products can lead to mistrust. In an early state of the realization of the plans of the citizen’s 

initiative, strengthening of the social cohesion can take place by establishing the community building 

with the help of different groups of inhabitants of Burgum and some nearby villages.  

  



Samenvatting 

Het Burgerinitiatief De Warren Natuurlijk Groen heeft een plan opgesteld om de landschaps- en 

natuurwaarden in het gebied actief te versterken door natuur-inclusieve landbouw te integreren en 

een tuinderij (inclusief een ontmoetingscentrum annex bedrijfsgebouw) te implementeren. Deze 

activiteiten waren verder nog niet uitgewerkt of onderbouwd. Het doel van dit project was het geven 

van een advies over de wijze waarop de voorgestelde maatregelen het beste kunnen worden 

onderbouwd met betrekking tot de doeltreffendheid en uitvoering door een aantal vragen over deze 

activiteiten in het licht van duurzame ontwikkeling te beantwoorden. Het advies werd gevormd op 

basis van literatuuronderzoek en de analyse met een duurzaamheidskubus (met waar noodzakelijk 

een MCA), en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Er werd antwoord 

gegeven op de volgende hoofdvragen: “Wat is de meest geschikte manier om CO2 op natuurlijke wijze 

vast te leggen in De Warren?”, “Wat zijn de randvoorwaarden voor de inrichting van De Warren om 

een verbinding tussen de aangrenzende Natura 2000 gebieden te vormen en deze te versterken?”, 

“Wat is de meerwaarde van een tuinderij voor de lokale bevolking (en hoe te kwantificeren)?”, en “Is 

er een meerwaarde op het gebied van sociale cohesie voor de lokale bevolking door het geplande 

bedrijfsgebouw (en hoe te kwantificeren)?”. 

Uit het onderzoek bleek dat de maatregelen die voorgesteld zijn voor De Warren al redelijk overeen 

komen met de resultaten van het onderzoek. Zo zijn de gevonden maatregelen om CO2 te binden: 

akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer, geen grondbewerking in combinatie met grasland dat een 

hogere leeftijd heeft. Ook kan ervoor worden gekozen om kruidenmengsels in te zaaien. Omdat de 

mate van CO2–opslag van kruidenrijk grasland nog niet bekend is, wordt aanbevolen om huidig 

onderzoek in de gaten te houden op het gebied van CO2 vastleggende maatregelen op natuurlijke 

wijze. Er wordt aangeraden om een monitoring op te zetten en jaarlijks te evalueren hoeveel CO2 in 

De Warren daadwerkelijk opgeslagen wordt de geschatte opslag voor De Warren zuid ligt op +1,6% 

met de hier boven genoemde maatregelen. 

Ook vormen de plannen voor het westelijke deel een goede basis om een verbinding tussen de twee 

aangrenzende Natura 2000 gebieden te creëren, dan wel om De Warren als stepping stone op te 

waarderen. De maatregelen leiden tot een stabieler en gezonder ecosysteem in De Warren. Minder 

stikstofdepositie heeft een ondersteunend effect voor stikstofgevoelige planten in de Alde Feanen. 

De soorten waarvoor de Natura 2000 gebieden aangewezen zijn, worden ondersteund en versterkt. 

Voor de toekomst is het belangrijk om een gebiedsinventarisatie te doen om inzicht te krijgen in 

aanwezige (vogel-) soorten en hun gedrag in het gebied. De plannen voor de tuinderij in De Warren 

leveren voldoende meerwaarde. Het advies is om door te gaan met de huidige plannen die zijn 

opgesteld voor de tuinderij. Eventueel kan er rekening worden gehouden met tijdsgebrek (tekort aan 

mankracht), plagen en verspilling. Dit zijn de voornaamste problemen die optreden bij het realiseren 

van een tuinderij. De motieven zouden kunnen worden geverifieerd door jaarlijks een enquête af te 

nemen bij de betrokken deelnemers van de tuinderij. Bij de realisatie van het bedrijfsgebouw dient 

de focus voornamelijk op de aspecten “Bewustwording creëren in het educatieve deel van het 

bedrijfsgebouw” en “De aanwezigheid van het bedrijfsgebouw als begin- en eindpunt of tussenstop 

van fiets- en wandelroutes” te liggen. Ter ondersteuning van een succesvolle verkoop van 

streekproducten, dienen de producten op zo’n manier te worden aangeboden dat dit primaire en 

secundaire consumenten tevreden stelt. Met het gebruik van termen als ‘puur’, ‘echt’ en ‘duurzaam’ 

op verpakkingen van streekproducten moet worden opgelet: deze begrippen kunnen wantrouwen 

wekken bij mensen. In een vroeg stadium van de uitvoering van de plannen van het Burgerinitiatief 

kan er al versterking van de sociale cohesie in en rondom Burgum plaatsvinden door het 



bedrijfsgebouw tot stand te brengen met behulp van inzet van verschillende groepen dorpsbewoners 

of MBO-opleidingen. Het wordt daarom geadviseerd om dit op deze manier te doen.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De Warren is een gebied gelegen bij Burgum in de gemeente Tytsjerksteradiel in Friesland. De 

Warren bestaat uit verschillende landschapstypes: in het oostelijke deel is het coulisselandschap, de 

zogenaamde De Wâlden en dit gaat het over in een open veenweidegebied in het zuidwestelijke deel 

van het gebied. Bijzonder is dat er twee pingoruïnes in het gebied en meerdere meren en plassen 

aanwezig zijn. Het duistere karakter dat het gebied ‘s nachts heeft is zeer uniek voor een locatie in 

Nederland. Ter behoud en versterking van dit waardevolle cultuurlandschap is in 2019 het 

burgerinitiatief “De Warren Natuurlijk Groen” (verder BI genoemd) gestart. Het Burgerinitiatief 

bestaat uit vrijwilligers, dit zijn voornamelijk boeren en inwoners, en wordt ondersteund door een 

aantal (natuur)organisaties (Fûgelwacht Burgum, Noardlike Fryske Wâlden, It Fryske Gea, Friese 

milieufederatie, Krarakteristyk Tytsjerksteradiel, Niemand aan de zijlijn, Dorps wurk Fryslân, 

Landschapsbeheer Friesland en Platform Friese Rassen en Gewassen). 

Het Burgerinitiatief heeft het gebied onderverdeeld in een westelijk en oostelijk deel. Voor beide 

delen zijn al doelen en maatregelen voor toekomstig beheer benoemd. Het draagvlak voor deze 

plannen is de afgelopen periode gecreëerd en heeft een goede kans van slagen. Het BI heeft de 

plannen in goed overleg met de gemeente opgesteld, ook omdat de gemeente een faciliterende rol 

heeft hierin vervuld.  

Ter behoud van de landschappelijke waarde en ter versterking van de natuurwaarde heeft het 

burgerinitiatief een plan opgesteld met daarin verschillende maatregelen (zie Appendix Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.). Als kernactiviteiten in dit plan worden gezien: 

1. Omschakeling door de agrarische sector in dit gebied naar natuur-inclusieve grondgebonden 

landbouw.  

2. In het oosten zal een plek gecreëerd worden waar lokale producten (onder andere door de 

geplande dorpstuin in het gebied) verkocht kunnen worden; waar boeren en burgers samen 

kunnen komen en aan bij kunnen dragen. 

Het plan van het BI heeft de naam “Verbinding en Betrokkenheid” gekregen wat tegelijkertijd het 

motto is van het BI (De Warren Natuurlijk Groen, 2020). De doelstelling van het BI is om op een 

verantwoorde manier toe te werken naar de versterking van de natuurwaarden van De Warren. 

1.2 Probleemstelling 
De huidige situatie van De Warren wijkt nog redelijk af van de visie die het BI heeft. Onder andere 

wordt er in de agrarische sector nog gebruik gemaakt van monocultuur en worden stukken grond 

nog door injecteren bemest. De natuurwaarden worden nog niet actief versterkt en er bestaat nog 

geen tuinderij en ontmoetingsplek zoals beschreven in het plan. 

De in het plan beschreven kernactiviteiten hebben als doel het behouden en versterken van de 

landschappelijke- en natuurwaarden, naar het idee van de kerngroep. Deze activiteiten zijn verder 

nog niet uitgewerkt of onderbouwd. De doeltreffendheid van deze activiteiten dient onderzocht te 

worden om het plan te kunnen onderbouwen en ondersteuning te bieden bij de uitvoering. 

Hoewel de benoemde maatregelen al op papier gezet zijn, ontbreekt een onderbouwing ervan en 
zijn er nog geen concrete plannen voor de uitvoering. 

Er is wel een schets gemaakt van het plangebied. Deze vormt de nodige basis voor de versterking van 

de landschaps- en natuurwaarden, de integratie van natuur-inclusieve landbouw en de 
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implementatie van een voedselbos/-tuin inclusief ontmoetingscentrum/bedrijfsgebouw. De vraag is 

hoe de uitvoering van deze kernactiviteiten gaan bijdragen aan de doelen van het Burgerinitiatief. 

1.3 Vraagstelling 

1. Wat is de meest geschikte manier om CO2 vast te leggen op natuurlijke wijze in De Warren?  

1.1. Welke geschikte manieren voor CO2 vastlegging op natuurlijke wijze bestaan er voor De 
Warren? 

1.2. Welke optie levert het meest op ten aanzien van People? 

1.3. Welke optie levert het meest op ten aanzien van Planet?  
1.4. Welke optie levert het meest op ten aanzien van Profit? 
1.5. Welke SDG  targets hebben verband met het opslaan van CO2 op natuurlijke wijze?  

 

2. Wat zijn randvoorwaarden voor de inrichting van De Warren om een verbinding tussen de 
aangrenzende Natura 2000 gebieden te vormen en deze te versterken?  

2.1. Hoe kunnen aangrenzende percelen een natura 2000 gebied versterken/ ondersteunen?  

2.2. Wat voor verbinding is er momenteel aanwezig?  

2.3. Hoe wordt een aansluiting gecreëerd aan een natura 2000 gebied?  

2.4. Wat zijn de inrichtingen voorwaarden voor het gebied en kunnen deze in overeenstemming 
zijn met de geplande maatregelen?  

2.5. Wat levert de verbinding op ten aanzien van People?  

2.6. Wat levert de verbinding op ten aanzien van Planet?   

2.7. Wat levert de verbinding op ten aanzien van Profit?  

2.8. Welke SDG targets hebben verband met het verbinden van de gebieden? 

 

3. Wat is de meerwaarde van een tuinderij voor de lokale bevolking (en hoe te kwantificeren)? 

3.1. Waarom tuinieren mensen? 

3.2. Wat levert een tuinderij op ten aanzien van People? 

3.3. Wat levert een tuinderij op ten aanzien van Planet? 

3.4. Wat levert een tuinderij op ten aanzien van Profit? 

3.5. Welke SDG targets hebben verband met het realiseren van een duurzame tuinderij? 

 

4. Is er een meerwaarde op het gebied van sociale cohesie voor de lokale bevolking door het 
geplande bedrijfsgebouw (en hoe te kwantificeren)? 

4.1. Wat doen ontmoetingsplekken met mensen? 

4.2. Wat betekenen streek producten voor mensen? 

4.3. Wat levert een bedrijfsgebouw/ontmoetingsplek op ten aanzien van People? 

4.4. Wat levert een bedrijfsgebouw/ontmoetingsplek op ten aanzien van Planet? 

4.5. Wat levert een bedrijfsgebouw/ontmoetingsplek op ten aanzien van Profit? 

4.6. Welke SDG targets hebben verband met het realiseren van een bedrijfsgebouw/ 
ontmoetingsplek?  

 

1.4 Doelstelling 
Het doel van het project is het geven van advies over de wijze waarop de door het BI voorgestelde 
maatregelen het beste kunnen worden onderbouwd. Dit is gedaan met literatuur onderzoek en een 
analyse met een duurzaamheidskubus. Deze maakt het mogelijk om een kwantitatieve waarde 
toekenning te verrichten. De achterliggende gedachte hierbij is dat het adviesrapport antwoord geeft 
op een aantal vragen over de doeltreffendheid van de maatregelen in het licht van de duurzame 
ontwikkeling van het gebied.  Zo zijn de Sustainable Development Goals die betrekking hebben op 
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het project beschreven en onderbouwd, die uitwijzen dat het project De Warren Natuurlijk Groen 
bijdraagt aan duurzaamheid. Het adviesrapport zal worden aangeboden aan Simon Meinema op 21 
januari 2022. 
 

1.5 Theoretisch kader  
Belangrijke begrippen 
In dit plan van aanpak wordt het begrip ‘de maatregelen’ in verschillende tekstgedeelten genoemd. 

Met dit begrip worden de maatregelen bedoeld die het BI heeft opgesteld en die als doel hebben om 

de natuurwaarde van gebied De Warren te verhogen. De natuurwaarde van een landschap hangt af 

van de hoeveelheid waardevol geachte elementen die aanwezig is in dat landschap. Een natuurlijk 

proces, bepaalde soorten, bepaalde landschappen, stilte en schoonheid zijn allemaal elementen die 

de reden kunnen zijn van een bepaalde (hoge) natuurwaarde van een landschap (Ecologica.eu, sd). 

Landschapselementen die in grote mate bijdragen aan een hoge natuurwaarde van De Warren zijn 

bijvoorbeeld de pingoruïnes.  

Bij de vierde hoofdvraag wordt er gesproken over ‘het bedrijfsgebouw’. Deze term verwijst naar een 

punt waarop een gebouw staat, dicht bij de tuinderij in het plan van het BI. De precieze functies van 

het bedrijfsgebouw zijn nog niet volledig bepaald, maar waarschijnlijk wordt het een verkooppunt 

voor lokale producten. Opties voor hierop aansluitende functies worden nog onderzocht.  

De huidige stand van zaken m.b.t. project De Warren 
Het plan ‘Verbinding en Betrokkenheid’ van BI De Warren natuurlijk groen is een belangrijk product 

dat al aanwezig is. Er is ook een groot aantal losse documenten aanwezig waarin aanvullende 

informatie te vinden is die ten grondslag ligt aan Verbinding en Betrokkenheid. Hierbij zitten ook 

schetsen van kaartjes van de toekomstige indeling van het gebied die nog niet volledig zijn 

uitgewerkt. Wat in dit stadium van het project nog ontbreekt is een rapport dat in hoofdlijnen is 

gebaseerd op Verbinding en Betrokkenheid, met meer diepgang met betrekking tot onderbouwingen 

van voorgestelde maatregelen voor het gebied. De effectiviteit van de maatregelen moet duidelijk 

worden vermeld en er moet een indicatie worden gegeven van de ecologische en maatschappelijke 

resultaten die kunnen worden behaald met de implementatie van de maatregelen.  

1.6 Leeswijzer 
Dit document bevat de beantwoording van de 4 opgestelde hoofdvragen. Eerst wordt er een stukje 

methode besproken. De Methode H2 maakt duidelijk hoe de aanpak is opgebouwd om tot de 

beantwoording van de hoofdvragen te komen. Vervolgens zijn de hoofdvragen op de systematische 

methode beantwoord. Deze zijn beantwoord doormiddel van het uitvoeren van een literatuurstudie, 

een duurzaamheidskubus en een vergelijking met de SDG’s. De uitkomsten zijn per hoofdvraag 

beschreven in een conclusie en advies en kan aan het eind van elk hoofdstuk worden gevonden (H3, 

4, 5, 6). In hoofdstuk 7 is de discussie waar gereflecteerd wordt op de resultaten. In hoofdstuk 8 zijn 

de kaarten beschreven die zijn opgeleverd. In hoofdstuk 9 is de bibliografie te vinden en in hoofdstuk 

10 zijn de bijlagen opgenomen die ondersteuning bieden voor de hoofdtekst.  
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2 Methode 

2.1 Literatuur  
De literatuur die is gebruikt bij het beantwoorden van de vragen is grondig doorgelezen en 

beoordeeld op relevantie en betrouwbaarheid. Zo is er een CRAP test uitgevoerd, deze test houdt er 

rekening mee dat de bron actueel en betrouwbaar is. Ook wordt er gelet op wie de uitgever is en wat 

het doel is van de tekst. Vervolgens is er gekeken of de informatie bruikbaar en toepasbaar is voor de 

casus in De Warren.  

2.2 People, Planet, Profit en de Duurzaamheidskubus  
Met de Duurzaamheidskubus is het mogelijk een kwantitatieve waarde toe kennen aan een 

verwachting die het gevolg is van een maatregel.  Zo kan de toekomst en het heden worden 

beoordeeld door gebruik te maken van een duurzaamheidskubus. Zo is er gekeken naar: hier en nu, 

nu en elders, hier en later, elders en later. In de duurzaamheidskubus is het mogelijk om maximaal 24 

plusjes uit te delen.  Er is een indeling gemaakt op basis van ++ (zeer goed), + (goed), 0 (Neutraal), - 

(slecht) en --(zeer slecht).  

De uitkomst is tot stand gekomen door een onderbouwing te formuleren voor People, Planet en 

Profit. De uiteindelijke score geeft aan of iets goed of slecht scoort ten opzichte van alle uitkomsten. 

De duurzaamheidskubus is in Tabel 1 weergegeven. 

Tabel 1 Beoordelingsformulier duurzaamheidskubus 

 
People Planet  Profit 

Hier en nu 
   Nu en elders 
   Hier en later 
   Elders en later 
    

Na het invullen van de duurzaamheidskubus zijn de punten opgeteld en in een Excel-sheet verwerkt. 

De beweringen/gevolg van een maatregel die 25% boven op de gemiddelde beoordelingsscore 

scoren worden als waardevol gezien.  

De duurzaamheidskubus is naar eigen interpretatie ingevuld en is daarom erg gevoelig. Toch is het 

mogelijk om de aspecten die voor De Warren het meest belangrijk zijn zwaarder te laten meetellen, 

dit zorgt ervoor dat er op verschillende punten hoger kan worden gescoord nadat er een weging aan 

toegekend is. In de gewogen beoordeling is het mogelijk om een maximale score van 66 te behalen. 

De weging waarvoor gekozen is ziet er als volgt uit en is in Tabel 2 weergegeven.  

Tabel 2 Beoordelingen formulier duurzaamheidskubus met weging 

Weging         

  People Planet  Profit Weging 

Hier en nu 
   

2 

Nu en elders 
   

1 

Hier en later 
   

2 

Elders en later 
   

1 

Weging 2 2 1   

Opmerking [SM1]: Moeten hier nog de 
zoektermen in, zoals Nicky zei? 
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*In de Excel-sheet is de score van elke bewering gemarkeerd met een pijl; een groene pijl betekent ver 

boven het gemiddelde, een rode pijl ver onder het gemiddelde, een horizontale pijl betekent rond het 

gemiddelde. 

De vinkjes geven aan dat de bewering voldoet aan de eis dat een bewering 25% boven de gemiddelde 

score ligt, als het er beneden ligt krijgt het een rood kruis en is het minder relevant. 

In het geval dat geen van de beweringen boven de 25% boven het gemiddelde komen wordt alles met 

een groene vink beoordeeld en moet er voornamelijk op basis van de pijlen worden beoordeeld  

(zie Excel-sheet en beoordeling duurzaamheidskubus in de bijlage 10.15). De Excel-sheet is met het 

rapport meegeleverd en bevat een uitgebreide beschrijving hoe de sheet functioneert.  

2.3 Vergelijking met de SDG’s  
Sustainable Development Goals/targets zijn hierin opgenoemd, die verband hebben met het te 

realiseren project van het BI. Dit is mogelijk door het project in de context te plaatsen van de 

Sustainable Development Goals. Hieruit kan worden geconcludeerd of het project wel of niet 

duurzaam is. Bij elke target van de SDG wordt een toelichting gegeven over waarmee het verband 

bestaat en hoe dit wordt geuit. 

2.4 Adviesvorming 
Het advies bestaat uit aanbevelingen en bevindingen die zijn verkregen door de literatuurstudie, de 

duurzaamheidskubus en de vergelijking met de SDG’s samen te nemen en een oordeel te vellen. Het 

advies en de aanbevelingen staan aan het eind van elk hoofdstuk en kunnen zo makkelijk worden 

opgezocht. 
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3 Wat is de meest geschikte manier om CO2 vast te leggen op 

natuurlijke wijze in De Warren? 
CO2/koolstof opslag wordt steeds belangrijker om klimaatverandering te remmen. Door de 

toenemende energiebehoefte is het genoodzaakt om de CO2- uitstoot zo veel mogelijk te beperken 

en eventueel te vermijden. Dit is mogelijk met groene energie of met het opslaan van CO2 onder de 

zeebodem of in zout grotten diep onder de grond. Maar niet alleen de opslag onder de zeebodem en 

het vermijden van CO2 zijn oplossingen om bij te dragen aan een verminderde mate van het 

broeikaseffect. Ook boeren en burgers kunnen bijdragen aan het reduceren van broeikasgassen. Zo 

kunnen agrariërs CO2 in de bodem opslaan als koolstof voorraad. 

De huidige bodemkoolstofvoorraad verschilt per type landgebruik en bodemtype (Lesschen, J., et al., 

2012). Voor het gebied De Warren kan voornamelijk worden gekeken naar podsolgrond en 

veengrond. Deze hebben voor podsolgrond 120 ton C/ ha en voor veengrond 190 ton C/ ha. Dit is 

afgeleid van de bodemkaart in de bijlage 2a en bijlage 10.2.  

In De Warren kan er vooral rekening worden gehouden met de bodemtypen: Laar podsolgronden, 
Moerige podsolgronden en Koopveengronden. Het voornaamste landgebruik in dit gebied is grasland 
met een kleine hoeveelheid maïsteelt die dient te worden getransformeerd naar kruidenrijk 
grasland. Tevens blijkt uit het rapport (Koopmans, C., & van Opheusden, M., 2019) dat er bijna geen 
afname is van vastgelegde koolstof in de bodem in grasland. Dit is te zien in de kaart bijlage 10.3. 
 

3.1 Welke geschikte manieren voor CO2 vastlegging op natuurlijke wijze bestaan er? 
Er zijn tal van maatregelen die de opslag van koolstof in de bodem bevorderen, maar enkele van deze 

maatregelen gelden voornamelijk voor akkerland en niet voor grasland. Wegens het feit dat er in De 

Warren enkel grasland met een klein aandeel maïsland aanwezig is, is ervoor gekozen enkel de 

maatregelen te behandelen die van toepassing kunnen zijn in De Warren. 

De volgende maatregelen worden behandeld. 

 Bouwplan aanpassen 

 Geen grondbewerking 

 Bosaanleg  

 Akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer 

 Leeftijd grasland 

 

Bouwplan aanpassen 
Door het bouwplan aan te passen is het mogelijk organische stof vast te leggen. Door in De Warren 

het maïsperceel te transformeren naar een permanent grasland is het mogelijk een aanzienlijke 

hoeveelheid koolstof vast te leggen nadat er geen akkerbouw meer zal plaatsvinden. Uit het rapport 

(Lesschen, J., et al., 2012) blijkt dat wanneer podsolgronden worden getransformeerd van akkerland 

naar grasland er 0,1 ton C·ha-1·jaar-1 kan worden opgeslagen (zie bijlage 10.4 & 10.5). 

Geen grondbewerking 
Het voorkomen van grondbewerking zorgt ervoor dat de afbraak van organische koolstof op een 

natuurlijk tempo verloopt. Wanneer dit wordt verstoord door bijvoorbeeld ploegen kan dit 

resulteren in een versnelde afbraak van organische koolstof. Dit komt voornamelijk tot stand door 

het extra luchtig maken van de bodem waardoor de zuurstoftoevoer is toegenomen en 
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afbraakprocessen in de bodem toenamen door schimmels en andere primaire consumenten, maar 

ook door fysieke afbraak van organisch materiaal (Lesschen, J., et al., 2012). 

In de kaart bodem C toename bij geen grondbewerking in bijlage 2a is ook te zien dat er tussen de 

0,05 en de 0,1 ton C ·ha-1·jaar-1 kan worden vastgelegd (Lesschen, J., et al., 2012). In het rapport van 

(Koopmans,C., et al., 2018) wordt gesproken over een toename van 0,1 tot 0,2 ton C·ha-1·jaar-1.  

Bosaanleg 
Het gebied De Warren bestaat uit verschillende bodemtypen waaronder het type vWp (moerige 

podsolgronden met een moerige bovengrond). Bij verandering van het gebruik van het grasland 

bestaat de mogelijkheid om een toename te realiseren in bodemkoolstof. Uit het rapport (Lesschen, 

J., et al., 2012) blijkt dat er op moerige grond een mogelijkheid bestaat om de 

bodemkoolstofvoorraad aan te vullen. Hier wordt beweerd dat het omzetten van grasland naar 

akkerland de grootste winst oplevert ter aanvulling van de bodemkoolstofvoorraad. Omdat er in het 

gebied geen plaats is voor akkerbouw is deze optie discutabel. Tevens is het ook mogelijk een 

grasland om te zetten tot bos. De bodemkoolstofvoorraad wordt op deze manier aangevuld met 0,1 

ton koolstof·ha-1·jaar-1 (Lesschen, J., et al., 2012). 

Akkerrandenbeheer/Perceelrandenbeer 
Akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer heeft positieve effecten op de biodiversiteit in het 

landschap. Zo kunnen diverse insecten en vogels gebruik maken van dit onverstoorde deel van de 

akker. Dit kan bijdragen aan een natuurlijke plaagbestrijding. Tevens komt het perceelrandenbeheer 

overeen met grasland zonder grondbewerking. Door de perceelrand als een soort bufferstrook te 

beschouwen zorgt het ervoor dat nutriënten en pesticiden minder snel afspoelen. Dit komt doordat 

de perceelrand niet bespoten of bemest wordt (Lesschen, J., et al., 2012). Wel bestaat er het 

afwentelingseffect dat optreedt bij een verlaagde productie. De koolstofopslag die plaatsvindt onder 

deze perceelranden bedraagt tussen de 0,05 en de 0,1 ton C·ha-1. Dit is tevens afwijkend van de 

benadering van (Lesschen, J., et al., 2012), maar aangezien de bodembewerking gelijk is aan geen 

grondbewerking komt dit met elkaar overeen. Tevens beweert (Koopmans,C., et al., 2018) dat 

perceelranden op zandgrond in Brabant 0,001 t/m 0,025 ton C kan vastleggen ·ha-1·jaar-1.  

Leeftijd van het grasland 
De leeftijd van het grasland bepaalt mede dat er een zekere hoeveelheid koolstof kan worden 

opgeslagen in het beginstadium wanneer een perceel (met een lage koolstofvoorraad) opnieuw 

wordt ingezaaid met gras. In deze periode kan de meeste koolstof worden opgeslagen. Na het 

verstrijken van jaren zal er een natuurlijk evenwicht ontstaan die de afbraak en aanwas van koolstof 

in evenwicht brengt. Maar door het maaien en begrazen sterven de wortels af die voor lange tijd in 

de bodem achterblijven als een stabiele koolstofbron. Op zandgrond treedt er een toename van 1.87 

ton·ha-1·jaar-1 op, op een diepte van 10 cm en voor een diepte van 30 cm geldt een afname van 0,09 

ton·ha-1·jaar-1 (Koopmans, C., et al., 2019). Gezien over een heel jaar is er een toename van de 

bodemkoolstofvoorraad. Deze bedraagt 1.78 ton·ha-1·jaar-1. Er is momenteel een onderzoek gaande 

dat rekening houdt met kruidenrijk grasland, maar hiervan zijn de resultaten nog niet bekend over de 

potentie die het kruidenrijk grasland heeft (Koopmans, C., et al., 2019). Tevens geeft Koopmans aan 

dat er grote verschillen zijn bij het bouwplan aanpassen. Dit ligt voornamelijk bij het soort gewas wat 

er voorheen is verbouwd. 
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De Warren west 
De Warren west heeft een oppervlakte van ± 88 ha. 70% hiervan valt onder podsolgronden en kan 

door gebruik te maken van de maatregel geen grondbewerking/bouwplan aanpassen/ 

perceelrandenbeheer naar schatting 6 ton koolstof in de bodem opslaan. 

De jaarlijkse bijdrage van het 10-jarige grasland, draagt naar schatting bij aan een opslag van 110 ton 

koolstof. 

De totale hoeveelheid CO2 die kan worden afgevangen met geen grondbewerking/bouwplan 

aanpassen/perceelrandenbeheer bedraagt naar schatting ca.22 ton CO2·jaar-1 

De totale hoeveelheid CO2 die door het 10-jarige grasland wordt afgevangen is 403 ton CO2. Jaar-1. 

Door de maatregelen door te voeren zoals geen grondbewerking en perceelrandenbeheer kan het 

mogelijk zijn dat er een toename van CO2 opslag ontstaat in de vorm van koolstof op de 

podsolgronden, deze gaat vermoedelijk met ca.1,6% omhoog. 

De Warren oost 
De Warren oost zal voornamelijk verlies draaien door grasland te transformeren naar akkerland.  

Er komt 0,47 ton C·ha-1·jaar-1 vrij (Lesschen, J., et al., 2012) bij de transformatie van grasland naar 

akkerland. Door rekening te houden met de potentie om jaarlijks rond de 1,78 ton C·ha-1·jaar-1 af te 

vangen met een oud gras perceel is het verstandig om de CO2 uitstoot binnen de tuinderij te 

compenseren. Zo kan er ook nog akkerrandenbeheer gecombineerd worden en kunnen er enkele 

fruitbomen/planten worden gepland op een van de grasvelden. Deze benadering kan ervoor zorgen 

dat er een aandeel CO2 wordt gecompenseerd, maar de netto C berging zal afnemen. Eventuele 

maatregelen om C opslag te stimuleren op de gezamenlijke akker zijn in de bijlage 10.7 opgenomen 

afkomstig van (Koopmans,C., et al., 2018).  

Voor eventuele bevestiging van de hypothese zou het mogelijk kunnen zijn om te kijken of er ook 

werkelijk een toename van 1,6% in De Warren west wordt behaald.  

*De onderbouwing voor de maatregelen zijn afkomstig van verschillende onderzoeken waar veel 

onderlinge verschillen in te vinden zijn. Zo is het onderzoek van (Lesschen, J., et al., 2012) een 

benadering van de werkelijkheid door de modelparameters te hebben aangepast voor het MITERRA 

model (om bodem koolstof te berekenen) waarin de parameters voor grondbewerking (FMG) zijn 

aangepast. Dit onderzoek is op basis van GIS data en heeft daar afwijkingen in zitten. Ook is het een 

interpretatie die (Lesschen, J., et al., 2012) heeft gedaan om de parameters aan te passen volgens de 

tabel die in de bijlage 10.6 is opgenomen. Doordat de aangepaste (FMG) een interpretatie is kunnen 

hier wel enige vraagtekens bij worden gezet. Tevens heeft (Koopmans,C., et al., 2018) gerekend met 

data van (Lesschen, J., et al., 2012). Koopmans geeft tevens wel aan dat er een herziening nodig is 

van de methode die Lesschen heeft gebruikt. Tevens is er door (Koopmans, C., et al., 2019) nog een 

onderzoek gedaan vanuit het ministerie van landbouw, maar deze resultaten zijn niet 

gebiedsspecifiek. De resultaten zijn slechts een indicatie van de potentie die de maatregelen kunnen 

opleveren voor De Warren. Deze zijn zo specifiek mogelijk vertaalt voor De Warren. 

In bijlage 10.9 kunnen naar verwachting de weergegeven resultaten geboekt worden, de maatregelen 

zijn zo specifiek mogelijk vertaald voor De Warren. En zijn overzichtelijk in een tabel verwerkt. 
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3.2 Maatregelen CO2 opslag ten aanzien van People, Planet, Profit  
Hier worden de voordelen beschreven die van invloed zijn op People/Planet/Profit. De voordelen zijn 

vervolgens verwerkt in de duurzaamheidskubussen die in bijlage 10.15.1 zijn opgenomen. Door de 

onderbouwing is het mogelijk een prioritering te maken van welke punten het meest waardevol zijn 

omtrent het vastleggen van koolstof en de effecten die hier mee gepaard gaan. 

Welke optie levert het meest op ten aanzien van People? 

 Bouwplan aanpassen:  

Door het bouwplan aan te passen is het mogelijk om producten te produceren voor de lokale 

bevolking en diegenen die onder het minimum leven. 

 

 Geen grondbewerking:  

Door geen grondbewerking uit te voeren gaat het landschap er anders uit zien. De nieuwe 

aanpak zal ervoor zorgen dat er een natuurlijker beeld naar de voorbijgangers wordt 

overgedragen. De agrariër kan uitdragen waar hij voor staat.  

 

 Bos aanleg:  

Zorgt voor een divers landschap waarvan genoten kan worden. 

 

 Akkerranden/perceelrandenbeheer:  

Akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer zorgt voor een goede uitstraling van het gebied 

wat gecombineerd kan worden met eventueel diverse kruiden.  

 

 Leeftijd van grasland:  

Door de beperkte mate van landbewerking komt er minder fijnstof in de lucht, dat kan een 

positief effect hebben op de gezondheid. 

 

Welke optie levert het meest op ten aanzien van Planet? 

 Bouwplan aanpassen:  

Door het bouwplan aan te passen is het mogelijk het bodemleven te verbeteren in dit 

gebied. Het wordt namelijk vervangen door grasland wat de bodem rust geeft voor micro-

/macro-/meso- fauna. 

 

 Geen grondbewerking:  

Dit kan binnen De Warren op grote schaal worden toegepast en verstoort ook minder de 

micro-/macro-/meso- fauna. Tevens neemt de voedselvoorziening toe voor het bodemleven. 

Doordat het op grote schaal kan worden toegepast levert dit de grootste bijdrage aan CO2- 

opslag.  
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 Bosaanleg: 

Kan eventueel worden toegepast, maar op kleine schaal. Tevens zal het een positief effect 

hebben op de micro-/macro-/meso fauna wegens minder verstoring en het creëren van 

verschillende niches. Bos legt voornamelijk de CO2 vast in de vorm van hout. Een volwassen 

bos kan grote hoeveelheden CO2 opslaan, alleen in het geval van De Warren zal dit geen 

groot aandeel hebben.  

 

 Akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer:  

Door akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer toe toepassen is het mogelijk om huisvesting 

te bieden aan insecten/vogels en wordt wederom het bodemleven minder belast. De 

akkerranden zorgen er ook voor dat het oppervlaktewater minder wordt beïnvloed, dit door 

mindere mate van afspoeling. Akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer zorgt voor dezelfde 

mate van CO2 opslag als geen grondbewerking. 

 

 Leeftijd grasland:  

Door de leeftijd te verhogen van het grasland ontstaan er nieuwe evenwichten in de bodem 

die zo wel zorgen voor bodemopbouw, maar ook voor het verbeteren van het bodemleven. 

De leeftijd van een grasland bepaalt wel degelijk de hoeveelheid CO2 die kan worden 

opgeslagen in de bodem. Dit kan overal worden toegepast in De Warren behalve op de 

akkers. 

Welke optie levert het meest op ten aanzien van Profit?  

 Bouwplan aanpassen:  

Door het bouwplan wordt er slechts een dienst geleverd die ten goede komt aan personen 

die onder het minimum leven. Verdere winst zal dit na inzicht niet opleveren. 

 

 Geen grondbewerking:  

Geen grondbewerking kan ervoor zorgen dat het grasland minder productief is. Wanneer het 

echt nodig is zal er moeten worden ingegrepen. Tevens kan een divers palet van kruiden 

enigszins dit probleem beperken. Ecosysteemdiensten verbeteren in het gebied leidt tot 

minder benodigde bestrijdingsmiddelen, maar verbeterd ook de waterhuishouding en zo is 

het gebied beter bestand tegen droogte of hevige regenval (Koopmans, C., & van 

Opheusden, M., 2019). 

 

 Bosaanleg:  

Bosaanleg levert ecosysteemdiensten net zoals geen grondbewerking. Ook kan het bos hout 

leveren. Afhankelijk van wat hiermee gedaan wordt kan dit inkomen opleveren. Tevens zijn 

hier weer investeringen voor nieuw materiaal nodig. Daardoor is dit een mindere optie. 

 

 Akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer: 

Door akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer toe te passen is het goed mogelijk dat er een 

verlaagde productie van gras ontstaat. Wegens het niet bemesten van deze strook kan er een 

mestoverschot ontstaan. Eventueel is er een investering nodig om droge mest te 

produceren. Het levert wel ecosysteemdiensten zoals in ‘Geen grondbewerking’ staat 

beschreven. 

 

 Leeftijd van grasland: 
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Bij toenemende leeftijd van het grasland zal de productie vermoedelijk afnemen. Dit zorgt 

voor een verplaatsing van de productie. Dit is in de hierboven genoemde maatregelen ook 

het geval, als het probleem wordt verplaatst heeft dit negatieve effecten op de CO2 opslag 

en heeft de investering juist averechts gewerkt. Als er geen problemen optreden met 

eventueel voedseltekort is er geen probleem en blijft de opbrengst qua melk op het huidige 

niveau. 

 

3.3 Uitkomsten duurzaamheidskubus/MCA 
Basis beoordeling  
De duurzaamheidskubus is gebruikt om inzichtelijk te maken waar de kansen liggen voor People, 

Planet en Profit voor de maatregelen die zijn behandeld in de tekst. Uit de opgestelde 

duurzaamheidskubus (bijlage 10.15.1) kan worden geconcludeerd dat er slechts één maatregel is die 

het best scoort over alle linies. Dit is het realiseren van akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer. 

 10 van de 24 mogelijke punten  

Akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer 

 Tevens scoort geen grondbewerking boven gemiddeld met 8 van de 24 mogelijke punten. 

Geen grondbewerking voldoet niet aan de voorwaarde 25% boven het gemiddelde. 

Gewogen beoordeling  

 34 van de 66 mogelijke punten  

Akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer 

 Bouwplan aanpassen scoort gemiddeld en geen grondbewerking scoort onder gemiddeld.  

De uitkomst geeft wederom akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer als meest geschikte optie. 

Doordat er in de duurzaamheidskubus niet volkomen is gefocust op CO2 opslag is er een MCA 

opgesteld om een extra weging boven op de bestaande weging te geven. Deze weging is meer 

gefocust op de CO2 opslag. 

De uitkomsten zijn weergegeven in de bijlage 10.8. Hierin is de maatregel leeftijd gras weggelaten, 

deze is namelijk te combineren met de andere maatregelen behalve bosaanleg. 

Uit de MCA komt juist naar voren dat geen grondbewerking veel impact zal hebben op de CO2 opslag. 

Dit klopt aangezien de oppervlakte en potentie zeer groot is. De potentie is bepaald vanuit het BI. 

Het BI zal minder interesse hebben om een bos aan te planten. Dit is de reden waarom deze 0,5 

scoort in plaats van 1.  

Uit de combinatie van de duurzaamheidskubus en de MCA worden akkerrandenbeheer/ 

perceelrandenbeheer, geen grondbewerking en leeftijd gras als meest waardevol gezien ten opzichte 

van CO2 vastlegging. 

 

3.4 Welke SDG targets hebben verband met CO2 opslag op natuurlijke wijze? 
 

De volgende SDG’s zijn gerelateerd aan de maatregelen voor CO2 opslag op natuurlijke wijze in De 

Warren: 2.4, 3.9, 6.3, 12.2, 13.1 en 15.5. De benadering is in bijlage 10.16.1 beschreven. 
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3.5 Conclusie  
Uit de literatuurstudie zijn een 5-tal maatregelen naar voren gekomen die het meest geschikt leken 

voor toepassing in De Warren om CO2 op te slaan in de bodem. Door gebruik te hebben gemaakt van 

de duurzaamheidskubus en een beknopte MCA is de volgende bewering tot stand gekomen. Bij geen 

grondbewerking in combinatie met akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer en het verhogen van 

de leeftijd van het grasland is het mogelijk om CO2 af te vangen en op te slaan in de bodem. Dit is de 

meest voor de hand liggende manier om in De Warren CO2 op te slaan. Deze methode kan naar 

schatting een toename van 1,6% in de bodem koolstof voorraad veroorzaken per jaar ten opzichte 

van de 120 ton koolstof die nu aanwezig is per ha.  

Het akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer zal evenveel bijdragen aan CO2 opslag als geen 

grondbewerking maar scoort aanzienlijk hoger in de duurzaamheidskubus. Dit geeft ook aan dat 

akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer een goede oplossing is om CO2 vast te leggen, maar ook 

een positieve uitwerking heeft op People/Planet/Profit. 

De SDG’s die verband vertonen zijn: 2, 3, 6, 12, 13 en 15. Dit geeft aan dat het project bijdraagt aan 

de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Hieruit kan worden verklaard dat CO2 opslag op 

natuurlijke wijze bijdraagt aan de duurzaamheid van het project. 

 

3.6 Advies en aanbevelingen 
De maatregelen die gepland staan voor De Warren komen goed overeen met die in de literatuur. De 

gevonden maatregelen om CO2 te binden zijn akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer, geen 

grondbewerking in combinatie met grasland die een hogere leeftijd heeft. Deze maatregelen maken 

het mogelijk voor De Warren om bij te dragen aan een reductie van broeikasgassen. Deze 

maatregelen zorgen er wel voor dat er minder voedsel kan worden gewonnen voor het melkvee, 

maar het is niet bekend in wat voor getallen zich dit gaat uitdrukken. 

Op dit moment wordt het advies gegeven om de geplande maatregelen zoals akkerrandenbeheer/ 

perceelrandenbeheer door te laten gaan. Tevens kan ervoor worden gekozen om kruidenmengsels in 

te zaaien, maar de mate van CO2 opslag is nog niet in de literatuur naar voren gekomen. Hier wordt al 

wel onderzoek naar gedaan. De aanbeveling is om het onderzoek van Chris Koopmans in de gaten te 

houden op het gebied van CO2 vastleggende maatregelen op natuurlijke wijze.  

Doordat het onderzoek voornamelijk op literatuur is gebaseerd bestaat er een mate van onzekerheid 

over het aandeel CO2 dat kan worden opgeslagen. Om eventueel inzichtelijk te maken wat de 

resultaten zijn van de maatregelen is het verstandig een monitoring op te zetten en dit jaarlijks te 

evalueren. 
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4 Wat zijn de randvoorwaarden voor de inrichting van De 

Warren om een verbinding tussen de nabij gelegen 

Natura 2000 gebieden te vormen en deze te versterken?   
Om antwoord te kunnen geven op de vraag wat de randvoorwaarden zijn voor de inrichting van De 

Warren om een verbinding tussen de nabij gelegen Natura 2000 gebieden te vormen en deze te 

versterken is het belangrijk om eerst in beeld te krijgen, wat voor natuurwaarden in de twee Natura 

2000 gebieden aanwezig zijn. Hiervoor wordt naar de habitattypen en soorten gekeken die beide 

gebieden in overeenstemming hebben, met name: meervleermuis, Noordse woelmuis, 

porseleinhoen, kemphaan, rietzanger, kolgans, brandgans, smient en grutto. De soorten waar een 

verbinding moeilijk te plaatsen is, worden hier niet behandeld (vissen, met name Bittervoorn, Kleine 

Modderkruiper en Rivierdonderpad). Verder zijn dit alle soorten voor die de Groote Wielen 

aangewezen zijn, en stemmen allemaal overeen met die van de Alde Feanen. (Natura 2000, 2021) In 

bijlage 10.11 worden deze soorten kort beschreven. Voor de locatie van De Warren ten opzichte van 

de twee Natura 2000 gebieden zie bijlage 2a. 

4.1 Hoe kan De Warren een Natura 2000 gebied versterken/ ondersteunen? 
De Groote Wielen en de Alde Feanen zijn allebei vochtige tot natte gebieden met veel 

waterlichamen. Terwijl de Groote Wielen geen habitattypen aangewezen zijn, zijn in de Alde Feanen 

veel vegetatietypes die onder de richtlijnen voor kwetsbare habitattypes vallen. (Natura 2000, 2021) 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de gebieden zie bijlage 10.10. 

Ondersteuning Fauna 
Om een Natura 2000 gebied te versterken is het belangrijk, de waarden die een gebied heeft met 

maatregelen te ondersteunen om de soorten een groter leef-, slaap-, en foerageergebied te geven, 

zodat de populaties kunnen groeien of tenminste stabiel blijven. 

De soorten die in beide gebieden aanwezig zijn, en vooral diegene die al bedreigd, kwetsbaar, en in 

aantallen afgenomen zijn, hebben vaak overeenstemming qua ecologische vereisten voor hun 

leefgebied. Zo werd in alle gevallen de aanwezigheid van water of in de nabijheid van of in het 

leefgebied zelf vereist (zie bijlage 10.11). 

Zoogdieren 
De Meervleermuis (Myotis dasycneme) 

De meervleermuis leeft in de nabijheid van water, maar slaapt in diverse soorten gebouwen. Zij 

houdt van open wateren, allerlei soorten watergangen, oevers en plassen om te foerageren. 

Beschutting van riet- of andere oevervegetaties, ook bosranden en boomgroepen zijn zeer welkom. 

(Zoogdiervereniging, 2021). In het veenweidegebied is jagen boven grasland en sloten echter ook 

heel belangrijk (Limpens, 2005). 

De Noordse Woelmuis (Alexandramys oeconomus arenicola) 

Voor de Noordse woelmuis is een vochtige tot natte graslandschap heel belangrijk om de enige soort 

woelmuisachtige te blijven in een gebied. Hij is heel gevoelig voor concurrentie, maar kan op kleine 

eilanden als enige woelmuis soort goed leven, omdat hij tegenover andere woelmuisachtigen geen 

watervrees heeft. Het probleem is, dat de Noordse woelmuis een relatief groot gebied nodig heeft 

(een mannetje op een gebied van 2000m2, vrouwtjes hebben een gebied van gemiddeld 500m2, maar 

kunnen met gebieden van andere vrouwtjes overlappen) en daarbij ook heel territoriaal is. 

(Zoogdiervereniging, 2021). De Noordse woelmuis is echter de enige prioritaire soort in Nederland 
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die in de Habitatrichtlijn opgenomen is en heeft een heel groot belang omdat deze ondersoort alleen 

in Nederland voorkomt (Natura 2000, 2021). Een leefgebied voor deze soort te schaffen en daarmee 

aan de bescherming van de Noordse woelmuis bij te dragen heeft enig prioriteit voor De Warren. 

Maatregelen om de Noordse woelmuis te beschermen zullen altijd in overleg met een deskundige 

worden uitgeoefend (Zoogdiervereniging, 2021). 

Vogels 
De meeste vogelsoorten die in de Natura 2000 gebieden voorkomen zijn vergelijkbaar qua 

ecologische vereisten. Zo hebben porseleinhoen, kemphaan, rietzanger, smient en grutto en vochtige 

tot natte gras-, heide-, of veenweidelandschap nodig, vaak extensief beheerd en kruidenrijk als leef- 

en/of foerageergebied. En plas-dras weidegebied is voor de grutto heel belangrijk, maar is ook van 

voordeel voor de andere vogels. De ganzen houden meer van een intensief beheerd grasland om te 

foerageren, maar rusten op open wateren, zand- of modderbanken (brandgans ook in 

foerageergebieden). (Kwak, van Beusekom, Foppen, Kooijmans, & de Pater, 2018) (Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2021) (Natura 2000, 2021) (Sovon, 2021) (Vogelbescherming 

Nederland, 2021) 

Ondersteuning Flora 
Er zijn een aantal habitattypen waarvoor de Alde Feanen zijn aangewezen, de Groote Wielen zijn niet 

aangewezen voor habitattypen. In de Groote Wielen zijn wel habitattypen welke belangrijk zijn voor 

habitatrichtlijnsoorten en/of vogels die opgenomen zijn in de habitat- en vogelrichtlijnen. Om de 

vegetatie in beide gebieden te ondersteunen zonder maatregelen op te stellen die direct in het 

gebied van toepassing zijn, is het belangrijk om te weten, waarvoor de vegetatie gevoelig is. Stikstof 

overbelasting is voor beide gebieden fataal. Ook is overbelasting stikstof alleen voor de Alde Feanen 

aangewezen als probleem voor het gehele gebied (Natura 2000, n.d.), maar zijn er toch enkele 

planten in de Groote Wielen aanwezig, die ook onder de overbelasting stikstof leiden (RIVM, 2021). 

In bijlage 10.12 zijn een aantal kaarten en diagrammen te vinden die de stikstofproblematiek nader 

verklaren. Stikstofdepositie is vooral in de Alde Feanen een belangrijk en bekend probleem, omdat 

de vegetatie bestaande uit blauwgraslanden, veenmosrietlanden en vochtige heiden in het gebied er 

heel gevoelig voor is. In de Groote Wielen wordt de Kritische Depositie Waarde (KDW) voor de 

aanwezige habitattypen niet overschreden. Alleen zijn de vogel- en andere diersoorten die in dit 

gebied leven en foerageren wel gevoelig voor stikstof. In beide gebieden is landbouw de grootste 

veroorzaker van stikstofdepositie (voor de precieze verdeling van bronnen zie bijlage 10.12). (RIVM, 

2021) Vermindering van mestaanwending, meer beweiding en minder stallen rundvee zouden de 

aanpak voor minder stikstof ondersteunen. In de buurt van de Natura 2000 gebieden is dit ook van 

groot belang om de vegetatie in de gebieden te ondersteunen en te versterken.  

Overige natuurwaardes met belang voor De Warren 

Behalve de bovengenoemde dier- en vegetatie-soorten is het ook belangrijk om de EHS-gebieden 

“het Bergumermeer” en “de Leijen” te noemen. De Warren ligt centraal tussen de twee 

bovengenoemde Natura 2000 en de twee EHS gebieden (zie bijlage 2a). In De Warren komt naast 

drie vogelsoorten waarvoor de Natura 2000 gebieden aangewezen zijn ook nog een aantal andere 

diersoorten voor die enig belang hebben. Zes vogelsoorten die op de rode lijst staan (torenvalk, 

zeearend, ransuil, koekoek, roerdomp en boomvalk) werden in De Warren (nabij) broedend en 

foeragerend waargenomen (Claassen, 2021). Doordat de Warren zo centraal tussen de EHS- en 

Natura 2000 gebieden ligt, wordt een mooie aansluiting, zo te zeggen een stepping stone, gecreëerd 

voor en tussen deze gebieden. Hierdoor worden de nabij gelegen gebieden en de daar voorkomende 

(en deels beschermde) soorten verder versterkt en ondersteund.  De EHS-gebieden en de daar 

voorkomende soorten werden hier verder niet behandeld. 
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4.2 Wat voor verbinding is er momenteel aanwezig? 
In de huidige situatie (verschillende landschapstypes, monotoon grasland, mestaanwending met 

onder ander kunstmest, maisakkers, houtsingels met hiaten, aanwezige open wateren en 

watergangen) komen al een aantal vogels en zoogdieren in het gebied voor. Er werd een 

inventarisatie gemaakt, waar onder andere de kolgans, brandgans, en de rietzanger werden 

waargenomen (Claassen, 2021). Dit zijn al drie van de acht beschreven soorten waarvoor de twee 

Natura 2000 gebieden zijn aangewezen. Deze waarnemingen baseren echter op een inventarisatie 

van een enkel persoon. Het is goed mogelijk dat er nog meer soorten in De Warren te vinden zijn die 

voor de verbinding van belang zijn. De verbinding die momenteel tussen de twee Natura 2000 

gebieden bestaat, is het open grasland, waar de ganzen foerageren. De sloten en rietoevers zijn 

aantrekkelijk voor de rietzanger. Door het coulisselandschap en de houtsingels worden roofvogels 

aangetrokken, voor die de Natura 2000 gebieden echter niet aangewezen zijn, toch staan enkele van 

de waargenomen vogels op de rode lijst, en is dit een sterke punt van De Warren. 

4.3 Hoe wordt een aansluiting gecreëerd met een Natura 2000 gebied? 
Een aansluiting is alleen mogelijk voor dieren die sowieso van nature al een groot gebied bewonen of 

doortrekken. Trekvogels, maar ook broedvogels die grotere afstanden op een dag vliegen om te 

foerageren en te rusten kunnen makkelijk in een gebied terecht komen, wat op een vijf kilometer 

afstand ligt. Het trekgedrag van meervleermuizen is voor een groot deel niet bekend (vooral waar ze 

overwinteren), maar jagen ze in de buurt van open wateren en waterwegen en trekken graag langs 

houtsingels en boomgroepen (Limpens, 2005). Voor de grutto en andere weidevogels is mozaïek-

beheer van een gebied een goed maatregel om te nemen, alleen is hiervoor zo´n 1000 ha 

aaneengesloten gebied nodig met kruidenrijk grasland, plas-dras en een hoog waterpeil. Voor 

kleinere gebieden kunnen goed andere maatregelen genomen worden, zoals laat maaien en nog wel 

kruidenrijk grasland met kuikenvelden en graslanden met rustperioden, en een plas-dras gebied. Ook 

zullen de slootranden niet gemaaid worden en minder of geen mest op randen en delen van percelen 

gebruikt worden. (Manhoudt, 2020)  

Met deze maatregelen hebben vogels het makkelijker om van een gebied tot een ander te komen, ze 

hebben in totaal een groter leefgebied en worden in aantallen versterkt. De vegetatie is sterk 

afhankelijk van de lokale bodemopbouw en een aansluiting met een gebied dat op een vijf kilometer 

afstand ligt te creëren is niet echt mogelijk. 

4.4 Wat zijn de inrichtingsvoorwaarden voor het gebied en kunnen deze in 

overeenstemming zijn met de geplande maatregelen? 
De inrichtingsvoorwaarden voor het plangebied om de twee Natura 2000-gebieden te verbinden 

en/of te versterken, kunnen aan de hand van de voorafgaande deelvragen beantwoord worden. Zo is 

het belangrijk om voor de vogels, de Noordse woelmuis en de meervleermuis een gebied te schaffen, 

wat op hun ecologische vereisten voor het leef- en foerageergebied past. Met name, veel 

watergangen, open wateren met natuurlijke oevers, plas-dras, kruidenrijk grasland met veel 

bodemleven, laat, niet, of alleen percelen maaien. De Noordse woelmuis kan goed op eilanden 

overleven, waar geen andere woelmuisachtigen zijn. 

De voorgestelde maatregelen in het BI (zie bijlage10.1) en de inrichtingsvoorwaarden om een 

verbinding tussen de Natura 2000 gebieden te schaffen, stemmen in veel punten met elkaar 

overeen. Vooral de geplande maatregelen voor gebied west vormen een versterking voor de soorten 

die in de Natura 2000 gebieden voorkomen. De geplande vernatting van percelen in de winter en het 

voorjaar is een goed optie om een tijdelijke plas-dras te creëren. Voor de Grutto is een plas-dras 

gebied heel belangrijk en ook dat perceelranden bij de eerste snee niet gemaaid worden. Echter is de 
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Grutto in aantallen in april het sterkst en verblijft deze tot augustus in Nederland, waarvoor hij een 

langere periode nodig heeft om te broeden dan waar de het BI naar streeft. Een plas-dras gebied in 

het voorjaar kan wél als foerageergebied dienen voor de grutto en is nog wél als een ondersteuning 

op te vatten. 

Kruidenrijk grasland geeft bijna alle soorten voor die de Natura 2000 gebieden aangewezen zijn een 

optie om te foerageren. Alleen de ganzen houden meer van intensief beheerde gebieden. Het 

verdwijnen van mais leidt tot een groter foerageergebied in totaal, voor de genoemde soorten. 

De natte ecologische verbinding van oost naar west geeft de vogelsoorten een rust- en foerageer-

mogelijkheid, maar maakt ook deel uit als foerageergebied voor de meervleermuis. 

De afbouw van kunstmestgebruik is voor de stikstofgevoelige vegetatie in de Natura 2000 gebieden 

heel belangrijk en werkt tot een grote mate zeer versterkend. Ook de optie om sommige percelen te 

beweiden leidt tot minder mestaanwending en minder stikstofdepositie. 

Het stoppen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen versterkt de biodiversiteit doordat er meer 

insecten leven, het bodemleven stijgt, de gezondheid van planten en bodem beschermd wordt en 

vogels daardoor meer voedsel vinden. Ook de grondwaterkwaliteit zowel als de waterkwaliteit van 

de sloten zal verbeterd worden. Dit kan ook bijdragen aan een verbeterde waterkwaliteit van de 

Wide Ie.  

De houtsingels bieden de meervleermuis een beschermt gebied om te vliegen. Doordat deze 

regelmatig aangevuld worden, kan de meervleermuis langs deze houtsingels trekken van rust- naar 

jachtgebied en terug.  

In totaal kunnen de geplande maatregelen voor gebied west een goede verbinding uitmaken voor de 

twee Natura 2000 gebieden. De maatregelen voor gebied oost maken geen groot deel uit voor de 

versterking en verbinding van de Natura 2000 gebieden. Wél in de zin dat in het gebied meer 

biodiversiteit ontstaat en minder mest gebruikt wordt, wat leidt tot een positieve versterking van de 

genoemde gebieden. 

4.5 Maatregelen verbinding Natura 2000 gebieden ten aanzien van People, Planet en 

Profit 
Wat levert de verbinding op ten aanzien van People?  
De verbinding van de twee Natura 2000 gebieden levert enig effect op ten aanzien van People. 

Doordat de twee gebieden versterkt en verbonden worden, kan dit leiden tot een groter aantal 

vogels, wat recreanten aantrekt, voornamelijk vogelaars. Doordat de wandel- en fietspaden aan de 

randen van het gebied blijven, worden de vogels niet verstoort. Allen is het daardoor ook mogelijk 

dat de recreanten geen goed zicht krijgen op de dieren in het gebied. Wel is het een mooier plek om 

te wandelen of te fietsen als er geen monotoon grasland meer overheerst. 

Wat levert de verbinding op ten aanzien van Planet? 
De verbinding van de twee gebieden levert ten aanzien van Planet heel veel op. Met name de 

uitbreiding van het broed- en foerageergebied van rode-lijst-soorten en soorten waarvoor de Natura 

2000 gebieden aangewezen zijn. Hier zijn vooral te noemen: een vergroting van het foerageer- en 

leefgebied van de meervleermuis, eventueel een leefgebied voor de Noordse woelmuis, een 

vergroting van de rust-, foerageer-, en broedgebieden van porseleinhoen, kemphaan, rietzanger en 

smient, de vergroting van het foerageergebied van de grutto. Bovendien leiden de geplande 

maatregelen tot een verhoging in biodiversiteit in het gebied, hierdoor wordt een leefgebied 

gecreëerd voor meer insecten en andere soorten vogels, zoals krakeend, kuifeend, slobeend, 
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bergeend, kievit, wulp, scholekster, tureluur, gele kwikstaart, graspieper, veldleeuwerik en patrijs 

(Schoppers, 2020). Het bodemleven wordt verbeterd, stikstofdepositie wordt verminderd. Door de 

vernatting wordt hittestress in het gebied verminderd. In totaal dragen al deze maatregelen bij tot 

een betere klimaatadaptatie van het gehele gebied. 

Wat levert de verbinding op ten aanzien van Profit? 
De verbinding, en vooral de overgang naar kruidenrijk grasland kan leiden tot een verminderde 

gewasopbrengst. De gemiddelde gewasopbrengst van kruidenrijk grasland is 5-8 ton ds/ha/jaar 

(Vogelbescherming Nederland, n.d.). Echter is het gehalte aan (spoor-)elementen en mineralen hoger 

dan bij hoogproductief gras en mais. Hierdoor hebben de koeien een verbeterde weerstand wat 

resulteert in mindere mate antibiotica gebruik. Het kost verder geen melkopbrengst, als 25-30% 

kruidenrijk gras bij conventioneel ruwvoer gemengd wordt. (Praktijknetwerk 'Natuurlijk' kruidenrijk 

gras voor de veehouderij, n.d.). 

4.6 Uitkomsten duurzaamheidskubus 
De duurzaamheidskubus (zie bijlage Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) is gebruikt om inzichtelijk 

te maken waar de meeste meerwaarde ontstaat bij het realiseren van de geplande maatregelen ten 

opzichte van een verbinding van de twee Natura 2000 gebieden. Hier zijn de suggesties vanuit het BI 

in verwerkt. 

Basisbeoordeling 
De volgende punten voldoen aan het criterium van 25% boven het gemiddelde: 

 13 van de 24 mogelijke punten: 

Natte ecologische verbinding als natuurvriendelijke oever (verbrede sloot met flauw talud) 

 12 van de 24 mogelijke punten: 

Geen bestrijdingsmiddelen meer 

Meer beweiding 

Percelen incidenteel vernatten (in winter en voorjaar) 

Gewogen beoordeling  
De volgende punten voldoen aan het criterium van 25% boven het gemiddelde: 

 36 van de 66 mogelijke punten: 

Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen meer 

Natte ecologische verbinding als natuurvriendelijke oever (verbrede sloot met flauw talud) 

Percelen incidenteel vernatten (in winter en voorjaar) 

4.7 Welke SDG targets hebben verband met het verbinden van de gebieden? 
Het vormen van een verbinding tussen de twee Natura 2000 gebieden leidt tot het ondersteunen van 

het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Door de geplande 

maatregelen toe te passen in het gebied en daarmee een verbinding tussen de twee Natura 2000 

gebieden te vormen, worden meerdere SDG-targets benaderd. Met name SDG 2 (2.4, 2.5), SDG 8 

(8.3, 8.4), SDG 11 (11.4, 11.6, 11.7, 11.a), SDG 12 (12.1, 12.2, 12.4, 12.b) en SDG 13 (13.1, 13.2). Deze 

ontwikkelingsdoelen worden in bijlage 10.16.2 verder beschreven. 

4.8 Conclusie 
Als de geplande maatregelen doorgaan, wordt door het westelijke gedeelte een goede basis voor een 

stepping stone dan wel een verbinding tussen de Alde Feanen en de Groote Wielen gecreëerd. 

Vooral het kruidenrijk grasland, het niet maaien van perceelranden, afspraken maken voor maaidata, 

de opvulling van hiaten in de houtsingels, de natte verbinding tussen oost en west met een 
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verbreedde sloot en het aanmaken van een tijdelijke plas-dras in het gebied leiden tot een stabieler 

en gezonder ecosysteem in De Warren. De verminderde mestaanwending draagt bij voor minder 

stikstofdepositie en leidt tot een ondersteunende factor voor stikstofgevoelige planten in de Alde 

Feanen. De soorten waarvoor de Natura 2000 gebieden aangewezen zijn, worden ondersteund en 

versterkt, door meer watergangen, vernatting van het gebied en vooral het kruidenrijk grasland. Het 

oostelijke gedeelte van het gebied wordt niet benaderd als verbindingsoptie voor de twee gebieden, 

maar heeft door minder mestaanwending en verhoging van de biodiversiteit ook enig positieve 

effecten erop. 

4.9 Advies en aanbevelingen 
Voor de toekomst is het belangrijk, om een gebiedsinventarisatie te doen, als mogelijk voor een 

langere termijn om inzicht te krijgen in (vogel-) soorten (ook voor de Noordse woelmuis en 

meervleermuis) en hun gedrag in het gebied. Ook zijn afspraken voor de maaidata en het uitstellen 

ervan voor sommige percelen in de latere toekomst heel belangrijk als er nieuwe broedvogels 

aanwezig zijn in het gebied. Hiervoor moeten broedplekken en nesten geïnventariseerd worden om 

de kuikens niet te verstoren of te doden tijdens het maaien. Als het gebied voor de bescherming van 

de Noordse woelmuis zal fungeren, is het bovendien belangrijk een gedetailleerde planning op te 

stellen en dit vakkundig te doen. Om een breder beeld te schaffen, kan een monitoring opgestart 

worden met rode-lijst soorten en soorten die deel uitmaken van de Natura 2000- en EHS-gebieden. 

Doordat de EHS-gebieden hier verder niet behandeld werden, is het zinnig om hiervoor ook nog te 

onderzoeken in welke mate De Warren ondersteuning en bescherming voor de soorten in en de EHS-

gebieden zelf kunnen bieden. 
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5 Wat is de meerwaarde van een tuinderij voor de lokale bevolking? 
 
Door het opzetten van een tuinderij voor het burgerinitiatief is het mogelijk burgers hierbij te 
betrekken. Dit geldt wel voor de burgers die zich voelen aangesproken door de idealen die het 
initiatief uitdraagt. De doelgroepen die hier onder vallen zullen beperkt blijven en het initiatief zal 
enkel mensen aantrekken die overeenstemming vinden met de idealen. Het uitdragen van idealen en 
het goed onderhouden van de PR van de tuinderij kan ervoor zorgen dat er een groter publiek wordt 
bereikt dat dezelfde idealen heeft of zich hier door voelt aangesproken (Ishi Crosby). 
Personen die worden aangetrokken zijn vermoedelijk: 

 Burgers die bewuste keuzes maken voor de consumptie van voedsel. 

 Burgers die affiniteit hebben met het produceren van voedsel. 

 Burgers die wel affiniteit hebben met tuinieren maar er geen ruimte voor hebben. 

 Burgers die een steentje willen bijdragen aan de maatschappelijke idealen van het initiatief. 

 Afnemers die de geworven producten kunnen verwerken/ gebruiken. 
 

Er is een zekere mate van angst om het unieke lokale landschap en de lokale samenhang tussen 
burgers te verliezen ten gevolge van globalisering. Dit wordt gevoed met angst voor onpersoonlijke 
processen die ingrijpend zijn op de leefomgeving, waar de burger weinig grip op heeft (zoals 
gemeentelijke besluitvorming etc.). Dit kan resulteren in mensen die zich willen inzetten voor het 
behoud van lokale landschappen waar ze zich verbonden mee voelen (van Dam, R.,During, R., & 
Salverda, I., 2008).  

 

5.1 Waarom tuinieren mensen (motieven) 
De motieven waarom mensen aan tuinieren doen lopen uiteen, maar in zekere mate wordt 

gezondheid sterk vertegenwoordigd als motivatie (Custer, M.H.G., van den Berg, A.E., 2007). 

Voor de totstandkoming van de drang om te gaan tuinieren zijn enkele motieven verder uitgediept. 

De motieven die veelal vertegenwoordigd worden zijn: 

 Ontspanning 

 Creativiteit 

 Fysieke gezondheid 

 Diep geworteld 

 Voldoening 

 Educatie 

 De seizoens-beleving  

 Het milieu  

 

Ontspanning 
Tuinieren kan zorgen voor ontspanning, dit kan zich uiten in het teder verzorgen van het gewas en 

het onthaasten van de geest door minder bezig te zijn met hedendaagse intensieve activiteiten. Dit in 

overeenstemming met het aanwezig zijn in de natuur. Uit eerder onderzoek blijkt dat ontspanning 

door natuur ontstaat door afleiding van andere nieuwe dingen en afwezigheid van afleiding 

waardoor je meer tot je zelf kan komen. De nieuwe afleiding wordt beschreven als het voelen van de 

wind, geuren en geluiden van fauna etc. Hierbij speelt het verassingseffect ook mee, dit treedt op 

wanneer het zintuig wordt geprikkeld op een onverwacht moment (Luttik, J., et,al., 2005). Ditzelfde 

verassingseffect zou prima kunnen worden waargenomen in een tuinderij waar het rustig is. Hier 

kunnen vogels, bodemleven, wind, geuren en smaakbeleving van geoogste producten voor het 
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verassingseffect zorgen. De tweede vorm van ontspanning is het rustgevende effect van de natuur. 

Dit kan bestaan uit geen horizonvervuiling, geluidsoverlast, stank, etc. Er zijn onder andere twee 

theorieën die dit bevestigen: het psycho-evolutionair perspectief en de restoratie theorie van Kaplan. 

De eerste theorie stelt dat natuur positieve gevoelens losmaakt die vervolgens negatieve gedachten 

uitbannen. Dit zorgt voor een verlichte mate van stress die het individu in staat stelt om de volgende 

taak uit te voeren. De tweede theorie stelt dat het neurocognitief remmend systeem wordt ontlast 

door de aanwezige interessante natuuraspecten (de prikkeling), dit gaat vermoeidheid en stress 

tegen. 

Uit aanvullend onderzoek blijkt dat de ontspannende werking van de natuur bevestigd wordt (van 

den Dop, T., 2014). 

Creativiteit 
Creativiteit kan worden geuit in wat voor gewassen er worden geplant en op welke manier ze 

worden geplant, hierin kan de vrije geest zijn gang gaan. Door aanwezig te zijn in de natuur is het 

goed mogelijk om inspiratie op te doen. Het gaat dan voornamelijk om kleuren, licht of compositie. 

Inspiratie hangt hier samen met fascinatie en het opdoen van nieuwe energie (Luttik, J., et,al., 2005). 

In de tuinderij kunnen verschillende soorten beplanting zorgen voor dit contrast. Het contrast en het 

werken in de tuinderij zal de creativiteit ten goede komen. Er is gebleken uit twee studies dat 

kinderen in groene speelplaatsen creatiever speelgedrag vertonen dan wanneer een speelplaats 

minder groen is (van den Berg, A., de Hek, E., 2009). Dit is maar een matige onderbouwing van de 

stimuli van creativiteit, maar zoals wordt aangegeven zorgt de groene voorziening voor een toename 

van creativiteit. Het aanwezig zijn in een maatschappelijke tuinderij heeft veel overeenkomst. Het is 

namelijk te interpreteren als een speelplaats voor voornamelijk volwassenen.  

Fysieke gezondheid 
Het kan ook een reden zijn om te gaan tuinieren om aan de fysieke gezondheid te werken. Door in 

beweging te komen en verse producten te consumeren die van het land afkomstig zijn, kan hieraan 

worden bijgedragen. Bijvoorbeeld het consumeren van niet bespoten groenten en fruit kan hieraan 

een zekere bijdrage leveren. Herstel is één van de punten die het meest overeenkomt met de fysieke 

gezondheid. In het rapport van (Luttik, J., et,al., 2005) wordt voornamelijk gesproken over herstel. 

Van ontspanning en inspanning is het niet duidelijk hoe dit bijdraagt, maar er wordt gesproken over 

de batterij opladen en herstel van psychische inspanningen afkomstig uit de afgenomen enquête van 

(Luttik, J., et,al., 2005). Tevens is het in beweging komen van groot belang voor de fysieke 

gezondheid. Hierbij draagt de activiteit die iemand uitvoert in de tuinderij bij aan het energieverbruik 

van het lichaam.  

Dit zorgt ervoor dat er geen bewegingsarmoede ontstaat die leidt tot een energiecrisis in ons 

lichaam. Wanneer het energieverbruik van een persoon te laag is kan dit resulteren in een gevaar 

voor de gezondheid. Zo resulteert te weinig beweging in vroegtijdige veroudering van het lichaam en 

afname van de fysieke fitheid (de Greef. M., 2009).  

Enerzijds is aangetoond dat beweging resulteert in een vermindering van de milde en matige vormen 

van depressie (de Greef. M., 2009). Toch is het wel zo dat gezondheid niet enkel bestaat uit het 

verband tussen bewegen en verminderde vorm van depressie. Zo kan het ook zijn dat de deelname 

aan de gezonde activiteit kan resulteren in betere keuzes, zoals: schadelijke sociale omgevingen 

vermijden en deelname aan de tuinderij. Een onderzoek tussen bankmedewerkers heeft 

aangetoond: wanneer er meer gesport wordt ontstaat er een verbeterde energiehuishouding die het 

verzuim doet dalen, dit is in combinatie met een verminderde mate van alcoholconsumptie 

(Koenders, P.G., & van Deursen, C.G.L., 2009). Tevens overweegt Niemand aan de zijlijn om mensen 

http://www.gybocare.be/docs/rapport-belang_van_bewegen.pdf
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met psychische klachten, licht geestelijk gehandicapten e.d. onder begeleiding te werk te stellen in 

de tuinderij, zodat zij op deze manier weer regelmaat en voldoening in het leven te krijgen.  
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Diep geworteld 
Het begrip biophilia is hier goed van toepassing. Dit begrip is als eerst gebruikt door de Harvard 

student Edward Wilson die biophilia beschrijft als: “Biophilia is het resultaat van een biologisch 

evolutieproces. Onze genetische ontwikkeling draagt een diepe imprint van onze verhouding tot 

natuur, landschap en omgeving en alle organismen die daarin leven. Biophilia is inherent aan onze 

biologische conditie en onderdeel van onze evolutionaire erfenis en onze competitieve en genetische 

positie. Deze biologische factoren moeten begrepen worden in samenhang met de wijze waarop 

biophilia in menselijke culturen uitdrukking vindt. De verhouding tot het levende strekt verder dan 

een louter materiële en fysieke noodzaak en omvat de esthetische, intellectuele, cognitieve, vooral 

ook empathische en spirituele betekenissen van natuur, die ten diepste verbonden zijn met het 

zoeken naar zingeving in en met de wereld” (de Jong, E.A., 2018). 

Voldoening  
Van veel activiteiten die worden uitgevoerd door de mens is het lastig om meteen een resultaat te 

zien. Dit is met tuinieren niet het geval, hier kan de arbeid die erin gestopt is al snel resulteren tot 

resultaat en kan in zekere zin voldoening bieden. Tevens wordt er in het onderzoek (Veen, E.; et al., 

2019) gesproken over voldoening als: “een leuk tijdverdrijf’’, “een hobby die voldoening geeft en ook 

nog een gezond en goed smaakvol product oplevert”. 

Educatie 
Educatie is één van de motivaties die genoemd wordt in verschillende studies. In de studie van (Veen, 

E.; et al., 2019) is duidelijk te zien dat educatie een belangrijk element vormt om bij te dragen aan 

een tuinderij. In de studie hebben 853 respondenten de enquête ingevuld. Hiervan is 59% in 

aanraking geweest met een schooltuin. 23% plukt of oogst eetbare gewassen in een pluk of zelf 

oogsttuin. Op basis van de 853 respondenten zijn er 572 actief bezig met vensterbank, achtertuin, 

volkstuin en wildpluk bezigheden om groenten etc. te kweken. Dit wil zeggen dat ± 55% van het 

totale aantal deelnemers de huidige activiteit vermoedelijk te danken heeft aan de educatie over 

voedselproductie. De manier waarop educatie kan worden gegeven kan bestaan uit een 

samengesteld lespakket of een al bestaand lespakket bijvoorbeeld (Velt Samen Eco Actief, 2021) voor 

kinderen, maar lezingen en informatie kunnen ook worden gedeeld op een tuinderij. Bij het leren 

over de natuur moet er een dynamisch landschap aanwezig zijn om steeds opnieuw nieuwe 

veranderingen te zien. Zo kan verschillende soortenkennis worden ontwikkeld rond flora en fauna en 

eventuele natuurlijke processen die een rol spelen op de omgeving van de tuinderij (Luttik, J., et,al., 

2005).  

Seizoens-beleving  
Door het bewust bezig zijn met het planten en het oogsten van een gewas worden seizoenen op een 

andere manier beleefd. Er kan naar zekere momenten van seizoenen worden toegeleefd om 

groenten en andere geteelde gewassen te oogsten. Dit kan worden beschouwd als seizoens-beleving. 

Hieronder kunnen de volgende punten ook worden opgesomd: de geur van het seizoen, het 

verkleuren van loofbomen en de diverse geuren die vrijkomen bij landbouw (Coeterier, J.F., 2002). 

Deze seizoens-belevingen zijn goed voor te stellen in het gebied De Warren waar de tuinderij aan 

landbouwpercelen grenst. Deze worden omringd met houtwallen met de aanwezige loofbomen. 

Het milieu  
Het milieu is onder andere ook één van de aspecten die in het lijstje kan worden opgenomen. 

Vanuit verschillende overtuigingen kunnen mensen zich prettig voelen bij het zelf verbouwen van 

voedsel en zo minder bij te dragen aan de intensieve landbouw. Het begrip duurzaamheid kan 

worden gekarakteriseerd als onderdeel dat bijdraagt aan het milieu. In het onderzoek (Veen, E.; et 

al., 2019) wordt er niet veel ingegaan op het begrip duurzaamheid, maar nadat hier verder op door is 
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gevraagd zijn er respondenten die reageren met: telen zonder gifstoffen en minder afval produceren. 

Maar over het algemeen wordt het milieu in dit onderzoek niet sterk vertegenwoordigd. Het is wel zo 

dat het milieu minder belast wordt door minder intensieve landbouw. Zo worden er geen of minder 

tractoren gebruikt en worden pesticiden uitgebannen of beperkt. Producten die lokaal worden 

verkocht met plastic verpakkingen kunnen worden vermeden. Door juist deze kleine veranderingen 

kan worden gezegd dat milieu wijd wordt gedragen over de toekomstvisie van de tuinderij. Dit zorgt 

namelijk voor korte ketens en zal een steentje bijdragen aan een mindere mate van impact door het 

voedselsysteem.  

5.2 Meerwaarde ten opzichte van People, Planet, Profit 
Door de onderbouwing is het mogelijk een prioritering te maken van welke punten het meest 

waardevol zijn voor de tuinderij. De punten zijn deels afkomstig uit het BI (De Warren Natuurlijk 

Groen, 2020). 

Wat levert een tuinderij op ten aanzien van People? 
In dit deel wordt de onderbouwing van een lokale tuinderij puntsgewijs benoemd. De genoemde 
punten zullen samenhang vertonen tussen het realiseren van de tuinderij en de aspecten die invloed 
hebben op de samenleving. De onderbouwing is te vinden in bijlage Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden.. 

 Een plaats om samen te komen waar jong en oud elkaar kunnen ondersteunen in het 

overdragen van kennis op het gebied van tuinieren en levenslessen. 

 Het tot stand brengen van een netwerk van mensen die zich in willen zetten voor een 

alternatief voedselsysteem. 

 De tuinderij kan fungeren als recreatie door het openstellen van de tuinderij (dit kan op 

vastgestelde tijden zijn).  

 Bewustwording van mensen hoe voedsel wordt geproduceerd wat kan resulteren in het 

vermogen om betere bestedingskeuzes te maken. 

 Wanneer 10% van de opbrengsten bij de minderbedeelden van de lokale samenleving 

terecht komen zal dit een positieve impuls hebben op hun bestedingsbudget. 

 Nevenactiviteiten die ontstaan door community supported agriculture. 

 Het verminderen van de mate van isolatie die wordt ervaren door het brengen van een 

bezoek aan de tuinderij. 

 Een gemeenschapsgevoel kan versterkt worden door het aantal momenten van interactie 

die ontstaan. 

 Educatie op het gebied van planten en natuurfenomenen kunnen een positieve bijdrage 

geven aan de toekomstige generatie.  

 

Wat levert een tuinderij op ten aanzien van Planet 

In dit deel wordt de onderbouwing van een lokale tuinderij puntsgewijs benoemd. De genoemde 

punten zullen samenhang vertonen met het realiseren van de tuinderij en de aspecten die invloed 

hebben op de leefomgeving. De onderbouwing is te vinden in bijlage Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.. 

 De tuinderij zorgt voor een afname van gewas-bestrijdingsmiddelen in het aangewezen 

gebied. 

 Verminderde mate van intensieve landbouw verbetert het bodemleven. 

 Korte ketens kunnen worden opgezet, deze zullen resulteren in mindere mate van uitstoot 

van verbranding van fossiele brandstoffen.  
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 De manier waarop de tuinderij wordt opgezet kan zorgen voor een CO2 vastleggende 

werking, zo kan gekozen worden voor regeneratieve agricultuur of voor een voedselbos.  

 De geleverde educatie zal de toekomstige generatie voorzien van informatie om overwogen 

keuzes te maken die de planeet ten goede komen en niet schaden.  

 De verminderde mate van intensieve landbouw verbetert het drainerende effect van de 

bodem door de verminderde maat van inklinking. 

 Door de diversiteit aangewassen, struiken en bomen ontstaan er verschillende niches die 

huisvesting bieden voor verschillende organismen, dit zal de biodiversiteit ten goede komen. 

 

Wat levert een tuinderij op ten aanzien van Profit? 
In dit deel wordt de onderbouwing van een lokale tuinderij puntsgewijs benoemd. De genoemde 

punten zullen samenhang vertonen met het realiseren van de tuinderij en de aspecten die invloed 

hebben op de winst die het project met zich meedraagt. De onderbouwing is te vinden in bijlage 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

 Een tuinderij biedt de mogelijkheid om de lokale markt te voorzien van producten die niet op 

grote schaal geproduceerd worden maar wel gewild zijn. Hier kan een lokale tuinderij op 

inspelen. 

 Door de groenvoorziening die de tuinderij levert zal er een verlaging optreden van stress 

onder de participanten, dit kan zich vertalen naar een betere gezondheid en een 

vermindering van het ziekte verzuim. 

 De groenvoorziening heeft duidelijk een goede uitwerking op mensen met depressie. Veelal 

worden er medicijnen voorgeschreven die het probleem juist onderdrukken. Door een 

verminderde maat van depressie zal er mogelijkerwijs minder medicijnen worden 

voorgeschreven wat winst oplevert voor zorgverzekeraars. 

 Productiviteit van een persoon kan door de ontspanning van de tuinderij worden versterkt 

door de reductie van stress. 

 Door het realiseren van een tuinderij kunnen er nevenactiviteiten ontstaan die elders als 

inkomstenbron kunnen dienen.  

5.3 Uitkomsten duurzaamheidskubus 
De duurzaamheidskubus is gebruikt om inzichtelijk te maken waar de meeste meerwaarde ontstaat 

bij het realiseren van een tuinderij hier zijn de suggesties vanuit het BI in verwerkt. 

Basisbeoordeling 
De volgende punten voldoen aan het criterium van 25% boven het gemiddelde: 

 14 van de 24 mogelijke punten. 

Bewustwording van mensen van hoe voedsel wordt geproduceerd, wat kan resulteren in 

het vermogen om betere bestedingskeuzes te maken. 

 12 van de 24 mogelijke punten. 

Educatie op het gebied van planten en natuurfenomenen kunnen een positieve bijdrage 

geven aan de toekomstige generatie. 

Gewogen beoordeling  
De volgende punten voldoen aan het criterium van 25% boven het gemiddelde: 

 36 van de 66 mogelijke punten. 
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Een plaats om samen te komen waar jong en oud elkaar kunnen ondersteunen in het 

overdragen van kennis op het gebied van tuinieren en levenslessen. 

 39 van de 66 mogelijke punten. 

Bewustwording van mensen hoe voedsel wordt geproduceerd wat kan resulteren in het 

vermogen om betere bestedingskeuzes te maken. 

 35 van de 66 mogelijke punten. 

Educatie op het gebied van planten en natuurfenomenen kunnen een positieve bijdrage 

geven aan de toekomstige generatie. 

 34 van de 66 mogelijke punten. 

Door de diversiteit aan gewassen, struiken en bomen ontstaan er verschillende niches die 

huisvesting bieden voor verschillende organismen. Dit zal de biodiversiteit ten goede 

komen. 

5.4 Welke SDG targets hebben verband met de tuinderij De Warren? 
Bij elke target van de SDG wordt een toelichting gegeven over waarmee het verband bestaat en hoe 

dit wordt geuit deze dit is te vinden in de bijlage 10.16.3. De SDG targets de bij de tuinderij De 

Warren van toepassing zijn, zijn: 2.1, 2.4, 3.4, 4.7, 11.3, 11.a, 12.2 en 12.8. 

5.5 Conclusie 
Uit de vraag ‘Waarom tuinieren mensen?’ is gebleken dat er een paar motieven zijn om te gaan 

tuinieren. Deze motieven lopen uiteen van gezondheidsbevordering tot het opdoen van nieuwe 

energie. Door de beoordeling van de vraag ‘Waarom tuineren mensen?’ te transformeren naar ‘Wat 

is de meerwaarde van een tuinderij?’ is het goed mogelijk om dezelfde motieven hiervoor te laten 

gelden, tenslotte is een tuinderij een grote tuin en zijn een tuinderij, moestuin en buurttuin te 

beschouwen als ‘actieve bezigheden die socialiseert en creativiteit stimuleren’. Daarom worden de 

volgende motieven ook opgenomen in ‘Wat is de meerwaarde voor de lokale bevolking?’: zorgt voor 

ontspanning, creativiteit stimulans, fysieke gezondheidsbevordering, aarden, voldoening, educatie, 

seizoens-beleving en zorg dragen voor het milieu. Uit de analyse met de duurzaamheidskubus kan 

worden geconcludeerd dat de tuinderij niet alleen maar zorgt voor meerwaarde voor de lokale 

bevolking maar ook voor mensen van elders De punten die het meest naar voren springen zijn: 

 Een plaats om samen te komen waar jong en oud elkaar kunnen ondersteunen in het 

overdragen van kennis op het gebied van tuinieren en levenslessen. 

 Bewustwording van mensen hoe voedsel wordt geproduceerd wat kan resulteren in het 

vermogen om betere bestedingskeuzes te maken. 

 Educatie op het gebied van planten en natuurfenomenen kunnen een positieve bijdrage 

geven aan de toekomstige generatie. 

 Door de diversiteit aan gewassen, struiken en bomen ontstaan er verschillende niches die 

huisvesting bieden voor verschillende organismen. Dit zal de biodiversiteit ten goede 

komen. 

Tevens worden er mogelijkheden gecreëerd om nieuwe activiteiten te creëren die hand in hand gaan 

met de tuinderij. Uit de analyse van de SDG’s kan worden geconcludeerd dat de tuinderij een 

duurzaam project is die bijdraagt aan voornamelijk SDG 2, 11 en 12. Deze SDG’s worden uitgedragen 

door de United Nations. Dit maakt het project een onderdeel van wereldwijde duurzame 

ontwikkelingen.  
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5.6 Advies en aanbevelingen 
De plannen die op papier staan voor de tuinderij De Warren leveren voldoende meerwaarde zoals 

verwacht was van tevoren. Het advies is voornamelijk om door te gaan met de huidige plannen die 

zijn opgesteld voor de tuinderij. Eventueel kan er rekening worden gehouden met tijdsgebrek, plagen 

en verspilling. Dit zijn de voornaamste problemen die optreden bij het realiseren van een tuinderij. 

De motieven zouden kunnen worden geverifieerd door een enquête af te nemen bij de betrokken 

deelnemers van de tuinderij. Zo kan er worden gekeken hoe de deelnemers over de motieven 

denken. Door jaarlijks te kijken naar hoe deze motieven ervoor staan (doormiddel van de enquête) is 

het goed mogelijk om te monitoren of de betrokken personen een vordering zien in de meerwaarde 

van de tuinderij. Dit zou kunnen worden aangevuld met de punten die bij de duurzaamheidskubus 

het beste scoren. Hierdoor wordt een goede indicatie verkregen van de vorderingen op het gebied 

van meerwaarde. Door veranderingen gedurende de bestaansjaren waar te nemen is het mogelijk 

om de punten uit de duurzaamheidskubus te beoordelen op effectiviteit en meerwaarde.  

Door de enquête te evalueren met het bestuur van de tuinderij kan worden gehandeld volgens de 

PDCA cyclus om verbeteringen aan te brengen die meerwaarde creëren; Plan Do Check Act. 

Zo kunnen op basis van het resultaat van de enquête plannen worden gemaakt om de meerwaarde 

te versterken en te verbeteren van de tuinderij. Vervolgens kunnen de plannen worden uitgevoerd. 

Daarna kunnen de verbeteringen op effectiviteit worden beoordeeld door de enquête. Door een 

oordeel te vellen kan wederom gestuurd worden om verbetering door te voeren.  

Ook kan nieuwe toegevoegde waarde die gecreëerd wordt, worden beoordeeld met de 

duurzaamheidskubus en het ondersteunende Excel document. Dit kan uitsluitsel geven over dat iets 

veel of weinig toegevoegde waarde heeft ten aanzien van het project. Vervolgens kan worden 

besloten om ook het nieuwe punt toe toevoegen aan de enquête. 
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6 Is er een meerwaarde op het gebied van sociale cohesie voor de 

lokale bevolking door het geplande bedrijfsgebouw (en hoe te 

kwantificeren)? 

6.1 Wat doen ontmoetingsplekken met mensen? 

6.1.1 Ontmoetingsplekken in dorpen en hun functie 
Vanaf 2018 staat de gemeente Tytsjerksteradiel ingedeeld onder het kopje ‘Krimpregio’s’ op de site 

van de Rijksoverheid. Dit betekent dat er sprake is van bevolkingsdaling en huishoudensdaling in 

Tytsjerksteradiel (Rijksoverheid.nl, 2018). Dat met name dorpen te maken hebben met het fenomeen 

krimp is geen nieuwe informatie (cbs.nl, 2020). In de loop van de tijd heeft de infrastructuur gelegen 

tussen dorpen en steden grote ontwikkelingen doorgemaakt. Hierdoor zijn dorpsbewoners minder 

gebonden aan een vaste locatie (Plijter, 2016). Met andere woorden: dorpsbewoners zijn mobieler 

geworden en zoeken voorzieningen steeds vaker buiten het dorp of trekken weg uit het dorp 

(Bovenhoff et al, 2015). De functies van steeds meer dorpen gaan over van de voormalige functie 

‘autonoom dorp’ in de functie ‘woondorp’ (Plijter, 2016). Zo verdwijnen er steeds meer 

voorzieningen uit dorpen die gelegen zijn in de krimpgebieden (van der Pols, 2011).  

Uit onderzoek komt naar voren dat er een onderling verband bestaat tussen voorzieningen en 

leefbaarheid in dorpen. Het gebruikmaken van voorzieningen heeft voor bewoners een sociale 

functie (Been, 2012). Zelfs alleen de aanwezigheid van voorzieningen blijkt belangrijk te zijn voor 

mensen die niet of nauwelijks gebruikmaken van de betreffende voorziening. De aanwezigheid van 

voorzieningen geeft mensen een gevoel van levendigheid in hun dorp (Weenink, 2009), (Been, 2012). 

De manier waarop de openbare ruimte is ingericht met voorzieningen (denk bijvoorbeeld aan winkels 

en parken) is essentieel voor het plaatsvinden van interacties tussen bewoners. Om deze reden zijn 

voorzieningen bepalend voor de mate van sociale cohesie in het dorp. Zo vormt het verdwijnen van 

voorzieningen in krimpgebieden een bedreiging voor de sociale cohesie in deze gebieden (Bovenhoff 

et al, 2015).  

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wordt het gemeenten opgedragen om 

ervoor te zorgen dat burgers zo lang mogelijk thuis blijven wonen en dat er voorzieningen 

gerealiseerd worden waar bewoners terecht kunnen om mee te doen in de samenleving 

(Rijksoverheid.nl, s.d.). Het wordt gemeenten aanbevolen om sociale cohesie te bevorderen door de 

voorzieningen waarbij sociale cohesie plaatsvindt uit te bereiden in plaats van te versterken. Ook 

dient het mogelijk te kunnen zijn dat de ontmoetingen herhaald plaatsvinden en dat deze 

gemakkelijk en aantrekkelijk zijn voor bewoners (Bovenhoff et al, 2015). Om deze redenen zou het 

idee vanuit het BI voor het plaatsen van een bedrijfsgebouw in gebied De Warren een aanwinst zijn 

voor gemeente Tytsjerksteradiel. In het bedrijfsgebouw kunnen voedingsmiddelen die lokaal zijn 

verbouwd op de omliggende percelen en op tuinderijen elders in de regio worden verkocht. 

Hiernaast kunnen in het bedrijfsgebouw ook nog de volgende andere diensten plaatsvinden: 

educatie over voedselproductie, natuur en gezondheid, het organiseren van 

dagbestedingsprogramma’s en een bescheiden horeca als start- of stoppunt voor fiets- en 

wandelroutes. In 2010 vond er een debat plaats in gemeente Opsterland over de belangrijkste 

basisfuncties van dorpen. Het debat, dat werd gevoerd door dorpsbewoners, resulteerde in 

consensus over het volgende: ontmoeten is de belangrijkste basisfunctie van dorpen. Het idee dat de 

bewoners voor ogen hadden bij de realisatie van deze basisfunctie was een multifunctioneel centrum 

dat ruimte biedt aan meer dan alleen ontmoeten (Bovenhoff et al, 2015). Het geplande 

bedrijfsgebouw voor gebied De Warren zou een verwezenlijking kunnen worden van deze visie.  
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Het belang van ontmoetingen voor inwoners van een dorp komt uit een paar van de bovenstaande 

tekstgedeelten al enigszins naar voren. Ontmoetingen zorgen namelijk voor sociale cohesie en een 

gevoel van verbondenheid onder dorpelingen. Ontmoetingen die positieve emoties hebben 

opgeroepen bij mensen zorgen voor meer onderlinge identificatie. Met deze onderlinge identificatie 

wordt bedoeld dat mensen een sterker gemeenschapsgevoel krijgen wanneer ze mensen vaker 

ontmoeten in een ontspannen context. Uit verschillende dorpsgesprekken kwam naar voren dat een 

lokaal gemeenschapsgevoel voor mensen vooral voortkomt uit saamhorigheid, gezelligheid, 

vriendelijke mensen, betrokkenheid en een actief verenigingsleven (Weenink, 2009). Mensen zijn 

sneller geneigd om zich in te zetten voor hun leefgemeenschap in bijvoorbeeld de vorm van 

vrijwilligerswerk als ze een gevoel van verbondenheid ervaren (Bovenhoff et al, 2015).  

6.1.2 De bijdrage van de ontmoetingsplek ten aanzien van People, Planet en Profit 
Bijdrage van een ontmoetingsplek ten aanzien van People 
Mensen hebben baat bij ontmoetingen voor het ervaren van een gevoel van sociale cohesie binnen 

hun leefgemeenschap. Het bedrijfsgebouw kan in de toekomst, doordat het tot stand brengen ervan 

de inzet van verschillende groepen dorpsbewoners vraagt, als een symbool voor inzet en 

saamhorigheid worden beschouwd (Bovenhoff et al, 2015).  

Bijdrage van een ontmoetingsplek ten aanzien van Planet 
Het voorgestelde bedrijfsgebouw vanuit het BI draagt bij aan het duurzaamheidsaspect ‘Planet’ 

vanwege het volgende: een gedeelte van de boodschappen van betrokken dorpsbewoners zal 

voortaan bestaan uit lokaal verbouwde producten. De producten zullen in de schappen liggen van 

het bedrijfsgebouw en de herkomst ervan zullen de landerijen van gebied De Warren zijn. Boeren die 

hier natuur inclusieve landbouw toepassen zullen deze producten hebben verbouwd. Hierbij worden 

geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Van monoculturen zal er op deze 

landbouwpercelen ook geen sprake zijn en bovendien worden de percelen extensief beheerd. Het 

extensieve beheer zal een verhoging van biodiversiteit op en om de percelen stimuleren. Met het 

oog op de stikstofcrisis kan deze manier van landbouw en lokale verkoop een toonbeeld zijn.  

Zoals al eerder is benoemd zal het bedrijfsgebouw bezoekers voorzien van educatie over 

voedselproductie, natuur en gezondheid. Dit zal bewustwording creëren over de huidige stand van 

zaken wat betreft deze onderwerpen. Bewustwording is één van de belangrijkste factoren als het 

gaat om gedragsverandering (Elving, 2019). Het educatieve gedeelte van het bedrijfsgebouw kan 

ervoor zorgen dat bezoekers milieubewustere keuzes gaan maken op gebied van bijvoorbeeld 

voeding.  

Bijdrage van een ontmoetingsplek ten aanzien van Profit 
Het bedrijfsgebouw zal bijdragen aan de lokale economie door de verkoop van de producten die van 

het land af komen en de aanwezigheid van de bescheiden horeca. Fiets- en wandelliefhebbers zullen 

worden aangetrokken door het bedrijfsgebouw. Het oog van deze bezoekers kan wellicht ook vallen 

op het nabijgelegen Burgum, waar men de gelegenheid heeft om verder te winkelen of gebruik te 

maken van andere voorzieningen. Verder zal het bedrijfsgebouw een aantal mensen voorzien van 

een baan, dan wel zinvolle tijdsbesteding.  

6.1.3 Uitkomsten duurzaamheidskubus 
De duurzaamheidskubussen zijn te vinden in bijlage 10.15.4. De beoordelingen in de 

duurzaamheidskubussen zijn verwerkt in het bijgeleverde Excelmodel. Hieronder zijn aspecten 

weergegeven die 25% meer dan het gemiddelde scoren, en die dus een meerwaarde hebben.  

Basisbeoordeling 
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 13 van de 24 mogelijke punten.  

Mensen die een gedeelte van hun boodschappen vervangen door lokaal verbouwde 

producten (aangeboden in het bedrijfsgebouw). 

 12 van de 24 mogelijke punten.  

Bewustwording creëren in het educatieve deel van het bedrijfsgebouw. 

 12 van de 24 mogelijke punten.  

De aanwezigheid van het bedrijfsgebouw als begin- en eindpunt van fiets- en wandelroutes. 

Gewogen beoordeling 

 36 van de 66 mogelijke punten. 

Bewustwording creëren in het educatieve deel van het bedrijfsgebouw. 

 35 van de 66 mogelijke punten. 

De aanwezigheid van het bedrijfsgebouw als begin- en eindpunt van fiets- en wandelroutes. 

6.1.4 Welke SDG targets hebben verband met het realiseren van een bedrijfsgebouw? 
Het realiseren van een nieuwe ontmoetingsplek in de vorm van het geplande bedrijfsgebouw leidt 

tot het ondersteunen van het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 

Naties: de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het tot stand brengen van het bedrijfsgebouw in 

De Warren is in overeenstemming met de volgende targets van de SDG’s: 4.7, 8.4, 11.3, 11.7, 11.a, 

12.8 en 13.3. Dit is nader onderbouwd in bijlage 10.16.4.  

6.2 Wat betekenen streekproducten voor mensen? 

6.2.1 Streekproducten en (groepen) consumenten 

De Nederlandse consument heeft steeds meer over voor duurzame en gezonde voeding. Dit bleek uit 

de monitor duurzaam voedsel 2018 van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (de 

Vries, 2020). Een onderzoek heeft tevens aangetoond dat 52% van de ondervraagde consumenten 

interesse heeft in het kopen van duurzame producten (Grit, 2015) en er is een toenemende vraag 

vanuit Nederlanders naar kwaliteitsproducten vastgesteld (erkendstreekproduct.nl, 2010) (Wolff & et 

al, 2009) (Arkenbout et al, 2014) (van der Voort et al, 2011). De omgeving is echter in de meeste 

gevallen nog niet zodanig ingericht dat duurzame producten op effectieve wijze aangeboden en 

aangeprezen worden. Hierdoor zit het kopen van duurzame producten en/of streekproducten nog 

niet in mensen hun systeem (de Vries, 2020).  

Interviews met een aantal vaste klanten en ex- klanten van een lokale producten verkopende boer 

leverden uiteenlopende informatie op over de betekenis van streekproducten voor deze mensen. 

Geïnterviewde gaven onder andere aan dat ze een product als een streekproduct zien als het product 

vers, eerlijk of biologisch is. De motivaties van mensen om hun inkopen te gaan doen bij een lokaal 

verkopende boer waren als volgt: 

 De duurzaamheid van de streekproducten; 

 Het steunen van de boer of de lokale ondernemer; 

 Het gegeven dat de producten niet van ver hoeven te komen; 

 Het op de hoogte zijn van de precieze herkomst van het product; 

 Smaak, kwaliteit en versheid; 

 Lokaal kopen geeft een goed gevoel. 

De reden die mensen het vaakst noemden voor het blijven bestellen bij de lokaal verkopende boer, 

was dat zij steeds meer waarde begonnen te hechten aan de sociale contacten die ze opdeden 

tijdens hun bezoek aan de boer (de Vries, 2020). Uit een ander onderzoek blijkt dat de associatie met 
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streekproducten van mensen berust op vier kernwaarden, namelijk: regio en authenticiteit, kwaliteit 

en het bekende aspect, praktisch en (duurzame) waarden (Vijn et al, 2013). In bijlage 10.13 zijn nog 

meer associaties te zien, die wellicht ook zijn in te delen naar de vier kernwaarden.  

Bij het aanbieden van streekproducten is het belangrijk dat er informatie beschikbaar is voor 

(potentiële) kopers over het product. Wanneer er bewoordingen gebruikt worden zoals in het figuur 

van bijlage 10.13, op de verpakkingen of de schappen van streekproducten, krijgen de producten 

voor mensen een betekenis en weten mensen wat ze er ongeveer van kunnen verwachten (van der 

Voort et al, 2011) (Wolff & et al, 2009). Mensen hechten er waarde aan om te weten van welke 

exacte locatie de lokale producten in een verkooppunt komen. Als er aanvullende informatie 

beschikbaar is over de kleinschaligheid, ambachtelijkheid, liefde en de receptuur waarmee het 

product is ontwikkeld, zijn mensen sneller geïnteresseerd en geneigd de producten te kopen. Termen 

als ‘puur’, ‘echt’ en ‘duurzaam’ kunnen echter voor verwarring zorgen, het zijn vage begrippen. De 

begrippen kunnen wantrouwen wekken bij mensen (Wolff & et al, 2009).  

Een onderzoek dat is verricht aan de Universiteit van Wageningen heeft geresulteerd in een 

benadering van een indeling van verschillende doelgroepen binnen consumenten: primaire 

consumenten, secondaire consumenten en tertiaire consumenten. De houdingen ten aanzien van 

streekproducten van deze groepen consumenten verschillen (Wolff & et al, 2009), zoals te zien is in 

de tabel van bijlage 10.14. De verkoop van streekproducten zal eerder een succes worden als er zorg 

wordt besteed aan de wensen vanuit de verschillende doelgroepen (van der Voort et al, 2011).  

6.2.2 De bijdrage van de streekproducten ten aanzien van People, Planet en Profit 

De bijdrage van de streekproducten ten aanzien van People 
Onder de bevolking van Nederland is een toenemende vraag naar streek/kwaliteitsproducten 

geconstateerd. Met name de groep primaire consumenten wil een steentje bijdragen aan een 

gezonder milieu en een eerlijkere handel door lokaal geteelde producten te kopen. De associatie van 

streekproducten met de betrekkingen ‘cadeau’ en ‘souvenir’ begint op de achtergrond te raken. 

Mensen hebben baat bij het kopen van lokaal geteelde producten als boodschappen vanwege 

bepaalde waarden die zijn in te delen in de categorieën: regio en authenticiteit, kwaliteit en het 

bekende aspect, praktisch en (duurzame) waarden. Onder andere de mate van versheid, eerlijkheid 

en het duurzame aspect maken dat mensen geïnteresseerd zijn in het kopen van streekproducten.  

Vanwege voedselschandalen die zo nu en dan aan het licht worden gebracht op tv, zoals in het 

programma ‘Keuringsdienst van waarde’, hebben mensen meer behoefte aan transparantie van 

voedselketens (Arkenbout et al, 2014) (Donkers et al, 2016). De voedselschandalen hebben vaak 

betrekking op beweringen over de kwaliteit/samenstelling van producten die niet blijken te kloppen 

(Arkenbout et al, 2014). Bij de lokale verkoop van streekproducten hebben mensen de garantie dat 

de producten die zij kopen een bepaalde kwaliteit hebben. Ze kunnen namelijk zelf zien waar en op 

welke manier de producten verbouwd/gemaakt worden.  

Vanuit bepaalde inzichten bestaat er een kloof tussen stad en platteland. Stedelingen hebben minder 

kennis van zaken als het gaat om de verbanden tussen landbouw, voedsel, landschap en de boer (van 

Rijn et al, 2007). De verkoop van streekproducten zorgt voor een verbetering van de relatie tussen 

stad en platteland (van der Voort et al, 2011), tussen boer en burger.   

De bijdrage van de streekproducten ten aanzien van Planet 
Het aanbieden van streekproducten in de buurt van leefgemeenschappen zorgt voor een 

toenemende mate van bewustwording van gezond en lekker eten bij bewoners (van der Voort et al, 
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2011). Mensen die zich bewust zijn van de herkomst van hun voedsel zijn in de meeste gevallen ook 

bewuster op gebied van milieu (Moorlag, 2017).  

Consumenten die streekproducten kopen in plaats van producten uit de supermarkt die van ver zijn 

gekomen, zorgen voor zogenoemde ‘kortere ketens’. Voor de verkoop van streekproducten zijn er 

geen tot weinig distributeurs nodig. Doordat er nauwelijks transport aan te pas komt, is sprake van 

een verminderde mate van CO2- uitstoot. Streekproducten kunnen een vervanging zijn van 

producten die voorheen uit het buitenland werden geïmporteerd (Arkenbout et al, 2014).  

De bijdrage van de streekproducten ten aanzien van Profit 
Bij de verkoop van streekproducten krijgen boeren een eerlijkere prijs voor hun producten en zij 

hoeven geen producten meer te verkopen voor prijzen die onder de daadwerkelijke kostprijs zitten 

om te kunnen leveren tegen de prijzen die de supermarkten hen opleggen (Arkenbout et al, 2014). 

Op deze manier wordt ook intensieve veehouderij tegengegaan. Intensieve veehouderij wordt mede 

in stand gehouden door de druk die supermarkten uitoefenen op boerenbedrijven. Supermarkten 

willen vlees goedkoop verkopen en zo zijn boeren haast gedwongen om hun bedrijf te intensiveren 

(wakkerdier.nl, 2022). Door de noodgedwongen verkoop van producten onder de daadwerkelijke 

vraagprijs gaat de kwaliteit van het product er na verloop van tijd ook op achteruit (Arkenbout et al, 

2014). De verkoop van lokaal geteelde producten voorkomt kwaliteitsverlies. Bovendien biedt deze 

verkoop een kans voor de herintroductie van meer kleine ondernemingen in onze maatschappij. Een 

ander pluspunt is het optreden van vermindering van economische afhankelijkheid van andere 

landen (Arkenbout et al, 2014).   

6.2.3 Uitkomsten duurzaamheidskubus 
De duurzaamheidskubussen zijn te vinden in bijlage 10.15.5. De beoordelingen in de 

duurzaamheidskubussen zijn verwerkt in het bijgeleverde Excelmodel. Hieronder zijn aspecten 

weergegeven die 25% meer dan het gemiddelde scoren, en die dus een meerwaarde hebben.  

Basisbeoordeling 

 15 van de 24 mogelijke punten.  

Focus leggen op de wensen die mensen hebben ten behoeve van streekproducten en de 

manier van aanbieden van de producten specificeren op de primaire en secundaire 

doelgroep.  

Gewogen beoordeling 

 41 van de 66 mogelijke punten.  

Focus leggen op de wensen die mensen hebben ten behoeve van streekproducten en de 

manier van aanbieden van de producten specificeren op de primaire en secundaire 

doelgroep.  

 42 van de 66 mogelijke punten.  

Het aanbieden van streekproducten ten behoeve van bewustwording.  

6.2.4 Welke SDG targets hebben verband met de verkoop van streekproducten? 
Het realiseren van de verkoop van streekproducten in het bedrijfsgebouw leidt tot het ondersteunen 

van het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable 

Development Goals (SDG’s). De verkoop van streekproducten in De Warren is in overeenstemming 

met de volgende targets van de SDG’s: 2.3, 2.4, 8.3, 8.4, 11.a, 12.8, 15.5 en 15.9. Dit is nader 

onderbouwd in bijlage 10.16.4.  
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6.3 Conclusie  
Meerwaarde bedrijfsgebouw voor de sociale cohesie 
De verdwijning van voorzieningen in de omgeving van Burgum ten gevolge van de krimp heeft een 

negatieve invloed op de sociale cohesie in het dorp. Om deze reden wordt het de gemeente 

aangeraden om sociale cohesie te stimuleren door nieuwe voorzieningen te realiseren. Aangezien 

‘ontmoeten’ volgens bewoners één van de belangrijkste basisfuncties is van een dorp, zullen de 

nieuwe voorzieningen waardevol zijn. ‘Een multifunctioneel centrum dat ruimte biedt aan meer dan 

alleen ontmoeten’, is een omschrijving die dorpsbewoners gaven van de realisatie van een 

voorziening voor de basisfunctie ontmoeten. Het geplande bedrijfsgebouw voor gebied De Warren 

zou een verwezenlijking kunnen worden van deze visie. 

Ontmoetingen zijn belangrijk voor mensen, omdat de ontmoetingen bij mensen zorgen voor een 

gevoel van verbondenheid binnen hun leefgemeenschap. Verder zijn mensen sneller geneigd om zich 

in te zetten voor hun dorp als ze een gevoel van verbondenheid ervaren.  

Meerwaarde bedrijfsgebouw en verkoop streekproducten t.a.v. duurzaamheid 
De punten van meerwaarde op gebied van duurzaamheid van het geplande bedrijfsgebouw en de 
streekproducten die hier zullen worden verkocht, zijn gekwantificeerd door een analyse met 
duurzaamheidskubussen. De belangrijkste punten van meerwaarde zijn, uitgaande van de gewogen 
beoordeling van de duurzaamheidskubus, als volgt: 

 Bewustwording creëren in het educatieve deel van het bedrijfsgebouw. 

 De aanwezigheid van het bedrijfsgebouw als begin- en eindpunt (of tussenstop) van fiets- en 

wandelroutes. 

 Focus leggen op de wensen die mensen hebben ten behoeve van streekproducten en de 

manier van aanbieden van de producten specificeren op de primaire en secundaire 

doelgroep. 

 Het aanbieden van streekproducten ten behoeve van bewustwording.  

Deze mogelijke toekomstige aspecten van het bedrijfsgebouw zullen volgens deze manier van 

duurzaamheid meten het meest waardevol zijn voor People, Planet en Profit. De realisatie van het 

bedrijfsgebouw zal een duurzame onderneming zijn, omdat dit een onderneming is die in 

overeenstemming is met de targets van verschillende Sustainable Development Goals (SDG4, SDG8, 

SDG11, SDG12 en SDG13) opgesteld door de Verenigde Naties. Bij de realisatie van de verkoop van 

streekproducten geldt deze overeenstemming voor targets van SDG2, SDG8, SDG11, SDG12 en 

SDG15. 

People, Planet, Profit en het bedrijfsgebouw 
Het bedrijfsgebouw zal een nieuwe voorziening zijn die: een aandeel zal hebben in de versterking van 

de sociale cohesie in Burgum en enkele andere nabijgelegen dorpen (People), bewustwording zal 

creëren bij scholieren en andere bezoekers over voedselproductie, natuur en gezondheid (Planet) en 

geld zal opleveren door de beschikbaarheid van nieuwe banen en de verschillende verkoopfuncties 

(Profit).  

People, Planet, Profit en de verkoop van streekproducten 
De verkoop van streekproducten zal een dienst zijn van het bedrijfsgebouw die: het aanbod en de 

transparantie van productie- en distributie ketens biedt waar vanuit de Nederlandse bevolking vraag 

naar is (People), door de zogeheten korte ketens de omgeving een hoop uitstoot van broeikasgassen 

bespaart (Planet) en een aandeel heeft in het verminderen van de Nederlandse economische 

afhankelijkheid en de lage lonen van boeren (Profit).  
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Om mensen verder te stimuleren om de keuze voor deze producten te maken, zijn er bepaalde 

punten waarop kan worden gelet bij het aanbieden van de producten. Voor primaire consumenten 

geldt dat zij sneller geneigd zijn een product te kopen wanneer er in de omgeving van het 

verkooppunt informatie te vinden is over de boeren, de ambachtelijkheid, de kwaliteit, de 

authenticiteit, de gezondheid en de bijdrage van het product ten aanzien van het milieu. De 

zichtbaarheid van het product in de verpakking en een vermelding van de naam van de boer zijn 

aansporingen voor secundaire consumenten om streekproducten te kopen.  
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6.4 Advies en aanbevelingen 
Advies 

In het kort zijn dit de punten van advies die naar voren komen uit het onderzoek naar de 

meerwaarde van het bedrijfsgebouw en de streekproducten: 

 Bij de realisatie van het bedrijfsgebouw dient de focus voornamelijk op de aspecten te liggen 

die uit de duurzaamheidskubus naar voren zijn gekomen en in de Conclusie van dit hoofdstuk 

beschreven staan. Op deze manier zullen de realisatie en het voortbestaan van het 

bedrijfsgebouw het meest duurzaam zijn.  

 Ter ondersteuning van een succesvolle verkoop van streekproducten, dienen de producten 

op zo’n manier te worden aangeboden dat dit primaire en secundaire consumenten 

tevreden stelt (zie ook bijlage 10.14) en de Conclusie van dit hoofdstuk). Met het gebruik van 

termen als ‘puur’, ‘echt’ en ‘duurzaam’ op verpakkingen van streekproducten moet worden 

opgelet: deze begrippen kunnen wantrouwen wekken bij mensen.  

 In een vroeg stadium van de uitvoering van de plannen van het Burgerinitiatief kan er al 

versterking van de sociale cohesie in Burgum plaatsvinden door het bedrijfsgebouw tot stand 

te brengen met behulp van inzet van verschillende groepen dorpsbewoners. Het wordt 

daarom geadviseerd om dit op deze manier te doen.  

 Uit het literatuuronderzoek dat is uitgevoerd voor hoofdstuk 6 kan over het algemeen 

worden geconcludeerd dat het idee vanuit BI De Warren (om een bedrijfsgebouw te plaatsen 

in gebied oost en hier de verkoop van streekproducten te starten) een onderneming is die 

van waarde zal zijn voor People, Planet en Profit. Ook is dit van waarde in het kader van de 

Sustainable Development Goals. Daarom wordt er vanuit adviesbureau VVVoghel 

aangeraden om deze ideeën ten uitvoering te brengen.  

Aanbevelingen 

Het wordt aanbevolen om een enquête af te nemen bij bewoners van Burgum om er achter te 

komen in hoeverre de trend van een toenemende vraag naar streekproducten voor hen geldt. Ook 

zouden er in deze enquête vragen kunnen worden gesteld waaruit zal blijken wat ongeveer de 

verdeling is van primaire, secundaire en tertiaire consumenten. Zo kan er nauwkeuriger worden 

ingespeeld op hun koopgedrag. Verder wordt het aanbevolen om de methode van de 

duurzaamheidskubus toe te passen, zoals deze bijvoorbeeld is toegepast in bijlage 0, wanneer 

mogelijke nieuwe ideeën vanuit het BI moeten worden getoetst op de mate van duurzaamheid.  
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7 Discussie 
In de duurzaamheidskubussen zijn aannames gemaakt op basis van de kennis die tijdens het 

literatuuronderzoek is opgedaan. Andere aannames zijn gebaseerd op de informatie die vanuit de 

contactpersonen van burgerinitiatief De Warren is verkregen. Het kan zijn dat er hier en daar 

verkeerde interpretaties zijn gemaakt, aangezien de verdieping in het plan voor De Warren en het 

realiseren van het rapport in een relatief korte tijd zijn gebeurd. Mogelijke verkeerde aannames 

kunnen hebben gezorgd voor een wat andere uitslag van de duurzaamheidskubus.  

8 Op te leveren kaarten  
Er is afgesproken om de volgende kaarten op te leveren. De volgende kaarten vallen hieronder en 

zijn opgenomen in de bijlage 2a 

1. Actueel Hoogtebestand locatie De Warren 

2. Bestemmingsplan 

3. Bodemkaart De Warren 

4. Ecologische hoofdstructuur De Warren 

5. Peilvakken en leggers in De Warren 

6. Lichtemissie De Warren 

7. Veendikte in De Warren  
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10 Bijlagen  

10.1 Geplande maatregelen van het BI “De Warren Natuurlijk Groen” 
De geplande maatregelen voor het gebied De Warren zijn, in het kort, voor gebied west:  

- Kruidenrijk grasland 

- Perceelranden bij eerste snee niet mee maaien en niet bemesten 

- Geen bestrijdingsmiddelen meer 

- Afbouw kunstmestgebruik 

- Meer beweiding 

- Recreatie alleen aan de randen van het gebied 

- Geen maïs meer 

- Natte ecologische verbinding als natuurvriendelijke oever (verbrede sloot met flauw talud) 

- Percelen incidenteel vernatten (in winter en voorjaar) 

- Hiaten in houtsingels opvullen en regelmatig onderhouden 

En voor gebied oost: 

- Streekgroente- en fruittuin 

- Later mogelijk ook kleinvee 

- Met betrekking tot biodiversiteit 

o Bijenlint 

o Grote variatie aan planten 

  



II 
 

10.2 Gemiddelde bodemkoolstofvoorraden per landgebruik 

 

Gemiddelde bodemkoolstofvoorraden per landgebruik in combinatie met bodemtype (Lesschen, J., et 
al., 2012) 
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10.3 Afname koolstofgehalte in de bodem 

 

Landkaart van Nederland met verwachte tijd tot het koolstofgehalte beneden de 1,5% raakt in 

akkerbouw en grasland (Koopmans, C., & van Opheusden, M., 2019) 
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10.4 Landgebruiksverandering matrix 
Landgebruiksverandering matrix (in ha/jaar) gebaseerd op de periode 1990-2004 (Lesschen, J., et al., 

2012) 
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10.5 Verandering in bodemkoolstofvoorraad 
Verandering in bodemkoolstofvoorraad (ton C/jaar) en CO2 emissie (negatieve emissie is vastlegging) 

voor de belangrijkste landgebruik veranderingen gebaseerd op de periode 1990-2004 (Lesschen, J., 

et al., 2012) 
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10.6 Relatieve bodem C veranderingsfactoren 
Relatieve bodem C-veranderingsfactoren voor akkerland en grasland in MITERRA (Lesschen, J., et al., 

2012) 
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10.7 Potentiële C vastlegging voor akkerbouwsector 
 

Potentiële C-vastlegging voor de akkerbouwsector in Brabant, tot evenwichtssituatie (Koopmans,C., 

et al., 2018). 
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10.8 MCA CO2 opslag 

MCA CO2 opslag 
    

  
Oppervlakte 
ha.  Potentie Ton C. ha-1. jaar-1  Totaal 

Bouwplan aanpassen 3 1 0,1 0,3 

Geen grondbewerking 89 1 0,1 8,9 

Bos aanleg 1 0,5 0,1 0,05 

Akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer 3 1 0,1 0,3 

Leeftijd grasland 95 1 1,87 177,65 

 

MCA CO2 opslag met weging  

  
Oppervlakte 
ha.  Potentie Ton C. ha-1.jaar-1  Totaal 

Bouwplan aanpassen 3 1 0,2 0,6 

Geen grondbewerking 89 1 0,2 17,8 

Bos aanleg 1 0,5 0,2 0,1 

Akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer 3 1 0,2 0,6 

Leeftijd grasland 95 1 3,74 355,3 

Weging 1 1 2   
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10.9 Koolstofvastlegging van de maatregelen  
Maatregel Aanvulling bodem koolstof Voorwaarde  

Bouwplan aanpassen  0,1 ton C·ha-1·jaar-1 Laarpodsol bodemtype 

Geen grondbewerking  0,05 t/m 0,1 ton C·jaar-1·ha-1 Locatie De Warren  

Bos aanleg 0,1 ton C·ha-1·jaar-1 Bodem type vWp 

Akkerrandenbeheer/ 
perceelrandenbeheer 

0,05 t/m 0,1 ton C·ha-1·jaar-1 Overeenkomst met geen 
grondbewerking  

Leeftijd grasland  1,78 ton C·ha-1·jaar-1 Grasland ouder dan 10 jaar 

 

  



X 
 

10.10 Beschrijving Natura 2000 gebieden 
De Grote Wielen liggen op zandgronden en veengebied in het oosten, en kleigronden in het westen. 

Er zijn plassen, vaarten, rietmoerassen, grasland en twee eendenkooien aanwezig in het gebied. In 

een klein deel van het gebied is moerasvegetatie aanwezig. Een deel van de graslanden zijn 

zomerpolders en in het oostelijk deel van het gebied is een besloten coulisselandschap. In de Groote 

Wielen staan drie soorten op het definitieve- en twee soorten op het ontwerp-aanwijzingsbesluit op 

de lijst van habitatrichtlijnsoorten, drie definitieve soorten op de broedvogellijst, en vier definitieve 

soorten op de niet-broedvogellijst. Van de soorten waar de habitatrichtlijn van toepassing is, zijn drie 

vissen, die hier verder niet besproken worden, omdat het aanmaken van waterwegen om een 

verbinding te vormen ver boven het mogelijke voor het BI staat (Natura 2000, n.d.).  

De Alde Feanen is een laagveengebied met veel moerasvegetaties, zomerpolders en boezemlanden. 

Er zijn veel watergangen aanwezig, maar ook open water, rietlanden, laagveenverlandingsmoeras, 

moerasbos en schrale graslanden op restveen. Ook zijn er enige petgaten tussen het riet en de 

moerasbossen. Verlanding van de petgaten richting trilveen en blauwgraslanden komt steeds meer 

voor. Een elzenbroekbos is ontstaan nadat het rietmaaibeheer stopte. Het is het gebied met het 

meest gevarieerde laagveenmoeras in Fryslân. Er zijn negen habitattypen, zeven 

habitatrichtlijnsoorten (waarvan een als ontwerp), negen broedvogelsoorten, en 14 niet-

broedvogelsoorten voor dit gebied aangewezen (Natura 2000, n.d.). 
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10.11 Beschrijving soorten Natura 2000 gebieden 
Meervleermuis 

 

Nederlandse naam Meervleermuis 

Wetenschappelijke 
naam 

Myotis dasycneme 

Rode lijst Nee 

In Natura 2000 
gebieden aangewezen 
als 

Habitatsoort (Habitatrichtlijn) 

Trend algemeen Waarschijnlijk niet veranderd 

Ecologische vereisten – 
Leefgebied 

Belangrijkste kraamkolonies en foerageergebieden liggen in het laagveen-, 
zeeklei-, en IJsselmeergebied van Holland, Utrecht, Friesland, Groningen en 
de Kop van Overijssel; Kraamkolonies zijn te vinden in diverse typen 
gebouwen (zoals kerken, boerderijen, woonhuizen), steevast in de 
nabijheid van waterrijke gebieden 

Voedsel Muggen, dansmuggen, schietmoten, haften, gaasvliegen, nachtvlinders en 
kleine kevers 

Voortplanting Meestal in kraamgebied van de mannetjes 

Belang binnen Europa Zeer groot 

Voorkomen In de zomer bekend; in de winter geschat nog maar 400 dieren in NL, van 
rest verblijfplaats niet bekend 

Wetgeving/EU-
regelingen 

Wet natuurbescherming, Habitatrichtlijn 

Internationale rode 
lijsten 

Vulnerable 

Overig Maatregelen zijn alleen in overleg met deskundigen te nemen 

 
(Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2021) (Natura 2000, 2021) 

(Zoogdiervereniging, 2021)  
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Noordse Woelmuis 

 

Nederlandse naam Noordse woelmuis 

Wetenschappelijke 
naam 

Alexandramys oeconomus arenicola (voorheen: Microtus oeconomus 
arenicola) 

Rode lijst Kwetsbaar 

In Natura 2000 
gebieden aangewezen 
als 

Habitatsoort (Habitatrichtlijn) 

Trend algemeen Sterk afgenomen 

Ecologische vereisten 
– Leefgebied 

Hoge vegetaties met vooral grasachtige planten; waar concurrentie met 
andere soorten woelmuisachtigen: natte terreinen, zoals rietland, moeras, 
zeer extensief gebruikte weilanden, drassige hooilanden, vochtige 
duinvalleien en periodiek overstroomde terreinen; heeft geen watervrees, 
daarom ook op eilanden als enige soort woelmuis 

Voedsel Groene delen van riet, biezen, zeggen en grassen maar, vooral ’s winters, 
ook wortels, zaden en schors 

Voortplanting In periode van april tot oktober; 3 tot 4 worpen in die periode, met 
gemiddeld 3 tot 7 jongen; draagtijd van ongeveer 21 dagen 

Belang binnen Europa Zeer groot; NL enig land waar deze ondersoort voorkomt 

Voorkomen In natte tot zeer vochtige laagveen- en kleigebieden; ALLEEN in NL 

Opmerkingen Als enige prioritaire soort van NL genoemd in de Habitatrichtlijn; 
Drooglegging, waterpeilverlaging en intensief beheer zijn erg bedreigend; 
beter periodiek maaien, en aanpassingen in oeverbeheer; behoud van 
isolement van terreinen 

Wetgeving/EU-
regelingen 

Wet natuurbescherming, Habitatrichtlijn 

Internationale rode 
lijsten 

IUCN Red List of Threatened Species; Critically endangered 

Overig Maatregelen zijn alleen in overleg met deskundigen te nemen 
 

(Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2021) (Natura 2000, 2021) 

(Zoogdiervereniging, 2021)  
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Porseleinhoen 

 

Nederlandse naam Porseleinhoen 

Wetenschappelijke 
naam 

Porzana porzana 

Rode lijst Kwetsbaar 

In Natura 2000 
gebieden aangewezen 
als 

Broedvogel 

Trend algemeen Sterk afgenomen 

Broedgebieden Alde Feanen en Groote Wielen 

Trend Gebied A Geen trend aantoonbaar 

Trend Gebied G Geen trend aantoonbaar 

Ecologische vereisten – 
Leefgebied 

Prefereert natte en moerassige terreinen, zoals hoogvenen, natte 
graslanden, zoetwatermoerassen, geïnundeerde uiterwaarden en 
verlandingszones van kleiputten, met langdurig plas-dras staande gras-, 
russen- of zeggenvegetatie in liefst open landschap met ondiep, 
voedselrijk water 

Voedsel Grotendeels insecten en weekdieren 

Rust Meestal ontoegankelijk terrein 

Voortplanting In moerassen met ondiep water en lage oevervegetaties 

Belang binnen Europa Nederlandse populatie = 2% van Europese 

Voorkomen April t/m oktober 

Wetgeving/EU-
regelingen 

Wet natuurbescherming, Vogelrichtlijn 

(Kwak, van Beusekom, Foppen, Kooijmans, & de Pater, 2018) (Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, 2021) (Natura 2000, 2021) (Sovon, 2021) (Vogelbescherming Nederland, 2021) 
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Kemphaan 

 

Nederlandse naam Kemphaan 

Wetenschappelijke naam Calidris pugnax 

Rode lijst Ernstig bedreigd 

In Natura 2000 gebieden 
aangewezen als 

Broedvogel 

Trend algemeen Zeer sterk afgenomen 

Broedgebieden Alde Feanen en Groote Wielen 

Trend Gebied A Geen trend aantoonbaar 

Trend Gebied G Geen trend aantoonbaar 

Ecologische vereisten – 
Leefgebied 

Extensief beheerde, vochtige graslanden met ondiepe sloten en 
poelen; open (kruidenrijke) graslanden en veenweide (licht bemest, 
minstens 5 ha groot) 

Voedsel Regenwormen, emelten, slakjes, vliegjes, muggenlarven, zaden 

Rust Zoeken zo dicht mogelijk bij voedselgebieden rustplaatsen, op enige 
afstand van bebouwing en bossen 

Voortplanting Broeden in vochtige extensief gebruikte graslanden waar pas in de 
zomer gemaaid wordt 

Voorkomen Als broedvogel en doortrekker afnemend in aantallen 

Opmerkingen Na 1 juli maaien, hoge voorjaarspeilen, lichte bemesting 

Wetgeving/EU-regelingen Wet natuurbescherming, Vogelrichtlijn 
 

(Kwak, van Beusekom, Foppen, Kooijmans, & de Pater, 2018) (Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, 2021) (Natura 2000, 2021) (Sovon, 2021) (Vogelbescherming Nederland, 2021)  
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Rietzanger 

 

Nederlandse naam Rietzanger 

Wetenschappelijke naam Acrocephalus schoenobaenus 

Rode lijst Nee 

In Natura 2000 gebieden 
aangewezen als 

Broedvogel 

Trend algemeen Toegenomen 

Broedgebieden Alde Feanen en Groote Wielen 

Trend Gebied A Afgenomen 

Trend Gebied G Geen trend aantoonbaar 

Ecologische vereisten – 
Leefgebied 

Vochtige tot vrij droge overjarige rietkragen, rietlanden en kruidenrijke 
ruigten, zoals te vinden zijn in moerassen, kanalen, sloten, meren, 
rivieren en grienden en broekbossen  

Voedsel Luizen en andere geleedpotigen 

Rust Slaap- en broedplaatsen in rietlanden 

Voortplanting Rietmoerassen op laagveen 

Belang binnen Europa Broed in alle delen van Europa 

Voorkomen Arriveert in april tot eind mei en verblijft tot augustus tot eind 
september 

Opmerkingen Profiteert van gezonde moerassen 

Wetgeving/EU-regelingen Wet natuurbescherming, Vogelrichtlijn 
 

(Kwak, van Beusekom, Foppen, Kooijmans, & de Pater, 2018) (Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, 2021) (Natura 2000, 2021) (Sovon, 2021) (Vogelbescherming Nederland, 2021)  
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Kolgans 

 

Nederlandse naam Kolgans 

Wetenschappelijke naam Anser albifrons 

Rode lijst Nee 

In Natura 2000 gebieden 
aangewezen als 

Niet-broedvogel 

Trend algemeen Sinds 2000 stabiel 

Foerageergebied Alde Feanen 

Trend Gebied A Afgenomen 

Rust-/Slaapgebied Alde Feanen en Groote Wielen 

Trend Gebied A Niet aantoonbaar 

Trend Gebied G Niet aantoonbaar 

Ecologische vereisten – 
Leefgebied 

Overwinteren in Nederland, op graslanden en akkerlanden 

Voedsel Voornamelijk op grasland; ook op akkerland (wintergraan, bieten, 
aardappelen, koolzaad en stoppelvelden) 

Rust Slaapplaatsen in foerageergebieden, wateren (zoet of zout), zand- 
of modderbanken 

Voortplanting Noord-Siberische toendra 

Belang binnen Europa Steeds vaker als broedvogel te vinden 

Voorkomen Arriveert in november, max. aantallen in januari; laatste vogels tot 
maart 

Opmerkingen Meest voorkomende overwinterende ganzensoort in NL 

Wetgeving/EU-regelingen Wet natuurbescherming, Vogelrichtlijn 
 

(Kwak, van Beusekom, Foppen, Kooijmans, & de Pater, 2018) (Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, 2021) (Natura 2000, 2021) (Sovon, 2021) (Vogelbescherming Nederland, 2021)  
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Brandgans 

 

Nederlandse naam Brandgans 

Wetenschappelijke naam Branta leucopsis 

Rode lijst Nee 

In Natura 2000 gebieden 
aangewezen als 

Niet-broedvogel 

Trend algemeen Sterk toegenomen 

Foerageergebied Alde Feanen 

Trend Gebied A Significante toename >5%/jaar 

Rust-/Slaapgebied Alde Feanen en Groote Wielen 

Trend Gebied A Significante toename >5%/jaar 

Trend Gebied G Niet aantoonbaar 

Ecologische vereisten – 
Leefgebied 

Foerageren op grazige en beweide kwelders, zeekraal en 
cultuurgrasland, ook op intensief beheerde graslanden en op beweide 
grasgorzen en slikken; 

Voedsel Grasland en plaatselijk ook op akkerland (wintergranen, 
stoppelvelden, groenbemesters, graszaad en spruitjes) 

Rust Slaapplaatsen op rustige, zoete of zoute wateren, zand- of 
modderbanken 

Voortplanting Kolonieachtig op veilige plekken, zoals eilanden of dammen 

Belang binnen Europa 95% van de Russische en Baltische broedvogels verblijft in NL 
(schatting) 

Voorkomen Najaar in noordoosten van het land; vanaf januari in Zuidwest-
Friesland 

Opmerkingen Inmiddels verantwoordelijk voor hoge landbouwschade in heel NL 

Wetgeving/EU-regelingen Wet natuurbescherming, Vogelrichtlijn 

  
(Kwak, van Beusekom, Foppen, Kooijmans, & de Pater, 2018) (Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, 2021) (Natura 2000, 2021) (Sovon, 2021) (Vogelbescherming Nederland, 2021)  
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Smient 

 

Nederlandse naam Smient 

Wetenschappelijke naam Mareca penelope (of Anas penelope) 

Rode lijst Gevoelig 

In Natura 2000 gebieden 
aangewezen als 

Niet-broedvogel 

Trend algemeen Afname sinds 2000 

Rust-/Slaapgebied Alde Feanen en Groote Wielen 

Trend Gebied A Niet aantoonbaar 

Trend Gebied G Significante toename > 5%/jaar, minimaal verdubbeling in 15 jaar 

Ecologische vereisten – 
Leefgebied 

Van november t/m maart het talrijkst, vertrekken in strenge winters, 
blijven in zachte winters in NL; verblijven nabij zoute en zoete wateren 
(Waddenzee, open graslandpolders) 

Voedsel Zeesla, kweldergrassen, zeekraal; in de loop van de winter meer in 
natte graslanden, riviergebieden; in rustige gebieden ook foerageren 
overdag in overgelopen graslanden 

Rust Overdag op open water en overgelopen graslanden 

Voortplanting Broedparen in NL heel zeldzaam, als er broedsucces is, dan in waterrijke 
poldergebieden 

Belang binnen Europa 71% van NW-Europese winterpopulatie verblijft in NL 

Voorkomen November t/m maart; in zachte winters ook in NL; enkele paren 
(hooguit een tiental) ook om te broeden 

Opmerkingen Extensivering van graslandbeheer en/of drainagering van natte gronden 
hebben negatief effect 

Wetgeving/EU-regelingen Wet natuurbescherming, Vogelrichtlijn 
 

(Kwak, van Beusekom, Foppen, Kooijmans, & de Pater, 2018) (Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, 2021) (Natura 2000, 2021) (Sovon, 2021) (Vogelbescherming Nederland, 2021) 

  



XIX 
 

Grutto 

 

Nederlandse naam Grutto 

Wetenschappelijke 
naam 

Limosa limosa 

Rode lijst Gevoelig 

In Natura 2000 
gebieden aangewezen 
als 

Niet-broedvogel 

Trend algemeen Sterk afgenomen 

Foerageergebied Alde Feanen 

Trend Gebied A Significante afname <5%/jaar 

Rust-/Slaapgebied Alde Feanen en Groote Wielen 

Trend Gebied A Significante toename > 5%/jaar, minimaal verdubbeling in 15 jaar 

Trend Gebied G Niet aantoonbaar 

Ecologische vereisten – 
Leefgebied 

Komen vanaf februari naar NL, verzameling op ondiepe plassen en plas-
dras weilanden; meest ideaal: vochtige, kruidenrijke graslanden met goed 
bodemleven en insecten aan oppervlakte; na broedseizoen verzameling 
op vochtige pleisterplaatsen 

Voedsel Regenwormen, emelten, insecten, muggenlarven 

Voortplanting Eind maart - eind mei, piek in 2e helft van april; broedduur 22-24 dagen; 
grasnest in grasland, voorkeur op nabijheid van ruigere delen in het veld; 
nestvlieders, na 24-27 dagen vliegvlug; belangrijkste broedgebieden: 
veenweiden van Friesland, Noord- en Zuid-Holland 

Belang binnen Europa Grootste broedpopulatie binnen Europa 

Voorkomen Februari/begin maart - Augustus 

Opmerkingen Uiterlijk na 8 of 15 juni maaien; als mogelijk uitrekken tot 
augustus/september 

Wetgeving/EU-
regelingen 

Wet natuurbescherming, Vogelrichtlijn 

 

(Kwak, van Beusekom, Foppen, Kooijmans, & de Pater, 2018) (Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, 2021) (Natura 2000, 2021) (Sovon, 2021) (Vogelbescherming Nederland, 2021) 
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10.12 Kaartmateriaal en Tabellen van AERIUS Monitor 
Kaarten en tabellen in deze bijlage zijn afkomstig van de website “AERIUS Monitor” van het RIVM 

(RIVM, 2021). Deze kaarten geven de stikstofgevoeligheid van bepaalde soorten en de twee Natura 

2000 gebieden weer. Bovendien worden de bronnen van stikstofdepositie in een grafiek 

weergegeven. 

 

Alde Feanen 

 

Tabel 3 Stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in de Alde Feanen 
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Tabel 4 Stikstofgevoelige soorten in de Alde Feanen 

 

 

 



XXII 
 

 

Figuur 1 Stikstofgevoeligheid van het gebied de Alde Feanen 

 

Figuur 2 Totale stikstofdepositie in het gebied de Alde Feanen door Landbouw 
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Figuur 3 Totale stikstofdepositie in het gebied de Alde Feanen door de sector Mestaanwending in de Landbouw 

 

Figuur 4 Totale stikstofdepositie in het gebied de Alde Feanen door de sector Stallen Rundvee in de Landbouw 
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Figuur 5 Totale stikstofdepositie in het gebied de Alde Feanen door de sector Beweiding in de Landbouw 

 

 

Figuur 6 Verdeling bronnen stikstofdepositie totaal 

 

Figuur 7 Verdeling bronnen stikstofdepositie binnen de landbouwsector 
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Figuur 8 Stikstofbelasting voor vochtige heiden (laagveengebied) 

 

Figuur 9 Stikstofbelasting voor Blauwgraslanden 
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Figuur 10 Stikstofbelasting voor Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 
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Groote Wielen 

 

Tabel 5 Stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in de Groote Wielen 

 

 

Tabel 6 Stikstofgevoelige soorten in de Groote Wielen 
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Figuur 11 Stikstofgevoeligheid van het gebied de Groote Wielen 

 

Figuur 12 Totale stikstofdepositie in het gebied de Groote Wielen door Landbouw 

 

Figuur 13 Totale stikstofdepositie in het gebied de Groote Wielen door mestaanwending in de Landbouw 
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Figuur 14 Totale stikstofdepositie in het gebied de Groote Wielen door stallen rundvee in de Landbouw 

 

Figuur 15 Verdeling bronnen stikstofdepositie in de Groote Wielen totaal 

 

Figuur 16 Verdeling bronnen stikstofdepositie in de Groote Wielen binnen de landbouwsector 
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10.13 Associaties bij streekproducten 
 

 

Figuur 17 In de blauwe vakken staan kenmerken die voor consumenten het belangrijkst zijn als het gaat om 
streekproducten. De paarse vakken tonen de bijbehorende associaties en betekenissen van de termen (Wolff & et al, 2009). 

 

10.14 Groepsindeling op basis van gedrag ten aanzien van streekproducten 
 

Tabel 7 Indeling van verschillende doelgroepen binnen consumenten en welke keuzes zij zullen maken als het gaat om 
streekproducten. Bron informatie in de tabel: (Wolff & et al, 2009).  

 Houding algemeen Houding t.a.v. 
(streek)producten 

Stimulans voor aanschaf 
streekproducten 

Primaire 
consumenten 

Staan open voor het 
uitproberen van 
voedingsmiddelen die 
hen onbekend zijn. 

Beschikken over intrinsieke 
drijfveer voor de aanschaf. 
Houden van biologische, 
ambachtelijke en authentieke 
producten. Zoeken bewust 
naar meer 
achtergrondinformatie over 
de herkomst ervan.  

Als er informatie beschikbaar 
is over de bijdrage van het 
product ten aanzien van 
boeren en milieu.  
Beschrijvingen over 
ambachtelijkheid, kwaliteit, 
authenticiteit en gezondheid.  

Secundaire 
consumenten 

Kiezen het liefst voor 
producten die hen 
vertrouwd zijn. 

Tonen interesse voor 
streekproducten onder 
bepaalde voorwaarden.  

De producten zijn bekend, 
traditioneel.  
De zichtbaarheid van het 
product in de verpakking en 
de naam van de boer op de 
verpakking.  

Tertiaire 
consumenten 

Focus op gemak en 
snelheid t.a.v. de 
aanschaf van 
producten.  

Zullen niet snel de keuze 
maken voor streekproducten.  

- 
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10.15 Duurzaamheidskubussen 

10.15.1 Maatregelen CO2 opslag  

Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Bouwplan aanpassen 
 

Hier en nu ++ 
Er wordt voedsel 
verbouwd wat 
voor de minder 
bedeelden 
bestemd is. 

+  
Het is maar een 
klein gebied dat 
bijdraagt aan de 
CO2 opslag in De 
Warren. Ook 
neemt de 
biodiversiteit in 
het gebied toe. 

- 
Er valt geen of 
weinig winst te 
behalen, het 
voedsel wat 
verbouwd 
wordt zal tegen 
geringe betaling 
worden 
verkocht. 

 Nu en elders  0  
Geen bijdrage aan 
nu en elders. 

0  
De CO2 die vast 
gelegd wordt zal 
nu en elders 
geen impact 
hebben in begin 
stadium. 

0 
Geen bijdrage 
aan nu en 
elders.  

 Hier en later ++  
Meer bekendheid 
en positieve 
bijdrage tot de 
lokale bevolking. 

+ 
De hoeveelheid 
CO2 die wordt 
vastgelegd zal 
toenemen. 
Alleen de 
maatregelen die 
worden 
uitgevoerd in De 
Warren Oost 
dragen deels bij 
aan CO2 emissie. 

0 
Productie zal 
omhoog gaan 
na verloop van 
tijd als er fruit 
wordt 
verbouwd 
alleen valt er 
geen tot weinig 
winst te 
behalen. 

 Elders en later + 
Plan kan worden 
overgenomen om 
elders mensen te 
helpen. 

0 
Geen bijdrage 
voor elders en 
later. 

+ 
Producten 
zouden elders 
kunnen worden 
verkocht als de 
productie is 
toegenomen. 

7  5 2 0 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Geen grondbewerking 
 

Hier en nu +  
Er ontstaat een 
landschap dat 
aantrekkelijker is 
voor bezoekers.  

 + 
Het bodemleven 
wordt niet meer 
verstoord en er 
kan CO2 worden 
vastgelegd. 

-  
Opbrengst van 
het grasland 
zal naar 
beneden gaan 
vermoedelijk. 

 Nu en elders  0  
Heeft geen 
invloed op nu en 
elders. 

+ 
De schaal waarop 
de CO2 vastgelegd 
wordt is op 
Nederlands 
niveau relatief 
klein maar omdat 
binnen het project 
de meest CO2 

besparing tot 
stand komt wordt 
hier een positieve 
invloed 
ondervonden. 

+ 
Opkopen van 
veevoer 
elders. 

 Hier en later ++  
Mensen kunnen 
een beter beeld 
krijgen op 
maatregelen die 
genomen worden 
om de planeet en 
de biodiversiteit 
te behouden. 

++  
Het bodemleven 
neemt toe en is 
sterk verbeterd 
ten opzichte van 
hier en nu. Dit 
gaat gepaard met 
eventueel 
verbeterde 
ecosysteem 
diensten in het 
gebied.  

 - 
Optimalisatie 
van de 
bedrijfsvoering 
zal eventueel 
de aanschaf 
van voeding 
elders 
reduceren. 

 Elders en later + 
Het kan zo zijn 
dat er elders ook 
rekening wordt 
gehouden met 
deze maatregel. 

+ 
De schaal waarop 
de CO2 vastgelegd 
wordt is op 
Nederlands 
niveau relatief 
klein maar omdat 
binnen het project 
de meest CO2 

besparing tot 
stand komt wordt 
hier een positieve 
invloed 
ondervonden 

0 
Elders zal het 
niet langer 
impact 
hebben. 

8  4 5 -1 

Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 
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Bos aanleg  
 

Hier en nu ++  
Een divers 
landschap dat 
veel mensen 
aantrekt. 

+ 
Toename 
biodiversiteit en 
vastlegging van 
CO2. 

- - 
Geen 
opbrengst, dat 
zal pas later 
komen wanneer 
het bos 
volgroeid is. 
Tevens kost het 
ook onderhoud. 
Verlies van 
grasland. 

 Nu en elders  0 
Geen effect op nu 
en elders. 

0 
CO2 vastlegging 
is zeer klein en 
zal geen bijdrage 
leveren elders.  

0  
Geen impact op 
nu en elders. 

 Hier en later  +  
Meer 
bekendheid, 
Meer bezoek. 

+ 
Versterkte CO2 
opslag maar nog 
steeds relatief 
klein, 
biodiversiteit is 
toegenomen  

+  
Opbrengst hout. 
Kan eventueel 
weer negatieve 
impact hebben 
wanneer het 
verbrand wordt.  

 Elders en later 0 
Geen impact 
elders en later. 

0 
Geen impact 
elders en later. 

0 
Geen impact 
elders en later. 

4  3 2 -1 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Akkerranden beheer/ 
Perceel randenbeheer 
 

Hier en nu ++ 
Een divers landschap 
dat veel mensen 
aantrekt. 

+ 
Biodiversiteit 
neemt toe, CO2 
wordt vastgelegd 
en mindere mate 
van uitspoeling 
van nutriënten en 
mest en 
eventueel 
pesticiden naar 
het oppervlakte 
water.  

- 
Verlies van 
opbrengst door 
het minder vaak 
maaien van de 
akkerrand. 

 Nu en 
elders 

0 
Geen effect op nu en 
elders. 

0  
Geen effect op nu 
en elders in 
beginstadium. 

+  
Ergens anders 
zal er voeding 
moeten worden 
aangeschaft.  

 Hier en 
later 

++ 
Meer bekendheid,  
Meer bezoek. Beter 
beeld bij wat 
maatregelen zijn in de 
agrarische sector. 

++ 
De ecosysteem 
diensten worden 
versterkt en er zal 
over langere tijd 
meer CO2 zijn 
vastgelegd. De 
effecten van 
mindere mate van 
uitspoeling 
hebben na 
verloop van tijd 
goede invloeden 
op het leven in 
sloten en andere 
vormen van 
oppervlaktewater.  

+ 
De ecosysteem 
diensten zorgen 
voor minder 
problemen met 
droogte en 
plaag 
bestrijding. 

 Elders en 
later 

+  
Elders kan ook 
rekening worden 
gehouden met 
akkerrandenbeheer/ 
perceelrandenbeheer. 

+ 
De mate waarin 
hier CO2 wordt 
opgeslagen in De 
Warren is relatief 
hoger dan die van 
bos aanleg en 
bouwplan 
aanpassen, 
daarom wordt 
hier een plus 
gegeven. 

0 
Na verloop van 
tijd zal er een 
evenwichtige 
methode 
ontstaan 
waardoor er 
geen voeding 
elders meer 
vandaan hoeft 
te komen.  

10  5 4 1 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Leeftijd grasland 
 
(Deze maatregel is te 
combineren met 
andere maateregelen) 

Hier en nu 0 
Geen effect op 
mensen hier en 
nu. 

++ 
De leeftijd van 
een grasland 
draagt goed bij 
aan de opbouw 
van de bodem 
en legt veel CO2 
vast.  
Dit zorgt voor 
veel organisch 
materiaal en zal 
ten goede 
komen aan het 
bodemleven.  

0  
Minder kosten 
voor onderhoud 
maar meer 
kosten voor 
verlies van 
productie. 

 Nu en elders  0 
Geen effect op 
mensen nu en 
elders. 

0 
Nu en elders 
heeft dit geen 
effect.  

+  
Elders wordt 
voedsel 
ingekocht. 

 Hier en later  0 
Geen effect op 
mensen hier en 
later. 

++  
Wanneer een 
perceel voor een 
langere periode 
is ingezaaid met 
gras kan dit in 
redelijke 
proporties 
bijdragen aan 
het vastleggen 
van CO2. Dit 
vindt ook plaats 
in de beginjaren 
en kan zeer lang 
doorgaan.  
Het bewerken 
van het land zal 
wel resulteren in 
CO2 emissies. 

+ 
Er zal na verloop 
van tijd een 
goede 
bedrijfsvoering 
tot stand komen 
die kan 
handelen met 
de nieuwe 
situatie.  

 Elders en later 0 
Geen effect op 
mensen hier en 
later. 

+ 
Omdat het CO2 
opslaat en elk 
grasveld dit in 
principe ook 
doet wordt er 
een plus 
gegeven.  

0 
Geen gevolgen 
meer voor 
elders en later. 

7  0 5 2 
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Nr. Aspecten van PPP Basis beoordeling Gewogen beoordeling

1 Bouwplan aanpassen 7 0 25 0

2 Geen grond bewerking 8 0 24 0

3 Bos aanleg 4 0 18 0

4 Akkerrandenbeheer/ perceelrandenbeheer 10 1 34 1

5 Leeftijd grasland 7 0 22 0
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10.15.2 Verbinding Natura 2000 gebieden 
 

Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  

1 Kruidenrijk grasland Hier en nu  + 

Door toename aan 

observerings-

mogelijkheden van 

vogels en andere 

dieren en een mooier 

uitzicht, worden 

wandel- en 

fietspaden 

aantrekkelijker voor 

mensen uit de 

omgeving  brengt 

rust, goed voor 

welzijn 

++ 

Goed voor biodiversiteit, 

door kruidenrijk grasland 

wordt het bodemleven 

versterkt en komen er 

meer insecten voor, 

waardoor meer voedsel 

voor vogels (vooral 

insecteneters) en 

vleermuizen beschikbaar 

is, kuikens kunnen in 

kruidenrijk grasland beter 

overleven; betere 

kwaliteit ruwvoer voor 

vee  betere weerstand 

tegen ziektes 

0 

Kruidenrijk grasland 

kan tot minder 

opbrengsten leiden, 

maar doordat er veel 

mineralen en 

nutriënten aanwezig 

zijn in kruidenrijk 

grasmengsels, kan 

dit tot een betere 

gezondheidstoestand 

van de koeien leiden, 

en hoeft minder 

medicatie betaald te 

worden 

  Nu en elders  + 

Door een recreatie 

mogelijkheid in de 

buurt wordt het op 

andere plekken 

misschien iets 

rustiger en kunnen 

mensen meer ervan 

genieten 

+ 

Door de verhoging van 

de biodiversiteit in De 

Warren worden soorten 

in het algemeen 

ondersteund en in 

aantallen versterkt 

0 

Geen effect 

  Hier en later  + 

Zie hier en nu 

++ 

Zie hier en nu 

0 

Zie hier en nu 

  Elders en 

later  

+ 

Zie nu en elders 

+ 

Zie nu en elders 

0 

Geen effect 

Score totaal   4 6 0 
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Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  

2 Perceelranden bij eerste 

snee niet mee maaien en 

niet bemesten 

Hier en nu  + 

Mooier uitzicht, beter 

voor welzijn, zie 1 

++ 

Kuikens hebben een 

betere kans om te 

overleven, minder 

mestaanwending 

leidt tot minder 

stikstofdepositie  

beter voor 

stikstofgevoelige 

vegetatie 

0 

Niet maaien leidt tot 

minder opbrengsten, 

maar minder 

mestaanwending 

bespaart weer geld 

  Nu en elders  0 

Geen effect 

+ 

Stikstofgevoelige 

planten worden ook 

in de indirecte 

omgeving 

beschermd 

0 

Geen effect 

  Hier en later  + 

Zie hier en nu 

++ 

Perceelranden 

kunnen zich 

ontwikkelen tot 

kuikenvelden en een 

verbeterde 

biodiversiteit 

0 

Zie hier en nu 

  Elders en later  0 

Geen effect 

+ 

Zie nu en elders 

0 

Geen effect 

Score totaal   2 6 0 
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Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  

3 Geen bestrijdingsmiddelen 

meer 
Hier en nu  + 

Verbeterde 

luchtkwaliteit, 

gezondheid en welzijn 

van omwonenden, 

Profiteren van een 

natuurlijkere en 

gezondere omgeving 

++ 

Goed voor milieu, 

biodiversiteit, vooral 

insecten en vogels 

+ 

Bespaart kosten voor 

bestrijdingsmiddelen 

  Nu en elders  0 

Geen effect 

++ 

Zie hier en nu 

0 

Geen effect 

  Hier en later  + 

Zie hier en nu 

++ 

Zie hier en nu 

+ 

Zie hier en nu 

  Elders en later  0 

Geen effect 

++ 

Zie hier en nu 

0 

Geen effect 

Score totaal   2 8 2 

 

Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  

4 Afbouw kunstmestgebruik Hier en nu  + 

Betere voedselkwaliteit 

door beter 

bodemleven, 

verantwoordingsgevoel 

van mensen wordt 

aangesproken 

++ 

Meer bodemleven  

verbeterde 

bodemkwaliteit  

verbetering 

biodiversiteit 

0 

Geen duidelijk effect 

  Nu en elders  + 

Zie hier en nu 

0 

Geen effect 

0 

Geen effect 

  Hier en later  + 

Zie hier en nu 

++ 

Zie hier en nu 

0 

Geen effect 

  Elders en later  + 

Zie hier en nu 

0 

Geen effect 

0 

Geen effect 

Score totaal   4 4 0 
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Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  

5 Meer beweiding Hier en nu  + 

Levende dieren leiden 

tot een natuurlijker 

gevoel buiten, trekt 

recreanten aan, door 

meer beweiding wordt 

minder geploegd en 

dit leidt tot een 

verbeterde 

luchtkwaliteit en 

mooiere omgeving 

++ 

Bemesting en 

ploegen op 

natuurlijke wijze door 

vee maakt het 

overbodig om met 

grote machines te 

werken 

+ 

Bemesting, ploegen 

en maaien kunnen 

uitgesteld worden, 

zo worden kosten 

bespaard 

  Nu en elders  0 

Geen effect 

+ 

Zie People 

+ 

Zie People 

  Hier en later  + 

Zie hier en nu 

++ 

Zie hier en nu 

+ 

Zie hier en nu 

  Elders en later  0 

Geen effect 

+ 

Zie nu en elders 

+ 

Zie nu en elders 

Score totaal   2 6 4 
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Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  

6 Recreatie alleen aan de 

randen van het gebied 
Hier en nu  -1 

Geen verandering tot 

de huidige situatie, 

maar mensen zouden 

het jammer kunnen 

vinden als ze niet 

binnen een mooi 

gebied mogen 

wandelen er alleen een 

mogelijkheid is om 

van een afstand te 

kijken 

+ 

Doordat recreanten 

buiten het gebied 

blijven, wordt ervoor 

gezorgd dat de 

natuur niet verstoord 

wordt 

0 

Geen effect 

  Nu en elders  0 

Geen effect 

0 

Geen effect 

0 

Geen effect 

  Hier en later  0 

Geen effect 

+ 

Zie hier en nu 

0 

Geen effect 

  Elders en later  0 

Geen effect 

+ 

Misschien 

voorbeeldfunctie 

voor andere 

gebieden 

0 

Geen effect 

Score totaal   -1 3 0 

 

Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  

7 Geen mais meer Hier en nu  + 

Als er geen maïs meer 

verbouwd wordt, lijkt 

de omgeving 

natuurlijker en wordt 

aantrekkelijker voor 

mensen 

+ 

Beter voor 

bodemleven en 

biodiversiteit in het 

gebied 

- 

Door de gebieden 

langzaam te 

veranderen en nu 

eerst niets met de 

maïsvelden te doen, 

wordt geen inkomen 

gegenereerd 

  Nu en elders  0 

Geen effect 

0 

Geen effect 

0 

Geen effect 

  Hier en later  + 

Zie hier en nu 

+ 

Zie hier en nu 

+ 

De toenmalige 

maïsvelden kunnen 

voor iets anders 

gebruikt worden 

  Elders en later  0 0 0 
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Geen effect Geen effect Geen effect 

Score totaal   2 2 0 

 

Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  

8 Natte ecologische verbinding 

als natuurvriendelijke oever 

(verbrede sloot met flauw 

talud) 

Hier en nu  + 

Verbetert het klimaat 

in het gebied, water 

heeft een rustgevende 

werking en vermindert 

hittestress, meer 

vogels en 

natuurvriendelijkere 

omgeving trekt 

mensen aan 

++ 

Vergroting 

leefgebied van 

Natura 2000 vogels, 

beschermde soorten 

die op de rode lijst 

staan, zoals 

meervleermuis en 

Noordse woelmuis 

- 

Waar de verbinding 

gemaakt wordt, kan 

geen gras verbouwd 

worden voor 

ruwvoer, 

opbrengsten worden 

verminderd 

  Nu en elders  + 

Mensen uit 

omliggende gebieden 

kunnen naar De 

Warren komen om te 

ontspannen 

++ 

Door een groter 

leefgebied te 

schaffen voor vogels 

en andere soorten, 

kunnen deze in 

aantallen groeien of 

stabiliseren 

0 

Geen effect 

  Hier en later  + 

Beter voor gezondheid 

en welzijn van mensen 

in de omgeving 

++ 

Gebied wordt met de 

tijd steeds 

belangrijker als rust- 

en broedplek 

0 

De bescherming van 

bepaalde (rode lijst) 

soorten wordt 

misschien 

ondersteund met 

subsidies 

  Elders en later  + 

Door in De Warren 

een natuurlijk 

recreatiegebied te 

schaffen, wordt het in 

andere gebieden 

minder druk en 

kunnen mensen daar 

beter tot rust komen 

++ 

Door het vergroten 

van de leefgebieden 

van beschermde 

soorten worden deze 

ondersteund en 

beschermd 

0 

Geen effect 

Score totaal   4 8 0 
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Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  

9 Percelen incidenteel 

vernatten (in winter en 

voorjaar) 

Hier en nu  + 

Vogelaars en 

recreanten hebben 

een extra gebied om 

bepaalde vogelsoorten 

te observeren (bijv. 

grutto) 

++ 

Grutto’s en andere 

watervogels krijgen 

een extra 

mogelijkheid om te 

foerageren en te 

rusten 

0 

Geen effect 

  Nu en elders  + 

Zie hier en nu 

++ 

Zie hier en nu 

0 

Geen effect 

  Hier en later  + 

Zie hier en nu 

++ 

Zie hier en nu 

0 

Geen effect 

  Elders en later  + 

Zie hier en nu 

++ 

Zie hier en nu 

0 

Geen effect 

Score totaal   4 8 0 

 

Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  

10 Hiaten in houtsingels 

opvullen en regelmatig 

onderhouden 

 

Hier en nu  + 

Houtsingels geven een 

natuurlijker beeld, zijn 

vormgevend voor de 

omgeving en 

coulisselandschap 

++ 

Meervleermuizen en 

bepaalde 

vogelsoorten blijven 

in de buurt van 

houtsingels om 

beschermd te 

kunnen vliegen of 

broeden 

0 

Geen bijzonder 

effect 

  Nu en elders  0 

Geen effect 

++ 

Door leefomgeving 

te vergroten, worden 

beschermde soorten 

ondersteund 

0 

Geen effect 

  Hier en later  + 

Zie hier en nu 

++ 

Zie hier en nu 

0 

Geen effect 

  Elders en later  0 

Geen effect 

++ 

Zie nu en elders 

0 

Geen effect 

Score totaal   2 8 0 
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10.15.3 Tuinderij De Warren 

Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Een plaats om samen 
te komen waar jong 
en oud elkaar kan 
ondersteunen in het 
overdragen van kennis 
op het gebied van 
tuinieren en 
levenslessen. 
 

Hier en nu ++ 
Het zal een 
positieve bijdrage 
kunnen leveren 
aan jong en oud 
om nieuwe 
contacten op te 
doen en een 
netwerk op te 
bouwen. 

+  
Het uitwisselen 
van kennis op 
het gebied van 
tuinieren kan 
een positieve 
bijdrage leveren 
ten opzichte van 
de impact die 
iemand heeft op 
de aarde.  

+ 
Door nieuwe 
inzichten van 
individuen 
kunnen er 
creatieve 
nieuwe ideeën 
ontstaan. 

 Nu en elders 0 
Elders heeft dit 
op korte termijn 
geen impact.  

0 
Elders heeft dit 
op korte termijn 
geen impact. 

0 
Elders heeft dit 
op korte termijn 
geen impact. 

 Hier en later ++ 
Het overdragen 
van kennis zal 
doorgaan met als 
gevolg een steeds 
groter wordend 
netwerk.  

++  
De uitwerking 
van in context 
geplaatst 
ervaring kan 
positieve 
effecten hebben 
op de manier 
waarop de 
toekomstige 
generatie met 
de planeet 
omgaat. 

0  
De 
mogelijkheden 
voor innovatie 
op dit gebied 
zullen 
uiteindelijk 
stagneren. 

 Elders en later ++  
Door mensen van 
buitenaf te 
beïnvloeden met 
het initiatief kan 
dit in andere 
gebieden ook 
worden 
toegepast. 

+  
Overname van 
het idee kan 
resulteren in 
hetzelfde 
patroon wat hier 
beschreven is 
maar dan elders. 

0  
Elders heeft dit 
op lange termijn 
geen impact. 

11  6 4 1 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Het tot stand brengen 
van een netwerk van 
mensen die zich in 
willen zetten voor een 
alternatief voedsel 
systeem. 

Hier en nu ++ 
Er ontstaan 
gesprekken en 
initiatieven die 
besproken 
worden op de 
tuinderij, maar 
kunnen ook 
buiten de 
tuinderij 
plaatsvinden. 
Door het netwerk 
wordt er sociale 
controle 
gevormd.  

+  
Het netwerk zal 
in eerste 
instantie nog vrij 
klein zijn en 
minder impact 
uitoefenen op 
het verbeteren 
van het aspect 
Planet. 

+ 
Het ontstaan 
van het netwerk 
maakt het 
toereikend om 
een alternatief 
voedselsysteem 
op te zetten op 
een lokale 
school.  

 Nu en elders 0  
Elders heeft dit 
op korte termijn 
geen impact. 

0 
Elders heeft dit 
op korte termijn 
geen impact. 

0 
Elders heeft dit 
op korte termijn 
geen impact. 

 Hier en later +  
Gesprekken en 
initiatieven 
ontstaan later 
ook nog. Sociale 
controle blijft ook 
bestaan als 
hechte groep. Dit 
kan versterken of 
afzwakken na 
verloop van tijd.  

++  
Wanneer het 
netwerk 
uitbreidt zal het 
voedselsysteem 
ook veranderen 
in positieve zin. 
Meer afnemers, 
minder impact 
vanuit de 
industrie. 

+  
Er is kennisnet 
gecreëerd wat 
een verdien 
model kan 
vormen voor de 
tuinderij. 

 Elders en later 0  
Elders heeft dit 
op lange termijn 
geen impact, het 
is een lokaal 
gebonden 
netwerk. Ook zal 
ervan elders wel 
eens het netwerk 
worden 
geraadpleegd.  

+  
Het netwerk zal 
eventueel elders 
aansporen tot 
verandering in 
het 
voedselsysteem.  

0 
Het netwerk kan 
elders en later 
hulp bieden bij 
andere 
projecten. Dit 
zal afwachten 
zijn hoe dit 
verder vorm 
aanneemt. 

9  3 4 2 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

De tuinderij kan 
fungeren als recreatie 
door het openstellen 
van de tuinderij (dit 
kan op vastgestelde 
tijden zijn).  
 

Hier en nu ++ 
Mensen kunnen 
overdag een 
frisse neus halen 
en overdag een 
kijkje nemen in 
de tuinderij. Dit 
kan resulteren tot 
een mindere 
mate van stress. 
Hierdoor kan op 
een later moment 
beter gepresteerd 
worden. 

0  
Het toelaten van 
mensen heeft in 
de beginfase 
weinig invloed 
op de verstoring 
van de 
omgeving. 

+ 
Er kunnen 
tijdens de 
openstelling ook 
producten 
worden 
verkocht die bij 
dragen aan het 
draaiende 
houden van de 
tuinderij. 

 Nu en elders +  
Mensen vanuit 
andere dorpen 
kunnen een 
bezoekje brengen 
aan de tuinderij 
en inspiratie 
opdoen. 

0 
Elders heeft dit 
op korte termijn 
geen impact 

0 
Omzet door 
dagjesmensen.  

 Hier en later ++ 
Zoals eerder 
genoemd bij Hier 
en nu.   

- 
Later kan het zo 
zijn dat er meer 
mensen komen 
en dat de 
verstoring iets 
wordt versterkt. 
Het is wel zo dat 
het geheel 
harmonieus 
moet zijn.  Dit 
wil ook niet 
zeggen dat het 
moet worden 
afgesloten, dit 
weegt niet op 
tegen de 
pluspunten die 
het oplevert. 

+  
Toenemende 
hoeveelheid 
bezoekers kan 
mogelijkerwijs 
resulteren in 
een hogere 
omzet voor de 
tuinderij.  

 Elders en later ++  
Bezoek kan 
toenemen 
naarmate er meer 
bekendheid is. 

0 
Elders heeft dit 
op lange termijn 
geen impact. 

+  
Meer 
bekendheid kan 
resulteren in 
een betere 
omzet.   

9  7 -1 3 

 

Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 
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Bewustwording van 
mensen hoe voedsel 
wordt geproduceerd 
wat kan resulteren in 
het vermogen om 
betere 
bestedingskeuzes te 
maken. 
 

Hier en nu + 
Bewust maken 
van de impact van 
hun daden. 
 
De mogelijkheid 
wordt geboden 
om te handelen 
om gezonder te 
leven.  

 +  
Wanneer wordt 
gehandeld 
volgens de 
kennis over 
bewuste keuzes 
kan hiernaar 
gehandeld 
worden.  

+ 
Meer verkoop 
Voor de 
tuinderij. 

 Nu en elders + 
Bewustwording 
van impact van 
het handelen van 
het individu. 
Dit door 
sporadische 
bezoekers. 
 
De mogelijkheid 
wordt geboden 
om te handelen 
om gezonder te 
leven. 

0 
Elders heeft dit 
op korte termijn 
geen impact. 

+ 
Meer verkoop 
van duurzame 
producten. 

 Hier en later  ++ 
Het handelen 
volgens opgedane 
kennis. 

++ 
Over langere 
termijn zullen de 
bewuste keuzes 
over het 
algemeen breed 
worden 
gedragen over 
de community. 

+ 
Meer 
nevenactiviteiten 
die als gevolg 
van bewuste 
keuzes kunnen 
ontstaan. 

 Elders en later ++ 
Bewustwording 
van impact van 
het handelen van 
het individu. 
Dit door 
sporadische 
bezoekers. 

+ 
Over langere 
termijn zijn er 
waarschijnlijk 
veranderingen 
opgetreden qua 
keuzes die de 
planeet minder 
schade toe 
brengen. 

+ 
Meer 
nevenactiviteiten 
die als gevolg 
van bewuste 
keuzes kunnen 
ontstaan. 

14  6 4 4 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Wanneer 10% van de 
opbrengsten bij de 
minderbedeelden van 
de lokale samenleving 
terecht komt zal dit 
een positief impuls 
hebben op hun 
bestedingsbudget.  
 

Hier en nu ++ 
Minder 
bedeelden 
kunnen beter 
rondkomen. 

 0 
Dit heeft op 
korte termijn 
geen invloed op 
de planeet. 

0  
Dit heeft op 
korte termijn 
geen invloed op 
Profit. 

 Nu en elders  0 
Dit zal enkel voor 
lokale bevolking 
gelden, tenzij het 
plan wordt 
overgenomen zal 
dit geen effect 
elders hebben op 
de mensen. 

0  
Heeft geen 
invloed elders.  

0 
Heeft geen 
invloed elders. 

 Hier en later  +  
Minder 
bedeelden zullen 
het in hun 
levensloop iets 
beter krijgen. 

- 
Er wordt meer 
geld 
overgehouden, 
dit kan 
resulteren in de 
aanschaf van 
luxeproducten 
die op zich weer 
een milieu 
impact met zich 
meedragen. 

+  
Koopkracht gaat 
omhoog waar 
lokale 
ondernemers 
van kunnen 
Profiteren. 

 Elders en later 0 
Dit zal enkel voor 
lokale bevolking 
gelden tenzij het 
plan wordt 
overgenomen zal 
dit geen effect 
elders hebben op 
de mensen. 

0 
Heeft geen 
invloed elders. 

0 
Heeft geen 
invloed elders. 

3  3 -1 1 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Nevenactiviteiten die 
ontstaan door 
community-supported 
agriculture. 
 

Hier en nu + 
Er ontstaan meer 
sociale contacten. 
Dit kan resulteren 
in een beter 
gevoel voor het 
individu. 

 + 
De 
nevenactiviteiten 
die ontstaan zijn 
in de meeste 
gevallen 
gerelateerd aan 
duurzaamheid. 

+ 
Er ontstaat een 
geldstroom 
door het 
organiseren van 
cursussen. 

 Nu en elders 0 
Mensen elders 
horen van de 
mogelijke 
ontstane 
activiteiten en 
hebben een 
conversatie hier 
over. 

0 
Nu en elders zal 
dit op korte 
termijn geen 
invloed hebben. 

0  
Dit heeft niet 
meteen een 
economisch 
voordeel. 

 Hier en later ++ 
Een overal blijere 
lokale 
samenleving die 
samen 
verschillende 
activiteiten 
ondernemen in 
het kader van 
duurzaamheid. 

+ 
Er zullen meer 
nevenactiviteiten 
ontstaan in het 
kader van 
duurzaamheid.  
Dit komt ten 
goede aan de 
planeet. 
 
Ook verhoogt zo 
de mate van 
bezoek en zal het 
enigszins 
verstorend 
werken. 

++ 
Meer 
mogelijkheid 
om cursussen te 
organiseren.  
Deze kunnen 
zorgen voor een 
goede 
inkomstenbron 
voor de 
tuinderij. 

 Elders en later + 
Het overnemen 
van het initiatief.  

+ 
Wanneer 
begonnen is met 
activiteiten die 
gerelateerd zijn 
aan 
duurzaamheid 
draagt het bij 
een betere 
leefomgeving. 

+  
Er kunnen 
economische 
voordelen uit 
ontstaan. 

11  4 3 4 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Het verminderen van 
de mate van isolatie 
die wordt ervaren 
door het bezoek 
brengen aan de 
tuinderij. 
 

Hier en nu ++ 
Door het huis uit 
te gaan en naar 
de tuinderij 
ondervind je niet 
langer isolatie. 
 
Als je niet van een 
tuinderij houdt is 
dit niet van 
toepassing. 

0 
De kachel kan 
een graad lager 
als je niet thuis 
bent. 

+ 
Door een goed 
gesprek aan te 
gaan met een 
ander persoon 
is het mogelijk 
om een 
psycholoog 
minder snel te 
raadplegen.  
 
Resultaat 
minder ziekte 
kosten. 

 Nu en elders + 
Dit kan elders ook 
worden ervaren 
wanneer een 
bezoek wordt 
gepleegd aan de 
tuinderij. 

0 
Zoals bij hier en 
nu. 
 
Reizen met auto 
om er te komen 
kan dan wel 
weer negatief 
uitpakken.  

+ 
Zoals bij hier en 
nu. 

 Hier en later ++ 
Zoals bij hier en 
nu. 

0 
Zoals bij hier en 
nu. 
 
Reizen met auto 
om er te komen 
kan dan wel 
weer negatief 
uitpakken. 

+ 
Zoals bij hier en 
nu. 

 Elders en later + 
Zoals bij nu en 
elders. 

0 
Zoals bij hier en 
nu. 
 
Reizen met auto 
om er te komen 
kan dan wel 
weer negatief 
uitpakken.  

+ 
Zoals bij hier en 
nu. 

10  6 0 4 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Een 
gemeenschapsgevoel 
kan versterkt worden 
door het aantal 
interactie momenten 
die ontstaan. 
 

Hier en nu + 
Het gevoel van 
eenheid zal 
voornamelijk 
bestaan uit het 
gezamenlijk 
naleven van de 
idealen.  

 + 
Het naleven van 
de idealen en 
het creëren van 
gemeenschap 
gevoel zal 
vermoedelijk 
aansporen tot 
duurzame 
keuzes.  

0 
Er kan een 
krimp ontstaan 
bij andere 
initiatieven. 
Maar een 
surplus bij de 
tuinderij. 

 Nu en elders 0 
Dit heeft nu en 
elders geen 
invloed. 

0 
Dit heeft nu en 
elders geen 
invloed. 
 

0 
Dit heeft nu en 
elders geen 
invloed. 
 

 Hier en later  0 
Nieuwe idealen 
kunnen ontstaan 
die meer 
verbondenheid 
met zich mee 
brengt. 
Maar enerzijds 
kan dit ook 
verdeeldheid 
kunnen 
opleveren. 
  

+ 
Zoals bij hier en 
nu. 

0 
Zoals bij hier en 
nu. 

 Elders en later 0 
Dit heeft nu en 
elders geen 
invloed. 
 

0 
Dit heeft nu en 
elders geen 
invloed. 
 

+ 
Meer 
bekendheid van 
de tuinderij. 
Meer 
buitenstaanders 
komen in 
aanmerking met 
de tuinderij. 

4  1 2 1 

  



LIII 
 

Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Educatie op het 
gebied van planten en 
natuur fenomenen 
kunnen een positieve 
bijdrage geven aan de 
toekomstige 
generatie. 

Hier en nu + 
Alternatieve wijze 
van educatie die 
de creativiteit 
stimuleert maar 
niet onderdoet 
aan het 
conventioneel 
onderwijs.  
Mensen leren van 
elkaar en er 
kunnen cursussen 
worden gegeven. 

+ 
De planeet zal 
goede gevolgen 
ondervinden van 
de alternatieve 
educatie van de 
nieuwe 
generatie. 
Maar ook 
mensen die 
interesse 
hebben in 
cursussen 
steken iets op 
om op een 
betere manier 
met de 
beschikbare 
middelen om te 
gaan 
(duurzaam). 

++ 
Nieuwe verdien 
modellen 
ontstaan voor 
het geven van 
cursussen. 
Meer mensen 
die er van 
weten zal 
resulteren in 
meer omzet.   

 Nu en elders +  
Dit kan worden 
overgenomen 
door andere 
initiatieven. 

+ 
Mensen van 
buitenaf zullen 
ook cursussen 
kunnen doen op 
de tuinderij, dit 
kan mogelijk 
een impact op 
leefwijze 
hebben in hun 
dorp/stad op 
het maken van 
duurzame 
keuzes. 

- 
Kan mensen 
weerhouden 
kleinschalige 
initiatieven te 
mijden in hun 
omgeving en 
ervoor kiezen 
de cursussen/ 
educatie in De 
Warren te 
volgen. 
In plaats van 
lokale economie 
te steunen.   

 Hier en later ++  
De educatie zal 
zijn verbeterd en 
meer cursussen 
worden er 
aangeboden. 

++ 
Zoals bij Hier en 
nu maar in 
versterkte mate. 

++ 
Zoals bij hier en 
nu maar in 
versterkte mate. 

 Elders en later + 
Zoals bij nu en 
elders. 

+ 
Zoals bij nu en 
elders. 

- 
Zoals bij nu en 
elders maar 
versterkt. 

12  5 5 2 

 

  



LIV 
 

Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

De tuinderij zorgt voor 
een afname van 
gewas-
bestrijdingsmiddelen 
in het aangewezen 
gebied. 
 

Hier en 
nu 

+ 
Over het algemeen 
hebben mensen 
afkeer tegen 
landbouwgif. 
Dit heeft goede 
impact op het 
moreel van de 
burger. 

 ++ 
Het zal beter 
zijn voor het 
leven in de 
omgeving. 
Biologische 
processen 
worden niet 
langer extra 
verstoord 
door 
landbouwgif. 
 

- 
Opbrengsten kunnen 
tegenvallen. 
 
Maar de mogelijkheid 
dat dit gaat meevallen 
zit er zeker ook in. 
Door gevarieerd gewas 
kan er in zekere zin een 
soort ecosysteem 
ontstaan in de tuinderij. 

 Nu en 
elders 

 0 
Dit heeft geen 
impact op nu en 
elders. 

+ 
Het kan 
resulteren dat 
elders ook 
hetzelfde 
principe wordt 
gehanteerd 
omdat het 
werkt. 

0 
Geen invloed wordt er 
uitgeoefend op nu en 
elders. 
Alleen de 
bestrijdingsmiddelen 
verkoper en producent 
zullen een minuscule 
afname ervaren van 
hun verkoop maar dit is 
te verwaarlozen omdat 
er nog elk jaar meer 
landbouwgif wordt 
gebruikt. 

 Hier en 
later 

+ 
Het niet toepassen 
kan resulteren in 
minder gerelateerde 
aandoeningen zoals 
ondervonden dat 
bestrijdingsmiddelen 
een verhoogde kans 
op Parkinson 
hebben.  

++ 
Vermoedelijk 
neemt de 
biodiversiteit 
toe door de 
toename van 
insecten.  

++ 
Diversiteit in  
Plantgoed levert een 
gevarieerd inkomen dat 
stabieler is voor 
prijsfluctuatie. 
Geen 
bestrijdingsmiddelen 
zal uiteindelijk 
resulteren in minder 
investering in de schade 
die de 
bestrijdingsmiddelen 
leveren. 

 Elders en 
later 

0 
Hetzelfde als bij hier 
en later geldt maar 
dan in verminderde 
mate. 

+ 
Zelfde als bij 
nu en elders. 

0 
Zelfde als bij nu en 
elders.  

9  2 6 1 

 

 



LV 
 

Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Verminderde mate 
van intensieve 
landbouw verbetert 
het bodemleven. 

Hier en nu ++ 
De deelnemende 
mensen in de 
tuinderij krijgen 
goede 
lichaamsbeweging 
die de gezondheid 
ten goede komt. 

+  
Mindere mate 
van verdichting 
van de aarde 
die resulteert in 
betere wortel 
setting van 
gewas en 
betere water 
infiltratie.  

- 
Intensievere arbeid 
gaat gepaard met 
minder intensieve 
landbouw. Dit hoeft 
niet in alle gevallen. 
Het hangt er vanaf 
wat voor soort 
bedrijfsvoering de 
tuinderij krijgt 
(voedselbos is veel 
belevend en minder 
intensief). 

 Nu en elders 0 
Heeft geen 
invloed op nu en 
elders. 

0 
Heeft alleen 
effect als het 
wordt 
overgenomen 
door andere 
initiatieven of 
ondernemers. 

0 
Slijtage van 
landbouwvoertuigen 
neemt af. Dit kan 
zorgen voor afname 
van reparatie 
inkomsten maar dit 
zal nihil zijn 
vermoedelijk. 

 Hier en later +  
De algemene 
gezondheid wordt 
versterkt voor de 
mensen die 
voorheen 
nauwelijks 
beweging kregen. 

++  
Verbeterde 
leefomgeving 
met verbeterde 
ecosysteem 
diensten.  

+ 
De manier waarop 
gewerkt wordt 
gedurende het 
bestaan van de 
tuinderij 
geoptimaliseerd. 

 Elders en 
later 

0 
Heeft geen 
invloed op Elders 
en later. 

0 
Heeft alleen 
effect als het 
wordt 
overgenomen 
door andere 
initiatieven of 
ondernemers. 

+ 
Het optimaliseren 
van de ecosysteem 
diensten hier kan 
resulteren in minder 
schade elders. 

7  3 3 1 

 

  



LVI 
 

Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Korte ketens kunnen 
worden opgezet, deze 
zullen resulteren in 
mindere mate van 
uitstoot van 
verbranding van 
fossiele brandstoffen.  
 

Hier en nu + 
Meer lokale 
interactie zal 
ontstaan. 

++ 
Het minder 
uitstoten van 
broeikasgas bij 
transport draagt 
bij aan een 
mindere mate 
van klimaat 
impact. 

0 
Heeft geen 
effect op korte 
termijn. 

 Nu en elders 0 
Geen invloed op 
nu en elders. 
Verminderde 
uitstoot is 
homogeen over 
de aarde dit heeft 
dus enkel effect. 
Verbeterde lucht 
kwaliteit. Voor de 
mens. 

0 
Geen effect op 
de nu en elders. 

0 
Heeft geen 
effect op korte 
termijn. 

 Hier en later ++  
Er ontstaan 
nieuwe ideeën 
rondom 
mogelijkheden 
voor de 
producten. Met 
nog meer 
interactie op 
lokale schaal kan 
dit zorgen voor 
meer activiteiten 
voor de burger. 

++ 
De uitstoot van 
de lokale 
voedselketen is 
sterk verbeterd. 
De voedafdruk is 
op dit moment 
afgenomen.  

+ 
Lagere kosten 
klimaat adaptie. 
 

 Elders en later 0 
Geen invloed op 
elders en later. 
Verminderde 
uitstoot is 
homogeen over 
de aarde dit heeft 
dus enkel effect. 
Verbeterde lucht 
kwaliteit voor de 
mens. 

+ 
De tuinderij 
draagt een 
voorbeeldfunctie 
uit ten aanzien 
van andere 
voedselketens. 
Deze kunnen op 
langere termijn 
elders ook 
worden 
aangepast. 

+ 
Lagere kosten 
klimaat adaptie.  

11  3 5 2 

 

  



LVII 
 

Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

De manier waarop de 
tuinderij wordt 
opgezet kan zorgen 
voor een CO2 
vastleggende werking 
zo kan gekozen 
worden voor 
regeneratieve 
agricultuur of gekozen 
worden voor een 
voedselbos.   
 

Hier en nu + 
Dit heeft niet 
meteen 
betrekking op 
mensen. 
Het landschap zal 
er enerzijds wel 
anders gaan 
uitzien waar 
mensen van 
kunnen genieten. 

+ 
De vastlegging 
van CO2 zal 
gestaag van start 
gaan maar zal zo 
zijn bijdrage 
leveren aan een 
verminderde 
mate van klimaat 
impact.  

0 
Heeft geen 
effect op korte 
termijn. 

 Nu en elders  0  
Dit heeft nu en 
elders geen 
invloed. 

0 
Geen effect op 
de nu en elders. 

0 
Heeft geen 
effect op korte 
termijn. 

 Hier en later  + 
Mensen kunnen 
door het 
veranderde 
landschap meer 
natuurbeleving 
ervaren. 

++ 
De manier waar 
op de tuinderij 
wordt 
georganiseerd 
zal na verloop 
van tijd relatief 
een grote 
hoeveelheid CO2  
Kunnen bergen. 

+ 
Minder kosten 
voor klimaat 
adaptie. 

 Elders en later 0 
Dit heeft elders 
en later geen 
effect. 

++ 
De aanwezige 
CO2 wordt deels 
opgeslagen en is 
merkbaar over 
de hele wereld. 
Tevens is het 
maar een klein 
perceel en 
eigenlijk 
verwaarloosbaar. 
Maar omdat 
ergens een begin 
moet worden 
gemaakt scoort 
dit hoog. 

+ 
Minder kosten 
voor klimaat 
adaptie. 

9  2 5 2 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

De geleverde educatie 
zal de toekomstige 
generatie voorzien 
van informatie om 
overwogen keuzes te 
maken die de planeet 
ten goede komen en 
niet schaden. 

Hier en nu +  
Toekomstgerichte 
educatie die 
mensen helpt 
met keuze 
vrijheid. 

 + 
Bewust 
handelen zal 
resulteren in 
een betere 
behandeling van 
het milieu. 

+ 
Inkomsten van 
educatie. 

 Nu en elders  0 
Eerst is er 
bekendheid nodig 
voor dat dit 
elders impact kan 
hebben. 

0 
Dit zal op korte 
termijn geen 
effect hebben. 

0 
Op korte 
termijn zal dit 
geen effect 
hebben. 

 Hier en later  ++  
De toekomstige 
generatie weet 
hoe te handelen 
volgens een 
duurzame 
benadering. 

++ 
Na langere tijd 
zijn veel mensen 
in staat om 
bewust te 
handelen. Dit zal 
resulteren in 
een betere 
behandeling van 
het milieu. 

+ 
Minder kosten 
die optreden bij 
het schaden van 
het milieu. 

 Elders en later +  
Educatie die is 
opgedaan kan 
zich verspreiden 
onder mensen en 
kunnen elkaar 
hier mee 
aansteken. 

+ 
Elders kan 
bewust 
handelen 
optreden door 
educatie die is 
gevolgd. 

+ 
Minder kosten 
die optreden bij 
het schaden van 
het milieu. 

11  4 4 3 

 

  



LIX 
 

 

Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

De verminderde mate 
van intensieve 
landbouw verbetert 
het drainerende effect 
van de bodem door de 
verminderde mate 
van inklinking. 
 

Hier en nu 0 
Hier en nu wordt 
niet beïnvloedt. 
 

 + 
De ingeklonken 
grond zal een 
periode van rust 
ondervinden. 
Wat ten goede 
komt aan het 
bodemleven. 

0 
Er hoeven minder 
zware 
landbouwvoertuigen 
aangeschaft te 
worden. Deze zijn 
goedkoper. 

 Nu en elders 0 
Nu en elders 
worden niet 
binvloed. 

0  
Nu en elders zal 
dit geen effect 
hebben.  

0 
Nu en elders heeft 
dit geen invloed. 

 Hier en later  0 
Hier en later 
worden niet 
beïnvloed. 

++ 
Over langere 
periode is de 
grond luchtiger 
van structuur. 
Dit maakt het 
voor planten en 
bomen 
makkelijker om 
te wortelen en 
voor bodem 
leven zal de 
bodem ook 
toegankelijker 
worden. 
Ecosysteem 
diensten zullen 
verbeteren. 

++ 
Doordat de 
ecosysteem 
diensten verbeteren 
zal uiteindelijk 
minder investering 
nodig zijn voor de 
regulatie van water 
en heeft de 
agrarische grond 
een bergende 
werking voor 
eventueel overtollig 
regenwater.  

 Elders en 
later 

0 
Elders en later 
worden niet 
beïnvloed. 

0 
Dit heeft elders 
en later geen 
effect. 

0 
De effecten die de 
verandering in 
intensiteit van de 
landbouw hebben 
kunnen zich vertalen 
naar minder schade 
elders, maar dit zal 
minimaal blijven.  

5  0 3 2 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Door de diversiteit aan 
gewas, struiken en 
bomen ontstaan er 
verschillende niches 
die huisvesting bieden 
voor verschillende 
organismen, dit zal de 
biodiversiteit ten 
goede komen. 
 

Hier en nu +  
Mensen zullen 
een grotere 
soortenrijkdom 
kunnen 
waarnemen die 
educatief en 
nieuwsgierig 
maken.  

+  
De tuinderij zal 
op deze manier 
meer onderdak 
verschaffen voor 
een grotere 
soortenrijkdom 
dan er nu 
aanwezig is. 

+  
Door goede 
bestuiving zal 
de opbrengst 
vermoedelijk 
overvloedig zijn. 
 
Tevens zal er 
ook meer vraat 
optreden.  

 Nu en elders +  
De verandering in 
het landschap kan 
worden 
overgenomen 
elders zodat 
dezelfde effecten 
merkbaar worden 
op andere 
locaties. 

0  
Dit heeft elders 
niet meteen 
effect. 

0 
Dit heeft elders 
niet meteen 
effect. 

 Hier en later ++  
Er zal meer zijn 
om naar te kijken. 
De educatieve en 
leerzame 
omgeving zal 
enkel verbeterd 
worden over 
langere termijn. 

++  
De tuin biedt 
veel onderdak 
aan 
biodiversiteit. 
Over een 
langere periode 
van tijd. 

+ 
De diversiteit 
aan struiken en 
planten maakt 
het mogelijk 
een goede 
productie te 
leveren met een 
grote diversiteit 
aan producten. 

 Elders en later + 
De opgedane 
kennis in de 
tuinderij door 
bezoekers kan 
elders worden 
verspreid. 

+ 
Op een gegeven 
moment heeft 
de verhoging 
van 
biodiversiteit in 
de tuin effect op 
andere 
gebieden. 
Door dat de 
populatie groter 
wordt in de 
tuinderij.  

0 
Dit zal elders en 
later geen 
invloed hebben. 

11  5 4 2 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Een tuinderij biedt de 
mogelijkheid om de 
lokale markt te 
voorzien van 
producten die niet op 
grote schaal 
geproduceerd 
worden maar wel 
gewild zijn, hier kan 
een lokale tuinderij 
op inspelen. 
 

Hier en 
nu 

+  
De mogelijkheid 
bestaat er dat 
mensen samen 
gaan kijken wat 
de 
mogelijkheden 
zijn en gewilde 
producten zijn. 
Er zullen contact 
momenten 
worden 
gerealiseerd. 

 + 
De kleinschalige 
bedrijfsvoering zal minder 
impact hebben op natuur 
dan grootschalige 
monocultuur. 

+  
De 
verscheidenheid 
maakt het 
mogelijk om een 
goede omzet te 
maken met 
hoogwaardige 
producten die 
gewild zijn. 

 Nu en 
elders 

+ 
Elders kan 
worden 
voorgelicht wat 
goede 
producten zijn 
voor een lokale 
tuinderij. 

+ 
Nu en elders zal dit niet 
meteen invloed hebben. 

0 
Nu en elders zal 
dit niet meteen 
invloed hebben. 

 Hier en 
later 

+ 
Doordat er 
nieuwe mensen 
bijkomen en ook 
weer mensen 
vertrekken zal er 
waarschijnlijk 
een grote 
verscheidenheid 
ontstaan in 
producten en 
connecties 
onderling. 

- 
Het kan zo zijn dat er veel 
uitheemse 
gewassen/planten/bomen 
worden aangeschaft. Dit 
kan resulteren in meer 
uitheemse soorten 
organismen die het 
gebied gaan domineren.  

++ 
Wanneer er meer 
bekendheid 
ontstaat kan de 
tuinderij een 
gewilde plaats 
zijn om te 
bezoeken voor 
exclusieve 
natuurproducten.  

 Elders 
en later 

0 
Elders en later 
zal dit niet 
meteen veel 
invloed hebben.  

- 
Op langere termijn 
kunnen de uitheemse 
invasieve soorten ook 
elders te vinden zijn. 

+ 
Kan nieuwe 
kansen opleveren 
in de markt 
elders. 

7  3 0 4 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Door de 
groenvoorziening die 
de tuinderij levert zal 
er een verlaging 
optreden van stress 
onder de 
participanten, dit kan 
zich vertalen naar een 
betere gezondheid en 
een vermindering van 
het ziekte verzuim. 
 

Hier en nu +  
Mensen zullen 
zich over het 
algemeen beter 
voelen door het 
tuinieren. 

 0 
Minder gebruik 
van medicijnen, 
die eventueel 
terecht komen 
in het 
oppervlakte 
water.  

+ 
Minder kosten 
voor aanschaf 
medicatie. 
 
Betere 
gezondheid is 
niet uit te 
drukken in geld. 

 Nu en elders + 
Mensen van 
elders kunnen het 
overnemen en 
elders toepassen. 

0 
Dit heeft niet 
meteen invloed 
elders. 

0 
Nu en elders zal 
het niet meteen 
invloed hebben.  

 Hier en later ++  
Veel acceptatie 
van dit fenomeen 
Zal een vitaler 
persoon teweeg 
brengen. 

+ 
Een bewustere 
en 
dankbaardere 
samenleving die 
minder druk 
uitoefent op de 
natuur door 
minder gebruik 
te maken van 
medicijnen en 
andere klinische 
wijzen van stress 
verlaging.  

++ 
Minder vervuiling 
in het 
oppervlaktewater 
en minder kosten 
om dit te 
verhelpen. 
 
Minder kosten 
voor medicatie. 

 Elders en later +  
Dit kan elders 
invloed op 
mensen hebben 
wanneer er geluk 
en vreugde van 
een persoon af te 
lezen is. 

0 
Dit zal geen 
invloed hebben 
op elders en 
later. 

+ 
Schoner 
oppervlaktewater 
kan elders ook 
worden 
opgemerkt. 
En dus 
kostenreductie 
voor preventie of 
reductie. 

10  5 1 4 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

De groenvoorziening 
heeft duidelijk een 
goede uitwerking op 
mensen met 
depressie. Veelal 
worden er medicijnen 
voorgeschreven die 
het probleem juist 
onderdrukken. Door 
een verminderde 
mate van depressie zal 
er mogelijkerwijs 
minder medicijnen 
worden gebruikt. 

Hier en nu +  
Mensen zullen 
zich over het 
algemeen beter 
voelen door het 
tuinieren. 

 0 
Minder gebruik 
van medicijnen, 
die eventueel 
terecht komen 
in het 
oppervlakte 
water. 

+ 
Minder kosten 
voor aanschaf 
medicatie. 
 
Betere 
gezondheid is 
niet uit te 
drukken in geld 

 Nu en elders  + 
Mensen van 
elders kunnen het 
overnemen en 
elders toepassen 

0 
Dit heeft niet 
meteen invloed 
elders. 

0 
Nu en elders zal 
het niet meteen 
invloed hebben. 

 Hier en later ++  
Veel acceptatie 
van dit 
fenomeen. 
Zal een vitaler 
persoon teweeg 
brengen. 

+ 
Een bewustere 
en 
dankbaardere 
samenleving die 
minder druk 
uitoefent op de 
natuur. Door 
minder gebruik 
te maken van 
medicijnen en 
andere klinische 
wijzen van stress 
verlaging. 

++ 
Minder vervuiling 
in het 
oppervlaktewater 
en minder kosten 
om dit te 
verhelpen. 
 
Minder kosten 
voor medicatie. 

 Elders en later +  
Dit kan elders 
invloed op 
mensen hebben 
wanneer er geluk 
en vreugde van 
een persoon af te 
lezen is. 

0 
Dit zal geen 
invloed hebben 
op elders en 
later. 

+ 
Schoner 
oppervlaktewater 
kan elders ook 
worden 
opgemerkt. 
En dus 
kostenreductie 
voor preventie of 
reductie. 

10  5 1 4 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Productiviteit van een 
persoon kan door de 
ontspanning van de 
tuinderij worden 
versterkt door de 
reductie van stress. 
 

Hier en nu +  
Een vitaler 
persoon zal dit 
opleveren. 

0 
Mensen hebben 
meer energie om 
goed te doen voor 
de planeet maar dit 
zal in zekere zin 
beperkt zijn in het 
begin. 

+ 
Minder kosten 
door ontspanning 
elders te zoeken. 
 
Bedrijven hebben 
meer productieve 
medewerkers. 

 Nu en elders 0 
Dit heeft nu en 
elders geen 
invloed. 

0 
Nu en elders heeft 
dit niet veel invloed 
het kan wel 
bijdragen aan het 
ontstaan van gelijke 
initiatieven.  

- 
Elders ondervindt 
men minder in 
komsten door 
minder behoefte 
aan 
ontspannende 
activiteiten. Die 
door de tuinderij 
worden geleverd. 
 
 

 Hier en later +  
Het zal goede 
gesprekken 
opleveren in de 
tuinderij die 
bijdragen aan 
een 
ontspannend 
gevoel en vitaal 
leven. 

++ 
Minder impact door 
de emissie van 
medicijnresten in het 
milieu.  

++  
Een ontspannen 
samenleving die 
meer te besteden 
heeft aan 
eventueel andere 
activiteiten. 
 
Werkgevers 
zullen 
productievere 
werknemers 
hebben. 

 Elders en 
later 

0 
Elders zal dit 
niet van 
toepassing zijn, 
enkel als ze het 
idee 
overnemen. 

+ 
Mensen van elders 
kunnen ook minder 
stress ondervinden 
door een bezoek aan 
de tuinderij en een 
initiatief voort te 
zetten in eigen 
omgeving elders. Dit 
kan bijdragen en een 
betere planeet.  
Meer mensen 
worden bewust van 
de impact op natuur. 

+ 
Elders en later 
kunnen de 
positieve 
uitwerkingen van 
het project ook 
voeten aan de 
grond krijgen 
elders, wat elders 
voordelen 
oplevert. 

8  2 3 3 
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Duurzaamheidskubus   People Planet  Profit 

Door het realiseren 
van een tuinderij 
kunnen er 
nevenactiviteiten 
ontstaan die elders als 
inkomstenbron kan 
dienen.  
 

Hier en nu ++ 
Mensen hebben 
keuze uit 
verschillende 
activiteiten in de 
buurt. 
Mensen houden 
over het 
algemeen van 
keuze. 

 +  
Neven 
activiteiten die 
ontstaan kunnen 
bijdragen aan 
een duurzame 
toekomst voor 
de planeet.  

+ 
Inkomstenbronnen 
ontstaan uit de 
activiteiten. 

 Nu en elders + 
Activiteiten die 
elders geen plaats 
hebben kunnen 
hier plaatsvinden. 

- 
Elders kunnen 
activiteiten 
minder in trek 
raken. 
Verminderde 
mate van 
bewustwording 
in andere 
gebieden. 

- 
Geen inkomsten 
elders. 

 Hier en later + 
Een centraal punt 
voor activiteiten 
voor 
verschillende 
doelgroepen. 

+ 
Meer 
bewustwording 
die ontstaat in 
de tuinderij. 

++  
Meer bekendheid 
voor de 
activiteiten zorgt 
voor meer 
inkomsten.  

 Elders en later - 
Activiteiten die 
elders tot stand 
zouden komen 
zijn nu in de 
tuinderij 
gehuisvest. 

0 
Verplaatste 
activiteiten 
zullen zorgen 
voor reductie 
elders. Meer 
verbetering van 
natuur waarden 
in De Warren.   

+ 
Elders kan de 
vraag weer gaan 
toenemen naar 
activiteiten. Dit 
kan resulteren in 
weer meer 
inkomsten.   

7  3 1 3 
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Nr. Aspecten van PPP Basis beoordeling Gewogen beoordeling

1

Een plaats om samen te komen waar jong en oud elkaar kan ondersteunen in het overdragen van kennis op het gebied van tuinieren en 

levenslessen. 11 0 36 1

2 Het tot stand brengen van een netwerk van mensen die zich in willen zetten voor een alternatief voedsel systeem. 9 0 30 0

3 De tuinderij kan fungeren als recreatie door het openstellen van de tuinderij (dit kan op vastgestelde tijden zijn). 10 0 25 0

4

Bewustwording van mensen hoe voedsel wordt geproduceerd wat kan resulteren in het vermogen om betere bestedingskeuzes te 

maken. 14 1 39 1

5

Wanneer 10% van de opbrengsten bij de minderbedeelden van de lokale samenleving terecht komt zal dit een positief impuls hebben 

op hen besteding budget. 3 0 10 0

6 Nevenactiviteiten die ontstaan door community-supported agriculture. 11 0 31 0

7 Het verminderen van de mate van isolatie die wordt ervaren door het bezoek brengen aan de tuinderij. 10 0 27 0

8 Een gemeenschappen gevoel kan versterkt worden door het toegenomen interactie momenten. 4 0 13 0

9 Educatie op het gebied van planten en natuur fenomenen kunnen een positieve bijdrage geven aan de toekomstige generatie. 12 1 35 1

10 De tuinderij zorgt voor een afname van gewas-bestrijdingsmiddelen in het aangewezen gebied. 9 0 30 0

11 Verminderde matte van intensief landbouw verbetert het bodemleven. 7 0 25 0

12
Korte ketens kunnen worden opgezet, deze zullen resulteren in mindere mate van uitstoot van verbranding van fossiele brandstoffen.

10 0 33 0

13

De manier waar op de tuinderij wordt opgezet kan zorgen voor een CO2 vastleggende werking zo kan gekozen worden voor 

regeneratieve agricultuur of gekozen worden voor een voedselbos.  9 0 27 0

14

De geleverde educatie zal de toekomstige generatie voorzien van informatie om overwogen keuzes te maken die de planeet ten goede 

komen en niet schaden. 11 0 33 0

15

De verminderde matte van intensief landbouw verbetert het drainerende effect van de bodem door de verminderde maat van 

inklinking. 5 0 16 0

16

Door de diversiteit aan gewas, struiken en bomen ontstaan er verschillende niches die huisvesting buiten voor verschillende organismen 

dit zal uitermate de biodiversiteit ten goede komen. 11 0 34 1

17

Een tuinderij biedt de mogelijkheid om de lokale markt te voorzien van producten die niet op grote schaal geproduceerd worden maar 

wel gewild zijn, hier kan een lokale tuinderij op inspelen. 7 0 17 0

18

Door de groenvoorziening die de tuinderij levert zal er een verlaging optreden van stress onder de participanten, dit kan zich vertalen 

naar een betere gezondheid en een vermindering van het ziekte verzuim. 10 0 27 0

19

De groenvoorziening heeft duidelijk een goede uitwerking op mensen met depressie. Veelal worden er medicijnen voorgeschreven die 

het probleem juist onderdrukken. Door een verminderde maat van depressie zal er mogelijkerwijs minder medicijnen worden 10 0 27 0

20 Productiviteit van een persoon kan door de ontspanning van de tuinderij worden versterkt door de reductie van stress. 8 0 21 0

21 Door het realiseren van een tuinderij kunnen er nevenactiviteiten ontstaan die elders als inkomstenbron kan dienen. 7 0 21 0
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10.15.4 Het geplande bedrijfsgebouw 

Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  
Betreft: het tot stand 

brengen van het 

bedrijfsgebouw met behulp 

van inzet van verschillende 

groepen dorpsbewoners 

Hier en nu  ++ 

Dorpsbewoners 

kunnen een sterk 

saamhorigheidsgevoel 

ervaren tijdens deze 

gezamenlijke 

onderneming.  

 

+/- 

De invloed op Planet 

hangt af van de 

(bouw) materialen 

die mensen zullen 

gebruiken.  

- 

De verwachting is 

dat de 

dorpsbewoners niet 

betaald zullen 

worden voor hun 

werkzaamheden.  

 

  Nu en elders  + 

Het nieuws van het 

initiatief kan 

dorpsbewoners uit 

andere 

gemeenschappen 

bereiken en inspireren. 

+/- 

De invloed op Planet 

hangt af van de 

keuzes die mensen 

zullen maken: waar 

worden de 

bouwmaterialen 

vandaan gehaald? 

0 

  Hier en later  ++ 

Het gezamenlijk tot 

stand gebrachte 

bedrijfsgebouw kan 

voor het dorp in de 

toekomst een 

symbolische betekenis 

krijgen.  

 

0 ++ 

Doordat er 

dorpsbewoners 

betrokken waren bij 

het tot stand 

brengen van het 

bedrijfsgebouw, is er 

een grote kans 

aanwezig dat deze 

mensen in de 

toekomst betrokken 

blijven en op 

verschillende 

manieren in het 

bedrijfsgebouw 

blijven investeren.  

  Elders en later  + 

De ontwikkelingen die 

nieuwe initiatieven 

over, van, voor het 

bedrijfsgebouw 

kunnen doormaken in 

de toekomst, kunnen 

andere mensen 

inspireren. 

+/- 

Als mensen ervoor 

kiezen om te bouwen 

met materialen die 

zo duurzaam 

mogelijk zijn 

geproduceerd, kan 

dit later een 

inspiratiebron 

worden voor 

anderen.  

0 

Score totaal   6 0 1 
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Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  
Betreft: het dienstdoen van 

het bedrijfsgebouw als 

ontmoetingsplek om 

sociale cohesie te 

bevorderen 

Hier en nu  ++ 

Met het oog op 

Tytsjerksteradiel als 

krimpgebied zijn 

nieuwe 

ontmoetingsplekken 

belangrijk voor het 

behoud en de 

versterking van sociale 

cohesie in dorpen.  

 

+ 

Redenen achter de 

realisatie van het 

bedrijfsgebouw 

kunnen onderwerp 

van gesprek zijn. 

Mensen zullen kennis 

opdoen over 

bijvoorbeeld 

extensief beheer en 

de voordelen hiervan 

ten opzichte van het 

milieu.  

++ 

Als mensen elkaar 

ontmoeten in het 

bedrijfsgebouw en 

hier een positief 

gevoel aan 

overhouden, zal dit 

mensen stimuleren 

om de plek te blijven 

bezoeken. Dit kan 

ten goede komen 

aan de verkoop 

binnen het 

bedrijfsgebouw.  

  Nu en elders  + 

De (leef)omgeving 

rondom het 

bedrijfsgebouw zal 

aantrekkelijker worden 

voor mensen om te 

bezoeken of er te gaan 

wonen.   

0 0 

  Hier en later  ++ 

Het bedrijfsgebouw zal 

niet alleen vlak na de 

realisatie ervan 

belangrijk zijn voor de 

sociale cohesie. 

Wanneer het gebouw 

er langer staat zullen 

ook meer mensen 

ervan af weten en er 

op bezoek gaan.  

 

0 ++ 

Dezelfde uitleg als 

bij ‘Hier en nu’.  

  Elders en later  + 

Ook later zal het 

bedrijfsgebouw een 

unieke, kleinschalige 

trekpleister zijn voor 

mensen van buitenaf.  

0 0 

Score totaal   6 1 4 
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Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  
Betreft: mensen die een 

gedeelte van hun 

boodschappen vervangen 

door lokaal verbouwde 

producten (aangeboden in 

het bedrijfsgebouw) 

Hier en nu  +/- 

Lokale producten zijn 

regelmatig duurder dan 

producten die uit de 

supermarkt komen. Ook zou 

je kunnen zeggen dat het 

mensen meer tijd en moeite 

kost om speciaal een bezoek 

te brengen aan het 

bedrijfsgebouw voor een 

deel van hun boodschappen. 

Toch heeft boodschappen 

doen in het bedrijfsgebouw 

voor mensen ook positieve 

kanten. Lokaal kopen geeft 

mensen een goed gevoel (de 

Vries, 2020) en bovendien 

voelt het contact tijdens het 

boodschappen doen in het 

bedrijfsgebouw waarschijnlijk 

persoonlijker aan dan het 

contact tijdens het 

boodschappen doen in een 

supermarkt.  

 

++ 

Mensen die hun 

producten lokaal 

kopen in plaats van 

producten van ver 

weg, dragen bij aan 

de vermindering van 

CO2- uitstoot.   

++ 

De lokale economie 

gaat vooruit doordat 

het bedrijfsgebouw 

lokale producten 

inkoopt en weer 

verkoopt.  

  Nu en 
elders  

+ 

Fietsliefhebbers of andere 

bezoekers van het gebied 

kunnen ook producten 

kopen in het bedrijfsgebouw. 

De streekproducten kunnen 

door hen als souvenirs 

worden beschouwd of als 

cadeautjes voor 

familieleden/vrienden.  

+ 

Als veel mensen 

lokale producten 

gaan kopen, hoeven 

er minder producten 

van ver te komen. Er 

is dan in veel 

mindere mate sprake 

van CO2- uitstoot.   

+ 

Boeren elders in 

gemeente 

Tytsjerksteradiel of 

er buiten (maar nog 

wel in de buurt) 

kunnen hun bedrijf 

promoten door hun 

producten lokaal te 

verkopen in het 

bedrijfsgebouw.  

  Hier en 
later  

 +/- 
Dezelfde uitleg als bij ‘Hier 

en nu’. 

 

++ 

Als mensen lokaal 

blijven kopen, is er 

op de lange termijn 

ook een verminderde 

mate aan CO2- 

uitstoot.  

+ 

Later zal de verkoop 

van lokaal geteelde 

producten in het 

bedrijfsgebouw nog 

steeds bijdragen aan 

de plaatselijke 

economie.  

  Elders en 
later  

+ 

De ontwikkelingen die er 

over, van, voor het 

bedrijfsgebouw hebben 

plaatsgevonden kunnen een 

bron van inspiratie zijn voor 

andere leefgemeenschappen.  

+ 

Als mensen lokaal 

blijven kopen, draagt 

dit bij aan de 

vermindering van 

broeikasgassen in de 

atmosfeer op 

wereldwijd niveau. 

Deze impact is zeer 

klein, maar zeker van 

belang.   

+ 

Dezelfde uitleg als 

bij ‘Nu en elders’. 

 

Score totaal   2 6 5 
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Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  
Betreft: bewustwording 

creëren in het educatieve 

deel van het 

bedrijfsgebouw 

Hier en nu  + 

Mensen die bijvoorbeeld 

affiniteit hebben met 

tuinieren, kunnen hun kennis 

op het gebied van hun 

interesse(s) verbreden.   

 

+ 

Bewustwording van 

onder andere bepaalde 

gevolgen die menselijke 

handelingen hebben 

voor het klimaat/milieu 

kan ervoor zorgen dat 

mensen in het vervolg 

een keer extra nadenken 

voor ze een bepaalde 

milieubelastende 

handeling gaan 

uitvoeren. Mensen 

zullen afwegingen gaan 

maken en beter 

rekening houden met 

het milieu.  

+ 

Mensen die 

geïnteresseerd 

zijn in het 

educatieve 

centrum willen 

mogelijk na hun 

bezoek nog 

gebruik maken 

van de horeca.  

  Nu en 
elders  

+ 

Fietsers en wandelaars of 

andere bezoekers van 

buitenaf kunnen ook 

rondkijken in het 

bezoekerscentrum/educatieve 

gedeelte.  

 

+ 

Het milieu is overal om 

ons heen, dus bewuster 

omgaan met het milieu 

beïnvloedt ook andere 

plaatsen op een 

positieve manier.  

 

0 

  Hier en 
later  

++ 

Het bedrijfsgebouw kan een 

bekende plek worden waar 

mensen die interesse hebben 

in landbouw, natuur en 

tuinieren graag een bezoek 

aan brengen.   

 

 

++ 

Het educatieve deel van 

het bedrijfsgebouw kan 

ervoor zorgen dat 

steeds meer mensen 

bewust gaan handelen 

met het oog op het 

milieu.  

+ 

Ontwikkelingen 

over, van, voor 

het educatieve 

centrum kunnen 

wellicht in de 

toekomst geld 

opbrengen. Een 

voorbeeld is het 

verzorgen van 

gastessen voor 

scholieren.  

  Elders en 
later  

+ 

Dezelfde uitleg als bij ‘Nu en 

elders’. 

 

+ 

Dezelfde uitleg als bij 

‘Nu en elders’. 

0 

Score totaal   5 5 2 
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Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  
Betreft: de aanwezigheid 

van het bedrijfsgebouw als 

begin- en eindpunt (of 

tussenstop) van fiets- en 

wandelroutes 

Hier en nu  ++ 

Tijdens de coronacrisis 

zijn mensen massaal 

de natuur in getrokken 

om te gaan fietsen en 

wandelen (Koek, 

2020). Het 

bedrijfsgebouw als 

herkenningspunt van 

fiets- en wandelroutes 

zal mensen goeddoen, 

met name in deze tijd.  

 

+ 

Mensen zullen 

worden gestimuleerd 

om de fiets te 

pakken om de plek 

te bezoeken.  

+ 

Mensen kunnen 

worden 

aangetrokken om 

gebruik te maken 

van de horeca, als 

(tussen)stop van een 

fiets- of 

wandelroute.  

  Nu en elders  + 

Bij het uitzoeken van 

een fiets- of 

wandelroute kunnen 

mensen uit andere 

dorpen of plaatsen 

worden aangetrokken 

door de aanwezigheid 

van het 

bedrijfsgebouw.  

0 

 

+ 

Mensen kunnen 

worden 

aangetrokken om 

gebruik te maken 

van de horeca, als 

(tussen)stop van een 

fiets- of 

wandelroute. 

  Hier en later  ++ 

Steeds meer mensen 

zijn op de hoogte van 

het bedrijfsgebouw en 

wandel- en 

fietsliefhebbers zullen 

mogelijk graag 

regelmatig 

gebruikmaken van de 

horeca.  

 

+ 

Mensen zullen 

worden gestimuleerd 

om de fiets te 

pakken om de plek 

te bezoeken.  

 

+ 

Dezelfde uitleg als 

hierboven staat 

beschreven.  

  Elders en later  + 

Dezelfde uitleg als bij 

‘Nu en elders’. 

 

0 + 

Dezelfde uitleg als 

hierboven staat 

beschreven.  

Score totaal   6 2 4 
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Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  
Betreft: de mogelijke 

toekomstige 

dagbestedingsprogramm

a’s van het 

bedrijfsgebouw 

Hier 
en nu  

++ 

De 

dagbestedingsprogramm

a’s kunnen mensen 

bijvoorbeeld helpen met 

re-integratie.   

 

+ 

Dagbestedingsprogramm

a’s kunnen gerelateerd 

worden aan 

natuur/tuinieren.  

+ 

Waarschijnlijk zullen er 

tarieven verbonden zijn aan 

deelname van een 

dagbestedingsprogramma.  

  Nu en 
elders
  

 0 0 0 

  Hier 
en 
later  

++ 

De 

dagbestedingsprogramm

a’s kunnen ervoor hebben 

gezorgd dat mensen hun 

leven weer op de rit 

hebben gekregen.  

 

+ 

De invulling van de 

dagbestedingsprogramm

a’s kan een interesse bij 

mensen hebben gewekt 

die later ten goede komt 

aan de aarde. 

+ 

Met verdiende opbrengsten 

kunnen 

vernieuwingen/verandering

en worden toegebracht die 

het bedrijfsgebouw weer 

extra aantrekkelijk maken 

voor mensen.  

  Elders 
en 
later  

0 0 0 

Score totaal   4 2 2 
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10.15.5 De streekproducten 

Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  
Betreft: het aanbieden van 

streekproducten ten 

behoeve van 

bewustwording 

Hier en nu  ++ 

Mensen hebben 

behoefte aan 

transparantie van 

voedselketens.  

++ 

Mensen die actief 

bezig zijn met de 

herkomst van de 

voedingsmiddelen die 

zij aanschaffen denken 

vaker om het milieu in 

het algemeen.  

+ 

Mensen kunnen 

overtuigd worden 

van de verschillende 

winsten die er 

geboekt kunnen 

worden voor o.a. 

eerlijke handel en 

milieu, door 

streekproducten te 

kopen. Als zij 

eenmaal overtuigd 

zijn zullen ze vaker 

hun boodschappen 

doen in het 

bedrijfsgebouw.  

  Nu en elders  0 + 

‘Het milieu’ is niet 

gebonden aan een 

bepaalde locatie. Als 

mensen vaker 

beslissingen nemen 

met de impact op het 

milieu in het 

achterhoofd, heeft dit 

elders ook 

verzachtende/positieve 

effecten.  

0 

  Hier en later  ++ 

De punten van 

meerwaarde die 

mensen nu al 

benoemen over 

streekproducten (o.a. 

de versheid en de 

smaak van de 

producten) zal 

bepaalde groepen 

mensen nog steeds 

tevredenstellen in de 

toekomst.  

++ 

Dezelfde uitleg als bij 

‘Hier en nu’.  

+ 

Het aantal mensen 

dat overtuigd is van 

de meerwaarde van 

streekproducten zal 

waarschijnlijk in de 

toekomst groeien, 

omdat nieuwe 

generaties ook 

zullen weten over 

het bestaan van het 

lokale verkooppunt. 

Zo neemt het aantal 

klanten toe.  

  Elders en later  + 

Een doordachte 

manier van 

transparantie over de 

betrokken 

voedselketens in het 

gebied De Warren kan 

een toonbeeld worden 

voor verkooppunten 

elders. 

+ 

Dezelfde uitleg als bij 

‘Nu en elders’.  

0 

Score totaal   5 6 2 
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Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  
Betreft: het aanbieden van 

streekproducten waarbij 

gelet wordt op ketens die 

zo kort mogelijk zijn 

Hier en nu  ++ 

Voor een product dat 

doormiddel van een korte keten 

in de winkel komt te liggen, 

kunnen de boeren van wie het 

product komt een eerlijkere prijs 

krijgen.  

+ 

Bij korte ketens is 

er veel minder 

sprake van de 

uitstoot van 

broeikasgassen 

dan bij lange 

ketens.  

+ 

De lokale 

economie gaat er, 

door het 

verkooppunt, op 

vooruit.  

  Nu en 
elders  

- 

Mensen in het buitenland die 

producten naar Nederland 

exporteren zullen merken dat 

Nederland minder interesse heeft 

in hun producten als er in 

Nederland meer streekproducten 

op de markt komen.  

+ 

Bij korte ketens is 

er veel minder 

sprake van de 

uitstoot van 

broeikasgassen 

dan bij lange 

ketens. 

0 

De impact op de 

Nederlandse 

economie zal eerst 

nog minimaal zijn.  

  Hier en later  ++ 

Omdat de vraag naar 

streekproducten op dit moment 

groot is, zullen meer 

leefgemeenschappen/gemeenten 

het initiatief nemen om een plek 

te creëren waar streekproducten 

kunnen worden verkocht. Zo 

ontstaan er meer korte ketens en 

krijgen steeds meer Nederlandse 

boeren een eerlijke prijs voor hun 

producten.  

++ 

Op de lange 

termijn wordt 

steeds meer 

uitstoot de aarde 

bespaard 

gebleven.  

+ 

Wanneer het 

verkooppunt meer 

bekendheid krijgt 

en meer mensen 

weten over de 

positieve impact 

van korte ketens, 

zou het 

verkooppunt meer 

klanten kunnen 

krijgen.  

  Elders en 
later  

- 

Voor later is de inschatting dat 

Nederland nog minder interesse 

zal hebben in de producten die 

mensen aanbieden vanuit het 

buitenland.  

++ 

Op de lange 

termijn wordt 

steeds meer 

uitstoot de aarde 

bespaard 

gebleven. 

++ 

Meer korte ketens 

zorgen voor 

minder 

economische 

afhankelijkheid 

van Nederland van 

andere landen en 

ze zorgen voor 

vooruitgang van 

de Nederlandse 

economie.  

Score totaal   2 6 4 
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Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  
Betreft: het tegengaan van 

de intensieve veehouderij 

met behulp van de verkoop 

van streekproducten 

Hier en nu  + 

Voor mensen geeft het 

een goed gevoel 

wanneer weten dat zij, 

met het kopen van 

een streekproduct, 

bijdragen aan het 

tegengaan van de 

intensieve veehouderij.  

++ 

Het verbouwen van 

lokale producten op 

natuur inclusieve 

wijze zal niet leiden 

tot achteruitgang 

van de biodiversiteit, 

mede dankzij de 

afwezigheid van 

intensieve 

veehouderij.  

+ 

Boeren hoeven hun 

producten niet te 

verkopen onder de 

kostprijs onder druk 

van supermarkten. 

Zo verdienen ze een 

eerlijker loon en 

hoeven ze hun 

bedrijf niet te 

intensiveren.  

  Nu en elders  0 0 0 

  Hier en later  + 

Dezelfde uitleg als bij 

‘Hier en nu’. 

++ 

Dezelfde uitleg als bij 

‘Hier en nu’. 

+ 

Dezelfde uitleg als 

bij ‘Hier en nu’. 

  Elders en later  0 0 ++ 

Als het bedrijf groeit 

kunnen meer boeren 

(uit nabijgelegen 

gebieden in 

Nederland) zich erbij 

aansluiten, stoppen 

met intensivering en 

een eerlijk loon 

verdienen. 

Score totaal   2 4 4 
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Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  
Betreft: een extra focus op 

de kwaliteit van de 

streekproducten 

Hier en nu  + 

De vraag naar 

kwaliteitsproducten 

vanuit mensen neemt 

toe, dus de inschatting 

is dat mensen het 

zullen waarderen als er 

extra aandacht wordt 

besteed aan kwaliteit 

van de 

streekproducten.  

+/- 

Een extra goede 

kwaliteit kan in het 

geval van sommige 

producten betekenen 

dat er meer 

ingrediënten nodig 

zijn om ze tot stand 

te brengen. 

Misschien kunnen 

deze ingrediënten 

niet allemaal lokaal 

worden verkregen.  

++ 

Voor producten van 

een kwaliteit die 

aantoonbaar een 

stuk beter is dan de 

kwaliteit van 

producten uit de 

supermarkt, kan een 

hoge prijs worden 

gevraagd.  

  Nu en elders  + 

Ook bijvoorbeeld 

fietsers en wandelaars 

van buiten Burgum 

zullen wellicht 

geïnteresseerd zijn in 

de 

kwaliteitsproducten.  

0 +/- 

Supermarkten elders 

kunnen wellicht 

klanten verliezen.  

  Hier en later  + 

Vanuit nieuwe 

generaties in het dorp 

die zijn opgegroeid 

met de 

kwaliteitsproducten 

van het verkooppunt 

van De Warren zal ook 

vraag zijn naar de 

producten.  

+ 

Later kan men meer 

manieren bedacht 

hebben waarop de 

kwaliteit van de 

producten 

aantoonbaar goed is 

en het milieu er ook 

op vooruitgaat 

tijdens het 

productieproces.   

++ 

De verkoop van 

kwaliteitsproducten 

voor meerdere jaren 

kan veel winst 

opbrengen wanneer 

klanten worden 

behouden.  

 

  Elders en later  + 

Dezelfde uitleg als bij 

‘Nu en elders’. 

0 - 

Supermarken zullen 

waarschijnlijk meer 

klanten hebben 

verloren.  

 

Score totaal   4 1 3 
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Duurzaamheidskubus     People  Planet   Profit  
Betreft: focus leggen op de 

wensen die mensen hebben 

ten behoeve van 

streekproducten en de 

manier van aanbieden van 

de producten specificeren 

op de primaire en 

secundaire doelgroep 

Hier en nu  + 

Mensen zullen zich 

sneller vanuit zichzelf 

interesseren voor de 

producten.  

+ 

Mensen zien graag 

informatie over de 

herkomst van het 

product en over de 

boer op de 

verpakking staan. 

Deze informatie kan 

hen stimuleren om 

bewust te blijven 

inkopen.  

+ 

Als de 

streekproducten 

worden aangeboden 

op de manier 

waarvan 

consumenten deze 

het liefste zien, 

zullen de producten 

sneller worden 

verkocht.  

 

  Nu en elders  + 

Bezoekers van 

buitenaf zullen zich 

ook sneller 

aangetrokken voelen 

door de producten.  

+ 

Bezoekers van 

buitenaf hebben een 

stimulans om vaker 

producten te kopen 

in het 

bedrijfsgebouw 

wanneer zij weten 

dat dit ten goede 

komt aan het milieu.  

+ 

Dezelfde uitleg als 

bij ‘Hier en nu’.  

  Hier en later  + 

Dezelfde uitleg als bij 

‘Hier en nu’.  

++ 

Meer bewoners 

zullen gehoord 

hebben over het 

initiatief en wellicht 

bewustere inkopen 

doen.  

++ 

Meer bewoners 

zullen gehoord 

hebben over het 

initiatief en wellicht 

bewustere inkopen 

doen. 

  Elders en later  ++ 

Mensen in gemeenten 

elders die een 

soortgelijk initiatief 

willen starten, kunnen 

dit initiatief 

waarmaken aan de 

hand van hoe de op 

de doelgroepen 

gespecificeerde 

aanpak van De Warren 

is uitgepakt.  

+ 

Dezelfde uitleg als bij 

‘Nu en elders’.  

+ 

Dezelfde uitleg als 

bij ‘Hier en nu’. 

Score totaal   5 5 5 
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10.16 Beschrijving Sustainable Development Goals 

10.16.1 Gelinkte SDG’s aan hoofdvraag 1 
2. Stop honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.  

 2.4 Zorg tegen 2030 voor duurzame voedselproductiesystemen en implementeer 

veerkrachtige landbouwpraktijken die de productiviteit en productie verhogen, die helpen 

ecosystemen in stand te houden, die het vermogen tot aanpassing aan klimaatverandering, 

extreem weer, droogte, overstromingen en andere rampen versterken en die geleidelijk de 

land- en bodemkwaliteit verbeteren 

 

Er wordt door de maatregelen rekening gehouden met biodiversiteit en het versterken van 

de ecosysteemdiensten (regulerende diensten) de productie zal misschien iets lager uit 

vallen maar het eindproduct is van hogere kwaliteit.  

3. Zorg voor een gezond leven en bevorder welzijn voor iedereen op alle leeftijden. 

 3.9 Tegen 2030 het aantal sterfgevallen en ziekten als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en 

lucht-, water- en bodemverontreiniging en -verontreiniging aanzienlijk verminderen. 

 

Door minder intensieve landbouw die door de maatregelen ontstaan is het mogelijk om 

fijnstof die ontstaan tijdens land bewerking te minimaliseren en de filterende werking juist te 

optimaliseren. (Hnadriks, K., et, al., 2018) Dit kan leiden tot een verminderde mate van 

PM10. 

6.  Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor 

iedereen. 

 6.3 Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door vervuiling te verminderen, dumping te 

elimineren en het vrijkomen van gevaarlijke chemicaliën en materialen te minimaliseren, het 

aandeel onbehandeld afvalwater te halveren en recycling en veilig hergebruik wereldwijd 

aanzienlijk te verhogen. 

 

Door uitspoeling van nutriënten en bestrijdingsmiddelen te beperken door 

akkerrandenbeheer/perceelrandenbeheer is het mogelijk de water kwaliteit van het 

oppervlaktewater te verbeteren. De filtrerende werking van het landschap zal tevens 

toenemen. 

12. Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen. 

 12.2 Tegen 2030 zorgen voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen 

 

Door de maatregelen in te voeren wordt er gebruik gemaakt van de natuurlijke hulpbronnen 

zo zorgt het bodemleven voor een betere bodemgezondheid en zorgt de toename aan 

insecten voor minder plagen.  

13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden. 

 13.1 Versterk de veerkracht en het aanpassingsvermogen tegen klimaat gerelateerde 

gevaren en natuurrampen in alle landen. 

 



LXXXI 
 

De regulerende diensten die worden versterkt door de maatregelen kunnen ervoor zorgen 

dat het landschap beter bestand is tegen hevige regenval of droogte dit zijn eventueel 

voorbeelden van klimaatveranderingen (extremer weer). 

 

15 Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, 

duurzaam beheer van bossen, bestrijding van woestijnvorming en stoppen en omkeren van 

landdegradatie en stoppen van biodiversiteitsverlies. 

 15.5 Neem dringende en belangrijke maatregelen om de aantasting van natuurlijke 

habitatten te verminderen, het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en tegen 

2020 het uitsterven van bedreigde soorten te beschermen en te voorkomen. 

 

Door de maatregelen in te voeren wordt er bijgedragen aan het behoud van soortenrijkdom 

door maar niches te vormen voor diverse insecten etc.   
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10.16.2 Gelinkte SDG’s aan hoofdvraag 2 
SDG 2: Geen honger 

 2.4 Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige 

landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en de productie kunnen verhogen, 

die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen 

in de strijd tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, 

overstromingen en andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het 

land en de bodem verbeteren. 

Door natuur-inclusieve en grondgebonden landbouw toe te passen in De Warren, wordt een 

bijdrage geleverd aan SDG 2.4. De tijdelijke plas-dras en het kruidenrijk grasland verhoogt de 

weerstand tegen extreme weersomstandigheden en verbetert het bodemleven. 

 

 2.5 Tegen 2020 de genetische diversiteit in stand houden van zaden, cultuurgewassen en 

gefokte en gedomesticeerde dieren en hun in het wild levende verwanten, ook aan de hand 

van zaad- en plantenbanken die op een degelijke manier beheerd en gediversifieerd worden 

op nationaal, regionaal en internationaal niveau; en de toegang bevorderen tot het eerlijk en 

billijk delen van voordelen afkomstig van het gebruik van genetische hulpbronnen en 

daaraan gekoppelde traditionele kennis, zoals internationaal overeengekomen. 

Door kruidenrijk grasland aan te bouwen, wordt het aantal gras- en kruidensoorten in het 

gebied meer divers. Dit draagt bij aan doel 2.5. 

 

SDG 8: Waardig werk en economische groei 

 8.3 Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die productieve activiteiten 

ondersteunen, alsook de creatie van waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en 

innovatie, en de formalisering en de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen, ook via toegang tot financiële diensten. 

Productieve activiteiten in de vorm van duurzame landbouw wordt door het BI ondersteund 

en gevorderd. 

 

 8.4 Tegen 2030 geleidelijk aan de wereldwijde efficiëntie, productie en consumptie van 

hulpbronnen verbeteren en streven naar de ontkoppeling van economische groei en 

achteruitgang van het milieu, volgens het 10-jarig Programmakader voor Duurzame 

Consumptie en Productie, waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen. 

Nederland als ontwikkeld land kan leiding nemen in het streven naar de ontkoppeling van 

economische groei door natuur-inclusieve landbouw toe te passen. Kruidenrijk grasland levert 

misschien minder opbrengsten per ha, maar ondersteund het milieu. 

 

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen 

 11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te 

beschermen en veilig te stellen. 

Het cultuurlandschap in De Warren zal volgens de plannen van het BI behouden en versterkt 

worden.  
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 11.6 Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door 

bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander 

afvalbeheer. 

Door minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken, worden minder 

luchtvervuilende stoffen vrij gezet. Dit draagt bij aan een verbeterde luchtkwaliteit. 

 

 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene 

en openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met 

een handicap. 

Door de natuur-inclusieve landbouw en de natuurlijker lijkende omgeving met meer 

diersoorten en vegetatie, wordt het gebied De Warren aantrekkelijker voor recreanten 

gemaakt. Dit draagt bij aan het doel 11.7. 

 

 11.a Positieve economische, sociale en ecologische verbanden ondersteunen tussen 

stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden door de nationale en regionale 

ontwikkelingsplanning te versterken. 

Door de voorgestelde maatregelen in het Bi door te laten gaan, worden regionale 

ontwikkelingsplannen versterkt en worden stedelijke en landelijke gebieden meer met elkaar 

verbonden. 

 

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie 

 12.1 Het 10-jarig Programmakader over Duurzame Consumptie- en Productiepatronen 

implementeren, waarbij alle landen actie ondernemen, en waarbij de ontwikkelde landen de 

leiding nemen, rekening houdend met de ontwikkeling en de mogelijkheden van de 

ontwikkelingslanden. 

Duurzame productiepatronen worden met de ondersteuning van het BI versterkt. 

 

 12.2 Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

realiseren. 

De Ecosysteemdiensten in De Warren worden verder versterkt en ondersteunt als de 

voorgestelde maatregelen doorgaan. Dit levert een bijdrage aan doel 12.2. 

 

 12.4 Tegen 2020 komen tot een vanuit milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle 

afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken nationale 

kaderovereenkomsten, en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun 

negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken. 

Door geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest meer te gebruiken in De Warren, wordt een 

bijdrage aan dit doel geleverd. 

 

 12.b Ontwikkelen en implementeren van instrumenten om de impact te monitoren van 

duurzame ontwikkeling op duurzaam toerisme dat werkgelegenheid creëert en de 

plaatselijke cultuur en producten promoot. 

De plaatselijke cultuur en producten worden door het ontmoetingscentrum gepromoot. 
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SDG 13: Klimaatactie 

 13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te 

brengen gevaren en natuurrampen in alle landen. 

Door De Warren natuur-inclusief te maken, wordt het aanpassingsvermogen van dit gebied 

versterkt. 

 

 13.2 Maatregelen over klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën 

en planning. 

Als de voorgestelde maatregelen in het BI in de Warren doorgaan, wordt een bijdrage aan dit 

doel geleverd. 

  



LXXXV 
 

10.16.3 Gelinkte SDG’s aan hoofdvraag 3 
 

2 Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw. 

 2.1 Tegen 2030 een einde maken aan de honger en ervoor zorgen dat alle mensen, in het 

bijzonder de armen en mensen in kwetsbare situaties, inclusief zuigelingen, het hele jaar 

door veilig, voedzaam en voldoende voedsel hebben. 

 

10% van de opbrengst/oogst gaat naar de minder bedeelden. Ook zal de tuinderij fungeren 

om mensen te helpen met re-integratie. Dit draagt bij aan target 2.1. 

 

 2.4 Tegen 2030 zorgen voor duurzame voedselproductiesystemen en veerkrachtige 

landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en productie verhogen, die helpen 

bij het in stand houden van ecosystemen, die het aanpassingsvermogen aan 

klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere 

rampen versterken en die de land- en bodemkwaliteit geleidelijk verbeteren. 

 

Door een tuinderij op te zetten die een bijdrage levert aan biodiversiteit en ervoor zorgt dat 

de intensiteit van landbouw afneemt komt dit overeen met enkele voorwaarden uit target 

2.4. Door een andere benadering te hanteren van het conventionele landbouw systeem is het 

mogelijk de ecosysteemdiensten beter te benutten en te versterken in de tuinderij.   

 

3 Zorg voor een gezond leven en promoot welzijn voor iedereen van alle leeftijden. 

 3.4 Tegen 2030 vroegtijdige sterfte aan niet-overdraagbare ziekten met een derde 

verminderen door middel van preventie en behandeling en geestelijke gezondheid en welzijn 

bevorderen. 

 

De groenvoorziening die de tuinderij levert draagt bij aan ontspanning en maakt het mogelijk 

om samen te werken aan de geestelijke gezondheid door voldoening te kunnen scheppen en 

een goed gesprek te kunnen voeren tijdens werkzaamheden in de tuin. Dit geldt voor ieder 

individu maar voornamelijk voor personen die bezig zijn met re-integratie.  

 

4 Zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en kansen voor levenslang leren voor 

iedereen bevorderen. 

 4.7 Tegen 2030 ervoor zorgen dat alle leerlingen de kennis en vaardigheden verwerven die 

nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder meer door middel van onderwijs 

voor duurzame ontwikkeling en duurzame levensstijlen, mensenrechten, gendergelijkheid, 

bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldwijde burgerschap en 

waardering voor culturele diversiteit en voor de bijdrage van cultuur aan duurzame 

ontwikkeling. 

 

Door scholen te betrekken bij de tuinderij is het mogelijk duurzame educatie te verschaffen 

waar op alternatieve wijze kwaliteitsonderwijs kan worden gegeven. Het kwaliteitsonderwijs 

zou in staat kunnen zijn de genoemde aspecten hier boven te vervullen. Dit maakt het 

mogelijk om de toekomstige generatie klaar te stomen voor een duurzamere toekomst. 
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11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. 

 11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame verstedelijking en capaciteit voor participatieve, 

geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen 

verbeteren 

               De tuinderij levert een bijdrage aan de burgerparticipatie en zorgt ervoor dat de Burgum 

meer  

               te bieden heeft. De tuinderij die aan Burgum grenst zorgt voor een duurzame verstedelijking  

              met een bijdrage aan de groenvoorziening van Burgum.   

 11.a Positieve economische, sociale en ecologische banden tussen stedelijke, voorstedelijke 

en landelijke gebieden ondersteunen door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning 

te versterken 

 

Door bewoners van Burgum te betrekken bij de tuinderij ontstaat er een verbinding tussen 

het platteland en het dorp. Deze verbinding levert een voedselsysteem met korte ketens, die 

een minder grote voetafdruk hebben dan lange ketens. 

 

12 Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen. 

 12.2 Tegen 2030 een duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

bereiken.  

 

Door op de tuinderij op een duurzame manier te beheren door de bodem niet uit te putten 

maar juist te verrijken ontstaat er een beter bodemleven die het mogelijk maakt om hiervan 

de positieve effecten te ondervinden.  

 

 12.8 Zorg er tegen 2030 voor dat mensen overal de relevante informatie en bewustzijn 

hebben voor duurzame ontwikkeling en levensstijlen in harmonie met de natuur. 

 

Door informatie te verstrekken op en rond om de tuinderij wordt er bijgedragen aan het 

creëren van bewustzijn voor duurzame ontwikkelingen en een levensstijl die hier op aansluit.  
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10.16.4 Gelinkte SDG’s aan hoofdvraag 4 
Het geplande bedrijfsgebouw 

4 Zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en kansen voor levenslang leren voor 
iedereen bevorderen.  

 4.7 Tegen 2030 ervoor zorgen dat alle leerlingen de kennis en vaardigheden 
verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder meer door 
middel van onderwijs voor duurzame ontwikkeling en duurzame levensstijlen, 
mensenrechten, gendergelijkheid, bevordering van een cultuur van vrede en 
geweldloosheid, wereldwijde burgerschap en waardering voor culturele diversiteit en 
voor de bijdrage van cultuur aan duurzame ontwikkeling.  
 
Het geplande bedrijfsgebouw zal gedeeltelijk bijdragen aan target 4.7 van SDG 4. 
Deze bijdrage zit voornamelijk in het deel van target 4.7 dat over onderwijs gaat. De 
waarde van het educatieve gedeelte van het bedrijfsgebouw is extra benadrukt door 
de uitkomst van de duurzaamheidskubus. Het educatieve gedeelte kan op zo’n manier 
worden ingericht dat de informatie over duurzame ontwikkelingen en- levensstijlen 
toegankelijk en interessant is voor jong en oud. Het bedrijfsgebouw zal ook een 
bijdrage leveren zijn als het nauw gaat samenwerken met het lokale onderwijs en 
lessen zal organiseren.  
 

8 Inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en 

fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen. 

 8.4 Tot 2030 de wereldwijde hulpbronnenefficiëntie in consumptie en productie 

geleidelijk verbeteren en ernaar streven economische groei los te koppelen van 

aantasting van het milieu, in overeenstemming met het 10-jarige kader van 

programma's voor duurzame consumptie en productie, waarbij ontwikkelde landen 

het voortouw nemen.  

 

Door de verkoop van lokaal geteelde producten die op natuur inclusieve wijze zijn 

verbouwd kan er wat winst gemaakt worden terwijl dit niet ten koste gaat van het 

milieu. De start van de verkoop in het bedrijfsgebouw zal verschillende banen creëren 

voor mensen.  

11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.  

 11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame verstedelijking en capaciteit voor 

participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke 

nederzettingen in alle landen verbeteren. 

 

Het bedrijfsgebouw is een toevoeging op gebied van duurzame verstedelijking, omdat 

de meeste activiteiten omtrent het gebouw met een goede score uit de 

duurzaamheidskubussen zijn gekomen (zie het bijgeleverde Excelmodel).  

 

 11.7 Tegen 2030 zorgen voor universele toegang tot veilige, inclusieve en 

toegankelijke, groene en openbare ruimten, met name voor vrouwen en kinderen, 

ouderen en personen met een handicap.  

 



LXXXVIII 
 

Het bedrijfsgebouw is een openbare plek waar iedereen naar binnen kan wandelen en 

het groene land om het bedrijfsgebouw heen is er ook op ingericht dat het mensen 

aantrekt om hier een bezoek aan te brengen.  

 

 11.a Positieve economische, sociale en ecologische banden tussen stedelijke, 

voorstedelijke en landelijke gebieden ondersteunen door de nationale en regionale 

ontwikkelingsplanning te versterken. 

 

Zoals beschreven staat in de duurzaamheidskubussen kan het bedrijfsgebouw een 

aantrekkelijke plek zijn voor wandelaars en fietsers zowel uit Burgum als van buitenaf. 

Ook mensen met andere interesses (bijvoorbeeld tuinieren of natuur) zullen het 

gebouw mogelijk graag een bezoek brengen. Zo kan het zorgen voor verbondenheid 

tussen stad en platteland.  

12 Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen.  

 12.8 Zorg er tegen 2030 voor dat mensen overal de relevante informatie en het 

bewustzijn hebben voor duurzame ontwikkeling en levensstijlen in harmonie met de 

natuur.  

 

Het educatieve deel van het bedrijfsgebouw, mogelijk ook in de vorm van een 

bezoekerscentrum, zal mensen informatie verschaffen over o.a. duurzame 

ontwikkelingen op een toegankelijke manier waardoor de informatie bij mensen blijft 

hangen. De landelijke omgeving waarin het bedrijfsgebouw staat kan bijdragen aan 

de beleving van bezoekers en het gevoel van verbondenheid met de natuur.  

13 Neem dringend actie om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.   

 13.3 Verbetering van onderwijs, bewustmaking en menselijke en institutionele 

capaciteit op het gebied van mitigatie, aanpassing, vermindering van de impact en 

vroegtijdige waarschuwing van klimaatverandering.  

 

Zoals er bij de targets 12.8 en 4.7 ook al nader is uitgelegd, kan het educatieve 

gedeelte van het bedrijfsgebouw een toevoeging zijn voor het huidige onderwijs op 

gebied van bewustwording en waarschuwing voor klimaatverandering. 

 

De verkoop van streekproducten 

2 Stop honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.  

 2.3 Tegen 2030 de landbouwproductiviteit en het inkomen van kleinschalige voedselproducenten 

verdubbelen, met name vrouwen, inheemse volkeren, familieboeren, veehouders en vissers, 

onder meer door veilige en gelijke toegang tot land, andere productieve hulpbronnen en input, 

kennis, financiële diensten, markten en mogelijkheden voor waarde toevoeging en niet-

agrarische werkgelegenheid.  

De verkoop van streekproducten draagt bij aan een deel van target 2.3. Tussen het moment van 

productie en de verkoop van een streekproduct zitten namelijk nauwelijks extra schakels, 

waardoor boeren een eerlijkere prijs krijgen betaald voor hun producten. Zo dragen 

streekproducten bij aan het verdubbelen van het inkomen van kleinschalige voedselproducenten.  
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 2.4 Zorg tegen 2030 voor duurzame voedselproductiesystemen en implementeer veerkrachtige 

landbouwpraktijken die de productiviteit en productie verhogen, die helpen ecosystemen in 

stand te houden, die het vermogen tot aanpassing aan klimaatverandering, extreem weer, 

droogte, overstromingen en andere rampen versterken en die geleidelijk de land- en 

bodemkwaliteit verbeteren.  

De streekproducten zullen op natuur inclusieve wijze worden geteeld en de producten worden 

verbouwd in een omgeving waarin maatregelen zijn genomen ter versterking van de 

biodiversiteit. In het gebied zal extensief beheer worden toegepast waardoor de natuur meer de 

kans krijgt om haar gang te gaan. 

8 Inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en 

fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen. 

 8.3 Ontwikkelingsbeleid bevorderen ter ondersteuning van productieve activiteiten, het 

scheppen van fatsoenlijke banen, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en het 

aanmoedigen van de formalisering en groei van micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen, onder meer door toegang tot financiële diensten. 

 

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen kunnen blijven bestaan/in opkomst komen 

door de verkoop van streekproducten. Zij zullen niet genoodzaakt zijn om hun bedrijf te 

intensiveren onder druk van de lage prijzen waarvoor supermarkten hun producten willen 

verkopen.  

 

 8.4 Tot 2030 de wereldwijde hulpbronnenefficiëntie in consumptie en productie geleidelijk 

verbeteren en ernaar streven economische groei los te koppelen van aantasting van het 

milieu, in overeenstemming met het 10-jarige kader van programma's voor duurzame 

consumptie en productie, waarbij ontwikkelde landen het voortouw nemen.  

 

Economische groei kan worden bereikt doordat de opkomst van lokale productie- en verkoop 

economische onafhankelijkheid met zich meebrengt. Ook de lokale economie kan er door de 

verkoop van streekproducten op vooruit gaan. Van het op grote schaal vervuilen van het 

milieu met transportuitstoot is bij de verkoop van streekproducten geen sprake meer.  

11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.  

 11.a Ondersteuning van positieve economische, sociale en ecologische banden tussen 

stedelijke, per-stedelijke en plattelandsgebieden door versterking van de nationale en 

regionale ontwikkelingsplanning. 

 

De relatie tussen het platteland en de stad wordt versterkt door de verkoop van 

streekproducten, blijkt uit onderzoek.  

12 Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen.  

 12.8 Zorg er tegen 2030 voor dat mensen overal de relevante informatie en het bewustzijn 

hebben voor duurzame ontwikkeling en levensstijlen in harmonie met de natuur.  

Op de verpakkingen en bij de schappen van de streekproducten zal informatie over de 

precieze herkomst van de streekproducten staan, evenals informatie over korte ketens en de 

(duurzame) manier van productie.  
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15 Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, 

duurzaam beheer van bossen, bestrijding van woestijnvorming en stoppen en omkeren van 

landdegradatie en stoppen van biodiversiteitsverlies. 

 15.5 Neem dringende en belangrijke maatregelen om de aantasting van natuurlijke 

habitatten te verminderen, het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en tegen 

2020 het uitsterven van bedreigde soorten te beschermen en te voorkomen.  

 

Door het op gang brengen van de natuur inclusieve landbouw in gebied De Warren en overige 

maatregelen (zoals de transitie van maïsvelden naar kruidenrijke graslanden) te treffen, zal 

de natuurwaarde van het gebied stijgen en de ecosysteemdiensten van het gebied zullen 

uitbreiden.  

 

 15.9 Tegen 2020 ecosysteem- en biodiversiteitswaarden integreren in nationale en lokale 

planning, ontwikkelingsprocessen, armoedebestrijdingsstrategieën en -rekeningen. 

De Warren is een gebied waarvoor in het verleden plannen waren met de focus op 

woningbouw. Echter is men van deze plannen afgeweken en zijn er nieuwe plannen ontstaan 

waarbij het behoud van de natuur het hoogste op de agenda staat. Bij de nieuwe plannen 

voor het gebied, zoals het verbouwen van producten voor lokale verkoop, worden 

ecosysteem- en biodiversiteitswaarden standaard geïntegreerd.  
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