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Den Andel doet het met zorg

l. Inleiding
In het kader van het project 2X, kwamen zo'n 35 inwoners van Den Andel op zaterdag

27 naart 1999 in Den Andel (Groningen) bijeen. Onder leiding van Jules Koster
ontwikkelden zij een agenda met punten waarover zij met elkaar wilden discussieren. Alle
agendapunten hadden het karakter van een "wensenlijst".

De wensen van de aanwezigen hadden betrekking op de toekomst van hun dorp. Het
ging over de waag "hoe willen Den Andelaren hun dorp en omgeving ingericht zien, opdat
hun woonplaats in komende jaren, een plezierige, veilige en mooie plek blijff'. Met hun
wensen formuleerden zij een visie die als tegenwicht kan worden gebruikt bij debatten met
Provincie en Gemeente over toekomstige bestemmingsplannen. Bovendien gebruiken zij hun
visie om ontwikkelingen die onatrnendbaar op hen afkomen en door hen a1s "bedreigend',
worden ervaren, geleideldk te laten integreren in hun alledaagse werkelijkheid. Zulke
ontwikkelingen zijn onder meer de groeiende bevolkingsdruk vanuit West-Nederland, de
technologie en de globalisering van de landbouw. Men weest dat locale of regionale belangen
worden geofferd aan nationale en wereld belangen. Men vindt dat niet erg zolang Den
Andelaren maar het gevoel hebben dat zulke ontw"ilÍ<elingen passen in hun eigen beleving van
de rust, ruimte en schoonheid van hun dorp. Kortom, men wil er alles aan doen om hun
gevoel voor kwaliteit vaa hun leefomgeving te bescherrnen.

De discussie leverde een groot aantal wensen op. Alle wensen bleken te kurnen
worden samengevat in de categorieën: gezondheid, authenticiteit en sociaal klimaat. We
lichten die toe.

OndeÍ de categorie gezondheid rangschik ik alle wensen ten aanzien val een veilige,
mooie en gevarieerde omgeving. Men wil zowel binnen als rondom Den Andel een
"gezondheid stimulerend klimaat". Men hecht dus grote waarde aan een goede kwaliteit van
de leefomgeving van Den Andel. Men sprak zich uit in termen als "landschaps- en
natuurbeleving als bron van rust en ruimte". Maar ook aanduidingen als '.genieten van de
omgeving en mogelijlÍreden voor recreatie, helpen ons ook psychisch gezond te blijven',.

onder de categorie sociaal klimaat rangschik ik alle wensen ten aanzien van sociale
voorzieniagen in het dorp zelf. Die wensen hadden betrekking op cultuur, onderlinge
verbondenheid (samen sterk) en economie.

Box 1 vat het boveístaande nog eens sarnen.

a) De opek ruimte in en rondom Den Andel rnoet zo ijn ingetícht dat
wíj het gevoel hebbetl dat ohze fysieke gezondheid en ons
psychisch welbevinden tliet bedreigd lltotdefi en det yre veilig
kuhnen fecrcëren.

b) De authenttciteit oÍhet kdrakTer eqn Den Andel moet vorden
gegarandeerd, zodat we kunnek blijveh genieten van de nlst, de
ntimte ek de schoonheid yan Den Andel en haar omgettirg

c) Ons dorp moet beschíkken oyer vooràeningen en activiteitek die
qan culàuL sociaal ltlimaat en welyaart.

Box I
Overzicht van de wensen van Den Andelaren
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Dit rapport gaat alleen in op de wensen met betrekkirg tot de inrichting van de open
ruimte in en rondom Den Andel. De overige thema's zullen worden besproken in
aÈonderlijke rapporten.

2. Probleemstelling
Creëer een vorm van landgebruik in en rondom Den Andel, waardoor haar inwoners er

zeker van kunnen zijn dat hun lichamelijke en f,isieke gezondheid wordt gewaarborgd en dat
er mogelijkheden blijven voor een schone, mooie omgeving, die bijdraagt aan recreatie,
ontspanning en kennis.

3. Een stukje theorie
Er zijn twee vormen van gezondheidsbeleving: men ervaart dat de omgeving mensen

ziek maakt of men voelt zich in zijn gezondheidstoestand bedreigd. De eerste categorie van
gezondheidsbeleving slaat op gegevens over bepaalde ziekten (kanker, eczeeuq verstoringen
van ademhalingswegen, complicaties bij geboorten). Dergelijke ziekten brengen mensen vaak
in veóand met een vervuilde leefomgeving vooral met chemische vervuilíng van lucht, water
en bodem. De tweede categorie van gezondheidsbeleving slaat op gegevens die erop duiden
dat iemands gezondheid zou kunnen worden bedreigd. Dergelijke gevoelens worden
opgeroepen warmeer er studies verschijnen over milieuschandalen (vervuilende uitstoot vaa
milieuweemde stoffen door industrie of verkeer) of over emstige problemen in de landbouw
(varkenspes! BSE, salmonella).

Het heeft weinig zin om sussend over dergelijke waagstukken te praten. Uit de
literatuur blijkt dat consumenten steeds minder verhouwen hebben in sussende woorden,
wanneer zij afkomstig zijn van overheid, industrie, consultancies ofde georganiseerde
landbouw. Uit de literatuur blijkt ook dat onafhankelijke organisaties, denk aan de
consumentenbond en aan milieu en natuurbeschermingsorganisaties, veel verfuouwen
genieten. Er is dus een nauwe relatie tussen "gezondheidsbeleving" en "eigen ervaring". Met
andere woorden, mensen moeten met eigen zintuigen kunnen zien dat er geen gevaren dreigen
voor de eigen gezondheid. Mensen wagen dus om objectieve, eerlijke voorlichting of
informatie. Zij willen kennis.

Tussen gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving bestaat in de literatuur ook
een relatie. Mlieuvervuiling door bepaalde stoffen zullen, mits boven bepaalde concentraties,
leiden tot acute gezondheidsproblemen.

Een ander fenomeen betreft de chronische toxiciteit. Daar gaat het om langdurige
blootstelling van mensen en díeren aan (zeer) lage concentraties milieuweemde stoffen.
Meestal uiten desbetreffende gezondheidsproblemen zich pas na lange tijd. Ze hebben vaak
betrekking op verstoringen van ons irnmuunsysteem. Den Andelaren willen dus invloed op
wat er aan nieuwe ontwikkelingen op hen af komt. Dat vraagt om inzicht.

Er is nog een derde aspect van onze leefomgeving die op lange duur kan bijdragen aan
vermindering van de kwaliteit van orze leefomgeving. Dat betreft het zelfreinigende
vernogen van ecosystemen. Wanneer een ecosysteem rijk geschakeerd is (biodivers), dan
zullen organismen met elkaar voedingsketens kunnen voÍmen. Voedingsketens garanderen dat
verstoringen en vervuilingen in de omgeving weer worden opgeheven. De natuur beschikt
over een vermogen van zelfregulatie. Een biodiverse natuur is dus een garantie voor tijdig
opruimen van venuilingen cifverstoringen die mensen hebben veroorzaakt. Zelfreiniging is
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een natuurlijke hulpbron die ons in staat stelt om te mogen vervuilen, zonder verlies van onze
gezondheid. Echter, dat gebeurt alleen als de natuur niet is overbelast. Daarom mag
gezondheid ook in verband worden gebracht met de aanwezigheid van biodiverse
ecosystemen, die zichzelf in staÍrdhouden. Conclusie, de gezondheidsbeleving door Den
Andelaren mag worden vertaald in wagen over "is er sprake van acute en van chronische
belasting van de omgeving (lucht, bodem, water), door milieuweemde stoffen" en "is de
omgeving van Den Andel voldoende biodivers om voedselwebben de gelegenheid te geven
zich blijvend te ontwikkelen"?

De theorie heeft ons op het spoor gebracht van hoe wij nu het beste in en rondom Den
Aadel kunnen gaan kijken, als het gaat om wagen betreffende gezondheidsbeleving door
inwoners van Den Andel. We gaan nu eerst obseryerend ana§seren.

3. Analyse
Ervan uitgaande dat we gezondheidsbeleving door inwoners van Den Andel nu mogen

uitdrukken in termen van een schoon milieu en een biodiverse landelijke omgeving moeten
we ons nu de waag stellen hoe de actuele situatie is in en rondom Den Andel ten aanzien van
milieu, natuur en landschap. Bovendie4 wagen we ons af welke ontwikkelingsmogelijkheden
en problemen zich bij de handhaving van een schoon milieu en biodiverse natuur vooÍdien.

3. 1. Hui.ttige situatie.
Den Andel wordt omgeven door intensieve ald<erbouw en veehouderij bedrijven

Binnen Den Andel is sprake van enkele hectaren intensieve akkeóouw. De beclrijven liggen
op goede grond en zijn behoorlijk van omvang. De indruk bestaat dat de meeste bedrijven het
economisch goed doen. De boeren die aan de bijeenkomst hebben deelgenomen, wezen erop
dat zij goed beseffen dat zij een belangrijke taak hebben bd de ontwikkeling van een gezonde,
veilige en mooie omgeving.

Voor alle bedrijven geldt dat men streeft naar systematische vergroting van de
efiiciëntie van de agrarische productie. Anders gezeg{ men tÍacht veel te produceren met
steeds minder bestrijdhgsmiddelen, kunstrnest of andere synthetische hulpstoffen. Op die
manier wordt de inzet van chemicaliën per kilogam product kleiner. Dergelijke bedrijven
zijn daardoor in staat om rekening te houden met de ïvensen van consumenten, zonder verlies
van rendabiliteit. Die ontwikkeling vergt veel kapitaal. Daarvoor worden machines gekoclrt
en eventueel exfa land voor bedrijfsvergroting.

De belangstelling voor andere vormen van landbouw lijkt onder boeren niet groot.
Men staat er wel sympathiek tegenover, maaÍ men weest voor verlies van productie,
kapitaalvemietiging en gebrek aan arbeid om het handwerk dat biologische landbouw met
zich meebrengt, te kunnen opvangen.

De burgers van Den Andel wezen de inzet van pesticiden en andere synthetische
chemicaliën. Men sprak zich uit in termen als "een gifirije zone', rond Den Andel. Op dit
punt leken burgers en boeren elkaar minder goed te verstaan. Dat kan wijzen op te weinig oog
voor elkaars mogelijkàeden. Het draait allemaal om geld. De boer moet renderend kunnen
functioneren en de consument moet leren betalen de prijs die zijn producten nu eenmaal
kosten.

Uit eigen waameming mocht de conclusie worden getrokken dat de omgeving van
Den Andel ruim en groots is. Echter, het landschap lijkt nogal arm aan biodiversiteit. Er lijken
geen aarzetten om de biodiversiteit in en rondom Den Andél bewust te vergroten. Natuur is er
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zoals het zich er kan voordoen. Een actief natuurontwikkelingsbeleid is er niet. Dat
weeÍspiegelt zich ook in de aanblik van het dorp zelf. De zorg voor tuinen of shaatgroen lijkt
minimaal. Daaruit spreekt in zekere zin een tegenstelling. Wel wagen om een mooi, goed
ingericht landschap, maar minimale aandacht voor de biodiversiteit en kwaliteit van de
directe leefomgeving. Dat kan wijzen op gebrek aan kennis en inzicht over de betekenis van
biodiversiteit voor gezondheid en ïvglzijn van mensen.

Uit eigen waameming blijkt dat de mogelijkheden voor recreatie in de omgeving van
Den Andel zeer groot zijn. Daarbij is vooral ook gedacht aan recreatiemogelijkheden voor
mensen die niet in Den Andel wonen (toeristen).

De behoefte aan landschaps- en natuurbeleving, recreatie en gezondheidsbescherming
zoeken Den Aldelaren in richting vm een fraaie inrichting van hun landelijk gebied, in een
goed ontsloten infrastructuuÍ vooÍ recreatie mogelijkheden als wandelen, Íietsen, varen,
ruiterpaden en natuurstudie en in een vorm van landbouw die absoluut veilig is. Die behoeften
leken te worden geformuleerd als taken 'ïoor anderen". Onvoldoende werd duidelijk dat de
burgers van Den Andel zelfverantwoordelijkheid dragen. Dat kwam meerdeie malen naar
buiten als onoverbrugbare tegenstellingen. Men wil een veilige (gifirije) landbouw, maar men
wil niet meer betalen voor de producten daaruit. Men wil authenticiteit en toch meer
economische mogelijkheden. Men wil rust en ruimte en toch ook meer toeristen. Daaruit
kunnen dilemma's volgen die de ruimte voor beïnvloeding door mensen buiten Den Andel
doen toenemen. Toch zal ons ontwerp met die onzekerheden en dilerrna's rekening moeten
houden.

3.2. O ntwikkelingsmagelij kheden
We zullen nu nagaan of er voidoende kansen zijn voor de ontw.ikkeling varr

mogelijkheden voor landschaps- en natuurbeleving en recreatie als vorm vaÍt
gezondheidsgarantie.

Voor meer landschaps- en natuurbeleving beschikt Den Andel over uitstekende
mogelijkheden. Dat kan gebeuren met minimale hulpmiddelen. Ik denk aan de bewuste
ontwikkeling van een ecologische infraskuctuur langs wegen, paden, perceelsranden en
watergangen. Rekening houdend met het karakter van de omgeving kan zeifs sprake ziin van
een netwerk van ecologische corridoÍs die de biodiveniteit, zonder verlies van agrarische
productiemogelijkheden, sterk doet stijgen.

Voor voldoende recreatiemogeldkheden blijkt Den Andel eveneens te beschikken over
grote mogelijl*reden. Naast de ecologische infrastructuur, waarover in voorgaande aiinea
werd gesproken, kunnen wandel-, fiets- en ruiterpaden worden aangelegd. Echter, zo'n
infrastructuuÍ zal niet mogelijk zijn zonder steun van grondeigenaren. Om de nadelen van
zo'n infrastructuur voor economisch gewin door agrarisch grondgebruik te kunnen
compenseren, moet worden gedacht aan vergoedingen door rijk, provincie en gemeenten,
maar ook door recreanten.

Voor gezondheidsbescherming van de inwoners van Den Andel moet vooral worden
gedacht aan grond water en lucht waarin geen residuen van synthetische chemicaliën
voorkomen. De gedachte aan pesticiden en kunstrnest dringen zich hierbij op. Vooralsnog
lijken er onvoldoende mogelijkheden voor de ontw'ikkeling van biologische
landbouwbedrijven. Agrariërs wachten de ontw"iftkelingen in de markt af en streven naar
systematische verrnindering van de aÍrankeldkheid van dergelijke middelen. Men doet dat
door middel van allerlei vormen van precisie landbouw. Voor burgers is dat echter nog te
abstÍact. Alleen al de gedachte aan het gebruik van landbouwchemicalien, maalÍ dat burgers
zich in hun gezondheid bedreigd voelen. Er is dus niet alleen sprake van een fysieke
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bedreiging, maar ook van een psychische. Dat zal het onbegrip tussen boeren en consumenten
alleen maar doen groeien. Boeren hebben dus behoefte aan een goed imago en burgers hebben
behoefte aan betrouwbare voorlichting.

4. Ontwerpvraag
ontwikkel met betrekking tot landbouw, natuurontwikkeling landschapsbescherming

en recreatie, een vorm van gÍondgebruik alsmede een vorm van informatie daarover, die de
bewoners van Den Andel als veilig, gezond en ontspannend ervaren.

5. Te bereiken doelstellingen
De volgende hoofdoelen werden geïdentifi ceerd:

o een schoon milieu;
o een biodiverse natuur in en rondom Den Andel;
. aantrekkelijke recreatie routes voor genieters van natuur en landschap;

' de bewoner van Den Andel moet kennis en inzicht kunnen ontwikkelen over de kwaliteit
van zijn leefomgeving.

Die hoofdoelen werden gespecificeerd aan de hand van een aantal specifieke doelen.
Dat zijn doelen die moeten worden beschouwd als sleutels om de hoofrldoelen te kunnen
bereiken. Bijvoorbeeld. Het heeft geen zi[ om te praten over een schoon milieu als er alleen
maar gekeken gaat worden naar iets als bijvoorbeeld afi,alverwerking. Een perfecte
afralverwerking voor Den Aadel garandeert nl nog niet dat de bodem het wàter en de lucht
van geheel Den Andel schoon zijn. we moeten dus kiezen voor een doelstelling die zo
dominant is, dat realisering daarvan te vergelijken is met de bekende slok op eàn borrel.

Box 2 geeft een overzicht van de hoofd- en specifieke doelen.

Den Andel 2X / toekomstvi6ie - 'zo kent ook"
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Box 2
Overzicht van de hooíddoelen die Den Andelaren hebben geformuleerd ten aanzien tan hun
behoefte aan een gezonde,. veilige en ontspannende leefomgeving. In de tweede kolom zijn de

hoofddo elen ruder gespecifi ceerd.

6. Methodieken
Dit hoofdstuk hacht de doelen en mogelijkheden voor verwerkelijking daarvaÍ met

elkaar te combineren. We volgen de hoofddoelen genoemd in box 2.

6.1. Een schoon milieu
Een schoon milieu in Den Aadel wordt het beste gediend door de a$arische pÍoductie

zelf schoon te krijgen. Agrarisch grondgebruik omvat zo'n 80 7o van het ruimtegebruik in en
rondom Detr AÍrdel. Als de landbouw dus schoon produceert, mag worden a:mgenomen dat de
doelen het meest efficiënt worden gediend. Daarom zullen de agrariërs in en rondom Den
Andel moeten worden gestimuleerd om steeds zuiniger met milieuweemde stoffen te
produceren.

HOOFDDOELEN

Een schoon milieu

Een biodiverse natuur in en rondom Den Andel

Aantrekkelijke routes vooÍ genieters van natuuÍ en
landschap

Informatie voor bewoners over de kwaliteit van hun
leefomgeving

SPECIFIEKE DOELEN

. WateÍ
o Lucht
o Bodems buiten agrarische productie arealen
. Bodems binnen agrarische productie arealen
o Aantel soorten in watergangen en plassen per

oppervlakte eenheid
o Aantal soorten in zijkanten van waterkanten per

oppervlakte eenheid
o Aantal sooíen in stÍips natst wegen fl paden per

oppervlakte eenheid
o Aantal boomsoorten per oppervlakte eenheid
o De verschillende biotopen moeten met elkaar in

veóinding staan
. De soorten moeten zich op eigen lracht kumen

handhaven en voedselwebben vormen
. Fiets- en wandelpaden moeten stuldes interessaÍte

natuur (uitkijkpunte4 boomgroeper, plassen,
bijzondoe biotopen of interessante informatiepunten
over agrarische activiteiten) met elkaar verbinden

o Ruiterpaden doen het zelfde, maaÍ dienen te voldoen
aan de eisen van ruitersport

. BewoneÉ moeten kennis kunnen opdoen over de
voortgang in de ontwikkeling va:r een veilige
lanóouw. Daartoe kunnen informatieborden of
nieuwsbriwen, lezingen en brochures worden
ontwikkeld.

r Maak een regiooaal onderzoekcentrum voor
besnrdering van de specifieke
omgevingsvraagstukkea van Den Andel en
omgeving.

. De beste ontwikkeling van burgers is doen. \Vie een
tuin heeft moet leren ervaren wat menselijke
interactie met natuur betekent.
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Een aantal doet dat reeds. Een ander aantal lijkt echter nog niet te weten wat er dan
moet worden gedaan. Omdat boeren niet moeten worden gedwongen en vrijwilligheid de
basis moet zijn voor succesvolle aanpassingen van productiewijzen aan de nieuwe eiserl zal
men plannen moeten maken die in de tijd geleidelijk worden gerealiseerd. Agrariërs zullen
eerst de gelegenheid moeten krijgen om de burger duidelijk te maken wat zij allemaal al doen
om hun bedrijven geheel schoon te krijgen. Zij moeten in de gelegenheid te worden gesteld
om hun zegje te doen tegenover iedere geïnteresseerde van Den Andel. Dat kan gebeuren door
middel van informatieborden bij hun percelen. Maar ook voorlichtingsavonden in de winter,
lezingen en bedrijfsbezoeken van burgers zullen bijdragen aan een beter beeld van wat boeren
al doen.

Meer verdiepend is de scholing van boeren. Door middel van veldscholen kunnen
agrariërs worden geïnformeerd over mogelijkheden voor verdere verbeteringen in hun
bedrijfsvoering ten gunste van milieu en natuur. We moeten nl bedenken dat het gros van de
agrariërs, professionele voorlichters etr vertegenwoordigers van de sociaal economische
voorlichtingsdienst zijn opgeleid om de rendementen van bedrijven in het oog te houden. De
meeste bedrijven hebben meer dan één voorlichter over hun erf lopen. Elk van hen adviseert
slechts over één aspect van een bedrijf. Een calculerend gedrag, wat daarvan het gevolg is,
toont zich minder gevoelig voor bijdragen aan de ontwikkeling van een veilige, schone
leefomgeving. Het gedrag van het bedrijf als systeem is een nog onbekend onderwerp.
Agrariërs hebben over het algemeen dus een dorninante belangstelling voor
producthoeveelheid en hun prijs, dan voor de kwaliteit van het productieproces. Wereldwijd
waagt de markt echter om betere productie systeemeigenschappen, om een zogenaamde
multifrnctionele bedrijfsvoering. Daarover moet de bijscholing van agrariërs gaan.

Nog verder reikt de intoductie van een proefbedrijfvoor biologische iandbouw. Een
boer die wil omschakelen kan daartoe worden gesteund. Binnen Den Andel zou kumen
worden gedacht aan een biologische moestuin van zo'n 2 ha binnen Den Aadel. De tuinder
produceert er alle groenten en bloemen. Den Andelaren garanderen de afzet erv.an doordat zij
zich op een bepaald pakket van groenten en bloemen abonneren. Dit zogenaamde pergola
systeem maakt het mogelijk dat de teler weet wat hij in welke hoeveelheden moeten
produceren. Bewoners kunnen zelf op de moestuin meewerken en aldus kennis opdoen van
ecologische aspecten van grondgebruik. Zij kunnen dagelijks zelf oogsten. De agraricr
ondeÍhoudt het systeem, zaait en bereidt alles voor.

De ortwikkeling naar biologisch grondgebruik zou kunnen eindigen met de
omschakeling van één of enkele boeren in de omgeving van Den Andel. Als zij deskundig
worden begeleid mag worden aangenomen dat zij de kem vormen van een omschakeling op
gote schaal, in de toekomst.

6.2. Een biodiverse natuar
Met behulp van het toetsprotocol natuurplan worden eerst alle algemene en bijzondere

nafuurwaarden van Den Andel en omgeving geïdentificeerd. Dat toetsprotocol is
aantrekkelijk, omdat het alle gewone vonnen van landbouw respecteert. De resultaten van het
protocol mogen niet conflicteren met de doelstellingen van het agrarisch landgebruik.
vervolgens worden alle biotopen bekeken op hm potenties voor natuurontwikkeling. De
omvang, de hiaten en de mate van verbondenheid van die biotopen worden tenslotte
berekend.

Door middel van een analyse worden voorstellen gemaakt voor de ontwikkeling van
een samenhangend netweÍk van natuuwaaÍden (ecologische infrastructuur). Het doel ervan is
om natuurwaarden kansen te geven zich zelfin stand te houden en om zelfregulerende
voedselwebben tot staÍrd te brengen. De ontwikkeling ervan wordt in de tijd onderzocht en
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bijgestuurd. Den Andelaren met belangstelling voor natuur en landschap kunnen bij die
activíteit worden ingeschakeld.

6.j. Aantrekkelijke ruiter-, fiets- en wandelroutes
Het ligt voor de hand om de kennis die is opgedaan voor de ontwikkeling van een ecologische

infrastructuur te gebruiken voor het ontwerp van ruiter-, wandel en fietspaden. Zo'n ontwerp moet
gebeuren in goed overleg met agrariërs en andere grondeigenaren. Het netwerk moet tenminste de
ruimte bieden aan vier (in elkaar grijpende) ruiter-, fiets- en wandelroutes: één vaa 5, 10, 20 en 30
hn. De kosten voor aarÍeg en onderhoud zullen door overheden moeten worden opgebracht.
Voorzieningen tijdens de route zullen moeten worden onderhouden door bewoners van Den Andel.

6.4, Een infonnatie- en kennis centmm
Een klein milieu en natuur educatie en onderzoekcentrum Den Aadel kan bijdragen

aan professionele en neutrale informatie over de gezondheid van de leefomgeving van Den
Andel. Het centrum kan worden gefrnancierd door geld dat voor de ontwikkeling van het
landelijk gebied door de overheid ter beschikking worden gesteld. Het centrum kan op die
wijze samenwerkingsprojecten opzetten met professionele onderzoekscentra elders in het
land.

Het centrum kan vooral een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van agrariërs.
Toepassing van de overal zo succesvol toegepaste prototyperingstechniek voot ontwerpen vaÍr
verbeteringen aan landbouwbedrijven komt aldus dichterbij. Ook de toepassing van de
protocol methode voor de ontwikkeling van een ecologische infrastructuur in het landelijke
gebied rondom den Andel behoort tot de mogelijkheden.

7. Een ontwikkelscenario
In de volgende tabel wordt getoond hoe de doelen kuffren worden gerealiseerd. Het is

duidelijk dat er alleen sprake kan zijn van een stap voor stap benadering. Het gaat in eerste
instantie om opbouw van onderling verffouwen. Door verbetering van de synergie komen er
ook financiële mogelijkheden. De voortgang zou moeten worden bewaakd door een
professionele stuuÍgroep.

Doelstelling

Eetr schoon milieu

Specifiek

Landbouw-bedrijven
moeten buvgn shevetr
laar oinimale
afiwkelijkheid van

ryath*ische
chemicalièn

Actie

a) agariërs moeteo de

bewoners iaformeren
ovsr wat zij doen
(nieuwsbrieven, bordea
aau de lveg. lezingen
cyclus)
b) scboling van
agrariërs over milieu,
oatuur en gezondheid
(cursusserL

veldscholen)
c) opzetten van een

biologische moestuin
op stichtingsbasis
(idkoductie van
abonnementen systoenL
pe.gola syste€m)
d) strsveÍl uaar
ondersteuning van

Wanneer

1999

1999 - 2000

Eindresultaat

Onderliog verhouwen

Kerlllis over ma iÍ en

imago

Meer betrokkenheid
van burgers bij meosen
die werken op het land

Demonsbatiebe&ijf

/pÍoj€cten/DenAídel.doc

2000 - 2001
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ondeÍzoekceE&um !'oor
bescherming,
ontn'ikkeling en
inrichting van het
landelijk gebied ia en
rondom Den Andel

Een biodivers€ aatuur ln eu rondom Dea a) Analyssff het gebied 1999
in enrondomDen Alldelwordteo! op algemene er
Andel ecologische bijzondere

infrasbuctuu Datuuwaarden. Bepaal
onrwikkeld die plekken tevens hux sterke sn
met bijzoÀdeÍe natuul" zwalÍen met het oog op
oflandschapswaarde ontwikkelingsmogslijkh
Elet elkaar verbindt edsn.
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tlnminste één agrariër
die bereid is om om te
schakelen (bedrijf
fungeert als infonnatie
or demoustratie be&ijo
€) opzetten yan eeII 2001 " 2002 Neutraal ondefloek en

Yoorlichtitrg over
gezondheid str
leefomgeving

De gehele landbouw in
en rondorn Den Andel
fiDctioneeÍt itr
verregaande mate op
een marier die de
omgevfug Di€t meer
vervuilt, veIstoort en
haar herstelt (elke
productieseizoen laat
do ologeving beter
achter dan àj uras lóór
de productieq'clus
beeon)

Keonis over
roogelijkhed€D,
waardoot v€rtrouwa!

b) Bepaal het aaltal 1999 Kennis eo inzicht
biotop€tr en het totale
oppervlalte in
persetrtages van het
gehele gebied wat Den
Andslareo zich tot
"hun" buitengebied
rekenen.

c) Stel de hiaten in 1999 - 2000 Odwerp ecologische
biotopen vast en tacht infrastructuur
hen met elkaar
(tlEoretisch) te
vorbinden.
d) Maak een theoretisch 2000 Een uitvoerbaar plaa
ontwerp van de
ecologische
in&astructuu en
formuleer per biotoop
vereisten telt aanzietr

van aadeg en
onderhoud.
e) Monitor en 2000 - Kemis en
ondezoek de herontwerpetr
ontwikkeling en
rapporteer daarover
naar DsÍl Ajdelargn.

hrojertEn /DenAnd€I.doc
9
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bijgestuurd. Den Andelaren met belangstelling voor natuur en landschap kunnen bij die
activiteit worden ingeschakeld.

6,j. Aawrekkelijke miter-, fiets- en wandelroutes
Het li6 voor de hand om de kennis die is opgedaan voor de ontwikkeling van een ecologische

infrastructuuÍ to gebruiken voor het ontwerp van ruiter-, wandel en fietspaden. Zo'n ontwerp moet
gebeuren in goed overleg met agrariërs en andere gÍondeigenaren. Het netwerk moet tenminste de
ruimte bieden aan vier (in elkaar grijpende) ruiter-, fiets- en wandelroutes: één van 5, 10, 20 en 30
km. De kosten voor aanleg en onderhoud 211en door overheden moeten worden opgebracht.
Voorzieningen tijdens de route zullen moeten worden onderhouden door bewoners van Den Andel.

6.4. Een informatie- en kennis centmm
Een klein milieu en natuur educatie en onderzoekcentrum Den Aadel kan bijdragen

aan professionele en neutrale informatie over de gezondheid van de leefomgeving van Den
Andel. Het centrum kan worden gefinancierd door geld dat voor de ontwikkeling van het
landelijk gebied door de overheid ter beschikking worden gesteld. Het centrum kan op die
wijze samenwerkingsprojecten opzetten met professionele onderzoekscentra elders in het
land.

Het centrum kan vooral een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van agrariërs.
Toepassing vao de overal zo succesvol toegepaste prototyperingstechniek voor ont'uv'erpen van
verbeteringen aan landbouwbedrijven komt aldus dichterbij. Ook de toepassing van de
protocol meihode voor de ontwikkeling van een ecologische infrastructuw in het landelijke
gebied rondom den Andel behoort tot de mogelijlàeden.

7. Een ontwikkelscenario
In de volgende tabel wordt getoond hoe de doelen kunnen worden gerealiseerd. Het is

duidelijk dat er alleen sprake kan zijn van een stap voor stap benadering. Het gaat in eerste
instantie om opbouw van onderling vertrouwen. Door verbetering van de syneÍgie komen er
ook financiële mogelijkheden. De voortgang zou moeten worden bewaakd door een
professionele stuuÍgroep.

Doelstelling

Een schoon milieu

Specifiek

Landbouw-bedrijven
moetfl blijve[ saevetr
naar minimale
afirankehjlàeid van

ryIlth*isóe
ctrcmicalièn

Actie

a) agrariërs moeten de

bewoners iaformeren
over wat z! doeÀ
(nieuwsbrieven, bordel
aal de lveg lezingen
cyclus)
b) scholing van
agraÍiàs over milieu,
mtuur sn gezondheid
(cursusser;

veldscholer)
c) opzett€n van eeÀ

biologische moestuin
op stichtingsbasis
(introductie van
sbonnementen syst€€rÍL
pergola syst€€m)
d) st&vetr traar
oodersteunilg van

Wanneer

1999

1999 - 2000

Eindresultaat

Onderling vertrouwen

KenDis over marld eo

imago

Meer betrokkenheid
van burgers bij mensen

die weften op het land

Demonshatiebe&ijf

/proje.tenDe ndel.doc

2000 - 2001
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Recreatie
mogelijktreden voor
inwoners en voot
to€risten

Inzicht in kwalit€it van
de leefomgeving

Aanheli&elijke wan-
del-, fiets- en

ÍuitErpadeÀ

Zory voor een csDbum
voor milieq natuur etr

la«lschap

a) Bepaal mede aan de
hand van de

ecologische
infiastsustuu van Dfi
Andel de

mogolijliheden voor eeir

rctwerk vatr pad€L
b) Identifi crer Íelcvade
grordeigeuaren en

overleg uet hen de

idedin. Orderzoek hun
bereidheid om me€ te
mrten eo onder welke
voorwaarden.
c) Zet 5, 10,20 en 30
lm Íajsctaa uit.
velbidt tlaaó1j
objectm vm belrog
voo! ÍscrganteE (oahrur,

agnrische b€dÍijYeÍ!
aEbachten, ttriDksls,

klEst(§trtr4
te,ntoouste[ingeÍf
maÀ1€n)
d) Z€t alles itr €€n

fraaie folder en leg die
bij een VW

a) Organiseer een j aar
lang een lezingencyclus
over Datuur, milieu,
laudbouw en landschap
in Deu Andel
Amonceer dat ook naar
de omgeving.
b) Maak een

studiegoep onder
leiding van een

coördinator.
c) De soördinator
ontwikkelt
projectvoorsiellen ell
dient die bij frnanciers
iÍt.

1999 - 2000

2000 - 2001

2001

2001

1999

1999 - 2000

2000 -

Een biodiversq
aantelftelijke,
spannende omgeving,
die niet strijdt met de

belangen van boeren.

Een theoretisch plan

Verhouwen en

infonoatie over de

mogelijlÍreden voor
uitvo€ritrg

Een netwe* van paden

Tosristfl en
recreatieEogelijkheden
zoals Den Andelaen
zich hebben
voorgesteld

Bewustzijl van
inwoners yoor wat een

ieder zelfkan doen
groeit.

Vrageo voor nader
ooderzoek eu studie
worden opgepa(t.

Men maakt gebruik van
de talloze fotrdsetr die
er voor de ontwi}&eliug
van milieubewustzijn
bestaan.

/projecteD/DenAndel.doc 10



7. Yoorstel
De bewoners van Den Andel vormen een stuurgroep die verantwoordelijk wordt voor

de voortschrijdende aanpak van de vier projecten die in hoofdstuk werden bescÈeven ter
uitvoering van hun wensen met betrekking tot de gezondheid van hun leefomgeving. De
stuurgroep geeft leiding aan vier kleine werkgroepen. De werkgroepen zouden kunnen
worden ondersteund door studenten uit wageningen die voor hun afstuderen een onderzoek
moeten doen. Dat is goedkoop en leidt meestal tot goede resultaten. Elke werkgroep
formuleert met hulp van een deskundige een projectvoorstel en voert die ook uit. De projecten
ziln:
o Den Andel schoon en veilig;
o Den Andel geeft natuur de ruimte;
o Den Andel is gastwij en
o Den Andel werlÍ samen.

8. Bronnen

Ir9our4i§, M , Dqsign ofecological olive production at Crete. Thesis Wageningeo Agricuttual University (1996).
Röling N., Platforms for decisioa making about €cosystems (t995). In: The firture ofàe knd: mobilsing and integrating
knowledge for land use options. Bls. L.o. fÍesco, L. Troostsnijder, J. Bouma and H. van .Keulen. urtg. John \rfiley & $ns Ltd,
pag. 385 - 391
Röling, N., The soft side ofthe land, Socio-emnomic sustainability of land use systems, in prep. (t997).
Smsditrg, F., Protocol natuurplarr (1998). h press.
VËreiike4_P. et al;De§igning Fotot pEs; Research oetwolk for EU and associated coutrtries on integrated and ecological arable

fatmiog systeEs, repoÍt 1 from the coaceÍted Action AIR-3, 1995.
Vereijku! P et al Desiguiqg and t€stiry prototlT,e§; Research Eetwork for EU aad associated countries otr integratsd ard

ecological arable farming systems, report 2 &oro the conc.erted Actioo AIR_3, 1996.
Vereiikeq P €t al; Testing ad iEproving prototypes; Research uetwork for EU atrd associated coEtries on irtegrated and

ecological arable farming s,§tems, repod 3 from the concerted Action AÍR-3, 1997a.

]-ere!\en, ! et al; Luprovirg and disseminatirg prototypes, report 4 from the concerted Actioo AIR_3, l99g
Vereiiken, P; A methodical way ofprototyping integlatsd atrd scological arable &rming systeuu (VEAÍS) in interaction with

pilot faros; European Joumal ofAgronomy, 235 -ZSO,lgg7]b.
Vereijken, P.; Projectstudie Multifimctionele laidbouw. 2. Iateractieve en interdisciplinaire onderzoeksaanpak; DLO- IB\

Rapport 7-425k1, l997c,pag. 12.

E. Goewie, april 1999.
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EeÈ 2x-project Den Àndel.

c.Lettínga, 10-04-1999.

Na de bÍjeenkomst in Den Andel ben ik er van overtuigd dat voor
het realiseren van een meer duurzame samenleving een project a1s
2X een belangrilke bijdrage kan leveren. Gezien de pl-aats vinden
de ontwikkelingen in de !Íesterse samenleving (in een naar mijn
gevoel steeds benauwender tempo ) groeit er bij velen een gevoel
dat we misschien "een paar stappen terug zouden moeten doen" om
een en ander een richting uit te doen gaan, die voor de
samenleving goed is. Beangstigende ontwikkeling zijn voor velen
de op allerlei terreinen optredende enorme mate van
schaalvergrot ing, de steeds maar voortgaande implementatie van
high-tech en daarmee gepaard gaande enoïme innovatiedrift
(waarvan je je in vele gevallen kunt afvragen of er nog
nobele (r) doel-einden worden nagestreefd dan puur commerciëIe
(het is vaak alsof er van het bestaande niets deugt), de
voortgaande privatisering van gemeenschapsvoorzieningen, de m.i.
optredende vervreemding, de soms zeer bedriegelijkervoorlichting' van centrale overheid en van plaatselÍjke
overheden aan het publ-iek m.b.t. allerlei gemeenschaps zaken, etc

De bijeenkomst in Den Andel bevestigde me in mijn i.dee dat bij
ons gewone burgers meer en meer het gevoel 9misschien we1
overtuiging) groeit dat er m.b.t, tot een groot aantal- zaken aanjets wezenlijks schorc, bijv. dat er:
Gebrek is aan onderlinge (wat dieper gaande) contacten, o.a.
kennis/weet van elkaar hebben.
het gevoel bestaat dat wij, zeet tegen onze wens, als
samenleving op aIle mogelijke niveaux de 'qrip' hebben verloren
op wezenlijke (ook rel-atief simpele) ontwikkelingen die ons
al1en aangaan,een wezenlijk (maar onnodigl) gebrek is aan
participatie van gewone mensen aan ontwikkfeingen die ons
aangaan,gebrek is aan 'gemeenschappelij kheid' (m.b.t, lokale
ontwikkleingen, \inzet' voor iets boeiend/belangrij ks e,d.)
onnodig en ongewenst iets schort aan de mate van
regionale/plaatselij k zelfvoorziening gebrek is aan iets
'coheïents' er behoefte is aan meer inzicht in wezenlijker
zaken,

Stimulering van duurzame ontwikkeling.
regiionale zelfvoorziening.
Bij een toenemend aantal- burgers rijpt b.v. het inzicht dat de
z.g. grote voordelen (d.w.z. door all-erlei instanties en
deskundigen verwacht enlof voorqespiegeld) van de in de laatste
decennia gereafiseerde, en helaas nog steeds nagestreefde
'vergrootschaliging Í op tal van terreinen, zijn grote
beperkingen en nadelen heeft, en economisch voordelig is voor
steeds geringer aantal mensen in de samenfeving. M.a.w. het zou
best zo kunnen zijn, dat het overgrote deel van de gewone
bevolking er baat bij zal hebben dat we in aantal opzichten een
paar stappen terug doen. Zowel, in het licht van duurzaamlreid ale
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vaÍr robuusttreíd (d.w.z. mindere kwetsbaarheid), als ook van
bevolkingsparticipatie lijkt dit zeer gewenst. Di-t geldt m.i.
zeker t.a,v. de geindustrialiseerde grootschaligie landbour, deze
zou stap voor stap best weer wat kleinschaliger en vooral ook -
ecologisch vriendelijker - kunnen worden. Daar zou in en rond.om
het dorp Den Andel mee kunnen worden begonnen. Ook vele van de
huidige grootschalige landbouwers zouden, wanneer ze hieraan
actief mee gaan doen, daarvan zelf baat kunnen hebben. . . . . Víant
ook zij komen er achter dan er aan de z.g. noodzaak van verdere
bedrij fsvergroting. hen o.a. aangepraat vanui_t de tr[ageningse
instituten, en de daarmee vaak gepaard gaande verdere
(peperdure) mechanisering, verschraling, en verenging van
verbouwde gewassen etc etc, geen einde komt, terwijf hun schuLd
aan de bank dikwijls alleen maar toeneemt. Het gefdt m.i. ook
voor het gebied wan de Eanitatie (drinkwatervoorziening, afval-
afvalwaterbehandeling ) , een zaak die al sinds jaar en dag in de
handen j-s van de civiel-technici, ingenieurs die vrijwel
uitsluitend denken in termen van groót schaligheid, tiansport via
pijpen en over de weg. Waarom zouden de bewoners van een dorp
als Den Àndel d.m.v. een gedentraligeerde aanpak niet veef meer
zelf zoxg kunaen dragen voor een goed en schoon milieu? En niet
a11een dat, waarom zouden huishoudelijke residuën (om nu hier
maar niet van afval te spreken) niet kunnen worden hergerbuikt,
b.v. voor bemesting en grondverbetering? ? Dat kan heel goed, dat
is wat in feite zou dienen te gebeuren! Wanneer je de bevolking
zelf de verantwoordelij kheid geeft (of die neemtl), kan worden
bereikt dat:

- rproblemen' worden voorkomen i.p.v. gecreëerd!
- "potentiël-e grondstoffen" op de juiste wijze terug
gebracht worden in de kringloop, en niet vernieligd zoals
veelal thans het geval is I

- het een "robuuste" en waarschijnlijk ook veel minder
kostbare wijze van mi I ieubescherming wordt, t,w. dat er
geen of althans veel minder peperdure rioolsystemen,
persleidingen, pompstations en centrale afvaf- en
afvalwaterbehandelingssystemen worden aangelegd, dat
inschakelingen van dure specialj_sten kan worden
teruggebracht e.d..

Dit geldt voor afval-water zowel als vast afval. Met Den Andel
zou een gedecentraliseerde, duurzame en robuuste, sanitatie van
de grond kunnen worden gebracht, d.w.z, in het dorp, dan in de
regio en vervolgens elders 1n dit }and. VÍanneer een en ander
goed wordt aangepakt, d.w.z. in overleg met mensen die daarvan
verstand hebben en op basis van huidige, maar zeker ook van
vroeqere kennis en inzichten (want veel kennis is de laatste
decennia verloren gegaan, aI was het alleen maar van de smaak
van goed voedsel-!!), maar ..,. altijd nét de bevolkíng, dan
kan daarmee stap voor stap ook tot een andere, veel moóiere,
inrichting van het dorp en omgeving worden gekomen, Er zouden
her en der víjvers of dobben (b.v. om te vissen, mogelijk zelfs
op termijn om te zvíemÍnen ) kunnen worden aangelegd, booml en
struikpartijen (waarom eigenlilk bos ?), boomgaarden, tuinbouw
en kleinschalige landbouw/veeteelt, de hele zaak kan een stuk
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aantrekkelijker worden gemaakt, stapje voor stapje. primair voor
en door de bevolking zelf (zelfvoorziening! ), maar o.a. ook
t.b.v. van stedelingen die wiIlen komen zien hoe je milieu- en
natuurvriendelij k etc kunt wonen .l-even en werken, dat er ook nog
iets anders is dan schouwburgcultuur, en/of om simpelweg te
genieten van ....dit al-l-es.

Het kan en hoeft niet allemaal in een vloek en zuchtf stapje
voor stapje, daarbij rekening houdend met gedane investeringen
(ook aI waren het acheraf gezien grotendeel-s mis-investeringen,
zoals aI die rioolpijpen en persleidingen),

Bepaalde víaardevoll-e karakteristieke l-andschappelijke zaken
(b.v.waterlopen) die de laatste decennia tengevoLge van o.a.
schaalvergrot ing e.d. verl-oren zijn gegaan zou men kunnen
proberen te herstellen. Zo kun je weer waterlopen in het dorp
brengen misschien.

Er is jaren en jaren in Den Aride f niet of nauwelijks nieuwbouw
gepleegd, maar daarover víordt nu weL gesproken ... uiteraard,
want uitbreiden is mode ! Maar waarom moet dat zo beslist? Waarom.
zou men in Den Ànde l- nu niet eens a11es op renovatiè, lrerbouw en
op herinriehting gooien? Heeft men zorn behoefte aan
n ieuwkomers ?

Naar mijn gevoel- kan het een schítterend recreatiegebíed wordeh
voor die stedelingen, die oog hebben of (weer) krijgen voor
natuur en landschap, voor het eenvoudiger bestaan van de
plattelanders. Dat zou weer een bestaan aan mensen in het dorp
kunnen bieden .

Het gebied rondom Rixona zou, mogelijk 1.s.m. dat bedrijf
mogelijk kunnen worden heringedeeld, b.v. mi-sschien zou in
coÍrbinatie met een aangepaste afvafwaler- en afval-behandelÍng
(en herbenuttíng), een extra functie aan de vijvers kunnen
worden gegeven. Misschien zou het bedrijf op fangere termijn een
additionel-e rol- kunnen spelen m.b.t. verwerking van andere
(ecologíscher ?) nieuwe ]andbouwproducten.

Misschien kan opnieuw de verbouw van vl-as worden gesta.rt, en ook
de verwerking daarvan, want deze bedrijfstak is m.i. in
Nederland mede om zeep geholpen doordat ze indertijd verpl-icht
werd tot het nemen van peperdure, maar besfist onjuiste,
mifleumaatregefen. En mogelijk geldt dlt ook voor andere
voormalig verbouwde gewassen.
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Waterbeheer en slootkantbeheer in Den Andel

Momenteel slaat het waterbeheer rondom Den Andel vooral in dienst van de landbouw. Het
dient eÍ voor om (i) wateroveÍlast te voorkomen (om overtollig regenwater snel af te voeren),
(ii) het vee van drinl$rater te voorzien en beregening van het land mogelijk te maken, en
tenslotte om (iii) afualwater af te voeren. Soms dienen sloten ook als afrastering, om te
voorkómen dat vee een andere wei opzoeK; een voldoende brede sloot en voldoende hoog
slootpeil werK dan als prikkeldraad.

/vaterbeheer heeft een l$/antiteitsaspect en kwaliteitsaspect. Beide zijn belangrijk, ook voor
de landbouw. Bij l«vantitatief waterbeheer gaat het om de juiste hoeveelheid water op de
iuiste plaats op het juiste tijdstip. Bij l«,valitatief waterbeheer gaat het om de samenstelling
van het water; dan gaat het om het zoutgehalte, het chloridegehalte, het nutriëntengehane,
en om de afuezigheid van ziektekiemen en ziekteverwekkende bacteriën en virussen.
Kwalitatief goed water wordt steeds belangrijker. voor de landbouw is dat belangrijk als vee
moet drenken uit de slolen en als slootwater wordt gebruikt voor beregening. Maai ook als
het gaat om het overbrengen van zieHekiemen (bijvoorbeeld bruinrot) via siromend water en
via slootkanten speell water een belangrijke rol.

Bij meerdere gebruikers en meeÍdere functies van het water moet rekening worden
gehouden met de wensen en eisen van die meerdere gebruikers en functies. lndien recreatie
en natuur naast landbouw een belangrijke Íunctie hebben dan moet rekening worden
gehouden met de eisen die de recreatie en natuur stelÍen aan het water. Afhankelijk van het
type recreatie en het type natuur die worden beoogd, kunnen specmeke eisen worden
gesteld aan het waterbeheer. Indien het water moet dienen voor menselijke consumptie,
voor de bereiding van drinl«\rater, dan woÍden weer andere eisen gesteld.

De druk op het water neemt meertoe, vooral intemationaal gezien, omdat goed water een
schaars artikel aan het worden is. ln Nederland is dit nog slechts in beperkte mate het geval,
maar verwachi mag worden dat in de nabije toekomst ook in Nederland steeds meer eiien
aan het water worden gesteld. ln een multifunctioneel landelijk gebied moet het waterbeheer
meerdere func{ies dienen. Naarmate de bevolkingsdichtheid toeneemt, dé mensen sieeds
meer vn'je t'rjd krijgen en steeds hogere eisen stellen aan de omgeving en de natuur, wordt
waterbeheer belangrijker. Water dat stÍoomt vormt immers de verbinding tussen
verschillende gebieden.

ook voor Den Andel en omgeving betekent dit dat in de nabije toekomst meeÍ eisen zullen
worden gesteld aan het waierbeheer, aÍhankelijk van de functies van het gebied. Laten we
veronderstellen dat het waterbeheer rondom Den Andel de volgende functies moet dienen:o de landbouw
r kleinschalige natuur, langs slootkanten, vaarten, kreken, boomrijen.. recreatie, o.a. kanovaren, wandel- en fietspaden, horizon en mooie luchten bekijken. watezuivering, o.a van. Rixona, Iand- en tuinbouwbedrijven en van Den Andel zelf,
Dezefuncties mogen niet echt met elkaar in conflict te komèn. Door goed beheer behoeft dat
ook niet; het vraagt om een goede afstemming.

Waterstromen t.b.v. watezuivering via anaërobe watezuiveringsinstallaties,
heliophytenfilters, rietsloten (in die volgorde) e.d. moeten ,,gescheiden,, 

worden van
waterstromen die een primaire taak hebben voor landbouw, natuur en recreatie. Dat vraagt
om geleidelijke overgangen.

Ten behoeve van de ontwikkeling van kleinschalige natuur langs sloten en kreken kunnen
slootkanten, taluds, oeverranden goed worden benut. Deze voimen van kleinschalige natuur
kunnen bij uitstek langs de wandel- en fietspaden worden ontwikkeld. Het vraagt dà de
randen van de percelen (één tot enkele meters van het land) niet worden bemést en
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bespoten. Slootkanten en oevenanden kunnen plaatselijk worden afgegraven om geleidelijke
overgangen te creéren tussen land en water. Het schonen van de sloten en het maaien van
de slootkanten, oeverranden en perceelsranden wordt uitgevoerd op een manier en tijdstip
dat een diverse soortensamenstelling in vegetatie ontsiaat. Op lagere delen in het land
kunnen kleine poelen worden gecreërd die als kleine kikker- en vissenpoelen dienen en als
rustpunt in het landschap. Omdat het gebied (bodem en water) hier van nature tamelijk "rijk'
is aan nutÍiënten zal de natuur en de natuurlijke vegetatie ook een mesotroof tot eutroof
karalder hebben. Maar dat kan heel mooi zUn.

Kanovaren en pleziervaren vraagt op tamelijk brede en schone vaarten en sloten door het
open landschap en door de dorpen, met hier en daar gelegenheid om uit te stappen en van
het landschap te genieten. Deze waterfunctie valt heel goed te combineren met die ten
behoeve van de landbouw.

Aldus ontstaat een schakering van in principe drie zones die indirect met elkaar in verbinding
staan:
1. kleinschalige watezuivering die een geleidelUk aansluiting vindt en overgaat in
2. vaarten en sloten die dienst doen voor de landbouw en de pleziervaart (recreatië) en die

hier en daaÍ verbonden is met zones die dienen voor
3. natuurontwikkeling langs bepaalde slootkanten, oevenanden taluds, poelen, kreken en

boomranden..
Afhankelijk van het belang van een bepaalde functie wordt de zone groter of kleiner.

Het wa{erbeheer rondom Den Andel moet er vervolgens op gericht zijn om de
bovengenoemde zones te faciliteren. Het gaat dan zowel om het kwantitatief als het
l(walitatief waterbeheer.

Paterswolde, 5 oKober 1999
Oene Oenema
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rn hmrlenrse heenema

Amsterdam, 12 maart 1 999.

?unt, lijn, vlakte'

Den Andel tigt als een slinger in het noord-gronings landschap.
Den Andel heeft een klassieke lintstructuur met woningen die direkt vanaf de
hoofdwegen worden ontsloten.
Den Andel heeft woningen die allemaal zij aan zij en Ídet voor en achter elkaar
geplaatst ziin. op de topograÍsche kaart vormen de huizen nauwelijks een beeld val
verdichting, hooguit een verdikking van de weg. Bekiikt men de kaart op enige afstand
dan is alleen de naam Den Andel zichtbaar.
De toename van de huizen in de loop van de tijd heeft het beeld niet geïntensiveerd,
zoals wel tret geval is blj komdorpen in de omgeving. De historische groei van het dorp
verduidelijkÍ hooguit de wegstructuur.
op tq/ee plekJren in Den Andel wordt varr de lintstructuur afgeweken na'"elijk aan de
Bosweg en aan de sagitariusweg. Hier zijn minimale wijkjes ontstaal die meteen de
openheid vàn en nààr het Landschap teniet doen.

op de kaart van 185o is te zien dat men aan de streekweg in het zuiden is begonnen
met bouwen. Tegelijkertijd stonden er huizen op de Oude Dijk. Het wijkje aan de
Bosweg was er ook al lang. De bebouwing aarr de streekweg kruipt in de loop der jaren
langzaam noordwaarts, richting oude D!ik. Het bijzondere is dat de streekwèg aan de
oost-zijde veel dichter bebouwd raal<t daÍI aan de westzijde. Dit is zo gebeleven en roept
het idee op van lintbebouwing langs het water.
De aarwas va-n de huizen op de oude Dijk vindt in de loop van de tijd plaats in de
richting van de oosterweg. Nog later wordt de oosters/eg bebouwd en langzaarraan tot
aan de Kruisweg vol gezet.
Het vrrjjkje aan de sagitariusweg is ooit ontstaan als arbeiderswijk. Het is qua typologre
een treemd' element in het dorpskarakter, maar geeft wel een periode aal uit haar
geschiedenis.

Een historisch vervolg op het groeipatroon van Den Andel, kaÍr tot d.e volgende
conclusies leiden:
1. de ingezette route langs de streekweg noordwaarts wordt vervolgd en kmipt lalgs

de gemeente grens naaÍ het wad, of
2. de bebouwing van de oosterweg vervolgt de ingeslagen weg naaÍ het zuiden. In dat

geval kal aansluiting worden gezocht bij bestaande bebouwing.
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In een tíjd waar openheid van het landschap hoog gewaardeerd wordt, is het de vraag
of het gaat om de openheid in het kaartbeeld, om die voor de bewoner of om die voor de
passant.

De wens tot openhouden van het landschap is vaak een belarrgrijk argument tot het
verdichten van de bebouw'ing. Dichtheid en openheid zijn echter geen absolute
grootheden, maar lrijgen betekenis al naar gelalg de omgeving waarin zij worden
toegepast.
Bezwaren tegen bouwen in landschappelijk gebied worden snel gemaakt, maar zeker
niet altijd in het voordeel van de kwaliteit van het landschap. Landschap wordt ook
bepaald door de manier waarop erin gewoond wordt. Bouwen in het landschap kan het
voortbestaan varr de kwaliteit val het landelijk gebied en het daarin heersende
leefklirnaat waalborgen indien het bouwen op zodanige wijze geschiedt dat deze de
kakteristiek van de omgeving in brede zin respecteert.

In het noorden is het landschap open met daarin dorpen die zich als
luntverdichtingen' en 'lijnverdichtingen' voordoen. Om de kara-lrteristiek van punten
en lijnen in het landschap te laten voortbestaan, mogen de dorpen als zij groeien niet
veralderen val lunten' en tijnen' in 'ballen' en 'balken'.
Verdikking varr puÍrten en lijnen verstoort het leeÍklimaat in de dorpen, de intimiteit
vaÍr het nederzettingenpatroon en de beleving van het landschap,

Méér punten en méér lijnen kulrren daarentegen langdurig de karakteristiek van het
landschap blijven onderschrijven en geven de huidige bewoneÍs de mogetjkheid de
kwaliteit van hun leefomgeving te behouden en verder te ontwikkelen.

Sjoerd van Oevelen
Hortense Heerema.
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Een schoon en goed leefmilieu in den Àndel .

De tijden dat onze zorg voor het leeÍmilieu zich voornamelijk
beperkte tot het ei.gen voortuintje lijken hier gelukkig voor-
bijlWe schepen onze buren, dÍchtbij of ver af, niet meër öp
met ons vuil,.., maar de milieuzorg moet we1 op de juiste wijze
gebeuren! Maken a1leen de hoog opgeleide specialisten op het
terrein van de afval(vatër)dit uit, die aIs eersten worden ge
raadpleegd door de beleidsmakers? Daaraan zitten weI risico,s
.. vooral in zo'n technologisch geavanceerde samenleving als de
onze, Men heeft eerder de neiging met ingrentkkeJder dan
eenvoudiger olzlossÍngen te komenl Voorbeelden te over. De
burgers en het bedrij fsleven, zij die dus de rekening moeten
betalen, moeten een duidelijke stem in het kapittel hebben ! Àan
al die technologische vernieuwing hangt een duur prijskaartje,
en het maakt ons ook vreselijk afhankelijk van 'de specialist'
en van de 'high-tech', en het vrordt akelig 'kwetsbaar' , bj. jv.
, van de elektriciteitsvoorzienj.ng. En bovendien. vanwege de
hoge kosten van deze voortgaande innovatie wordt (vrijwel)
alles veel grootschaliger. ,, hetgeen leidt tot uitstoot van
minder geschoolden bij bijv, de a Ívalwaterbehandel i ng , en in de
agrarische sector van (echté) boeren.. en daarvoor in de
plaats kríjgen we een sterk gei ndustr ia 1i seerde - dikwij ls zeer
milieu- en dieronvr iendel i j ke landbouwl

TechnoJ.ogische vernieuwlng is prima, mÍts íedereèn (waar dan
ook) er van proÍiteert en het leidt tot de geÍíënste 'duurzame
ontwíkkelingen' . d , w, z . tot besparing van energie en
grondstoffen. Het is zeer de vraag oÍ dit het geval is!
In de samenleving groeit het besef dat er maar e6ns ernst dient
te worden gemaakt met dat begrip ,'duurzaamhe i d', het nj-et
ontaardt in allerlei kretologie. en daarop Iijkt het dikwijls,
ondermeer m.b.t. het terrein van de rni I i eubes chermi ng en de
sanitatie (o.a. drinkwatër voorziening en afval (water)
behandeling),

Wat is de juiste manier van afval (erator)behandeling?
Mondige burgers, boeren, ondernemers en industrieèlen hebben
over de vrijze voor één en ander dikwij Is prima ideeën ! Maar
probleem is, vooral bij de burger. hoe je ze berej.kt. Hoe dan
ook, het is noodzakelijk dat we komen tot de toepassing van
duurzame, robuuste, zo goedkoop mogelijke en op hergebruik
gerichte sanitatie (DESÀH-systemen) , Het gaat hier om
sanitatiesystèmen die voldoen aan de volgende criteria:

- Preventiè van het ontstaan van afvalstoffen,
- Beperking van vervuiling van grote hoeveelheden (schoon)

\4rater, alsmede de uitstoot van broeikasgassen (o,a,
kooldioxyde en methaan) naar de Iucht en kwalijke stoffen
naar de bodem; derhalve 'aÍval' moet zoveel mogelijk
gescheiden en geconcentreerd worden gehoudenl,

- Minimalisatie van transport van afvalstoffen en
afvalwater, bij voorkeur behandeling op of nabij de ,p1ek,

- Toepasbaar zíjn op iedere gewenste schaal , d.w.2. in prin-
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cipe op of nabij de locatie),

- Minimaal verbruj.k aan energie en grondstoÍfen (o,a. schoon
water)l

- Terugwinning en hergebruik van energie en grondstoffen
t.b.v, van ondermeer de landbouw,

- Zo gering mogelijke afhankelijkheid van
elektriciteitsvoorziening e. d, I

- Lagè kosten voor inzameling en behandeling
- Betrokkenheid en actieve participatie van bewoners en,'of
bedri j ven .

- Grote mate van gebruiksvríendelijkheid, dus geen overlast

. 
(bijv stank) veroorzakend.

ïndien zo'n DESÀH-systeem al bestaat. zou het moeten worden
toegepast, en indien dit niët het geval is, dan moet alles
worden gedaan om zo snel mogelijk te ontrÉikkelen, Dé
maatschappij in zijn totaliteit zou daarbij zeer gebaat zijnl
En wat betreft de sanitatie sector valt er heel veel te
bereiken, want in de huidige praktijk is sprake van een sterk
(en steeds verder gaande) gecentraliseerde aanpak. die in
Íeite nauwelijks voldoet aan boven genoemde criteria, Zo is het
verbruik aan grondstoffen, o.a. van zeer veel schoon drinkwater
voor transport van geconcentreerd afval (zoa1s faeces l) en
hoogwaardj.ge energie relatief hoog, is er nauwelijks sprake van
enÍg hergebruik van afvalstoÍfen (daarentegen veelal van
vernietiging oÍ dumping van grote hoeveelhede1 z.g. 'spuislib',
en noodzaakt deze aanpak tot het gebruik van zeer dure, zowel
ín het bouwen aIs het onderhouden, rioleringssystemen met
bijbehorende pompstations en technisch ingewikkelde
zuiveringsínstallaties I Bovendien is lozing van kwalijke
mi l ieubelast ende stoffen heel moeilijk te controleren, terwijl
er altijd het gevaar bestaat op ernstige vervuiling als gevolg
van r ioo lovers torten. oÍ zelfs op binnendringen van rioolwater
in woningen. Wat betreft de realisatie van DESÀH-systemen is
er beslist geen sprake van
Luchtkastelenl In Íeite worden DESÀH-systemen reeds met heel
veel succes toegepast in Nederland, zij het nog slechts
voornanelijk bij de industríe. Men is er bij zeer veel
bedrij fstakken in geslaagd enerzijds de vorming/lozing van
afvalstoffen drastisch te beperken (preventie), t,w, door het
n6mën van allerlei rnaatregelen binnen produkt i epro cessen ,

anderzijds heeft men zelf de behandeling van het aÍvalwater ter
hand genomen en weI door aanwending van goedkope en op
terugwinning en hergebruik gerichte zuiveringsprocessen.
Nederland loopt hiermee ver voorop in de wereld, Het gaat hier
om de toepassing van z.g, anaèrobe zuivering (ÀnZuI. Dit zijn
in feite rot t ingspro cessen waarin dankzij de werking van
talloze soorten mi cro-organ i smen (die leven j.n zuurstofvrije
omgeving) de vervuilende - biologische afbreekbare - organische
stoffen grotendeels worden omgezet in het ga,svormige methaan
/de hoofdcomponent van aardgas) én vóor ëèn heel klein deel in
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nieuw bact ër i ema tëriaal (anaëroob slib), Wat in dit biologische
mj.neralisatie proces resteert is een niet of nauwelijks verder
afbreekbaar - gedeeltelijk nog organisch - materiaal (prÍma
geschikt voor bodemverbe tering ) m6t daarin zouten van ammonium,
fosfaat, sulfiden en carbonaten, dus waardevolle meststoÍlen,
Dit proces verloopt vooral goed en snel tussen ZS en 40 .C,
maar bij lagere temperaturÉn minder snel en in de regel ook
minder vo1ledig. Maar dit is - a1s het moet - op relatief
eenvoudige manier te verhelpenl De aar-dappei verwerkende
industrie was een van de eerste bedrijfstakken die ÀnZu
toepast, het bedrij f Ríxona in Den Àndel was het tweede be-
drijf in Nederland dat de grote stap aandurfde ...en net veel
succes, Inmiddels wordt de methode bij diverse andere indus-
trieën toegepast, ínmiddels ook in het buitenland. In
vergelijking met conventionele methoden zijn de voordelen
enorm, t.w. zeer lage bedrij fskosten, gebruik van technisch
eenvoudig en goedkope installaties. onafhankelijk van de
centrale elektriciteitsvoorzienj.ng, dus zeer weinig kwëtsbaarl
Bovendien maakt de ÀnZu-methode het goed mogelijk om - in
combinatie met fysisch-chemische methoden - nuttige
geminera 1i seerde producten terug te winnen, zoals amrnonium en
fosfaatzouten, en ziíavel . Daarmee daagt voor diverse bedrijven
het zeer aantrekkelijke perspectief om - vrijweJ- geheel
zelfstandig - tot een vrijwel volledig sluiten van vrater en
stofkringlopen bÍnnen het bedrijÍ te konen, Econonisch enorm
aantrekkelijk, uitermate duurzaam en ze 1 fvoorzienend , koren op
de molen van de prÍvate sectorl

Maar DESÀH-systemen kunnen in principe ook heel goed +rorden
aangewend in de publieke sector van de drinkwateivoorziening
en afval- en a fvallraterinzamel i ng en behandeling, t.w ín
gebouwen, afzonderlijke r+ooneenheden. wijken en in kleinere
regio's_Mn vele gevallen kan dit reeds thans. zij het nog
niet echt optimaal , In de toekomst zou dit veel beier kunnén
lukken. rnits bij het j.nzamelen van afval(water) het principe
gehanteerd wordt , Houdt het aÍval .zo gecon cen treet-d nogreJllk,
rnet name de rt,gicovoJle (aaaweztgr,bejd .z,z ek teveryakl<ende
organi,smen / I menseJ-t jke ontJa,sting,,. Vormeden moet dus worden
dat dit met veel víater wordt weggespoeld. hetgeen in de tegen-
woordige praktijk nu juist r+e1 gebeurt , ter wille van een
maxLmale ltygiene en zo veel nogrel i j/< gerief op de woonplek. Men
creëert hiermee in feite gigantische problemen, zoals noodzaak
van (ongestoord) transpört en een zeer vergaande behandeling
van grote hoeveelheden zeer verdund afvalwater I In Nederlanà is
men er desondanks inmiddels aardig in geslaagd de
milieuvervuiling drastisch terug te dringen ihoevrel de overheid
de lozingseisen steeds verder aanscherpt | ) , maar in veLe landen
is men nog lang niet zo ver, o,a. vanwege de zeer hoge kosten I

Daar_worden dus nog steeds grote hoeveelheden ongezuiverd
riool$later op kanalen, rivieren e,d, geloost, m,à.w. men
scheept daar nog steeds dÉ '(verre) buur' met zijnzhaar vuil
op!
"Waarom sorden de problemen in de publieke sector, integenstellíng tot de aanpak in private industriëIe sëctor, op
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zo'n dure, knetsbare en nauwelijks duurzame wijze aangepakt?
Vele burgers weten (nog) dat gangbare systemen om het
leefmilieu te beschermen in het verleden (en buitengebieden nog
steeds) d,e z.g. septic tanks waren, De primaire Íunctie van
zo'n septic tank is het afvangen van vastè bestanddelen uit het
afvalv,,ater en deze zo goed mogeli.jk uit te doen rotten
(anaëroob dusl) en zolang mogelijk op te slaanl Weliswaar laat
de kwaliteit van het behandelde 'afvalwater' uit deze systemen
in de regel nog veel te wensen over, maar in het buitengebied
zal de lozing hiervan op een slootje slechts een minimaal
negatief milieu-effect hebbon I De autoriteiten zijn echter
geneigd een en ander enorm te dramatiserenl Het gaat bij
afzonderlÍjkë woningen in buitengebieden om slechts hele kleine
hoeveelheden vervuiling, iets voorbij het lozíngspunt in de
sloot. zelfs bij stilsiaand water, ziet of merkt men er niets
meer van. Dit dankzij het z,g, zelfrej-nigend vermogen van zo'n
slootje. Wanneer de hoeveelheid van deze vervuiling wordt
vergeleken met de hoeveeLheden die via (zeer waardevolle) mest
en ander organische agrarische residuen in het rnilieu terecht
komen, alsmede via de ontlasting van huisdieren, van vogels en
.,{ild, stelt hët hoegenaamd niets voor, HÍermee is niet gesteld
dat we terug naar de tijd van de septic tank moeten, maar wel
dat men niet iets dat op zich aardj-g werkt, als j,ets
achterhaalds. pr j.mitief s en niet-functioneels moet verwerpen.
en zeker niet wanneer er goede mogelijkheden bestaan de werking
op eenvoudige en goedkope manier aanzienlijk te verbeterenl
Daarvoor zijn namelijk voldoende aanwijzingen. Bovendien
bestaan er tal van goedkope en zeer eÍficiente mogelijkheden orn
een eenvoudige en goedkope nabehandeling toe te passen. Hët is
absurd bewoners van woningen in buÍtengebieden onnodig op
hoge kosten te jagen door ze te verplichten een aansluiting op
een het riool te maken, of een peperduur z.g. ïBÀ-systeem
(Indj.viduele Behandeling van Àfval-waterlte install-eren, De
situatie ligt uj.teraard anders in geval van een hoge
concentratie aan woningen, dorpen, stadswijken, hotels e.d.
Maar daarmee heeÍt een Ànzu-methode, hoewel de machtige
gevestigde sanitatier,rereLd dit beleidsmakers, politici en het
publíek graag doen geloven I Om Ànzu-methoden I gebouwen.
stadswijken e.d, eehter optimaal te kunnen gebruiken moeten ze
weI geschikt worden gemaakt voor een wat grootschaliger
gebruÍk, omdat dít de kosten drukt. maar ook omdat de
mogelj,jkheden om nuttige bijproducten terug te winnen en op of
nabij de locatie te hergebruiken aanzienlijk worden verbeterd,
Er staan hier wel kosten tegenover, want indien men het
werkelijk goed aanpakt. moeten er twee afvoerleidingen worden
geinstalleerd, t.w. voor het sterk vervuilde toilet en
keukena fva Iwa t er (het zvar.te water), en voor het overige -
weÍnig vervuilde- afvalwater (grijs afvalwater). Maar daar
staat een besparing op het gebruik van drinklqater tegenover.
n.l, door het verbruik van spoelvrater ín toiletten drastisch
terug te dríngen en/af ge^riverd (öp de J.ocatie) grijs water
voor toiletspoeling te gebruiken. fn nieuwbouw is zoiets
relatieÍ gemakkelijk en tegèn gerÍnge extra kosten te
realiseren, maar voor bestaande woningenrrgebouwen Iigt dit
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anders, Voorlopig zal men daar dus nog met het gemengde totaal
aÍvalwater te maken hebben. Maar ook dan kan de toepassing van
ÀnZu, bijv. middels een verbeterd septic tank systeem op
locatieniveau heel aantrekkelijk zijnt De centrale overheÍd
werkt inmiddels mee aan de ontwikkeli,ng hiervan, en ook vele
gemeëntës zijn hierin géinteresseerd. Met gezanelijke
inspanning en participatie van de burgers, bedrijven, ber+oners-
verenigingen kan de komende jaren, net als in de private indus-
trieële sector. ook in de publieke sector veel worden bereikt.
Het i.s zaaks dat men de problemen op het gebied van sanitatie
veel minder c j.vieltechnisch. maar meer multi-disciplinaÍr
aanpakt, Het is duidelíjk dat er in het verre verleden voor een
verkeerde aanpak gekozen is, zodat we nu bijna geèn kant meer
op lijken te kunnen, mede doordat de gevestÍgde bedrij Ístak de
touwtjes stevig in handen heeft en u,il houden! En daarmee
dreigt het gevaar dat de zo veel duurzamere, robuustere en
goedkopere DESÀH-aanpak beperkt blij Ít tot de private
industriëIe sector.
Een en ander kan alleen doorbroken worden door op Iocaal
niveau met de bevolking. en a1s het mogelijk is, in
samsnwerking met de plaatselijke overheid het tij te doen
keren, bijv, in een dorp als Den Àndel een demonstratieproject
te starten.

Wat kan ér in Den Àndel worden gedaan?

De onderzoeksakt ivi t ej, tën zullen betrekking hebben op:
L, Stadebourkundige. pl anoJ ogt,scltë aspecten, zoals .,
2 , Àrclti tectoni,sc/?e.. hauwkundige a,spectën zoals,
3, Huishoudkundige aspecten, zoals mogelijkheden besparÍng en
hergebruik van watèr, scheiding van (aÍval )waterstromen blnnen
wooneenheden, cascadering watergebruiksystemen, etc.
4, Ontwikkeltng, c. q, aanpas,sing uan be,gcltÍkte .sy-< temen voor
,:clteiding, ÍnzaneJÍng en tran,sporf, van afvalwateis, slurries en
vast afval naar de behande l ingsp lek,
5. An fu,ikkel i ng uan de ge,scltikte duurzane mat/todan voor be/zan-
deling van de afval(water) stromen op oÍ vlakbij de lokatie,
zoals:

- Ànaérobe belzandeling van daarvoor in aanmerking komende
(gecon centrerdere ) aÍvalwaters en.zof slurries,
- Nabeltandal i ng uan voarbe./tande_ld water, t . w, polishing
d, m, v. (micro-)aërobe fys is che* cheni sche , (in)Íiltratie
methoden t.b,v, hergebruik van het water op of nabij de
locat i.e voor di.verse doeleinden,
-. Terugwnning uan brutkbare bi jp-roducten,..gr.ondstof .fen
d,m.v. toepassing van fys is ch- chemis che (o.a. menbraan-
processen), mechanísche en biologische methoden (nutrien-
ten, bodemverbeteraars , bj-ogas) t.b.v, hergebruik op of
nabij de locatie,
- Behandeling van weinig veron treinigrde
m, b. v. robuuste, duurzame en ' economisch
den ,

a Íval rt'a te-rstrot en
haalbare' mëthö-
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En hetzelfde geldt ten aanzien van het HerkeJijke milieu-eÍÍect
van de steeds verder opgeschroefde normstelling voor lozingen
op oppervlaktè{ater I Het lijkt allemaal zo prachtig om een z.g.
'Natuurlijke kwaliteit' van het oppervl akt ewater te bereiken I

Maar wie bepaalt nu wat dat precies betekent, en voorts is het
reeel zoiets na te streven in zo'n dicht bevolkt en hoog gein-
dustrialiseerd land als Nederland? Wordt hier niet lippendíenst
bewezen aan het mj.lieu, terwijl men j.n feite een andere zaak
vril dienen, n.l. bouw van steeds ingerrikkelder, derhalve steeds
grotere en duurdere zu iver i ngssys temen, nret hun gj.gantische
rioolsystemen, en dus met versneld aÍschrj.jven van oude, op
zich nog goed functionerende, installaties? Want dit is precíes
waartoe de steeds strengere lozingseisen zeker leiden, en of
het mileu er echt nog veel beter van wordt is maar afwaehten I

Er kunnen belangrijke en ook zeer principié1e bezr*aren worden
ingebracht tegen dè huidige te grootschalige Gss-aanpak, t.w. I

Gezien deze eerder genoemde bezwaren wordt het zogenaamde grote
gerief van deze 'grootschaligheid' we1 heel erg duur betaald!

5. He.rgebruik uan behandeld vater en bijproducten op of nabij
de woonplek, t.w. voor agrarische activiteiten, watër en ener-
gievoorziening.

G. Lettinga, 24 augustus 1999.

6
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Meedenkdag
Inwoners Den Andel

27 maart 1999

Hoe zou Den Andel zich de komende jaren
moeten ontwikkelen en wat kunnen wij

daar als inwoners aan bijdragen?

Teksten flip-charts
Basismateriaal voor

toekomstvisie

r
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Wonen en werken

r Vervoer, toegang betangrijk.
r Onderwrjs
. SpoorlijnN.Groningen
o Geen "Pieterburen"
o "Recreatie" plas (wel klein)
o Kleine ondernemingen stimuleren
r Vergunning uit te breiden
o Minder betutteling , maaÍ weVgeen België bij huizenbouw en

werkplaats
r Afscherming glastuinbouw
r Altematieven voor bloementeelt

Theater/muziek

Fat Boy slim!

Aansluiting culturele groep Gemeente'Winsum
1 x keer gesprek met belanghebbenden

Bijvoorbeeld:

r Jeroen/Gerda
. Dorpshuis
. Kerkie
r Oogstfeest
o Muzikanten
r 't Berehoes

Bekijken:
-samenwerken
-subsidies 1 x halfiaar
-P.R.
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Organisatie jeugd i.s.m. ouderen

Jeugd (13-16) wil eigen lummelplek.
Jeugd heeft ondersteuning nodig
Vrijdag en zaterdag van 20.00- 24.00 uur.

Probleem: elke "lummelplek" dient feitelijk "bemand" te zijn om
overlast c.q. vernielingen te voorkomen.

Regionaal Jeugd- en Jongerenwerk (onvoldoende capaciteit)
J.J.'W. en Dorpsbelangen
Brandbrief naar Gemeente voor professionele hulp.

Fiets-wandel-ruiterpaden

Fietspad naar Baflo

Alternatieve route via de Mare door het dorp langs mooie locaties.

Aansluiting met andere gemeentes (fietspad Westernieland)

N.S.station Baflo i.v.m. woon- werkverkeer

Warffrrm i.v.m. scholengemeenschap via Breede.

Zuidelijke scheiding tussen auto verkeer en de div. paden.

Oude "Weer" en o'riet" herstellen
waterwegen
ruiterpaden fietspaden
wandelgelegenheid

i.v.m.
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Recreatieplaats eind streekweg (Nico)

Ruimteliike ordenins

Woningbouw niet in binnengebied evt. uitbreiding Oosterweg

Ontsluiting binnengebied (paden erdoor).

Openplekken zichtlijn(Warffum-Erum)

(Sloten gebruiken voor ontsluiting)

Ruime kavels waar? Oosterweg ? Adrianiweg (hoek)

Het bewaren van zichtlijnen.

Kruispad beter bestraten!

Wens: natuur en ecologische landbouw.

Waterpartijen: Waar? Visvijvers, Zruemwater, Kanovaren

Verkeerssituatie

Buiten het dorp
r Informatieborden - betere bewegwijzering
r Grens gemeente Winsum/Eemsmond bij huis Fam post verleggen.

r Verkeersspiegel bij huis de Bruin soordp. Weg)
r Verkeersbord op dit punt : u nadert gevaarlijk kruispunt
r Fietspaden o.a. naar Baflo en Warffum
r Net buiten dorp slinger in de weg als snelheidsremmer en slingers

op Oude Dijk

Binnen het dorp
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I
I
I
I
I
I

r 30I(m. binnen bebouwde kom i.v.m. rust, veiligheid, trillingen van
de huizen

r Plus: camera opstelling en boetes

\{EBILOLG Verkeerssituatie
r Onderhoud wegdek
r Fietspaden
r As-verlegging streekweg
r Visuele remmers/kunstobjecten (Voorkeur nafuur, bomen) reeds

onderzocht.

Uitgaande van wat "ideaal" is.
Doorzichten behouden.
Geen verdichting van woningbouw, bouwen in groepjes.
Duurzame bouw.
'Waar? 

Oosterweg/Adrianiweg.
Kruisweg grond reeds in handen van particulieren wel of niet
bouwen.
Inwonenden van D.A. gaan voor om te bouwen!

(Oude kerkenpaden.)

Rust en Natuur

Rixona fabriekslawaai terugbrengen door beplanting (iep, es,
tamme kastanje, acacia rond gebouwen

Openheid landschap is kwaliteit

a ï[at je erin zet moet in harmonie zijn (bossen voor commercieel
gebruik? Past dat wel? Is dat rendabel? (Omgeving is ingesteld op
pootaardappel)

Stank oude vloeivelden, zuiverings-installatie

o Doodspuiten aardappelloof.
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o Vlas, lijnzaad afzet? Alternatieven, subsidies

. Biologische landbouw

VERVOLG Rust en Natuur

o Variatie in mogelijkheden
o Belemmeringen:
r niet principieel van aard
r past het bij bedrijfsvoering?
r is het rendabel te maken?

Acacia project? Meer Informatie nodig

Produktiebos (---) Openheid
kost wat kost vasthouden??
(Vroeger was er ook een
bos) Ook als produktiebos een
alternatief zou zijn?

Bos planten = rotatie mogelijkheden kwijt.

Proefstukje bomen om de loodsen heen? Erlof bij andere
bebouwing?
Op de vloeivelden?
r Misschien kan het ook nog uit.

De oude weer komt er weer?

Opgraven (wat komt er boven en wie ruimt dat op?) fietsroute
recreatiefdoel.

Hoeveel toerisme? Kijk naar Pieterburen?

Mogelijkheden waÍrdelroutes door natuurgebied
Doorsteek maken.
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Peuterspeelzaal

Druk mee bezig!

Willen graag ouders motiveren om mee te denken/werken!

Een ding is zeker

Het komt!!!

Authenticiteit

Camouflage bestaand?
kass enlS agitariusweg?

Iilat is auhenticiteit?

Niet alleen type bebouwing maar ook b.v. zichtlijnen en variatie in
bebouwing.

Nieuwe renovatie ronde doen?

Ook rommeligheid.

Betekent camoufleren meer groen?

Conclusie:

Grotere kavelsàmeer variatie bebouwing.

Herverkaveling voor bestaande kleine kavels.
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Eventueel van 2 huizen t huis maken aan Sagitariusweg.
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I\ATUUR + RUST

o Door: meer verkeerà onveilig

o Meer vliegtuigenà meer lawaai
Doen: informatie inwinnen bij
opleiding vliegers

o thuiswerk stimuleren

o Meer natuur à minder lawaai

a Geplande ruimte voor natuur als stilte/rusínatuurplek
Met open karakÍer.

voor inpassen van ander soort landbouw + inrichting + natuur
(binnendeel dorp)

Voorwaarden:

o begeleiding produktie

o keuzes v.d. markt (kwaliteit)

o financiering omzetten richting landbouw

a kennis is al in opmars

. hoeveelheid arbeid : mechanisatie

Methoden nu zijn te weinig bekend

PR. PR

Infoborden
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ECO LANDBOUW ALTERNATIBF

o Gifwije zone om het dorp ! !

o Biologische landbouw omschakelings- regeling v an Z laar iii
overheid.

o Wat voor alternatieven bij gewasbeschermingsmiddelen?

o Consument moet dit zelf bevorderen.

o De boeren zijn niet tegen eco-landbouw.

o Géén conflict boeren/niet-boeren.

o Er is markt voor eco.

a Angst voor gif niet weggenomen

. Op korte termijn beginnen, om op lange
termijn te bereiken wat we allemaal willen.

. Niet alleen de boer moet omschakelen.

. Eventueel vlak aan het dorp beginnen met
eco-bouw , daar waar dorp en landbouw
elkaar raken * verkooppunt.

. Verhuur van land aangeboden door van
Stuivenberg aan ecologische -stichting.

Feest

. oprichting feestcommissie t.bv. jaarlijks oogstfeest

o voorzieningen voor paarden evenementen

o muziek, kunst, oude ambachten

o evt. met eenmalige subsidie om kosten het eerste jaar te dekken
(financieel best duur plaatje)

Conclusie:
) Vrijwilligers om dit te organiseren!

1n
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De Roos van Den Andel

rusínatuur
recreëeren

verkeer terugdringen

behoud authenticiteit

met elkaar
collectief belang

economische
ontwilÍ<eling / werk

Plan

27 maart 2000

ecologie

ieder voor zich
persoonlijke doelen

bebouwing

verkeersmaategelen
+ onveiligheid

belasting
milieu

Een terug- en vooruitbtik dag.

lt
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ri.-r.. :. r: :i ,..i:ir,Jr

,,-:'ii,;ir ;'1"'. ilil,r., ;,;1j

Woningbouw:
Middensctor / goedkoop
Uilzicht behouden / openplekken niet verdichten
Gmeikem val maken
Open plekken verdichten
Ruimere kavels
Sociale woningbouw / kleine kavels
Bouwen Kruispad/ Oosterweg/Adríaniweg
(Oosterweg 2 / Oosterweg nee 2)
Geen kwaliteitslocaties
Niet in de kem bouwen
Uitbreiding nee of zo min mogelijk
Eenpersoonshuisjes
Woningbouw voor gezinnen
Alternatieve woningbouw (caravals/ bouwsels)
Gevarieerde bebouwing (behoud dorpsbeeld)
Duurdere woningeo
Geen hoogbouw
Eco-bouw en bijzondere architectuur
Woningbouw overlaten aarr particulier initiatief

Ruimteliike ordenine:'
Bufferstroken tussen lald - bebouwing
Vergunning boeren schuren(bedrijfsbouw) strenger
Onderhoud plantsoen oosten van Den Andel
Biologische teelt (tegen gif- ge$/oonte)
Visteelt
Asielzoekerscentrum / interculturele uitvrisseling
Geen uitbreiding kassen
Meer verbouwing gewassen
Ingalg dorp netter, plaatsing plattegrond borden etc.
Samen bangende ontwikkeling van elementen
Bedrijvenontwikkeling ondergeschikt woonontw.
Parkeemrimte
Tuinen opknappen / heggen snoeien
Onderhoud openbaar terrein verbeteren/vermeederen

Amsterdam, 21 maart 1999.
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Strook land rond dorp met bomen: camouflage bebouwing 1

(mogelijkheid tot kopen val deze grond aIs uitbreiding kavel)
Klassiekere lantaarnpalen
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Natuur en landschap
Bomen

Bomen nee / Openheid bewaren (geen bomen)
Bomen en groen
Ruiterpaden
Fietspaden
suqqesties:
Fietspad Balno-Fieterburen /' Westernieland /' Wad
' Oude Dijk Noorpolderweg-Iammersweg
' Door de akker naal zwembad Breede
Fietspad langs Andelsters/eg
Fietspaden.opknappen
Wandelpaden
Water/ parkrecreatie rond Rixona
Begroeiing voetpaden verwijderen
Wegha-kken heggen
Watergebied (oa voor eigen gebruik water)
Geen watergebied
Recreëeren rond het dorp
Terugdringen agrarisch / industrielawaai/gif/stank
Teveel hondenpoep
Visplaats
Meer grond houden voor paaÍden
Optisch snelheidsremmer groen
Kleine opgaand groen
Instandhouden groen

5 (Groningen ooit
begroeid met eikebossen)
8
t4
5
22

Stiltegebieden
Uilebroedplaatsen/ Vleermuizen kelder/ vo gelbroedplaat3en
Kreupelhout/ bamboe/medicrjngewas
Géén stiltegebieden 1
Houtwallen laags fietspaden 1
Haven herstellen 1

Verbinding van de havens WarÍIum, den Andel, Wester-nielald., pieterburen 1

Verkeer
Meer openbaar vervoer
Bel bus bij aalkomende en vertrekkende treinen
Snelheidsremmers meer (drempels anders, vluchtstroken)
Minder snelheidsreÍrmers
Snelheidsbepalingen
Nee
Zwaarverkeervermijden
Minder vliegverkeer
Fietspad opknappen onderhouden
Voetpaden onderhouden
Rondweg
Geen
Wegversmalling oude dijk te smal
Parkeren op voetpaden voorkomen
Oude dijk / Streekweg autoverkeer een probleem

2
J

i-0
ö
1

2
4
1

4
5
J

1

1

1

1

1

2
1

1

3
1

20
6
18
1

7
5

2

I
1

1

3
1
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Sociaal cultureel
Hotelruimte stimuleren
Dorpsfeesten/ dans/ kermis
Meer (vergroten samehaag in het dorp)
Bruin café
Peuterspee)zaal
Creativiteits-mo gelijkheden
Jeugdactiviteiten / h.rmmelplek
Filmclub
Uitkijktoren
Winkeltje/ cafetaria
Bankjes + schuilruimte
Sport basket/ tennis
MiJieuvriendelijk toerisme
Maaipaden a1s wandelpaden oÍfrcieel
Molgoten beter onderhouden / Betere zorg woonomgeving 2
Meer beslissen toekomst door inwoners 3
Woningstichting de Wierden geeft negatieÍbeeld van Den Ande1 2
Beeldentuin/ gedichtentuin rondom molen 1
Mytlologisch thema park Groninger geschiedenis 1
Thuiswerkprojecten door overheidsstimulans 2
Bedrijven aanspreken op dorpsbeeld 2
Cursus Gronings in Den Andel I
Vr{jwiJligerswerk 1

Overleg -s1 66'liggende dorpen over mogelijkheid opname
van x-aantal asielzoekers 1

Ruimtelijke ordening: gloener / netter / speelser
Tegengaaa val zwerfruil I

Wat vind ie leuk in Den Andel?

het trapveld en andere speelplekken, het bos
mijn vriendinnen
veel activiteiten
geen drukte en kattekwaad
clubs
speelweek/timmerweek
?
niks
rust
geen huizen
niet veel gepest worden
niet veel verkeer
paardrijden
basketbalveldje
fietspad
hondenpad

8

.J

5
7
11
1

1

2
J
1

2
1

2
1

I
4
4
1

1
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I
1

1

2
1

1

1

Vragen:
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Nigt leu]< in Den Andel
criminaliteit
hard rijden auto's
hobbels in kruisweg
drempels
niet meer huizen erbil
het bosje is bljna dood
er wordt te vaak gesloopt
er is geen ruiterpad
er is geen halfpipe
niks
hondenpoep
er is geen jeux du boulebaan
geen goede verkeersdrempels
te weinig kinderen
drempels moeten weg

Wat mis ie in Den Andel?
een groot bos
30 kilometerzone
aaradacht voor criminelen
ruiterpad
kabelbaan
skatebaaa(half pipe! !)
ruiterpad
klirnrekkea
verkeersdrempels
speelpliaatsen
buitenbak voor paarden
horrdencursus

1

1

t2
1

1

I
1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1
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Enkele gedachten over de toekomst van Den Andel

lntegratie van functies wonen-werken recreëren

Op basis van de ideëen en gèdachten geuit op de bi.ieenkomst van 27 maart kunnen we
vaststellen dat:
. Den Andel in grote lijnen wil blijven wat het nu is;
. Kleinè ondememers die werkgelegenheid scheppèn zeer welkom zijn;
. Ér iets bedacht moet worden om deze vorm van werkgelegënheid te trekkeni b.v. via

stimuleringspremies;
. Biologische tuinbouw hier een rol kan vervullen
. Kleinschalig toerisme welkom is,
o Grootschalige projecten niet welkom ziin;
. Ontsluiting van het binnengebied met wandèlpaden en Íietspaden kan budragen aan

kleinschalig toerismei
. "Weidelopen een vorm van toerisme is dat zeer welkom is:
o Er zijn heel mooie plekjes in de omgeving die in de routes opgenomen kunnen worden:

Haventjes Westernieland en Den Andel; Kerk Den Andel, Weg Breedei langs De Oude Riet;
binnengebied;

. Bij de aanleg van wegen en fietspaden (ontsluiting) in en om het dorp rekening gèhouden moet
worden met ongewenst verkee[

Dit brengt mij tot de conclusie dat in de toekomstvisie moet worden aangegeven dat alleen
graduele en gefaseerde veranderingen welkom zijn die passen in het huidige concept
" Den Andé|". Den Andel moèt zÍn sterke kenten vasthouden (rust, ruimte, sociaal kapitaal), en van daar -
uit verder werken aen een leeÍbare tookomst, waarin voorzien is in voldoende werkgelegenheid.
Over dat laatste maak ik me enige zorgen. Cruciaal is volgens mii hoe kleinschalige en gewenste
werkgelegenheid kan worden gecreëerd.

Oene Oenema
29 maart 1999
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P Verbouwblologischultgangsmaterlaal.
Voor het verkrijgen van het ecologisch-keurmerk is het.op dit moment nog
voldoende om op biologische wljze te telen. Vanaf 2001 moeten alle
ecologische produkten, behalve ecologisch geteeld, ook aÍkomstig zijn van
biologische kiemen en zaailingen.
Het produceren van dit uitgangsmateÍiaal gebeurt op dit moment op te kleíne
schaal om te kunnen voldoen aan de huidige markt voor bíologische
produkten. Het ligt dan ook in de verwachting dat het produceren van dit
uitgangsmateriaal renderend zal zijÍL, zeker als daar reeds op dit moment mee
wordt begonnen.
Veeteelt gevoed met biologisch gras is eveneens een voorwaarde voor
ecologische vlees- en zuivelprodukten. Ook hier ligt een mogelijke exploitatie.
Omschakeling van landbouwgrond voor gangbare landbouw naar biologische
landbouw kost ongeveer twee jaar.
De mogelijkheden voor de verbouw van dit produkt in Den Andel kunnen
onderzocht worden.

P Herfurneringsproject.
Door Claudia Poel is het initiatief genomen tot het schoonmaken van het
kerkhof. Zij wordt inmiddels bdgestaan door enkele oudere dorpelingen.
Tijdens het schoonmaken komen de oude dorps- en streekverhalen los.
Het idee is ontstaan om een 'herinleringsproject' te staÍten. De oude verhalen
kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd. Video, boek, geluid,
foto. Dit hangt af vandegene die het project start. Hiervoor zou geld moeten
worden gegenereerd door gemeente en/ of bedrijfsleven. Met hulp van de
kunstacademie, sociale wetenschappen GU, schrijvers, dichters en
dorpelingen kan dit een belangrijk document worden in het vastleggen van de
'karakteristiek van Den Andel en omgeving'.

P OrgaalsèÍen van excursles door Vereniging Dorpsbelangen voor de bewoners
van Den Andel en omgeving naar bedrijven in en rond het dorp.

P Oprichten van een stuurgÍoep lrojecten voor de toekomst,

P Starten van een horeca gelegenheid, eventueel gerelateerd aan kleinschalig
toerisme in relatie tot ontwikkelng van ecologische corridors en recreatie.

P VoorHchtlogsavonden.
Organiseren van tÍr.ema-avonden omtrent biologische landbouw, a-ftal-
waterzuivering, natuurontwikkeling.

P Veldexcursle^
Onder leiding val studenten van Wageningen UR een excursie organiseren voor
inventarisatie varr huidige bio-diversiteit.

P Rixoua eo recreatie.
In overleg met Rixona een werkgroep oprichten die ideëen ontwikkelt over de
mogelijkheid om in de toekomst de vloeivelden van Rixona voor recreatieve
doeleinden geschikt te maken.

P Skate-accoamodatle.
Het maken van een halÍ-pipe voor de jeugd, of een bobbelbaan.
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Dorpspleh.
In het middengebied is het goed mogeUjk om landbouw te combineren met wonen,
recreëren, bevordering van bio-diverse waarden en waterbeheer. Hiertoe zal eert
gedetailleerd onderzoek moeteÍr worden gedaan op basis sraarvan een ontwerp kan
\ rorden gemaakt voor het ontwikkelingstraject.
In combinatie met de aanwas van woningen langs de rand van de Oosterweg en de
Adrianiweg kunnen aanzetten gemaakt worden tot een maai- en snoeibeleid langs
de sloot van de Oosterweg en bijvoorbeeld in aanvang langs de noord-zuid
afwatering in het middengebied. Tegelijkertijd kan de overgang van tuin naar
landbouw door het invoeren van een spuitvrije-zone bijdragen aan de verhoging van
de bio-diversiteit in het gebied. Walnotenbomen, kruidenvegetatie zljn beplantingen
die goed zouden passen in dit beleid.
Er zouden plekken kunnen worden bepaald waar het oppervlakte water verbreed
kan worden en geschikt voor recreatie. Ook dit zou in samenhang kunnen met
toekomstige bewoning.

In het middengebied zouden weiden va biologsich gras kunnen worden
gecombineerd met recreatie.

Na een handige ruilverkavelingsactie in het middengebied zou wellicht één boer
kunnen starten met biologische teelt. Gezien de eisen die vanaf 2001 gesteld gaan
worden aan produkten die het eco-keurmerk mogen voeren, is het het onderzoeken
waard of het kweken van biologsich uitgangsmateriaal in dit gebied mogelijk is.

Het is ook den-kbaar dat de huidige grondeigenaren van het middengebied hun
gezamenlijke grond, danwel in delen, verpachten aan iemand die geï,nteresseerd is in het
uitoefenen van een biologisch landbouwbedrijf.

De samentralg die in het middengebied bereikt zou kunnen worden tussen wonen,
landbouw, sanitatie, natuur en recreatíe zou een unieke kenrris kunnen voortbrengen.
Deze kennis kan aadeiding zijn tot het oprichten van een kennlscentrum met
informatie over, en onderzoek naar geaoemde sarnenhang en onderwerpen.
In het kader van onderzoek kan ook gedacht worden aal het kweken van ecologische
vis.

Het oprichten val een kenniscentrum maalt het werven val fondsen om het
middengebied te kunnen ontwikkelen als een proef-tuin-boerderij-woonoord makkelijker.

Om vat te kunÍren krijgen op deze potentie van het middengebied zou er een werkgroep
moeten worden opgericht die initiatieven neemt om informatie te verkrijgen. Dit zou
kunnen met ondersteuning varr studenten van de Universiteit van Wageningen.
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Onderzoeks- en ontwikkelingsproject voor verwerking zwart-afualwater op locatie.

Wat betreft de voorgestelde nieuwbouw kan worden gedacht aan:

,. 5sfisiding van zwart en grijs water bimen de woningen
b. afzonderlijke behandeling van het zwarte water, zo mogolijk tezamen met

organisch vast afral, m.b.v. een vergistingsinstallatie. Een installatie voor
*"o6o6 $,qningen waardoor de installatie groter wordt (10 m3Àuis), hoe lager
de investeringen en hoe beter de mogelijkheden worden op bijv. winning en
gebruik van biogas. Overwogen zou kunnen worden m.b.t het zwaÉe water
in eerste instantie te volstaan met een slurrieverz amelsysteem waarin het
sccent tigt op afscheiding en opslag van vaste bestanddelen en niet op
vergisting ervan. De geaccumuleerde slurrie kan hieruit periodiek worden
verwijderd en vervolgens worden gestabiliseerd in een grotere centrale

'dorosvergistinssinstallatie', wsàrin bij voorkeur ook het ingez*melde vaste
organisch afval wordt vergist

c. In ondenoek dat wordt uitgevoerd in een laboratorium wordt ondertussel
bestudeerd hoe het effluent van die veuameltanks kan worilen behandeld,
o.a. voor terugwinning van meststoffer.

d. Getracht zou kunnen worden op termijn ook bestaande woningen aan te
sluiten waarin scheiding van zwart en grijs water nog niet wordt toegepast,
mrar die trog wel over een septic tank beschikken waarin vaste bcstanddelen
kunnen worden afgescheiden.

e, Irr een vooronderzoek zou lmnnen worden geihventariseerd welke huizen
' nog over een toegsnkelijke septic tank beschikken,

In Den Andel ligt naar de mening van team 2X een unieke mogelijkheid om ia een kleine
gemeenschap, en met aotieve participatie van die gemeenschap, een samenhangend ruimtelijk
beleid te voeren m.b.t. genoemde zaken in een concrote situatie. Gezien het grote belang daÉ

zowel in de publieko als pdvate sector, in toenemende mate gegeven wordt aan het bereiken
van "meer duurzaarrheid', mag er van worden uitgegaan dat financiering zal kunnen worden
gwonden voor ontwikkelingswolg onderzoek en projeoten als in Den Andel.
Zo wor& eÍ sinds diljaar in het kader van een ovorheidsfinancieringsprogramma (EET)
voorbereidend ondeÍzoek verricht naar het realisersn van "Decentrale Sanitatie en
Hergebruik'. Doel van dit project is een systeem te ontwikkelen waarblj het lokaal
geproduceerde afral en afvalwater ook zoveel mogelijk 'op die plek' wordt behandeld om op
teÍmijn t€ komen tot eeir veel preventievere aanpak m.b.t. milisugsssheming enerzijds en tot
een beperking van transpoÍt van afral en afvalwater anderzijds.
De behandeling die daarbij wordt nagestreefd dient te voldoen aan eea aantal criteri4 zoals
hoge effectiviteit, zo goedkoop mogetjk, laage levensduur, goed inpasbaar op de locatie.
Tevens wordt gestreefd mar terugwinning en hergebruik van waardevolle grondstoffen.
Gezien het aantal uitéénlopende situaties in de praktijk en gelet op de e.norme investeringen
die de afgelopen decennia zijn gedaan in het aanleggen van riolerings- en
afualwaterzuiveringsinstallaties is het duidelijk dat er een lange weg moet woÍden gegaan.

Àdvies: start een projectgroep in het dorp die contact onderhoudt met de afdeling
Milieu Technologie Wageningen en waar nodig begeleiding vraagt om geld te geneÍeren voor
onderzoek en implementatie in nieuw- en oudbouw situatie.
Den Andelse siutatie kan als 'tekkeÍ' fi.rngeren.


