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Buurderijen 

in Sneek 

Stadslandbouw, duurzame kringlopen en een 
groene economie rond Sneek.  

 

 

 

 

 

Een goede Buurderij is beter dan 

een verre vriend! 
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Contactgegevens: 

FRIES advies   

Johannes Lankester 

Adviseur regionale 

ontwikkeling & duurzame 

energie 

 

Jonker Rispensstraat 9 

8651 BJ IJlst 

Tel: 0611321010 

Email: info@friesadvies.nl 

 

      Leeswijzer 

Dit boekje geeft een inkijk in de mogelijkheden voor stadslandbouw in 

Sneek door naast een nieuw concept, concrete voorbeelden op locaties 

te laten zien. Deze mogelijkheden worden weergegeven in de vorm van 

verschillende buurt-boerderijen genaamd Buurderijen.  

De afbeelding op de voorpagina is van de stichting Frysk EKO Produkt. 

Deze stichting streeft ernaar om de eigen regio te stimuleren in plaats 

van producten van ver te laten importeren. Door de eigen regio voorop 

te stellen wordt de economie gestimuleerd door de toename van arbeid, 

kennis en handel. Het draagt bij aan het behoud van een stukje cultureel 

erfgoed.  Bovendien is het goed voor het milieu, immers het zorgt voor 

minder voedselkilometers en het in stand houden van streekeigen vee en 

plantgoed stimuleert de biodiversiteit. Kortom streekeigen producten 

komt de totale ontwikkeling van de regio ten goede. 

http://www.fryskekoprodukt.nl/ 

Fries advies richt zich op duurzame ontwikkeling van gebieden door middel van het samenbrengen van 

mensen en belanghebbenden uit de regio met de kennis en kracht van de buurt. 

Fries advies is gespecialiseerd in: 


 Duurzame energie 


 Duurzaam bouwen 


 Lokale kringlopen 


 Lokale voedselproductie 


 Innovatie, educatie & samenwerking 

Fries advies wordt onder andere gevraagd voor: 

- Duurzame gebiedsontwikkeling 

- Onderzoek 

- Faciliteren van processen 

- Project management 

- Advies 

 

Oktober 2010 

mailto:info@friesadvies.nl
http://www.fryskekoprodukt.nl/
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      Samenvatting & aanbevelingen 

Stadsbewoners raken steeds meer op afstand van het platteland. Het 

platteland en de landbouw kunnen in veel behoeftes van stedelingen 

voorzien, zoals gezond voedsel, recreatie en educatie. De ontwikkeling 

van het gebied rond Sneek biedt veel mogelijkheden om stadslandbouw 

hierin mee te nemen. Dit voorziet in werkgelegenheid en kan mensen 

voorbereiden op de groene economie van de toekomst. 

Dit boekje laat manieren en voorbeelden zien om stadslandbouw te 

ontwikkelen. Zo is er de Boer Buur, een boerderij gekoppeld aan een 

basisschool waar schoolklassen regelmatig natuur-en milieueducatie 

(NME) lessen volgen. De Buurt Buur gaat een stapje verder, dit is een 

landbouwbedrijf die volledig is gericht op de (stadslandbouw)behoeftes 

van buurtbewoners. Zo kan er een wijkcentrum en kinderopvang  

komen. HBO en WO studenten houden zich er bezig met actuele 

duurzaamheidsvraagstukken. De Groene Buur bestaat uit het beheren 

van groene locaties van de gemeente of van andere partijen. Dit kan 

gecombineerd worden met een andere Buurderij, zo kan gemeentelijk 

groen ten goede komen aan dieren van een Buurderij. De Glazen Buur 

bestaat uit kaswoningen volgens het concept van de zonneterp, dit is een 

nieuwe vorm van duurzaam bouwen waaronder ook het DeSaH concept 

wat in Sneek getest wordt. De Bio Based Buur richt zich op de 

efficiënte benutting van biomassa in het gebied en kan bijvoorbeeld bio 

plastic produceren. Het is gebleken dat er in Harinxmaland veel 

mogelijkheden geconcentreerd zijn. Hier kunnen de Buurderijen 

beginnen. Camping Pasveer heeft al aangegeven geïnteresseerd te zijn 

in de Boer Buur.  

  

Buurderijen in 

Sneek 
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Sneek biedt veel mogelijkheden voor stadslandbouw en 

stadslandbouw biedt veel mogelijkheden voor Sneek. 

 Bevordering van de gezondheid, door het aanbieden van gezond 

voedsel en mogelijkheden voor beweging. 

 Het bieden van werkgelegenheid en het voorbereiden van 

mensen op de groene economie. 

 Het creëren van een duurzaam imago voor Sneek. 

Voor het uitvoeren van de mogelijkheden van stadslandbouw kan het 

stappenplan worden gebruikt. Het is wel belangrijk dat er een aanjager 

is bij het uitvoeren van een project. Hiervoor kan een netwerk 

Stadslandbouw worden opgezet. Er bestaat een netwerk stadslandbouw 

met verschillende grote steden in Nederland, dit netwerk zou kunnen 

helpen bij het opzetten van een eigen netwerk en bij het opzetten van 

Buurderijen. Een stadslandbouw netwerk in Harinxmaland kan direct 

beginnen met plannen, Wijnhoeve Thabor Kleaster heeft aangegeven 

mee te willen werken met het aanleggen van wandel, fiets en 

ruiterpaden. 

 

Bij Buurderij Pasveer is begonnen met stap 1 van het plan, informeren 

over de mogelijkheden. De eigenaren zijn positief over het creëren van 

een Buurderij. De vervolg stap van deze Buurderij zal zijn om contact te 

zoeken met geschikte partners en hen te informeren over de ideeën. 

Voor deze Buurderij moet ook een aanjager gezocht worden, zoals blijkt 

uit de berekeningen is er wel geld beschikbaar om een organisatie op te 

zetten. 

 

Bij het ontwikkelen van een woonwijk zoals Harinxmaland is het 

verstandig om direct rekening te houden met stadslandbouw. 

Stadslandbouw kan ook een rol spelen bij andere steden en dorpen in de 

nieuwe gemeente Sudwest Fryslân. Zo zorgt een boerderijwinkel en 

boerderijeducatie voor een betere leefbaarheid van de kleine dorpen. 

Wanneer het concept Buurderijen blijkt te werken zou het opgeschaald 

kunnen worden naar de nieuwe gemeente.  

 
Buurderijen in 

Sneek 
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    Aanbevelingen 

1) Het opzetten van een netwerk stadslandbouw in Sneek. 

2) Het opzetten van een organisatie voor Buurderij Pasveer. 

3) Rekening houden met stadslandbouw in de ontwikkeling van 

gebieden zoals Harinxmaland en Súdwest Fryslân. 

        

Rol van de gemeente 

De gemeente speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van 

stadslandbouw. De belangrijkste zaken zijn. 

 Stadslandbouw faciliteren door vergunningen en het 

ontwikkelen van nieuwe vormen van bestemming voor 

multifunctionele gebieden. 

 Faciliteren door het vrijmaken van middelen zoals geld bedoeld 

voor een stage makelaar. 

 Faciliteren door het beschikbaar stellen van grond en gebouwen. 

 Het opmerken van nieuwe kansen bij de ontwikkeling van 

nieuwe projecten in de gemeente. 

 Het informeren van mensen over de mogelijkheden van 

stadslandbouw. 

Informeren van mensen 

Mensen worden enthousiaster over stadslandbouw wanneer ze een beter 

beeld krijgen van de mogelijkheden. Dat is een van de redenen waarom 

dit boekje geschreven is.   

Buurderijen in 

Sneek 
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  Aanleiding  

Afstand stad en platteland 

De afgelopen decennia is landbouw op steeds grotere afstand komen te 

staan van de (beleving van) de individuele burger. De voedselketen 

werd alsmaar langer. Deze scheiding zien we ook in de planologie. 

Scheiding van functies staat een multifunctioneel ruimtegebruik vaak in 

de weg. Landbouw de stad in brengen of in de stadsrand behouden blijkt 

lastig. Het lijkt in te gaan tegen de bestaande praktijk van het uitkopen 

van boeren uit de stadsrand. Het terug brengen van de landbouw in de 

stad of stadsrand vereist nieuw denken, nieuwe planologie en nieuwe 

mechanismen om dit te organiseren en te financieren. 

Stad-landbouw beleid van de overheid 

 Een van de ambities die genoemd worden in het Visiedocument 

Gemeente Súdwest Fryslân i.o. is de realisatie van meer synergie 

tussen stad en platteland.  

 De gemeente Sneek werkt aan een ‘Visie stadsrandzones’; 

stadslandbouw in de randzones kan hierin een rol vervullen. 

  In het Streekplan Fryslân 2007 is Sneek een bundelinggebied 

wonen. Hier worden combinaties gezocht met natuur, landschap, 

water en recreatieve functies.  

 Het actieplan duurzame landbouw 2011-2013 van de provincie 

bevat multifunctionele landbouw en financieringsmogelijkheden 

vanuit EU en rijksoverheid. 

 De ambitie van de provincie Friesland is dat in 2030 alle Friese 

burgers 100% duurzaam kunnen leven en kopen en dat elk bedrijf 

een duurzame bedrijfsvoering en duurzame producten heeft. 
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       Achtergrondinformatie over stadslandbouw 

Stadslandbouw van globaal naar lokaal 

Onderzoek (Pearce, 2006) geeft aan dat een gemiddelde maaltijd in de 

westerse landen 3000 km aflegt van boerderij naar bord. Door de 

globalisering zijn we minder afhankelijk van lokale landbouw en zijn 

we overgeleverd aan de wereldhandel van voedsel. In Nederland 

besteden we 10 tot 20% van ons inkomen aan voedsel. In arme landen is 

dat rond de 60 tot 90%. Dit zorgt ervoor dat we minder bezig zijn met 

ons voedsel. Door de recente export stop van graan uit Rusland worden 

zaken als bier en brood ook in Nederland duurder. Op het platteland 

wordt door landbouwers geproduceerd voor de wereldmarkt en in de 

compacte steden wordt gewoond. 50% van de wereld bevolking leeft in 

de stad en dat wordt alleen maar meer. Het ontbreken van groen in een 

stad zorgt voor een ongezonde leefomgeving. Groene gebieden voor 

recreatie en ontspanning liggen vaak ver buiten de steden. Het resultaat 

van de strikte bestemming van gebieden is te zien in de scherpe 

scheiding van stad en platteland door een rondweg, vaart of 

groenstrook.
1
 Dit hangt ook samen met milieu eisen. 

  

                                                 
1
 Sneek noord en het aangrenzende platteland. 
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Stadslandbouw brengt stad en platteland bij elkaar 

Volwaardige landbouwbedrijven in een stedelijke omgeving zijn van 

meerwaarde voor zowel boeren als burgers. Een stadsboerderij kan 

recreatiemogelijkheden bieden dicht bij huis. Kinderen kunnen er met 

eigen ogen zien waar melk vandaan komt en hoe aardappelen groeien. 

Inkomsten uit landschapsbeheer en directe verkoop van verse producten 

zijn voordelen voor de boer. Ook kan stadslandbouw voorzien in 

dringende stedelijke behoeften zoals kinderopvang en goedkoper 

stadsgroen. Een enquête van (Warnaar, 2005) toont het percentage van 

inwoners van Almere die zeker tot vrijwel zeker gebruik zullen maken 

van de volgende activiteiten op een stadsboerderij: 

 Wandel en fiets paden        90% 

 Boerderijwinkel                 86% 

 Educatie voor kinderen      66% 

 Horeca                                65% 

 Informatie/ rondleidingen  59 % 

 Zelfoogsten                         32% 

 Overnachten/camping         15% 

 Meewerken                         13% 

Een onderzoek onder het consumentenpanel van Almere toont aan 

dat 75% van de mensen op loopafstand of  dichterbij een 

stadsboerderij willen wonen. 85% van de ondervraagden geeft aan 

dat een stadsboerderij een meerwaarde vormt voor de 

woonomgeving (Engelen, 2007).  Het is gebleken dat hoe beter de 

mensen een beeld krijgen van de mogelijkheden van stadslandbouw, 

hoe enthousiaster ze worden over het wonen in de buurt van een 

stadsboerderij. 
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Stadslandbouw en gezondheid 

Het kleine plaatsje San Quirico d’Orcia op het Toscaanse platteland van 

Italië heeft de hoogste 85-plus dichtheid van Europa. De combinatie van 

actief tuinieren en het gezonde voedsel zelf opeten is daar  mede 

verantwoordelijk voor volgens de burgemeester Roberto Rappuoli. De 

gemeente stelt olijfboomgaarden en moestuinen gratis ter beschikking 

aan hun inwoners.  

 

 

 

Niet alleen voor ouderen is een natuurlijke omgeving belangrijk. Het 

rapport ‘Groene kansen voor de jeugd’(van der Berg, 2009) toont aan 

dat op jonge leeftijd in aanraking komen met een groene omgeving goed 

is voor de gezondheid, creativiteit en de sociale interactie van kinderen. 

Door veelvuldig contact met een groene omgeving verandert ook de 

waardering voor natuur, landschap en gezond voedsel. In de 

verstedelijkte samenleving wordt groen opgroeien echter steeds 

moeilijker. De betrokkenheid van kinderen bij natuur en voedsel neemt 

daardoor langzaam af. Wanneer functies zoals recreatie en educatie in 

de natuur gecombineerd zijn, worden mensen op een toegankelijke 

manier bewust gemaakt van het belang van duurzame landbouw en 

duurzame ontwikkeling. Groen zorgt voor meer welbevinden en laat de 

agressie afnemen. De directe en indirecte kosten voor overgewicht 

worden door de raad voor de volksgezondheid en zorg geschat op 2,5 

miljard (156 Euro per persoon) per jaar. Uit internationaal onderzoek 

blijkt dat preventie van overgewicht (met name schoolinterventies) 

kosteneffectief is (Wang et al, 2003).  

javascript:showHelp('%0d%0a%09%0d%0a%09%09%09%3cp%20class=/'alertName/'%3e%0d%0a%09%09%09Wang%20LY,%20Yang%20Q,%20Lowry%20R,%20Wechsler%20H.%0d%0a%09%09%09%3c/p%3e%0d%0a%09%09%0d%0a%09%09%09%3cp%20class=/'alertDesc/'%3e%0d%0a%09%09Economic%20analysis%20of%20a%20school-based%20obesity%20%3cspan%20lang=en%3eprevention%3c/span%3e%20program.%20Obes%20Res%202003;%2011((11)):%201313-24.%3c/p%3e%0d%0a%09%0d%0a%09','../images/reference_1.gif');
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Stadslandbouw kan scholen helpen met gezonde voeding en beweging. 

Als 200 kinderen van één school via stadslandbouw een interventie 

tegen overgewicht aangeboden krijgen betekent dat een potentiële 

besparing van 31.200 Euro per jaar op de maatschappelijke kosten van 

overgewicht. Bij stadslandbouwprojecten in Nederland wordt verwacht 

dat samen werken en oogsten de sociale cohesie in een wijk versterkt en 

dat dit ook het gevoel van veiligheid ten goede komt. Hier is echter nog 

geen wetenschappelijk bewijs voor. Door filosofen wordt wel beweerd 

dat meer groen mensen gelukkiger maakt en minder agressief. 

Stadslandbouw en duurzaamheid 

Om de volgende generaties in hun behoeftes te laten voorzien moeten 

we volgens het Brundtland rapport (Brundtland, 1987) onze levenswijze 

duurzaam inrichten. Uit de klimaatakkoorden zoals het Kyoto protocol 

blijkt dat landen het er over eens dat we de economie duurzaam moeten 

veranderen naar een groene economie. Dat betekent: 

 Rekening houden met de schaarste aan natuurlijke rijkdommen.  

 Problemen van afval en vervuiling oplossen: 

de schroothoopeconomie moet een kringloopeconomie worden. 

Korte voedselketens, gesloten kringlopen en bewust grondstofgebruik 

helpen hier aan mee. Als stadslandbouw zich hierop richt betekent dat 

een meerwaarde voor een duurzame samenleving. Stadslandbouw zorgt 

voor een lokale groene economie, een euro die naar de buurman gaat zie 

je sneller terug dan een euro van de Albert Heijn. Wanneer extra 

mensen werken aan voedsel en grondstoffen (de primaire sector), kan 

dit zorgen voor lagere prijzen. Een groente abonnement geeft goedkoop 

biologisch voedsel. Dit heeft direct invloed op de koopkracht van de 

consumenten. Ook de afstand die een maaltijd aflegt met kan met een 

factor 1000 verminderd worden, van 3000 naar 3 KM. 
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Stadslandbouw, de groene economie en werkgelegenheid 

Een rapport van de VN (Green Jobs: Towards Decent work in a 

Sustainable, Low-Carbon World, 2008) toont aan dat de groene 

economie in de toekomst voor veel werkgelegenheid zal zorgen. In 2030 

zullen er wereldwijd meer banen zijn in de  duurzame energie dan in de 

fossiele sector. Op dit moment wordt er in Europa meer geïnvesteerd in 

windenergie dan in de andere verschillende energiebronnen.  

Investeren in een duurzame energiehuishouding in Nederland loont: de 

maatschappelijke baten zijn groter dan de kosten. Dit is de conclusie 

van een kengetallen kosten-batenanalyse van de investeringen die nodig 

zijn voor de totstandkoming van een duurzame energiehuishouding. Dit 

blijkt uit het rapport: Investeren in een schone toekomst (SEO, 2010).  

Het is de ambitie van de Provincie Fryslân dat alle bedrijven in 2030 

duurzaam produceren en dat alle consumenten duurzame producten 

kunnen kopen. Om bedrijven duurzaam te laten produceren zullen ze 

moeten werken met duurzame kringlopen en moeten ze zuinig zijn met 

grondstoffen. Zoals de groene economie werkt. 

Het is belangrijk dat de jeugd voorbereid wordt op de groene economie 

en de banen van de toekomst. Wanneer een kind in 2010 geboren wordt 

gaat hij in 2015 voor het eerst naar school. Als dit kind 15 jaar zal leren 

komt hij in 2030 op de arbeidsmarkt. Als de wereld op een duurzame 

manier is veranderd (wat de ambitie van de provincie is) zal het kind 

waarschijnlijk een baan vinden die gebaseerd is op de groene economie. 

Dit betekent dat zo snel mogelijk moet worden begonnen met het 

veranderen van het onderwijssysteem zodat kinderen opgeleid 

worden voor een baan  in de toekomst en niet voor een baan die in 

de toekomst niet meer bestaat. Veranderingen in het onderwijs 

nemen tijd dus als dit in 2030 begint zal het te laat zijn. 
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Stadslandbouw in Sneek heeft een relatie met verschillende aspecten 

van de groene economie en kan mensen daarover informeren.  

Aspecten groene economie Locatie 

Duurzame landbouw In en nabij Harinxmaland 

Duurzame energie en gebouwen In en nabij Harinxmaland 

Gezondheid en onderwijs De Harste - Hemdijk 

Groene grondstoffen De Hemmen 

 

Het rapport Agromere (Jansma 2010) toont aan dat integratie van 

stadslandbouw in een wijk van 5000 inwoners 127 arbeidsplaatsen kan 

opleveren en ongeveer 250 hectare land nodig heeft.  

De uitwerking van boerderijeducatie bij Pasveer (pagina 45 ) toont aan 

dat boerderijeducatie op één bedrijf 18 stageplaatsen en 0,5 fte extra kan 

bieden. Werkgelegenheid in stadslandbouw geeft een kans om kennis te 

maken met de groene economie en kan werkzoekenden en jongeren 

opleiden voor een baan en een duurzame toekomst. 
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      Duurzaamheidsbeleid gemeente Sneek 

Het duurzaamheidsmotto is Sneek leefbaar te houden en duurzaam te 

maken. Hieronder volgen enkele doelen uit het duurzaamheidsbeleid:  

 minder afval en beter scheiden. 

 reduceren van CO2-uitstoot. 

 meer duurzaamheidsaspecten meenemen in ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

 meer duurzaam bouwen en meer aandacht voor milieuvriendelijker 

vervoer en gedrag. 

Hieronder volgen enkele onderdelen van het Noord Nederlands Energie 

Akkoord(2007) en het Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 

welke die de gemeente Sneek heeft ondertekend. 

 De gemeente kan duurzame mobiliteit en clusters van 

middelgrote biomassacentrales stimuleren in faciliterende zin.  

 Rijk en gemeenten stimuleren burgers en bedrijven 

energiebesparende maatregelen te treffen d.m.v. communicatie, 

educatie, faciliteren van initiatieven, financiële prikkels en wet- 

en regelgeving.  

 Gemeenten organiseren voor hun burgers (diverse doelgroepen) 

jaarlijks minimaal één educatieve activiteit.  

 Gemeenten streven naar 75% duurzaam inkopen in 2010 en 

100% in 2015.  

 Gemeenten wijzen via bestemmingsplannen locaties aan voor 

het opwekken van duurzame energie, zoals biogas, zonne- en 

windenergie.  

 Gemeenten stimuleren experimenten met het toepassen van 

innovatieve technieken bij nieuwbouw en renovatie.  
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Ambitie stadslandbouw in Sneek 

Stadslandbouw sluit aan op het duurzaamheidsmotto van Sneek: Sneek 

leefbaar houden en duurzaam maken. Stadslandbouwers en de gemeente 

kunnen elkaar ondersteunen bij het werken aan duurzame doelen. Zo 

kan de gemeente een deel van haar voedsel aankopen bij lokale 

landbouwers. Projecten zoals het DESAH systeem in de Noorderhoek 

kunnen met behulp van stadslandbouw ondersteund en opgeschaald 

worden. Zo wordt de theorie in Sneek in de praktijk gebracht en met een 

goede communicatie worden mensen geïnformeerd. Bij campings zoals 

Pasveer kan informatie worden geboden over dergelijke duurzame 

lokale projecten. Zo kan bij toeristen een duurzaam imago van Sneek en 

Friesland worden benadrukt, 

De brede benadering van stadslandbouw toont aan dat stadslandbouw 

een grotere rol kan spelen dan alleen het bijeen brengen van stad en 

platteland. Vanwege transitie naar een groene economie en de relatie 

met verschillende aspecten van de groene economie is de ambitie van 

stadslandbouw  als volgt gedefinieerd: 

Het is de ambitie om via Stadslandbouw in Sneek duurzame 

kringlopen en een groene economie in Sneek te realiseren en 

zichtbaar te maken, op een toegankelijke en economisch 

verantwoorde manier. 

Hiertoe worden verschillende buurtinitiatieven voorgesteld genaamd 

Buurderijen. Op de ambitiekaart Stadslandbouw in Sneek wordt een 

overzicht gegeven van deze mogelijke Buurderijen.  
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      De Buurderij 

Door InnovatieNetwerk zijn in 2005 concepten ontwikkeld voor een 

nieuw type plattelandsbedrijven, aangeduid als ‘Buurderijen’. 

Uitgangspunt daarbij is herstel van de verbinding tussen landbouw en 

maatschappij en het benutten van andere potenties van de landbouw dan 

enkel het efficiënt produceren van voedsel. Buurderij is een combinatie 

van de woorden buurt en boerderij en verwijst naar een boerderij waar 

de buurt in participeert. De Buurderij vormt een plaats voor de buurt 

voor ontmoeting en gezelligheid en geeft een dubbele betekenis aan het 

Friese woord voor boerderij, pleats. 

Stadslandbouw door middel van Buurderijen 

Het zal veel investeringen van tijd en geld vragen om de ambitie van 

stadslandbouw waar te maken. Dit kan de realisatie in de weg staan. 

Voor de haalbaarheid is het daarom verstandig om te beginnen met 

kleine stappen die later uitgebreid kunnen worden. Zo wordt de 

realisatie overzichtelijk en kan de haalbaarheid beter worden ingeschat. 

Dit document is ook bedoeld om de betreffende organisaties te laten 

zien wat er mogelijk is op het gebied van stadslandbouw en waar kansen 

liggen voor interessante samenwerkingsmogelijkheden in de buurt. Het 

belangrijkste is dat partijen met elkaar om de tafel gaan zitten en elkaar 

de hand schudden, vandaar het motto:  

Een goede Buurderij is beter dan een verre vriend. 
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Het ontstaan van een Buurderij 

Een Buurderij ontstaat door samenwerking van verschillende 

organisaties en personen uit de buurt. Hoe meer draagvlak er is, hoe 

uitgebreider de Buurderij kan worden. Om betrokkenheid van de buurt 

te krijgen, wordt de Buurderij in samenwerking met de 

belanghebbenden ontworpen. De aanjager is een van de betrokkenen.   

1 Onderzoeken van gebied 

Een nieuwe Buurderij begint met een geschikt gebied. Een geschikt 

gebied vinden kan via internet, zo is google maps ideaal om een gebied 

te bekijken. Als een gebied bekend is moet het bezocht worden. Dan 

moet er de tijd genomen worden om de volgende vragen te stellen: 

 Wie zijn de belanghebbenden in een gebied? 

 Welke partijen kunnen iets voor elkaar betekenen? 

 Met welke partijen kan een Buurderij het best beginnen? 

2 Mobilisatie van partijen 

 Contacten leggen 

 Informeren over de ideeën en mogelijkheden 

3 Opbouwen van gezamenlijkheid 

 Kennismaking en identificeren van gezamenlijke belangen 

 Brainstormen en ontwikkelen van een gezamenlijk doel 

4 Benoemen van ontwerpruimte 

In de ontwerpruimte worden enkele randvoorwaarden vastgelegd 

waarbinnen de Buurderij ontworpen kan worden zoals: 

 Locatie 

 Vorm 

 Omvang 
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5 De vormgeving van het ontwerpproces 

 Planning 

 Organisatie vorm, taakverdeling 

6 De link naar de praktijk 

 Is de Buurderij haalbaar 

Stap 1, het onderzoeken van het gebied is weergegeven in dit boekje. 

Een overzicht van mogelijke Buurderijen in Harinxmaland, de Harste - 

Hemdijk en de Hemmen zijn weergegeven op de volgende pagina. Er is 

contact geweest met Camping Pasveer. Hiermee is stap 2 begonnen en 

de eigenaren zijn geïnformeerd over de mogelijkheden. 
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       Vormen van een Buurderij 

Afhankelijk van het draagvlak en de beschikbare financiën zijn er 

verschillende vormen voor een Buurderij ontworpen. Deze vormen 

vullen elkaar aan en kunnen op elkaar gestapeld worden, maar kunnen 

ook zelfstandig bestaan. De verschillende vormen zijn:  

De Boer Buur 

Deze Buurderij heeft landbouw als hoofdactiviteit en 

daarnaast bepaalde activiteiten van stadslandbouw. 

De Buurt Buur  

Deze Buurderij heeft stadslandbouw als hoofdactiviteit en    

daarnaast activiteiten van voorlichting en educatie .  

De Groene Buur 

           Deze Buurderij verbindt groen en mensen. 

De Glazen Buur 

Deze Buurderij werkt volgens het principe van bouwen 

met groen en glas. 

De Bio Based Buur 

Deze Buurderij werkt aan de samenwerking tussen de 

industrie en de landbouw.  
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      De Boer Buur 

Deze Buurderij wordt gevormd door een landbouwer die een relatie met 

de buurt aangaat. Zo kan hij wandelpaden aanleggen of een 

boerderijwinkel beginnen. Het landbouwgedeelte blijft de 

hoofdactiviteit bij dit bedrijf. Zoals aangetoond in het onderzoek van 

Warnaar (pagina 4) kan er ook in Sneek een grote behoefte aan wandel- 

en fietspaden en boerderijwinkels zijn. Deze zaken zijn relatief 

makkelijk te realiseren en de landbouwer hoeft hiervoor niet zijn 

complete bedrijfsstructuur te veranderen. 

Verder kan de landbouwer een boerderijschool beginnen. Zoals de 

stichting Boerderijschool.
2
 De kern is een intensieve 

samenwerking tussen een school en een nabijgelegen boerderij. Er 

wordt een brug geslagen tussen het onderwijs en de land- en 

tuinbouwpraktijk: twee gescheiden werelden die elkaar eenvoudig 

kunnen verrijken. 

 

                         

  

                                                 
2
 http://www.boerderijschool.org/ 

http://www.boerderijschool.org/
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    Voorbeeld Boer Buur  

Aan de rand van Sneek is boerderijcamping Pasveer te vinden. Deze 

boer is er aan gewend dat er mensen op zijn erf komen en vervult met de 

camping al een maatschappelijke functie. 

Het agrarisch bedrijf bestaat uit de samenwerking van twee broers. De 

één woont op een boerderij nabij IJlst waar de melkkoeien staan en waar 

gemolken wordt, de andere broer woont op de boerderij van Camping 

Pasveer en daar staat het jongvee. De agrarische activiteiten op de  

locatie nabij IJlst worden omgeschakeld naar biologisch, dit past goed 

bij het vormen van een Buurderij. Voor de vorming van een Buurderij 

zouden een paar melkkoeien terug naar de locatie Pasveer kunnen 

worden gebracht zodat kinderen kunnen zien hoe koeien gemolken 

worden. In kleine tuintjes kunnen kinderen leren over voedselteelt.  

Natuur & Milieu Educatie 

Volgens het idee van een Boerderijschool wordt er samenwerking 

gezocht met een basisschool, in dit voorbeeld wordt de o.b.s. de 

Oudvaart gebruikt. Deze basisschool zou gebruik kunnen maken van de 

wandelroute zoals aangegeven op het kaartje (volgende pagina). De 

kinderen kunnen dan fietsen tot de brug en de dag starten met een korte 

natuurlijke wandeling. Maatschappelijke stagiaires van de RSG, 

Bogerman en het AOC helpen met het begeleiden van de kinderen op 

het bedrijf. Met de eigenaren van Camping Pasveer is een gesprek 

geweest en hierin is aangegeven dat ze een boerderijwinkel en een 

multifunctionele ruimte willen realiseren. Verder staan ze positief 

tegenover het vormen van een boerderijschool. Met de basisschool is 

nog geen contact geweest en met hen moet verder uitgewerkt worden 

hoe de boerderijeducatie vorm kan krijgen. Het  ontstaan van deze 

buurderij is verder uitgewerkt op pagina 45.
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Wanneer dit concept blijkt te werken zou het ook bij andere scholen 

kunnen worden toegepast bijvoorbeeld in duinterpen. Het gebied ten 

zuiden van Duinterpen wordt opnieuw ingericht en hier kan een veilige 

natuurlijke route worden aangelegd van de brede school Duinterpen 

naar de boerderij bij camping Synneveer.  

 

Boer Buur 
Pasveer 

Wandelroute 

Fietsenstalling 

o.b.s. De 
Oudvaart 
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       De Buurt Buur 

Deze Buurderij heeft Stadslandbouw als hoofdactiviteit en kan 

daarnaast inkomen halen uit reguliere landbouw activiteiten. De 

belangrijkste activiteiten zijn: 

 Het voorzien in (stadslandbouw)behoeftes van de buurt. 

 Educatie en voorlichting geven. 

Naast de bekende stadslandbouwactiviteiten zoals een winkel en 

boerderijeducatie is de Buurt Buur open voor initiatieven uit de wijk. 

Het kan een functie van een wijkcentrum vervullen met bijeenkomsten, 

cursussen en feesten. Op deze manier worden mensen op een 

gemakkelijke manier in contact gebracht met duurzame landbouw en de 

groene economie. De verwerking van landbouwproducten zoals een 

bakkerij, een ijsmakerij en informatievoorzieningen helpen bij de 

voorlichting over duurzame landbouw. De voorlichting over de groene 

economie kan plaatsvinden door middel van activiteiten en door het 

vormen van een informatiepunt, bijvoorbeeld over duurzame energie en 

duurzaam bouwen. Vooral in een nieuwbouwwijk kan dit een grote 

meerwaarde hebben. Activiteiten zoals een zonnebootrace of het 

plaatsen van een kleine windmolen kan mensen interesseren. 

De educatie begint met boerderijeducatie voor basisschoolkinderen. Als 

er in 2011 een proef start die in 2013 opgeschaald wordt, dan kunnen 

alle kinderen in Sneek in 2015 boerderijonderwijs krijgen. Wanneer de 

duurzame ambitie van de provincie (Pag. 8)  wordt gehaald, is te 

verwachten dat veel banen in 2030 een relatie hebben met de groene 

economie. Daarom moet er zo snel mogelijk begonnen wordt met het 

voorbereiden van kinderen en werkzoekenden op de groene economie. 

Om kinderen voor te bereiden op een groene baan in 2030 kan zal de 

educatie op een hoger niveau moeten worden gebracht. 

Harinxmaland, 
Harinxmaland, 
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Om de educatie op een hoger niveau te krijgen kan samenwerking 

worden gezocht met de Groene Kennis Coöperatie (GKC). Dit is een 

innovatieplatform waar groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen 

samen met bedrijfsleven en de maatschappij werken aan 

kenniscirculatie en benutting van groene kennis. Een onderdeel is het 

werkprogramma Regionale Transitie. Binnen dit programma werken 

studenten, docenten, onderzoekers van de groene onderwijs- 

en onderzoeksinstellingen -AOC, HAO, Wageningen UR- samen met 

niet-groene kennisinstellingen en betrokkenen zoals burgers, 

ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden aan een 

duurzame vernieuwing van de regionale leefomgeving. Zogeheten 

werkplaatsen. In Nederland wordt een netwerk van werkplaatsen 

opgericht. Een werkplaats is: 

 De locatie waar echte projecten van echte opdrachtgevers 

worden uitgevoerd, welke ook echte resultaten realiseren die de 

streek of regio ten goede komen. 

 De werkplek waar studenten, docenten, experts, overheden, 

uitvoerders, partijen en burgers in reële werksituaties van en met 

elkaar leren en werken. De werkplaats is dus ook veldlokaal, 

studiecentrum, ontwerpatelier, expositieruimte, uitvalsbasis, 

buurtcentrum, enz. 

 Een ontmoetingsplaats voor studenten, docenten, professionals, 

burgers en andere belanghebbenden die zich inzetten voor de 

complexe vraagstukken van het platteland.  

 Een kennisnetwerk met de nadruk op innovatie en creativiteit, op 

kennisdelen en kenniscreatie. 
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Groene educatie piramide 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de integratie van verschillende opleidingsniveaus ontstaat er een 

educatie piramide in een Buurderij. Een kinderopvang kan erin worden 

geïntegreerd of een nabij gelegen kinderopvang kan de mogelijkheid 

worden geboden om met kinderen een activiteit uit te voeren. De 

educatie piramide op de Buurt Buur zorgt ervoor dat kinderen die de 

piramide doorlopen al vanaf hun geboorte groen onderwijs krijgen en zo 

voorbereid worden op een duurzame toekomst en een baan in de groene 

economie  
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  Voorbeeld Buurt Buur (2, 3) 

Deze buurderij past goed in vrijgekomen boerderijen in nieuw te 

bouwen woonwijken, zoals Harinxmaland. De vrijgekomen boerderijen 

in het gebied van de Hemmen 3 zouden ook geschikt zijn voor de 

hogere groene educatie (zie Bio Based Buur). 

 

Vanwege de aanleg van de woonwijk Harinxmaland is de Gemeente 

Sneek in het bezit gekomen van de vrijgekomen boerderijen. In dit 

gebied is kinderopvang de Speelhoeve aanwezig. Hiermee kan ook 

samenwerking worden gezocht. 

          Deze boerderij ligt in het gebied van Harinxmaland fase 1. Hier 

wordt in 2010 begonnen.  Het is de bedoeling dat dit een duurzame wijk 

wordt. 

          Deze boerderij ligt in het gebied van Harinxmaland dat later 

bebouwd wordt. Het bos dat in de nabijheid wordt aangelegd biedt op 

deze locatie kansen voor de groene Buur (zie volgende pagina). 

Afhankelijk van de financiële situatie kan een dergelijke locatie gehuurd 

of gekocht worden door een organisatie voor een Buurderij.   
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      De Groene Buur 

Een gemeentewerker maait het gras van een plantsoen. De gemeente 

ziet dit gras als een probleem. Het blijft liggen of het wordt verwerkt als 

afval. Als dit gras wordt gemaaid door een Buurderij en wordt gebruikt 

als voedsel of biomassa is dat beter voor de gemeente en voor de 

Buurderij. De Groene Buur  heeft weinig investeringskosten en kan 

daardoor snel gerealiseerd worden. De Groene Buur kan op twee  

manieren werken. 

1) De Buurderij beheert openbare grond. 

2) De Buurderij beheert andermans grond. 

1. De Buurderij beheert openbare grond. 

De groene Buur helpt met het aanleggen en onderhouden van bruikbaar 

groen op verschillende locaties. Zoals grasmaaien en fruitboomgaarden 

aanleggen. 

    Voorbeeld Groene buur 4,5,6 

 

 

 

 

 

Aanleggen van een boomgaard naast Harinxmaland fase 1 

Maaien en beheren openbare ruimte (bijv. voor een Buurt Buur) 

Aanleggen speelbos  
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In het eerste gedeelte van Harinxmaland ligt een archeologisch 

waardevol gebied. Hier zullen geen huizen komen en hier kan een 

boomgaard worden aangelegd. Een boomgaard is een prettige plek waar 

mensen kunnen samenkomen en een appelboomgaard in bloei is een 

prachtig gezicht. Verder versterkt het de sociale samenhang en zorgt 

voor een veilig gevoel in de buurt. Harinxmaland wordt nieuw  

gebouwd waardoor de meeste mensen elkaar mogelijk niet kennen. Om 

de mensen bij elkaar te brengen is het verstandig om buurtactiviteiten te 

organiseren. Deze boomgaard biedt daar een locatie voor en als de 

appels geoogst worden is een appeltaartenbakwedstrijd ook een 

mogelijkheid. Voor de aanleg van de boomgaard kunnen oude 

fruitrassen gebruikt worden van Stichting Fruit in Fryslân, op deze 

manier wordt meegeholpen aan het in stand houden van oude lokale 

fruitrassen.             
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De groene ruimte die gepland staat in Harinxmaland kan beheerd 

worden door een Buurderij. Op deze manier kan de buurt zelf bepalen 

wat er gebeurt met het gebied. Zo kunnen er schapen en koeien staan en 

kunnen er wandelpaden doorheen worden aangelegd. Door de openbare 

ruimte door een Buurderij te laten beheren wordt er nuttig gebruik 

gemaakt van het land. Zo wordt het gras niet weggegooid maar 

opgegeten. In plaats van afval is het gras voedsel. 

. 

 

 

In Harinxmaland worden 

flinke grote stukken bos 

geplant, mede als 

compensatie voor de kap van 

de bossen door de aanleg van 

het nieuwe A7 traject. Voor 

de aanleg van dit bos is geld 

beschikbaar. De jeugd kan 

samen met het AOC helpen 

met de aanleg van dit bos. Het 

geld dat uitgespaard wordt kan dan gestoken worden in de ontwikkeling 

van een speelbos. Mogelijk kan hier dan ook een survival route worden 

aangelegd. Wanneer de jeugd dan buiten speelt worden ze ook 

aangespoord om te bewegen en dat maakt het dubbel zo gezond. 
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2. De Buurderij beheert andermans grond 

In deze versie helpt de Buurderij met het onderhouden of het aanleggen 

van tuinen of bruikbaar groen bij andere partijen. 

   Voorbeeld Groene Buur Harste-Hemdijk  

In het gebied Hemdijk-De Harste zijn verschillende interessante 

organisaties geconcentreerd. Er is ervaring met samenwerking, een 

nieuw dierenverblijf is dankzij een unieke samenwerking tussen het 

Bogerman college, AOC en de Friese Poort in Sneek, Plantein, Stichting 

Vrienden van de Ielânen en Donker Groen aangelegd. 

Vanwege de aanwezigheid van instellingen in de zorg en in het groen 

kan deze Buurderij zich richten op gezond groen. Als start van de 

Groene Buurderij kan een kruidentuin worden ingericht op het terrein 

van de Ielânen. Leerlingen van het AOC kunnen de tuin inrichten en 

onderhouden, met behulp van Donker Groen die zijn hoofdkantoor 

direct naast de Ielanen heeft. Door met slechts drie partijen te starten 

kan deze Buurderij snel gerealiseerd worden. In een latere fase kunnen 

andere partijen gevraagd worden mee te doen. Zo kunnen horeca 

leerlingen van de Friese Poort gezonde gerechten koken met lokaal 

geteelde kruiden en groenten van de volkstuin Nut en Genoegen.  

De AOC wil wel praten over een dergelijk project en staat open voor 

plannen. Voor bestaande projecten van AOC zie appendix 

 

 

 

 

Groene Buur 
De Harste-
Hemdijk 

Donker Groen Plantein, 
verzorgingshuis 

de Ielânen 

AOC Friesland 
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      De Glazen Buur 

Bouwen met groen en glas 

  

Meer dan een nul energie woning 

Woningen die in combinatie met een kas zijn gebouwd, kunnen 

zelfvoorzienend zijn in energie, maar ook in andere zaken. Zo kunnen 

kringlopen van water en afvalstoffen gesloten worden door water lokaal 

te zuiveren en de afvalstoffen direct te benutten als voedingsstof voor de 

planten. Dit zou zeer goed in Sneek passen vanwege de ambitie van 

Sneek om een proeftuin voor waterinnovatie te zijn. In Sneek wordt het 

DeSaH
3
 systeem getest, dit is een onderdeel van het zonneterpconcept 

dat gebaseerd is op een combinatie van woningen met glastuinbouw.  

 

                                                 
3
 Decentrale Sanitatie en Hergebruik 
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Een kas heeft grote potentie voor de teelt van groente en fruit. Een 

opbrengst van 100 kilo tomaten per m2 is mogelijk. Dat is 1 miljoen 

kilo per hectare. Nederland was in 2009 de grootste exporteur van 

groente met 4,3 miljard kilo. Dat komt niet omdat we zoveel plek 

hebben voor landbouw maar vanwege onze hoogwaardige 

glastuinbouw. De keerzijde van de glastuinbouw is dat het veel energie 

vraagt. Wanneer een kas bij een woning voedsel en energie produceert 

is het efficiënter voor het energie gebruik en de voedselafstand is nihil. 

Het integreren van een kas in een woonwijk is nog wel een vraagstuk 

vanwege mogelijke negatieve effecten van de ruimtelijke kwaliteit. Ook 

zijn er aanwijzingen dat groente uit de glastuinbouw minder gezond is 

dan groente van de volle grond. 

Vanwege de onbekendheid met de glastuinbouw zullen mensen angstig 

zijn om een kas bij hun huis te hebben. De teelt van producten en het 

onderhouden vragen werk en kennis. Het zou ook een mogelijkheid 

kunnen zijn dat mensen het onderhoud van hun kas uitbesteden aan de 

Buurderij, zo kunnen ze wel genieten van hun gezonde groene ruimte 

maar hebben ze er geen werk van. Een organisatie van de Buurderij 

helpt mensen bij het aanleggen en onderhouden van de kas. Dit kan door 

het verstrekken van informatie of door fysieke hulp. De Buurderij zou 

dan een gedeelte van de opbrengst van de groente of fruit kunnen 

krijgen in ruil voor het werk.  

Een dergelijke Buurderij zou dan een samenwerking met de AOC en 

een bewonersvereniging van de kaswoningen kunnen zijn.  

Het zou makkelijker zijn als er al een Buurt Buurderij aanwezig is 

waarmee samengewerkt kan worden. Het voorbeeld van deze buurderij 

is daarom ook gesitueerd in Harinxmaland. 

Hieronder is het kringloopsysteem schematisch weergegeven. 
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                 Voorbeeld Glazen Buur (7) 

De kaswoningen kunnen gebouwd worden in Harinxmaland. De 

kaswoningen kunnen worden gecombineerd met de ander Buurderijen 

in dit gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aangewezen strook bebouwing ligt redelijk goed op het zuiden en 

zou een mooie locatie zijn voor kaswoningen. 
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      De Bio Based Buur 

Een bio-based economy omvat de toepassing van hernieuwbare, groene 

grondstoffen voor de vervaardiging van chemicaliën, materialen en 

producten en voor energie en transportbrandstoffen. Dit levert een 

bijdrage aan een duurzame economische ontwikkeling. Voorwaarde is 

een goede samenwerking tussen de agrofoodsector, de chemische 

industrie en de logistiek. 

De Bio Based Buur richt zich op het efficiënt benutten van  lokale 

groene grondstoffen voor de lokale industrie. Veel grondstoffen die de 

industrie gebruikt, kunnen vervangen worden door groene alternatieven 

zoals bio plastic en hennep vezel. De groene alternatieven komen 

voornamelijk van de landbouw.  De voorkeur gaat uit naar 

restproducten. De Buurderij kan hier een belangrijke rol in spelen door 

middel van voorlichting of van fysieke projecten. Zo is de verwerking 

van bermgras kostbaar, daar kan een goed alternatief voor worden 

gevonden. De Buurderij kan de landbouw en de industrie met elkaar 

verbinden. 

Groene grondstoffen 

In januari 2009 heeft de Raad van de Wadden het kabinet geadviseerd 

het waddengebied tot proeftuin op het gebied van biomassa te maken, 

gericht op de kleinschalige teelt van energiegewassen en de 

ontwikkeling van experimentele kennis en innovatie concepten. Volgens 

het NNEA(2007) kan de gemeente clusters van middelgrote 

biomassacentrales stimuleren in faciliterende zin. De gemeente Sneek 

zou zo’n proeftuin op het gebied van biomassa op de Hemmen 3 en rond 

het Zwettebos kunnen realiseren.   
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 Biomassa is 

meer dan een 

product. Men 

spreekt ook 

wel van “het 

groene 

goud”. 

Biomassa, 

mits 

duurzaam 

geproduceerd

, biedt 

kansen, maar 

dan moeten 

we er wel 

uithalen wat 

erin zit. Meervoudig gebruik ervan en het benutten van nevenproducten 

zijn cruciaal. De Ecopyramide toont hoe de waarde van biomassa het 

best gebruikt kan worden(zie pagina 59). Een mooi voorbeeld hiervan 

zijn algen. KLM is aan het onderzoeken of algen kunnen dienen als 

biobrandstof in de toekomst. Zo zou een liter algenolie evenveel waard 

zijn als een liter kerosine. Algenolie bevat echter veel omega 3 vetzuren 

en andere medische eigenschappen waardoor op de farmaceutische 

markt 150 euro betaald wordt voor een liter algenolie. Dit betekent ook 

dat restafval niet zo maar verbrand moet worden. Eerst kan nog gekeken 

worden of er bestanddelen van afval geschikt zijn voor de industrie, 

recyclen is altijd beter dan verbranden. Het Cradle-to-Cradle (C2C) 

principe gaat verder en wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de 

toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto 

daarbij is: probeer goed te zijn in plaats van minder slecht!  
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 Bio Bio Based Buur, De hemmen groene grondstoffen 

De Hemmen 3 is gepland in het overgangsgebied van Sneek naar het 

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Het gebied wordt ingericht met 

clusters van bebouwing met een doorkijk naar het platteland. Het zou 

een goed visitekaartje zijn als de bebouwing die er komt duurzaam 

wordt gebouwd. Gebouwen met groene daken hebben veel voordelen 

wat betreft duurzaamheid en zien er ook nog goed uit, zoals de 

afbeelding hieronder laat zien. Dit kan voor een prettige overgang leiden 

van industrie naar Nationaal Landschap. De bedrijven kunnen 

gezamenlijk met duurzame energie werken, bijvoorbeeld met warmte uit 

het asfalt of van een bedrijf met een warmte overschot. Dit terrein kan 

zich dan richten op duurzame bedrijven en kan de duurzame kennis 

clusteren op het gebied van biomassa en haar groene grondstoffen. 

   

 

 

 

Hettinga 
plastics 

AR Carton 

Bio Based Buur 

De Hemmen groene 
grondstoffen 

Antonius 
ziekenhuis 

Nationaal 
landschap 

zuidwest Friesland 
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Gras raffinage,  combinatie met AR Carton 

De koe benut de aangevoerde biomassa (voornamelijk 

gras) slechts voor 14 %. Als we de keten analyseren langs de lijnen van 

de Ecopyramide kan het rendement flink worden opgevoerd. Gras bevat 

een aantal bestanddelen, zoals oligosachariden, vetten en organische 

zuren, die als grondstoffen een waarde vertegenwoordigen van € 700 

per ton in plaats van de huidige € 50-70 per ton. Het loont om die 

stoffen eruit te halen voordat het gras in de koeienmaag belandt. Ook 

aan de andere kant van de koe valt winst te behalen; het rendement 

wordt meer dan verdubbeld (tot 43 %) als de mest wordt omgezet in 

methaan (via vergisting) of in ethanol en dieselolie (via vergassen). 

De toekomstige gemeente Súdwest Fryslân moet momenteel geld 

betalen voor het verwerken van het bermgras. Wanneer dit wordt 

omgezet in bruikbare groene grondstoffen kan dit gras geld opleveren.  

 

Bio plastic, combinatie met Hettinga plastics 

Plastic kan gemaakt uit producten van de landbouw. Uit zetmeel van 

mais of aardappelen kan het worden gemaakt. Wanneer er lokaal 

verpakkingsmateriaal wordt gemaakt voor lokaal geproduceerd voedsel 

worden de ketens zeer kort en wordt het makkelijker vanwege de 

gebruikte grondstoffen makkelijker om het afval te recyclen. Een zakje 

van bio plastic kan gewoon op de compost hoop. 

 

  



 35 

Kunstmest, combinatie met Antonius ziekenhuis 

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek gaat urine en ontlasting van patiënten 

apart opvangen en afvoeren. Zo komt de vaak met antibiotica en andere 

medicijnresten vervuilde urine in een apart reservoir waar het wordt 

gefilterd voordat het in het riool terecht komt. Daarvoor komen er aparte 

toiletten. Wanneer de urine is gezuiverd kan de fosfaat eruit worden 

gehaald en  gebruikt worden voor de productie van kunstmest. De 

fosfaat wordt normaliter aangevoerd uit het buitenland maar de 

verwachting is dat het snel op zal raken en dat de kunstmest daardoor 

snel duurder wordt. 

Nieuwe functie boerenerven in combinatie met hoger 

duurzaam onderwijs. 

Aan de rand van de Hemmen 3 zijn enkele boerenerven gelegen die hun 

functie verliezen in de toekomst. Deze locaties kunnen gebruikt worden 

door de Buurderij voor de verbinding van de industrie met de landbouw. 

Dit kan bijvoorbeeld door er flexwerkplekken te creëren voor studenten 

en ZZP ers die werken in de duurzame economie. Zo komt er een 

bundeling van kennis en innovatie in het gebied die de industrie en de 

economie ten goede komt. Op de locatie kunnen aparte ruimtes komen 

om klanten te ontmoeten voor de ZZP ers en er kan een gezamenlijke 

congresruimte komen.  

Op de locatie kunnen proeven worden gedaan voor het creëren van bio 

plastics en het produceren van kunstmest. Bij deze proeven kunnen 

werknemers van Empatec helpen met het praktische werk. Sneek wil 

zich profileren als proeftuin op het gebied van water innovatie, de 

ruimtes zouden daarvoor zeer geschikt zijn. Bijvoorbeeld voor studenten 

van Wetsus die werken aan de waterzuivering in het Antonius 

ziekenhuis.  
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Vanwege de ligging aan de snelweg en aan de rand van Nationaal 

landschap Zuidwest Friesland kunnen de locaties ook als 

voorlichtingscentrum worden gebruikt.  

 Daarbij kunnen er voorzieningen voor het gebied komen zoals 

sportaccommodaties, ontmoetingsplekken en een duurzaam 

wegrestaurant.  

Biomassa projecten buiten de Hemmen 

Biogas, DeSaH Sneek in combinatie met Nut en Genoegen Sneek. 

Nut en Genoegen is een volkstuinvereniging 100 meter ten westen van 

het proefproject DeSaH in de noorderhoek. Een samenwerking zou 

zorgen voor een korte keten van afval en voedsel. Dit kan als volgt: 

 Groen afval wordt covergist in het DeSaH systeem en zorgt voor 

een hogere biogas opbrengst. 

 Het residu wordt gebruikt als meststof voor de volkstuinen. 

Bio brandstof, combinatie met woonwijk Harinxmaland 

De bossen en parken rond Sneek leveren veel biomassa. Wanneer dit 

verwerkt wordt, zou het gebruikt kunnen worden als duurzame 

brandstof in woonwijken. Op de oude locatie van de grasdrogerij zou 

een biomassa-verwerkingscentrale kunnen komen. Hier wordt hout 

verzameld en doorgegeven aan een biomassa WKK in de wijk die 

warmte en stroom produceert voor woningen in Harinxmaland (zie 

pagina 39). 

  



 37 

Stadslandbouwwijk

 

Harinxmaland 
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    Buurderijen in Harinxmaland             

            

 

     Biomassacentrale, Zwettebos       

      Biomassa samenwerking, volkstuinen - Desah Noorderhoek  

1)     Boer Buur, Pasveer 

2)     Buurt Buur, Oerdyk 

3)     Buurt Buur, Ivige Leane 

4)     Groene Buur, Boomgaard 

5)     Groene Buur, Buurtweide 

6)     Groene Buur, Speelbos 

7)         Glazen Buur, Kaswoningen Harinxmaland 

Mogelijke samenwerkingspartners in Harinxmaland 

8) Wijnhoeve, Thabor Kleaster 

9) Manege Sneek 

10) Kinderopvang, De Speelhoeve 

Mogelijke toekomstige partijen in Harinxmaland 

11) Basisschool 

12) Kinderboerderij 
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Groente 

Granen 
en 

brood 

Kas 
groente 

Zuivel 
en 

eieren 

Drank 

Voedingsstoffen 

Producten 

Afval 

Bioraffinage 

Mineralen 

Harinxmaland zelfvoorzienend 

Duurzame wijken kunnen mensen uit het hele land trekken, zo blijkt uit gesprekken met mensen uit de wijk 

EVA Lanxmeer. De zorgen over de ontwikkeling van gebieden zoals Harinxmaland kunnen een reden zijn 

voor gemeenten en de projectontwikkelaars om te investeren in een duurzame woonomgeving met 

stadslandbouw. Door stadslandbouw te integreren in Harinxmaland wordt de scherpe scheiding tussen 

wonen en landbouw (pag. 3) verbroken. De wijk Harinxmaland biedt veel mogelijkheden voor 

stadslandbouw. Er zijn enkele bedrijven reeds actief met multifunctionele landbouw zoals wijnboerderij 

Thabor state, de Speelhoeve en camping Pasveer.  
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Wanneer bij het ontwikkelen van dit gebied rekening gehouden wordt met stadslandbouw kan het gebied 

zelfvoorzienend worden in energie en voedsel. Dit zorgt voor een kleine voetafdruk en een mooi duurzaam 

voorbeeld. Om op verschillende gebieden zelfvoorzienend te zijn, kunnen de Buurderijen zich specialiseren 

in bepaalde producten. Deze producten worden dan verzameld en in verschillende plattelandswinkels 

verkocht, zo bieden de winkels een breder aanbod van producten en kunnen ze meer klanten trekken. Op 

basis van de adviezen van het Voedingscentrum is er berekend hoeveel land er nodig is per persoon. 

Berekeningen voedsel, energie en arbeid 

In de wijk Harinxmaland staan circa 1300 woningen 

gepland. Dat betekent ongeveer 2500 inwoners. Uit de 

berekening hiernaast blijkt dat er theoretisch gezien 

ongeveer vijf hectare grond nodig is om 100 personen in 

hun aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voeding te 

voorzien. Hierbij is vlees en eiwit niet meegerekend 

hiervoor zou ongeveer het dubbele aan oppervlakte nodig 

zijn. Dit betekent niet dat 100 mensen echt alleen hun 

voedsel van de Buurderij kunnen betrekken, vanwege seizoensomstandigheden en andere praktische 

belemmeringen, zoals verwerking en conservering van voedsel. Deze berekening geeft wel een benadering 

van hoeveel grond er nodig is per persoon. 5 hectare = 50 000 m2  bij 100 personen is het grondgebruik 50 

000/100 dat is dus  500m2 per persoon totaal 65 hectare. 

Gebruik Hectares 

Opbrengst 

kilo per 

jaar 

Gram 

per 

persoon 

per dag  

Graan 2,5 18 000  500  

Melk 1 15 000  410  

Groente 1,4 10 000  266  

Kasgroente 0,1 5000 133  

Totaal  5 48 000  1300 
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Een Glazen Buur van 3 hectare kan voor 90% van de benodigde laagwaardige warmte van 1300 woningen 

zorgen als wordt voldaan aan goede isolatie voorwaarden en er gebruik wordt gemaakt van LTV (Lage 

Temperatuur Verwarming). Een voorwaarde is wel dat de transport afstand van de warmte niet te groot is. 

Daarom kan het handig zijn om de 3 hectare kas te verdelen over verschillende gebieden met kassen of 

kaswoningen. Voor de hoogwaardige warmte (80 ºC) kan gebruik worden gemaakt van een biomassa WKK. 

Dit is een installatie die op warmte en stroom levert en die draait op biomassa zoals hout of biogas. Een 

eigen vergistingsinstallatie (zie Glazen Buur) of een nabij gelegen landbouwer kan het biogas leveren.  

Wanneer in de Buurderijen volwaardige landbouwbedrijven worden opgericht kunnen ze zeer goed winst 

maken. Er is dan ongeveer twee keer zoveel land nodig, maar het levert veel arbeidsplaatsen op. Volgens de 

gegevens van het Agromere rapport zou het potentieel aan arbeidsplaatsen van stadslandbouw in 

Harinxmaland dan (127/2) 63 plaatsen en een benodigd gebied van (250/2 )125 hectare betekenen. Bij deze 

omvang zou wel in een groot gedeelte van de eiwit behoefte van de wijk kunnen worden voorzien. 
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In de richting van Tirns ligt de Wijnhoeve Thabor Kleaster, hier wordt 23 hectare met wijnstruiken geplant. 

Verder is het de bedoeling  dat er vakantiehuizen en educatievoorzieningen komen. Dit is een mooi 

voorbeeld van stadslandbouw.  Wanneer de wijn in Sneek wordt verkocht is dat een zeer korte keten. Dat 

betekent een goede prijs voor de boer en voor de klant.  Het zou goed zijn als de lokale jeugd en toeristen 

gemakkelijk toegang hebben tot de voorlichting van de boerderij, hiervoor kunnen routes worden aangelegd. 

 

Voor een manege is het prettig als er ruiterpaden zijn. Deze kunnen worden aangelegd in Harinxmaland en 

daarbij kunnen dan ook routes komen voor huifkar tochten. Leerlingen en toeristen kunnen dan door het 

gebied gereden worden bijvoorbeeld vanaf het nieuwe station langs de kinderboerderij en het speelbos naar 

de Wijnhoeve. 
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Naast het bos ligt de boerderij van kinderopvang de Speelhoeve. Doordat deze kinderopvang plaatsvindt op 

een boerderij is die ook gericht op de natuur. Door de ontwikkeling van een stadlandbouwgebied kunnen 

kinderen groen onderwijs krijgen vanaf hun geboorte. Vanaf de kinderopvang tot de basisschool wordt aan  

kinderen onderwezen hoe de natuur in elkaar steekt. Wat het nut van een bij is en waarom we voorzichtig 

moeten zijn met de natuur. Wanneer kinderen bewust zijn van hun leefomgeving zullen ze het belang van 

een duurzame ontwikkeling ook inzien. Er is veel behoefte aan kinderopvang op deze plaats, de wachtrij is 

ongeveer 2 jaar.  

 

Wanneer de wijk Harinxmaland verder ontwikkeld 

wordt zal er behoefte ontstaan aan een basisschool. Een 

mogelijke locatie is aangegeven op het kaartje en ligt 

direct aan de spoortunnel. Deze locatie is makkelijk te 

bereiken voor de bewoners van de eerste fase van 

Harinxmaland, aan de andere kant van het spoor.  



 44 

Deze locatie houdt ook rekening met de toekomst wanneer de tweede fase van Harinxmaland wordt 

gebouwd. Bij de bouw van de school kan direct rekening gehouden worden met natuur & milieueducatie 

(NME). Zo kunnen er groentetuintjes naast de school worden aangelegd. Vooral voor de kleine kinderen is 

het beter dat ze dan niet naar een Buurderij hoeven. Als sommige zaken van de Buurderij direct naast de 

school gelegen zijn komt dat de toegankelijkheid ten goede. Dit is vooral bij nieuwbouw een kans omdat dan 

in de eerste fase van de planvorming rekening kan worden gehouden met NME. 

 

 

Op de huidige locatie van de kinderboerderij zal ooit gebouwd gaan 

worden. Voor een sterk stadslandbouwgebied is een locatie in 

Harinxmaland dan zeer geschikt. Hier kan de kinderboerderij een 

eigen plek krijgen zodat ze kunnen investeren in de toekomst. De 

kinderboerderij werkt al met educatie projecten en kan dit verder 

uitwerken. De kinderboerderij trekt mensen van buiten de buurt en 

biedt werkgelegenheid aan mensen met een verstandelijke of 

lichamelijke beperking.  
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      Boer Buur Pasveer 

Camping Pasveer is bezig zich te ontwikkelen tot een stadslandbouwbedrijf. De plannen voor een 

plattelandswinkel en een multifunctionele ruimte zijn in werking. Voor de ontwikkeling tot een Boer Buur 

zal er echter wel een organisatie voor een Buurderij moeten worden opgezet. In dit hoofdstuk is uitgewerkt 

hoe deze Boer Buur vorm kan krijgen. 

Organisatie van NME 

Om ervoor te zorgen dat de NME soepel loopt moet er een goede organisatie worden opgezet. Deze 

organisatie heeft raakvlakken met de Buurt Buur waar met verschillende studenten en scholen wordt 

gewerkt. Er wordt gewerkt met groepjes die bestaan uit leerlingen van verschillende scholen. De basisschool 

leerlingen vormen de basis, van elke klas worden 5 groepen gemaakt. 

Deze groepen worden begeleid door 3 maatschappelijke stagiaires 

van de middelbare school, 1 groen geschoolde van het AOC, 1 

technisch geschoolde van het VMBO en 1 natuurkundig geschoolde 

van HAVO of VWO. Zo ontstaan er groepjes met een geschikte basis 

om verschillende bezigheden uit te voeren op de Buurderij. 

2 stagiaires van de PABO zorgen ervoor dat het onderwijs op een goed niveau blijft en ze bereiden de 

lesprogramma’s voor. Hierin worden ze bijgestaan door een stagiair van agrarische hogeschool. 
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Daarnaast kan er gewerkt worden met gepensioneerde vrijwilligers die verstand van groen hebben. Deze 

mensen kunnen als vraagbaak dienen voor allerhande zaken. De zogenaamde Buur pake of beppe. De 

plaatjes hieronder geven aan hoeveel leerlingen er per dag en per groepje nodig zijn. 

 

Voor de berekeningen is aangenomen dat een groep 1 keer per 2 weken op de Buurderij komt. De groepen 

komen in totaal 15 dagen. Omdat de stagiaires ongeveer 60 uren maatschappelijke stage lopen zijn er ook 2 

verschillende groepen nodig die elk 7 of 8 dagen de groepen begeleiden. 7,5 (dagen) x 8 (uren) = 60 uur 

3 

HBO 

15 

VMBO - VWO 

20 - 30 

Basisschool 

1 

Pake  

of beppe 

3 

Maatschappelijke 
Stagaires. Technisch, 

groen en 
natuurkundig 

5-6 

Basisschool leerlingen 
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Activiteiten NME 

Op de Buurderij wordt op een biologisch wijze geboerd. Dat betekent dat er op een rustige manier dieren 

worden gehouden en gewassen worden geteeld in een goede samenhang met de natuur en de seizoenen. Een 

manier van boerderijeducatie is om bijvoorbeeld alle ingrediënten voor pannenkoeken lokaal te produceren. 

Dat betekent voor de pannenkoek melk, eieren en graan. Voor 

het beleg appelstroop, jam en honing.  

In het begin komen er 4 of 5 koeien die op extensieve wijze 

worden gemolken. Kippen die over het erf scharrelen zorgen 

voor de eieren. Ook kunnen er een paar pony’s komen die door 

de kinderen verzorgd worden. Op een stuk land wordt dan tarwe 

verbouwd en dat wordt elk seizoen gewisseld met andere 

gewassen zoals koolzaad en maïs. Een tuinbouwkas wordt 

gemaakt om groente en fruit te telen, dit kan indien mogelijk 

geïntegreerd in de gebouwen. Deze gewassen worden samen 

met de kinderen geteeld en zijn dan ook weer voor de kinderen 

bedoeld. Op een stukje land  wordt samen met de kinderen een boomgaard geplant. Daar komen fruit en 

notenbomen en dan kunnen kinderen hun eigen boom verzorgen zodat ze meer gevoel krijgen bij de 

vruchten die de bomen geven. Een bijenkorf zorgt voor de honing maar is ook belangrijk voor de 

biodiversiteit omdat bijen de planten bestuiven voor de voortplanting. 
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Het is de bedoeling dat in het begin alleen de kinderen van één school op de Buurderij komen zodat de 

Buurderij echt een Pleats van de buurt wordt. 

Wanneer de kinderen om de week terug komen kun je echt iets opbouwen en krijgen ze een band met de 

Pleats. De jonge kinderen zullen dan 6 jaar lang langs komen. Zij kunnen zo de jonge dieren zien opgroeien 

en vruchten plukken van de bomen die ze zelf hebben geplant. Als de kinderen vrij zijn kunnen ze ook altijd 

langskomen om dan in hun groente tuintje te werken of paard te rijden. Dit kan onder begeleiding van hun 

ouders of met begeleiders van de buitenschoolse opvang. 
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Zwembad - Kas combinatie 

Op deze locatie zou een zwembad geschikt zijn vanwege de aanwezige camping. Het zwembad kan 

gecombineerd worden met een kas. Wanneer er een groot oppervlak van glas in de boerderij wordt gemaakt 

kan het zwembad de overtollige warmte opslaan en de ruimte later weer verwarmen. In de kas kunnen 

planten komen die het water van het zwembad zuiveren. Op deze manier wordt een interessant watersysteem 

gecreëerd wat weer kan dienen voor educatieve doeleinden. Verder kan de kas gebruikt worden om groente 

en fruit te telen. 

In het boerderijgedeelte zijn de volgende ruimtes te vinden: 

 Winkel 

 Multifunctionele ruimte, kantine, pannenkoeken 

 Kas 

 Zwembad
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Mogelijke indeling van ruimtes in de oude schuur 
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      Projectlijst 

Projectlijst Buurderijen in Sneek    Stap 1           

Locatie/nr. Buurderij vorm Naam 
 

Partijen om een Buurderij te beginnen 
  Harinxmaland 

         1 Boer Buur 
 

Pasveer 
 

Camping Pasveer, o.b.s. De Oudvaart en RSG Sneek 
 2 Buurt Buur Oerdyk 

 
Gemeente Sneek 

    3 Buurt Buur Ivige Leane Gemeente Sneek 
    4 Groene Buur Boomgaard Accolade, Gemeente Sneek 

   5 Groene Buur Buurtweide Gemeente Sneek, Buurderij Ivige Leane 
  6 Groene Buur Speelbos 

 
Gemeente Sneek, Buurderij Ivige Leane 

  7 Glazen Buur Kaswoningen Gemeente Sneek en projectontwikkelaar 
  

 
Bio Based Buur Hout  

 
LEO (Lokale Energie Organisatie) Harinxmaland 

 Noorderhoek 
         

 
Bio Based Buur DeSaH 

 
Nut en Genoegen, De Wieren, Bureau Duurzame Technologie 

Bio Based Buur 
         

 
Bio Based Buur Grasraffinage AR Carton, Gemeente Sneek 

   

 
Bio Based Buur Bio plastics Hettinga plastics 

    

 
Bio Based Buur Kunstmest Antonius ziekenhuis 

    De Harste - Hemdijk 
         

 
Groene Buur De Harste - Hemdijk AOC Sneek, Donker Groen, Plantein 
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       Appendix I, projectplan van de AOC 

“Healthy herbs & Spicy bulbs” 

Het project “Healthy herbs & Spicy bulbs” is een programmaonderdeel 

onder het hoofdprogramma Tuinbouw en beoogt in te haken op de 

maatschappelijke belangstelling die bestaat voor smaakbeleving, 

gezondheid  en wellness. Op diverse plekken is deze belangstelling waar te 

nemen; “Healthy herbs & spicy bulbs” vult de link in die deze trend heeft 

met de tuinbouw en wel op twee manieren: 

1. De teelt van kruiden in een kas die via een te ontwikkelen marktconcept 

in verse en ongeoogste vorm binnen handbereik van de consument zijn op 

het moment van mogelijke aanwending. 

2. De teelt van medicinale planten / gewassen in een kas die omwille van 

inhoudsstoffen op grotere of kleinere schaal als grondstof voor 

verwerkende industrie kunnen dienen. 

Voor beide items geldt dat er een gebrek aan kennis is met betrekking tot 

het telen van deze gewassen in een kas. Ook zal in voorkomende gevallen 

moeten worden onderzocht 

hoe gebruiksmogelijkheden 

c.q. inhoudsstoffen kunnen 

worden aangewend. Het 

programmaonderdeel 

project wil daarom kennis 

omtrent teelten en 

gebruiksmogelijkheden 

verzamelen via 

literatuurstudie en het 
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benaderen van kennisaandragers. Vervolgens zullen in het kader van 

“Healthy herbs & Spicy bulbs” van een vijftiental soorten teelten worden 

opgezet. Van deze teelten zullen teelthandleidingen worden geschreven en 

zal in te ontwikkelen marktconcepten de toegevoegde c.q. commerciële 

waarde tot uiting worden gebracht, dit ook in samenspraak met horeca- en 

tuinbouwbedrijfsleven en consumenten. 

 

Het programmaonderdeel beantwoordt vooral de doelstelling van 

kenniscirculatie en het betrekken van het bedrijfsleven bij onderwijs. Het is 

een interessant en aansprekend project waardoor het imago van de 

tuinbouw positief kan worden beïnvloed. 

Het programmaonderdeel zal in samenwerkingsverband worden uitgevoerd 

door docenten en studenten van AOC Friesland, Clusius College en CAH-

Dronten. Een aantal van de activiteiten die zich daarvoor lenen, zullen door 

studenten in de vorm van een minionderneming worden uitgevoerd. 

De betekenis van de resultaten als geheel is dat aan ondernemers concrete 

handvaten worden geboden om met de uitgewerkte concepten, vastgelegde 

kennis en opgebouwde netwerken door te gaan. 

Tunmanswente 

Een ander project van de AOC is de tunmanswente , dit is een 

gezamenlijk project van AOC Friesland en het Friesland College in 

Cornjum. 

http://www.tunmanswente.nl/    
 

  

https://webmail.wur.nl/owa/redir.aspx?C=846bb9ee5c2c41d096415a25d073fc24&URL=http%3a%2f%2fwww.tunmanswente.nl%2f
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      Appendix II, achtergrond kaswoningen 

Comfort, gezondheid en energiebesparing 

Mensen willen comfortabel wonen en werken. Die wens vraagt om 

gebouwen met veel daglicht, privacy, ruimte, schone lucht en een mooi 

uitzicht. Het binnenklimaat heeft een aangename luchtkwaliteit. 

Luchtvochtigheid, temperatuur en de hoeveelheid daglicht zijn optimaal. 

Het uitzicht op het groen is rustgevend. Daarnaast produceren deze 

gebouwen energie. Bouwen met groen en glas combineert al deze eisen 

in één concept. Het verbetert het welzijn en de gezondheid van de 

gebruikers en bewoners van huizen, kantoren, scholen en 

zorginstellingen.  

 

Daglicht is oerbehoefte 

Bouwen met groen en glas kijkt verder dan alleen naar architectuur en 

techniek. Het gaat om de behoeften van mensen, zoals maximaal contact 

met daglicht. De hoge intensiteit, de dynamiek en het kleurenspectrum 

van daglicht zijn onontbeerlijk voor een prettig verblijf binnen. Een 

gebrek aan daglicht kan leiden tot winterdepressie, slapeloosheid en 

lagere werk- en leerprestaties.  

 

Groen is gezonder 

Bewoners en gebruikers van gebouwen met veel groen voelen zich 

beter, actiever en komen tot betere werkprestaties. Permanent uitzicht 

op groen verhoogt de tevredenheid van medewerkers en leidt tot minder 

ziekteverzuim. Leerlingen komen tot hogere prestaties in een 'groene' 

klas. Patiënten met uitzicht op groen hebben minder last van 

complicaties en herstellen sneller. Dat is ook goed voor de economie. 

Mede omdat met slechts geringe investeringen meer groen in en om 
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gebouwen mogelijk is.  

 

Natuur in huis 

Vrijwel iedereen ervaart planten in huis of werkomgeving als prettig. 

Planten brengen een stukje natuur in huis, maken de woning en 

werkplek levend en sfeervol en dragen bij aan een gezond binnenmilieu. 

Veel groen in grotere gebruiksruimten maakt een vlindertuin mogelijk, 

of de aanwezigheid van reptielen en vogels. In een woon- en 

zorgcentrum wordt een groene waterpartij onder glas een aantrekkelijke 

optie.  

 

Aanzienlijke milieuwinst 

De milieuvoordelen zijn aanzienlijk. Bestaande woningen en gebouwen 

besparen zestig tot negentig procent op het energiegebruik voor 

verwarming. Hele woonwijken stoten vrijwel geen CO2 uit. Nieuwe 

kassen gebruiken geen gas meer. In combinatie met Nieuwe Nuts 

leveren ze warmte aan het eigen bedrijf en aan de omgeving.  
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     Appendix III, achtergrond biomassa 

Exergie 

Energie is meer dan een hoeveelheid calorieën of joules. Van belang is 

ook de kwaliteit, de exergie, want die bepaalt de 

toepassingsmogelijkheden. Zo heeft een hoeveelheid warmte van 1000 

oC een hoger exergieniveau dan diezelfde hoeveelheid bij een 

temperatuur van 90 oC. Met warmte van 1000 oC kunnen aluminium 

en brons worden gesmolten en kan elektriciteit worden opgewekt. Met 

warmte van 90 oC kun je slechts de kamer of het badwater verwarmen. 

Energie gaat niet verloren (eerste hoofdwet van de thermodynamica); 

wat verloren gaat is exergie, de kwaliteit van de energie. Het exergie 

principe zegt dat in de integrale keten het maken van wanorde (i.c. 

entropie door omzetting van geordende lange moleculen in gasvormige 

deelcomponenten) zolang mogelijk moet worden uitgesteld. 

De moleculen (en hun ordening) moeten altijd eerst “als moleculen” 

worden gebruikt alvorens deze te converteren in warmte of elektriciteit. 

Dit principe wordt vaak met voeten getreden, bijvoorbeeld door van 

biomassa in één stap laagwaardige warmte te maken. Dat is zondigen 

tegen de fundamentele regels van de natuur. 
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Het hoogste segment: farmaceutica en cosmetica 

In de top van de Ecopyramide staan de meest waardevolle producten 

met de hoogste exergie en hoogste economische waarde. De 

cascadegedachte zegt dat we die eerst moeten onttrekken. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om grondstoffen voor de farmaceutische industrie, om 

cosmetica en om geur-, kleur- en smaakstoffen. Dit zijn natuurlijke 

grondstoffen die middels organisch chemische syntheses vaak niet of 

slechts met veel moeite te maken zijn. Hun volume is gering, maar hun 

economische marge is hoog en daarom zijn ze interessant voor de 

economie van de biomassaketen. 

Het hoge segment: voedsel en veevoer 

In het hoge segment van de Ecopyramide staat het gebruik van biomassa 

als voeding voor mensen en dieren centraal. De voorrang van voedsel 

boven energie berust niet alleen op morele maar ook op economische 

motieven; voedsel brengt in het algemeen meer op dan energie. 

Bovendien hebben de reststromen uit de voedingssector en de mest als 

onverteerd restproduct exergetisch nog een hoge waarde.  

De mest kan op dezelfde wijze via de Ecopyramide worden behandeld 

als de originele biomassa maar het begint als het ware één stapje lager, 

bijvoorbeeld als voedsel voor planten of bacteriën.  

 

Het middensegment: bioplastics en de natuurlijke polymeren  

De natuur levert een aantal materialen die al kant en klaar zijn, zoals 

hout voor bouwmaterialen, linnen voor kleding, rubber voor 

autobanden, papier voor kranten en karton voor verpakking. Ze vragen 

nog een geringe bewerking met betrekkelijk weinig energie en 

eenvoudige technologieën, een reden waarom ze reeds lang bestaan. 

Uitgangspunt bij deze stap in de Ecopyramide zijn dus de natuurlijke 

producteigenschappen van de biomassa polymeren. Hun functionele 

eigenschappen zijn zodanig dat zij de huidige synthetische grondstoffen 

kunnen vervangen. 
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Het basissegment: bulkchemicaliën en brandstoffen 

 In de volgende stap van de Ecopyramide komt de productie van 

bulkchemicaliën en brandstoffen aan de orde. De techniek voor het 

maken van polymeren is vooral gebaseerd op de vergassingstechniek 

voor het produceren van CO en H2. Met deze twee verbindingen in 

handen kunnen we verschillende chemicaliën en brandstoffen 

maken. Daarbij wordt gelijktijdig energie opgewekt, die zoveel 

mogelijk lokaal moet worden benut. 

 

Het bodemsegment: duurzame energie 

Reststromen uit de voorgaande stappen van de Ecopyramide moeten 

eerst worden omgezet in hoogwaardige energiedragers, zoals 

elektriciteit. De vrijkomende warmte dient te worden benut, 

bijvoorbeeld voor stadsverwarming of het klimatiseren van kassen. In 

het laatste geval kan ook de bij elektriciteitsproductie vrijkomende 

CO2 worden gebruikt. 
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