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Samenvatting
Bewonersinitiatieven de Spoortuin, Ieders Tuin en de Pluktuin (onderdeel van ProGroen) hebben zich
verenigd als initiatiefgroep Essenburgpark met als doel het behouden en vervolgens ontwikkelen van
het Essenburgpark als een groene toegankelijke plek die financieel onafhankelijk is. De gemeente
Rotterdam zal de kavels van het voormalig NS-terrein, gelegen naast Rotterdam Centraal tussen de
RFC-weg en het spoor, overnemen. De initiatiefnemers zullen in de toekomst het park mogen
beheren en willen weten op welke manier exploitatie van stadsgroen te realiseren valt. Deze studie
heeft hiervoor allereerst een analyse gemaakt van functies die stadsgroen kan leveren voor de
omgeving. De door de initiatiefnemers gekozen functies historisch karakter, biodiversiteit, esthetiek,
stilte, waterberging en alternatieve energie worden in dit rapport behandeld in een bredere
natuurwetenschappelijke context. Ook behandelt dit rapport een functieanalyse waarin elementen
voor deze functies worden gecombineerd om de gewenste functies optimaal te realiseren. Daarna
zijn mogelijkheden tot exploitatie opgesteld. Hieruit is voortgekomen dat het realiseren van de
meeste functies mogelijk is door effectief gebruik te maken van combinaties van elementen. Het
rapport laat zien, op basis van de functieanalyse en de opgegeven kaders en eisen, dat de wens van
de initiatiefnemers om als park financiële onafhankelijkheid te realiseren uitdagend is. Echter, de
conclusies die uit dit rapport worden ten eerste getrokken op een selectie van stadsnatuurfuncties
en baseren zich ten tweede op exploitatiemogelijkheden vanuit een natuurwetenschappelijk
perspectief. De maatschappelijke context van stadsnatuur is in dit rapport minder behandeld en
biedt mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Vervolgonderzoek is daarbij afhankelijk van hoe de
initiatiefnemers de resultaten in dit rapport benutten.
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Woordenlijst
Alternatieve energie: alle energievormen
verschillend van de klassieke energievormen,
namelijk fossiele brandstoffen (kolen, gas en
olie), nucleaire brandstoffen en grootschalige
waterkracht (Alternatieve Energie, 2009).
Anaerobe compostering: compostering in
afwezigheid van zuurstof.
Autonomie: de vrijheid
beslissingen te nemen.

om

zelfstandig

Biomassa: het drooggewicht van planten en
bomen in een ecosysteem (kan gebruikt
worden
voor
energieopwekking
door
verbranding, vergassing of vergisting) (Milieu
Centraal, 2015).
Biomeiler
(compostverwarming):
grote
composthoop
waaruit
warmte
wordt
onttrokken die nuttig gebruikt kan worden.
Energieomzetting vindt plaats in buizen gevuld
met water (warmtewisselaar) (De Groene
Musketiers, 2015)
Duurzaamheid:
een
combinatie
van
economische, ecologische en maatschappelijke factoren.

om onderhoudskosten te dekken en daardoor
zo min mogelijk afhankelijk zijn van subsidies.
Functies: identificeerbare gebruiksvormen en
waarderingen van een natuurlijke element.
Kan zowel uit fysieke als mentale baten voor
individuen en de samenleving uit bestaan.
Goederen: in de context van het verslag
betreft dit zowel goederen en diensten.
Ideële doelstellingen: handelingen die in
overeenstemming zijn met het gedachte goed
van de initiatiefnemers van het Essenburgpark.
Plant-e:
innovatief
concept
waarbij
elektriciteit uit planten wordt opgewekt.
Rivaliteit: als een persoon een goed gebruikt
en dit ten koste gaat van de mogelijkheden
van anderen om hetzelfde goed te gebruiken.
Uitbaten: handelen gericht op commerciële
exploitatie. Het rendementsdenken overheerst hierbij.
Veedrenkingsnormen: bepalingen voor de
kwaliteit
van
het
drinkwater
die
watergebieden bieden aan het vee.

Esthetiek: afgeleide van de zintuigelijke
waarneming die zich bezighoud met
schoonheid en kunst.
Exclusiviteit: het gebruik van goederen en
diensten voorbehouden aan personen die
ervoor hebben betaald.
Exploitatie: gebruik maken van de functies op
een manier waaraan geld kan worden verdient.
Financiële onafhankelijkheid: het gebruiken
van goederen en diensten die het park levert
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1. Introductie
De geleidelijke vergroening van steden en het terugwinnen van stadsnatuur op bebouwing kan
worden gezien als een globale trend aangespoord door de economische crisis van 2007, waarbij
stukken grond braak kwamen te liggen en de voedselprijzen stegen (De Zeeuw, Van Veenhuizen, &
Dubbeling, 2011). Wanneer basisbehoeften echter niet zozeer in het geding zijn, ontstaan groene
initiatieven meer uit wens dan uit noodzaak. Vergroening van steden kan tevens het verlangen zijn
van stedelijke burgers naar een nauwere relatie tussen mens en natuur (Jacobi, Drescher, & Amend,
2000). Persoonlijke visies, identiteiten of ontevredenheid van burgers over huidig ruimtegebruik
spelen een rol bij betrokkenheid bij stadsgroen. Er zijn vier motieven te identificeren voor de
behoefte van burgers aan groen in de stad, namelijk leefbaarheid, gezondheid, economie en natuur.
De vele voordelen die stadsgroen met zich meebrengt sluiten hierop aan. Welzijn, gezondheid,
toerisme en recreatie zijn in kaart gebracht als positieve effecten van stadsgroen voor individuen
(Emberger, 2013; Vreke, Donders, Salverda, & Veeneklaas, 2006). Op maatschappelijk niveau zijn er
op de volgende terreinen baten gevonden: leefbaarheid, sociale veiligheid en cohesie, stilte,
regionale identiteitsvorming, lokale economie, lokale voedselzekerheid, energiebesparing,
milieukwaliteit, waterhuishouding en biodiversiteit. De zoektocht van stadsburgers naar een
nauwere relatie met natuur wordt steeds belangrijker voor de rijksoverheid. Door afnemende
overheidsbudgetten voor natuur en landschap en decentralisatieprocessen is het nodig dat lokale
actoren meer verantwoordelijkheid nemen voor natuurbeheer (Veeneklaas, Salverda, & van Dam,
2012). De vele groene burgerinitiatieven in Nederlandse steden laten zien dat burgers ook
daadwerkelijk bereid zijn deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Een voorbeeld hiervan, dat
centraal staat in dit rapport, is het Essenburgpark in Rotterdam.
Het Essenburgpark is gelegen nabij het Centraal Station van Rotterdam, in de wijk het Nieuwe
Westen (stadsdeel Delfshaven) (zie appendix 1). Dit park is een missende schakel van een groene
strook van 6 kilometer door Rotterdam en zal verbonden worden met de Heemraadssingel en het
Roel Langerakpark. Dit beoogde lintpark loopt van het Centraal Station naar de Maas (Veer et al.,
2011) en het past binnen de trend van ‘stadsgroen’ zoals die te zien is in andere plaatsen als New
York (‘High Line’), Parijs (‘La Promenade Plantée’) en Berlijn (‘Naturpark Schöneberger Südgelände’).
Bewonersinitiatieven de Spoortuin, Ieders Tuin en de Pluktuin (onderdeel van ProGroen) hebben zich
verenigd als initiatiefgroep Essenburgpark (vanaf december 2015 officieel Stichting Essenburgpark)
met als doel het behouden en vervolgens ontwikkelen van het Essenburgpark (zie figuur 1) als een
groene toegankelijke plek die financieel onafhankelijk is (zie Woordenlijst voor definitie). Met het
aannemen van de moties ‘Help het ons zelf doen’ en ‘Hark geld binnen voor het Essenburgpark’
aangenomen (Gemeenteraad Rotterdam, 2015) is het zeker dat de initiatiefgroep van Essenburgpark
in de toekomst het park mag beheren binnen de door de gemeente opgegeven kaders.
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Figuur 1 Kaart Essenburgpark

Voor een duidelijk toekomstplan hebben de initiatiefnemers van het Essenburgpark de
Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit gevraagd onderzoek te doen naar
ontwikkelingsmogelijkheden voor een toekomstbestendig park, zodanig dat het park een groene
ruimte blijft waar geen bebouwing plaats zal vinden (Alterra, 2015). Dit Academic Consultancy
Training project voert een deelopdracht uit in naam van de Wetenschapswinkel. De initiatiefnemers
van het Essenburgpark hebben aangegeven geen experts te zijn op het gebied van exploitatie van
stadsgroen. Waar zij behoefte aan hebben is kennis en creativiteit omtrent manieren waarop
stadsgroen in het Essenburgpark geëxploiteerd kan worden. De probleemstelling daarbij is als volgt:
Het ontbreekt de initiatiefnemers van het Essenburgpark aan kennis over exploitatie van stadsgroen
waarbij ecologische en maatschappelijke waarden gerespecteerd worden. Het doel van dit
onderzoek is het leveren van verschillende mogelijkheden voor de ontwikkeling van het
Essenburgpark.
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben we de volgende hoofdonderzoeksvraag geformuleerd:
Hoe kan exploitatie van stadsgroen in het Essenburgpark worden gerealiseerd?
Aansluitend bij deze hoofdvraag zijn de volgende sub-vragen opgesteld:






Welke ecologische functies kan het Essenburgpark leveren?
Welke functies vinden de initiatiefnemers van het Essenburgpark belangrijk?
Op welke manier beïnvloeden de functies van het Essenburgpark elkaar?
Wat voor impact hebben de functies op inrichting en beheer van het Essenburgpark?
Hoe kunnen de functies van het Essenburgpark geëxploiteerd worden?

De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt de methodologie beschreven. In
hoofdstuk 3 wordt het theoretisch kader dat we hebben gebruikt uitgelegd. Hoofdstuk 4 tot en met 7
bestaan uit een functieanalyse, wat de kern is van het rapport. Omdat niet alle functies behandeld
kunnen worden in dit rapport, zijn de initiatiefnemers gevraagd om te kiezen welke functies
essentieel zijn voor het Essenburgpark (zie hoofdstuk 4). In hoofdstuk 4 worden de functies van het
Essenburgpark individueel uiteengezet en hun belang in een bredere context geplaatst. Daarnaast
worden er mogelijke toepassingen in het park genoemd om de functies te realiseren. Hoofdstuk 5
behandelt de onderlinge beïnvloeding van de functies. In hoofdstuk 6 wordt gekeken wat de
gevolgen van invulling van de verschillende functies van het park kunnen zijn voor wat dit betekent
voor beheer en de ruimtelijke inrichting van het park. In hoofdstuk 7 worden de kosten en baten van
aspecten omschreven die naar voren zijn gekomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 8 beslaat de discussie
en conclusie.
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2. Methodologie
Om de hoofd- en deelvragen van dit project te kunnen beantwoorden is er wetenschappelijke
literatuur bestudeerd en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Als wetenschappelijke literatuur zijn
artikelen en verscheidene projectrapporten gebruikt.
Kwalitatief onderzoek heeft plaatsgevonden in de vorm van semigestructureerde interviews met
verschillende stakeholders en deskundigen. Deze uitwisselingen waren gericht op het verkrijgen van
informatie en suggesties voor het rapport. De volgende stakeholders van het Essenburgpark project
zijn geïnterviewd:




De initiatiefnemers van het Essenburgpark;
Jan van Kooten, afdeling Stadsontwikkeling van gemeente Rotterdam;
Marit Meier, adviseur van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

De visie en ideeën voor het Essenburgpark zijn meegenomen in de ontwikkeling van
exploitatiemogelijkheden voor het Essenburgpark. Verder zijn er ter verbreding van het project open
gesprekken gevoerd met aanwezigen bij het Kennislab 'Urban Agriculture is Here to Stay' van het
Stedennetwerk Stadslandbouw en met onderzoeker stad-land relaties Marcel Vijn (Wageningen
Universiteit). Ook hebben we telefonische interviews gehouden met Josine van den Bogaard (GGD
Rotterdam Rijnmond) en Nienke Bouwhuis (Ontwerperscollectief Krachtgroen). Open gesprekken
met natuur- en milieueconoom Frank Veeneklaas hebben bijgedragen aan de wetenschappelijke
verdieping van dit rapport. Het ondervragen van al deze verschillende partijen heeft dit onderzoek
een multidisciplinair karakter gegeven en heeft zo bijgedragen aan een compleet beeld van de
mogelijkheden en beperkingen voor de ontwikkeling van het Essenburgpark. De gevonden resultaten
gelden specifiek voor de context van het Essenburgpark, maar de uitgewerkte functies en elementen
kunnen ook van toepassing zijn voor andere stadsgroenprojecten in Nederland of daarbuiten. Op
deze manier kunnen de uitwerkingen in dit onderzoek als kennis- en inspiratiebron dienen.

Pagina | 4

REALISATIE PROJECT ESSENBURGPARK

Pagina | 5

REALISATIE PROJECT ESSENBURGPARK

3. Theoretisch kader
De theoretische concepten ‘functies’, ‘exploitatie’ en ‘duurzaamheid’ zijn van belang om
ontwikkelingsmogelijkheden voor het Essenburgpark te creëren. Zij vormen de theoretische basis van
dit rapport en worden hieronder toegelicht.

3.1.

Functies

Het toekennen van een waarde aan stadsgroen lijkt ingewikkeld. Om tot het toekennen van waarde
te komen, is het noodzakelijk allereerst functies van natuur en landschap te identificeren. Een
entiteit in de natuur of een landschap heeft namelijk geen waarde als de functie ervan onbekend en
dus onbenut is. Binnen dit onderzoeksproject is het uiteenzetten van potentiële functies van het
Essenburgpark tevens een doel. Met de term functie wordt in dit rapport verwezen naar
identificeerbare gebruiksvormen of waarderingen van een natuurlijk element of een combinatie
daarvan (Klijn, Buij, Dijkstra, Luttik, & Veeneklaas, 2000). Functies beslaan zowel fysieke als mentale
baten voor individuen en de samenleving (Veeneklaas et al., 2012). Voorbeelden van functies in de
vorm van ruimtegebruik zijn waterberging, koolstofdioxideopvang en delfstoffenwinning.
Voorbeelden van functies in de vorm van waarderingen zijn persoonlijke identiteitsontwikkeling,
donkerte en uitzicht. Voedselproductie, genetische diversiteit, creativiteit en inspiratie zijn andere
functies van groen (De Groot, Wilson, & Boumans, 2002).

3.2.

Exploitatie

Stadsnatuur levert een scala van goederen en diensten. Om deze aan gebruikers, en daarmee
mogelijke betalers, te koppelen, worden in de economie vier soorten goederen en diensten
onderscheiden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen rivaliteit en exclusiviteit (zie tabel 1).
Rivaliteit houdt in dat als een persoon een goed gebruikt dit ten koste gaat van de mogelijkheden van
anderen om hetzelfde goed te gebruiken. Exclusiviteit hangt af van of gebruikers wel of niet kunnen
worden uitgesloten van het gebruiken van een goed (Silvis & Van der Heide, 2013). Combinaties van
rivaliteit en exclusiviteit leveren vier ‘goederen’: private goederen, clubgoederen, collectieve
goederen en publieke goederen. Exploitatie is het geld dat verdiend wordt aan de goederen die de
functies van het park leveren.
Tabel 1 Classificatie van goederen (Silvis & Van der Heide, 2013)

Rivaliteit
Ja
Nee
Exclusiviteit Ja
Privaat goed
Clubgoed
Nee Collectief goed Publiek goed
Het plukken en verkopen van fruit of het produceren van energie zijn voorbeelden van private
goederen die kunnen worden geleverd door een parkfunctie als voedselproductie. Consumenten
kunnen worden uitgesloten van het nuttigen van deze goederen en de consumptie ervan reduceert
de mogelijkheid tot consumptie voor andere gebruikers. Deze functie is makkelijk te exploiteren als
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er een markt voor is. Het natuurterrein zou ook clubgoederen kunnen leveren, door bijvoorbeeld
entree te vragen met het oog op de functie van ecotoerisme. Het gebruik van een persoon
vermindert het gebruik van een ander in principe niet, maar mensen kunnen wel worden uitgesloten
van toegang als geen entree wordt betaald. Dit is een bruikbare manier om een geldstroom te
genereren voor niet tastbare functies van groene ruimtes. Een voorbeeld van een functie die een
collectief goed levert in het park is ruimte. Aangezien het park openbaar is kunnen mensen niet
worden uitgesloten van toegang tot het park. Wel geldt dat het gebruik door een persoon het
gebruik door anderen negatief kan beïnvloeden, bijvoorbeeld als door een grote groep de ruimte
afneemt van andere individuen in het park. Functies die collectieve goederen leveren hebben een
gebrek aan toezicht en overbenutting als valkuil, zoals wordt omschreven in de ‘Tragedy of the
Commons’ (Hardin, 1968). Verreweg de meeste functies van stadsgroen leveren publieke goederen
op. Voorbeelden hiervan zijn een mooi uitzicht of stilte. Er is echter geen markt voor deze twee
laatstgenoemde soorten goederen en dat maakt het moeilijk er via een directe cashflow aan te
verdienen. Het is vooralsnog de taak van de overheid om deze functies te behouden (Silvis & Van der
Heide, 2013). In de opkomende participatiesamenleving, die weerklank vindt in het
Essenburgparkinitiatief, is het van belang economische waarde te benutten om deze functies op een
onafhankelijke manier te kunnen behouden. Het beschrijven van de mogelijke functies van het
Essenburgpark is daarom een eerste stap.

3.3.

Duurzaamheid

De initiatiefnemers van het Essenburgpark vinden het belangrijk dat de exploitatiemogelijkheden van
het Essenburgpark een duurzaam karakter hebben. De eerste en meest bekende definitie van
duurzame ontwikkeling komt uit het Brundtland rapport: “Sustainable development is development
that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet
their own needs” (United Nations World Commission on Environment and Development, 1987).
Naast het niet erg concrete karakter van deze beschrijving, is de term duurzaamheid in het algemeen
controversieel wegens de vele verschillende definities van duurzaamheid die gehanteerd worden.
Duurzaamheid is dus zeker niet een objectief begrip. Een citaat uit een ander rapport van de
Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling kan helpen om meer grip te krijgen op het concept
van duurzaamheid: “Development is a multidimensional undertaking to achieve a higher quality of
life for all people. Economic development, social development and environmental protection are
interdependent and mutually reinforcing components of sustainable development” (United Nations
General Assembly, 1997). Deze definitie van duurzame ontwikkeling noemt economie, maatschappij
en milieu als drie onlosmakelijk verbonden dimensies van duurzaamheid (zie figuur 2). Duurzame
ontwikkeling kan dus gezien worden als de balans die nodig is tussen de sociale, economische, en
ecologische dimensies van duurzaamheid.
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Figuur 2 De drie dimensies van duurzaamheid

Het gebeurt vaak dat men alleen de focus legt op twee van de drie dimensies en in zulke gevallen
wordt er niet voldaan aan complete duurzaamheid. Dit ziet er als volgt uit (Circular ecology, 2015):




Sociaal + economisch = gelijkheid
Sociaal + ecologisch = leefbaarheid
Economisch + ecologisch = rendabiliteit

De basis van de duurzame ontwikkeling naar financiële onafhankelijkheid die de initiatiefnemers van
het Essenburgpark voor ogen hebben, heeft een overwegend ecologisch karakter (Persoonlijke
communicatie met de initiatiefnemers van Essenburgpark, 2015). Binnen dit project lijkt rendabiliteit
de nadruk te hebben. De sociale dimensie van duurzaamheid is echter ook van belang, aangezien het
Essenburgpark aantrekkelijk moet zijn voor omliggende wijken en Rotterdam in het algemeen. Dit
vergroot het draagvlak van het project en de beschikbaarheid van vrijwilligers voor beheer van het
park. Het creëren van verdienmodellen voor het Essenburgpark die tevens sociale en ecologische
aspecten meenemen, betekent dus een zoektocht naar een balans tussen de drie dimensies van
duurzaamheid.
Het optimum waarin de drie dimensies van duurzaamheid overlappen (zie figuur 2), is vaak niet
haalbaar. De uitvoering van een project op alle drie de dimensies van duurzaamheid is een uitdaging.
Het realiseren van meerdere dimensies van duurzaamheid betekent in de praktijk dat er
compromissen moeten worden gesloten. Kiezen voor drie dimensies van duurzaamheid betekent
niet alleen dat de hoeveelheid middelen om deze te bereiken, zoals tijd en geld, per soort
duurzaamheid lager is, maar ook dat er spanning ontstaat tussen de verschillende soorten
duurzaamheid. Economische duurzaamheid kan, bijvoorbeeld, ecologische duurzaamheid
ondermijnen wanneer zulke economische duurzaamheid wordt behaald door middel van ontginning.
Sociale duurzaamheid kan afbreuk doen aan economische duurzaamheid wanneer de kosten voor
leefbaarheid te hoog worden. Per situatie zijn sociale, economische en ecologische duurzaamheid
dus verschillend van toepassing.
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Omdat het creëren van een balans in de drie dimensies van duurzaamheids lastig is voor het
Essenburgpark, wordt de basis van de uitwerking binnen dit rapport niet gevormd door de drie
dimensies van duurzaamheid, maar door enkele gewenste functies van het park. Deze functies
verschillen van karakter en passen dus op een verschillende manier binnen het concept
duurzaamheid. Meer hierover is te vinden in hoofdstuk 4.
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4. Functieanalyse
4.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste functies één voor één geanalyseerd op de voordelen voor het
Essenburgpark, waarbij verschillende toepassingen om deze functie te realiseren zijn geïdentificeerd.
Uit de literatuur blijkt dat de functies, die stadsnatuur heeft, om praktische redenen veelal worden
samengevoegd (De Groot et al., 2002; Klijn et al., 2000). Uit de classificatie gemaakt door de Groot et
al. (2002) hebben wij naar eigen inzicht de relevante functies voor het Essenburgpark geselecteerd
(zie tabel 2). De dikgedrukte functies zijn de functies die de initiatiefnemers hebben aangegeven als
prioriteiten van het park, namelijk historisch karakter, biodiversiteit, esthetiek, stilte, waterberging
en alternatieve energie.
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3, ligt in dit rapport de nadruk op ecologische en economische
duurzaamheid (rendabiliteit). De door de initiatiefnemers geselecteerde functies voor het
Essenburgpark lijken inderdaad overwegend ecologisch van karakter. Tijdens het analyseren van de
functies is er rekening gehouden met de duurzaamheidsfocus van de initiatiefnemers. Er is zo veel
mogelijk gekeken naar exploitatiemogelijkheden die binnen de ecologische dimensie van
duurzaamheid passen.
Tabel 2 Overzicht van mogelijke functies die het Essenburgpark kan leveren – de dikgedrukte functies zijn de door de
initiatiefnemers gekozen functies (De Groot et al., 2002; Klijn et al., 2000).

Functie
Productiefuncties
Voedsel
Grondstoffen
Alternatieve energie
Regulatiefuncties
Nutriëntenregulatie
Zuivering
Biodiversiteit
Licht/donker
Seizoen dynamiek
Waterberging
Hittebestrijding
Informatiefuncties
Esthetiek
Historisch karakter
Stilte
Ruimte
Recreatie/ecotoerisme
Educatie
Gezondheid

Omschrijving
Zonne-energie omgezet in eetbare planten en dieren
Stoffen uit de natuur zoals hout en aarde
Energie uit onuitputtelijke bronnen
Kringloop van nutriënten
Reiniging van water, lucht en bodem
Variatie aan levensvormen
Weinig lichtvervuiling, natuurlijk tijdsverloop
Veranderend landschap door de jaargetijden heen
Regulatie van wateroverschotten
Zomertemperaturen temperen
Aantrekkelijkheid van het landschap
Historische betekenis van het landschap
Afwezigheid van storende geluiden
Fysieke vrijheid
Recreatief gebruik van het landschap
Kennisoverdracht over en in de natuur
Mentaal en fysiek menselijk welzijn
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4.2.

Historisch karakter

4.2.1. Inleiding
Historische elementen in een landschap kunnen bijdragen aan de waardering van de betreffende
locatie. Bijzondere plekken en monumenten verkrijgen een symbolische waarde voor de gebruiker en
dienen als oriëntatiepunten in tijd en ruimte. De geschiedenis kent vele veranderingen in
landschapsformatie, met name in Europa. Oorzaken voor veranderingen in een landschap zijn
voornamelijk te herleiden tot populatiegroei, urbanisatie en verhoogde mobiliteit. Gevolgen hiervan
worden vandaag de dag gezien als negatieve ontwikkelingen, vanwege het verlies aan diversiteit,
coherentie en identiteit van landschappen. Deze karakteristieke factoren voor traditionele culturele
landschappen verdwijnen momenteel in toenemende mate. Moderne ontwikkelingen worden
hierdoor op het gebied van cultuurhistorische waarde als niet-duurzaam gekenmerkt. Het behouden
van overblijfselen van traditionele landschappen staat steeds meer onder de aandacht om
symbolische en cognitieve waarden via een visuele beleving door te geven (Antrop, 2005).
Cultuurhistorische waarden die mensen hechten aan een landschap kunnen wel uiteen lopen. In een
onderzoek in Canada werd gevraagd aan mensen van diverse etnische achtergronden welke
elementen in een natuurlijk systeem zij als waardevol kenmerkten. Hierop werd consistent anders
invulling gegeven door de verschillende bestudeerde bevolkingsgroepen. Dit betekent dat wat voor
de ene groep een waardevol cultuurhistorisch landschap is, voor een ander van minder waarde is. Dit
is relevante informatie voor planning en indeling van openbare ruimtes, waarin de cultuurhistorische
waarden worden meegenomen (Fraser & Kenney, 2000).
Landschappen in de buitenranden van steden lijken de cultuurhistorische waarden te verwaarlozen
en in deze gebieden heerst voornamelijk het kortetermijndenken voor landschapsplanning. Toch
hebben al deze landschappen een geschiedenis, waarvan de kennis gebruikt kan worden om de
cultuurhistorische waarden te re-integreren (Palang, Spek, & Stenseke, 2011).
De ontwikkeling van het Zuid-Hollandse landschap wordt
in het rapport van Veer et al. (2000) benoemd. In het
tijdperk van het subboreaal (ca. 5660-2400 voor Chr.) was
het westen van Nederland een moerasgebied. Dit moeras
werd in een later tijdperk van het subatlaticum (ca. 2400
voor Chr. tot nu) zo nu en dan in de riviermonden
overspoeld door de zee. Langs de oevers van de ontstane
geulen werd klei en zand afgezet, die de hogere delen van
het veenlandschap werden.
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“Het blijkt wel dat aan de aanvang
van de occupatie van de menselijke
groep hier een bestaan moest
trachten op te bouwen in een
waterrijk gebied, dat grotendeels
op ongeveer gelijke hoogte met de
zeespiegel of niet ver daarboven
was gelegen, en waarop de zee zijn
vernielende werking uitoefende.”
(Keuning, 1970: 51)
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Figuur 3 Koolstofdioxide uitstoot en opslag in Nederland (Klijn et al., 2000)

Mensen begonnen het drassige gebied te ontginnen vanaf 800 na Chr. voor landbouw (Stichting
Landschapsbeheer Zuid-Holland, 2003). Sloten en greppels werden gegraven voor de afwatering.
Ontwatering zorgde er ook voor dat het veen inklonk en opnieuw te nat werd voor akkerbouw.
Veeteelt bleef over als agrarische activiteit, omdat gras wel kan groeien onder natte omstandigheden.
In de 12e eeuw vond er grootscheepse ontginning plaats, maar ook dat zorgde ervoor dat het veen
steeds verder inklonk. Dijken werden gebouwd ter
bescherming van de kwetsbaar geworden gebieden. Dit
“Bij diepere ontwatering zakt het
proces heet ook wel maaivelddaling en is een gevolg van
grondwater dieper weg en komt de
de lagere waterstand. De bovengrond, die als het ware op
lucht dieper in de grond. Het aan
het grondwater dreef, zakte door zijn eigen gewicht in.
zuurstof blootgestelde organisch
Het veen kwam droog te staan door de peilverlaging en
materiaal wordt afgebroken en
gewasverdamping. Hierdoor veranderde de structuur en
verdwijnt als CO2 de lucht in. In al
samenstelling van het oorspronkelijk maagdelijke veen en
die eeuwen dat het
daardoor is het proces onomkeerbaar. Echter, het proces
veenweidegebied al zakt is de
van oxidatie is het grootste nadelige gevolg van ontginning.
vertering van het veen de
Deze processen vinden vandaag de dag nog plaats (zie
belangrijkste oorzaak van de
figuur 3) en zullen in de toekomst doorgaan totdat al het
maaivelddaling.”
veen verteerd is, met alle negatieve gevolgen van dien
(Akker, 2005)
(Akker, 2005).
4.2.2. Cultuurhistorisch landschap van het Essenburgpark
De ontginningsprocessen hebben het cultuurhistorisch landschap in de regio van het Essenburgpark
bepaald (Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland, 2003). Specifieke kenmerken van Zuid-Holland
zijn strokenverkaveling met smalle sloten die het water afvoeren. Erfbeplanting bestaat uit bomen
die natte omstandigheden kunnen verdragen, zoals leilinden of kastanjes, knotessen, -wilgen en
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-iepen en hoogstamfruitboomgaarden. Lijnvormige beplanting bepaalde het landschap en had
voornamelijk praktische functies. Houtsingels zorgden voor windkering, visuele afscherming en
eigendomsafbakening en ze werden genoemd naar de boomsoort waar deze uit bestond. Hierbij kan
gedacht worden aan de boerderij Essenburg. In het Zuid-Hollandse veenweidegebied kwamen met
name hakhoutsingels voor met knotbomen, zoals wilgen, essen of elzen. Het hout werd vervolgens
gebruikt voor bezems, bonenstokken, hekwerken of brandstof. Ook hagen waren een belangrijk
element in het landschap. Hagen dienden onder meer als veekering, afrastering tussen weilanden en
structuur op het erf. Meidoorns gebruikte men vroeger omdat het zich goed liet snoeien en een
dichte haag met doornen opleverde. Als laatste veelvoorkomend landschapsbepalend element in
Zuid-Holland benoemt Stichting Landschapsbeheer in de brochure uit 2003 de solitaire bomen. De
wilg, kastanje en es waren veelvoorkomende solitaire bomen. Ze dienden als windkering,
bliksemafleiding, houtproductie of sierboom (zie figuur 4).

Figuur 4 Essenlaan – 'Lane Near a Small Town', geschilderd door Alfred Sisley

Verschillende elementen kunnen het historisch karakter realiseren in het Essenburgpark. Denk hierbij
aan het introduceren van hakhoutsingels langs de RFC-weg, het aanplanten van een wilgenbos op de
drassige meer laaggelegen gedeeltes van het park en aan het vlechten van meidoornhagen langs
wandelpaden. Ook kan worden gedacht aan het planten van een solitaire boom, zoals de es, op een
prominente plaats in het park.

4.3.

Biodiversiteit

4.3.1. Inleiding
Rijkdom in variatie van soorten binnen een gebied geeft een ecologische waarde aan het gebied dat
van belang is voor diverse functies met betrekking tot natuurbeleving en welzijn. Soorten die op
andere plekken in de stad niet voorkomen, kunnen een kans op voortbestaan krijgen binnen een
park. Een grote biodiversiteit zorgt daarbij voor een leefomgeving die bestand is tegen invloeden van
buitenaf en een belangrijke functie heeft binnen een stadsomgeving. Weersinvloeden die een directe
bedreiging voor mensen vormen, zoals hitte, stormwind en overstromingen, worden afgezwakt door
de aanwezigheid van natuur (De Groot et al., 2002).
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Functies om de opwarming van stadsdelen te verminderen, kunnen baat hebben bij een toename
van de aanwezige biomassa. De weerbaarheid van de natuur wordt daarbij groter door een grotere
biodiversiteit en dit kan leiden tot een afname in de hoeveelheid onderhoud die nodig is binnen een
park. Biodiversiteit zorgt er daarnaast voor dat de productiehoeveelheid biomassa toeneemt (Isbell
et al., 2015).
De biodiversiteit in de bodem is belangrijk voor de bodemkwaliteit, die het leven van planten
bovengronds mogelijk maakt. Deze diversiteit blijft veelal verborgen voor de bezoekers van een
stadspark en alleen de indirecte gevolgen voor de biodiversiteit zijn zichtbaar (Mueller et al., 2016).
Als aandacht wordt besteed aan het zichtbaar maken van deze diversiteit, door bijvoorbeeld
transparante mierenhopen of grote kijkglazen waarin het bodemleven vergroot wordt weergegeven,
kan hierin meer inzicht worden gegeven.
4.3.2. Abiotische factoren
De onderlinge competitie tussen verschillende planten- en diersoorten maakt het mogelijk dat de
levende natuur (biotische factoren) kan reageren op de niet-levende natuur (abiotische factoren).
Natuurbeheer gaat daarbij per definitie gepaard met ingrijpen in de natuurlijke ontwikkeling van een
gebied. Een grondsoort die rijk is aan nutriënten (abiotisch) leidt er toe dat snelgroeiende planten de
strijd naar zonlicht winnen ten koste van langzaam groeiende planten (biotisch). De snelgroeiende
planten, ook wel pionierssoorten genoemd, beschikken veelal over wijdvertakte wortels en een groot
bladoppervlak. De pionierssoorten zijn ook de eerste soorten die verschijnen na ingrijpende
gebeurtenissen in een landschap. Natuurlijke voorbeelden hiervan zijn bosbranden, overstromingen
en aardverschuivingen. Een niet-natuurlijk voorbeeld betreft de situatie bij braakliggende terreinen
na gebruik als landbouw- of woongebied (W. Fang et al., 2015). Dit is ook de situatie in het
Essenburgpark na grondsanering. Een korte levenscyclus en de veelvuldige vermeerdering leiden er
toe dat mensen pionierssoorten over het algemeen aanmerken als onkruiden en de aanwezigheid
ervan als ongewenst ervaren. Het dilemma hierbij is dat een volstrekt natuurlijke situatie wordt
ervaren als onnatuurlijk en dat esthetiek gaat conflicteren met biodiversiteit.
4.3.3. Verschraling en verzuring
Verschraling geeft snelgroeiende planten die veel nutriënten opnemen minder kans ten opzichte van
plantensoorten die beter op nutriëntarme gronden groeien. Begrazing door schapen en zeer lokale
veranderingen in de toplaag van de bodem vanwege ontlasting kunnen er voor zorgen dat er niches
ontstaan waarin specialistische (en dus bijzondere) planten kunnen voortbestaan (Hoogendoorn et
al., 2016).
Een verstoring in de nutriëntenkringloop kan leiden tot een verhoogde concentratie aan meststoffen,
wat een limiterende factor voor snelgroeiende planten wegneemt en het eerder genoemde effect
versterkt. Daarnaast komen deze stoffen uiteindelijk door uitspoeling en erosie in het
oppervlaktewater terecht. Met name stilstaand water in combinatie met voedingsstoffen, zoals
ammonium en nitraat, stimuleert de groei van algensoorten (Ribot, von Schiller, Sabater, & Martí,
2015). De opwarming van het water in de zomer zorgt voor een lager zuurstofgehalte en leidt tot de
afsterving van de algenpopulatie. De vertering van deze algen geeft een verdonkering van het water
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en heeft als gevolg dat het zuurstofgehalte zo laag wordt dat kleine organismen niet meer in leven
kunnen blijven (hypoxie). Deze situatie is lastig te herstellen en heeft grote gevolgen voor de
biodiversiteit (Nastac & Negreanu-Pirjol, 2015).
4.3.4. Gradiënten
Het aanbrengen van gradiënten binnen het Essenburgpark vergroot de biodiversiteit door de
habitatverandering die plaatsvindt tussen hoge en lage gebieden. De lage gebieden in het
Essenburgpark kunnen vanwege de waterbergingsfunctie onder water komen te staan. De grond
krijgt daarbij een sponsfunctie die overtollig water opneemt. Deze drassigheid stimuleert de groei
van moerasplanten. Het in stand houden of het ontwikkelen van een drasland zorgt ervoor dat
soorten die afhankelijk zijn van deze gebieden beschermd worden (Mackintosh, Davis, & Thompson,
2015). De grond in hoger gelegen gebieden is minder vochtig en hierin zal een overgangsgebied zijn
van draslandvegetatie naar riviervlaktevegetatie. In de hoogstgelegen gebieden zal erosie optreden
waarbij nutriënten worden weggespoeld bij regenval. Deze uitspoeling kan worden tegengegaan
door het planten van soorten die over lange wijdvertakte wortels beschikken (Guerra, Maes,
Geijzendorffer, & Metzger, 2016).
4.3.5. Elementen
Verschillende elementen kunnen worden toegevoegd aan het Essenburgpark om de waarneembare
biodiversiteit te vergroten. Duidelijke afbakeningen helpen bij het waarnemen van diversiteit. Daarbij
is het van belang het juiste habitat te kiezen, zodat de abiotische factoren ondersteunend zijn aan de
biotische factoren en het onderhoud minimaal blijft. Riet en wilgenbomen kunnen geplaatst worden
in drassige gebieden. Voor het voeren van eenden is het praktisch als er voorzieningen zijn om
eenvoudig dicht bij het water te komen, zodat het waterleven op die manier ook intensiever wordt
ervaren. Een bijenkorf kan gebruikt worden om de dierlijke biodiversiteit te vergroten en de
bevruchting van planten zorgt ervoor dat de weerbaarheid van het gebied vergroot wordt. De groei
van kleurrijke planten wordt hiermee vergroot, wat de perceptie van biodiversiteit ten goede komt.
Een slangenkuil en vleermuistunnel zijn duidelijke afgebakende gebieden die de ervaring van
diversiteit versterken.

4.4.

Esthetiek

4.4.1. Inleiding
De waardering van natuur vanwege zijn esthetiek is subjectief en verschillend tussen individuen. De
tijdsgeest en culturele achtergrond spelen daarin een rol. Als aan basisbehoeften, zoals eten,
onderdak, gezondheid en veiligheid, is voldaan, komt er ruimte vrij om waardering te geven aan
zaken die invulling kunnen geven aan het bestaan. Gebeurtenissen tijdens het leven kunnen de
waardering voor natuur beïnvloeden. Gevoelens van eerdere gelukkige ervaringen die plaats hebben
gevonden, geven herinneringen in het latere leven en kunnen worden opgeroepen door sensorische
stimuli, zoals ruiken en aanraken (Song, Ikei, Igarashi, Takagaki, & Miyazaki, 2015). De westerse
opvattingen over de esthetiek van natuur vinden de oorsprong in de Romantiek en dit was een
tegenreactie op de voorafgaande Verlichting. De Romantiek zette zich af tegen de industrie en de
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verstedelijking die daarmee gepaard ging. De rust en openheid van de natuur werden daarin
verheerlijkt en waarden zoals verbeeldingskracht, emotie en spontaniteit kwamen centraal te
staan (Kirchhoff & Vicenzotti, 2014).
4.4.2. Kleur- en hoogteverschil
Het is voor de parkinrichting aan te raden om plantensoorten te kiezen die wat betreft uiterlijk veel
van elkaar verschillen om daarmee accenten aan te brengen die de perceptie van biodiversiteit
versterken (Rupprecht, Byrne, Ueda, & Lo, 2015). Planten die genetisch sterk van elkaar verschillen
kunnen qua uiterlijk (fenotype) veel op elkaar lijken, denk hierbij aan de zogenoemde ‘groenblijvers’
(planten die gedurende de winter geen bladeren verliezen of verkleuren). De menselijke capaciteit
om soorten van elkaar te onderscheiden vindt met name visueel plaats. Kleur is daarmee een
belangrijke factor die contrasten duidelijk aangeeft. De kleurveranderingen die plaatsvinden
gedurende de seizoenen, met name in de herfst, dragen bij aan de perceptie van biodiversiteit. Het
Essenburgpark zal op die manier gedurende de seizoenen een attractie blijven vormen, waarin steeds
nieuwe ervaringen zijn te beleven. Ook planten die genetisch sterk aan elkaar verwant zijn, zullen op
een net iets ander tijdstip reageren op de seizoensdynamiek. Dit is vanwege het feit dat het fenotype
afhankelijk is van zowel genetische als omgevingsfactoren, die variabel afhankelijk zijn van de locatie
van de plant. Hoogteverschillen van planten dragen ook bij aan de perceptie van biodiversiteit en
hiermee kan rekening gehouden worden tijdens het snoeien. Ook kunnen er plantensoorten worden
gekozen die laag blijven na volgroeiing, bijvoorbeeld laagstamfruitbomen. De heuvels en gradiënten
in het Essenburgpark kunnen worden uitvergroot met de juiste keuze van plantensoorten (Muratet,
Pellegrini, Dufour, Arrif, & Chiron, 2015).
4.4.3. Intrinsieke schoonheid
Het is voor te stellen dat natuur van zichzelf een mate van esthetiek bevat. Deze esthetiek is dan
intrinsiek aanwezig en kan worden beleefd zonder dat er mensen aanwezig zijn om van deze natuur
te genieten. Het gaat daarbij om de gedachte aan ongerepte natuur en de gerustheid dat deze
ergens aanwezig is op aarde. De aandacht voor natuurbeheer en het behoud van bijzondere dier- en
plantensoorten op exotische plekken is hiervoor illustratief. Ook het instellen van reservaten die
enkel toegankelijk zijn voor een handvol wetenschappers dragen hieraan bij. De kosten van het
natuurbeheer kunnen worden verantwoord door de baten van de functies die hierbij horen, maar
het inspireren van mensen is in dit licht een even zo goede motivatie (Parsons, 2015).
4.4.4. Culturele natuurbeleving
Esthetiek is afhankelijk van individuele smaak en culturele achtergrond. De natuurbeleving en de
waardering van het milieu wordt dan ook getoetst aan de eigen normen en waarden. De waardering
van natuur hangt samen met de interactie die eruit voortkomt. Dagelijkse omgang met het dierenrijk
zorgt ervoor dat individuen bereid zijn te investeren in de leefomgeving. Het kopen van vogelzaad is
daarin een voorbeeld van een hulpmiddel voor het toe-eigenen van een stukje wildernis. Fruitbomen
in Essenburgpark hebben onderhoud nodig van mensen. Het snoeien, bemesten en aanplanten ervan
zorgen voor een investering waarmee een stuk natuur wordt gecultiveerd. Mensen krijgen hiervan
een verantwoordelijkheidsgevoel en zijn daarna ook bereid om een langdurige relatie aan te gaan
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met het stukje cultuurlandschap. Natuurbeheer krijgt daarin het karakter van een opzichtersrelatie
waarin het raamwerk voor de wildernis wordt bepaald (Brock, Perino, & Sugden, 2015).

4.5.

Stilte

4.5.1. Inleiding
Volgens de World Health Organization is geluidsoverlast, na lucht- en waterverontreiniging, de meest
schadelijke soort milieuvervuiling van deze tijd. Vooral in grote steden doet het probleem van
geluidsoverlast zich veel voor (Zannin, Ferreira, & Szeremetta, 2006). Mensen ervaren geluid als
geluidsoverlast wanneer het luid, verrassend en oncontroleerbaar is. Hoewel geluidsoverlast zich op
grote schaal kan voordoen, is het per definitie een psychologische en individuele ervaring aangezien
niet iedereen dezelfde geluiden of hetzelfde volumeniveau als overlast ervaart. Milieupsychologen
erkennen geluidsoverlast als een stedelijke stressfactor die zowel op de korte als lange termijn
negatieve gevolgen heeft op menselijk welzijn, sociale relaties en prestatievermogen. Tot deze
negatieve effecten behoren onder andere een afname van het concentratievermogen, een toename
van vermoeidheid en versterkte herleving van nare herinneringen. Op lange termijn kan
geluidsoverlast bijdragen aan verschillende gezondheidsproblemen, zoals gehoorverlies en een
verhoogde bloeddruk (Mace, Bell, & Loomis, 2004).
Nationale parken en andere groene gebieden worden door vele burgers en overheden gezien als
plekken waar de stress van het stadsleven losgelaten kan worden. In een context van geluidsoverlast
wordt stilte in zulke gebieden daarom gekoesterd en beschermd. Stilte betekent hier dus bovenal de
afwezigheid van antropogene geluiden. De natuur zelf is echter nooit compleet stil, want er doen zich
altijd natuurgeluiden voor. Geluiden van dieren en andere natuurelementen zoals de wind die door
de bomen raast kunnen zelfs tamelijk luid zijn. Desondanks hebben mensen de neiging om natuur te
associëren met stilte en rust. Natuurgeluiden versterken de impressie van stilte in een gebied (Klijn
et al., 2000).
4.5.2. Reduceren van geluidsoverlast met groen
Station Rotterdam Centraal bevat 16 sporen en verwerkt dagelijks zo’n 110.000 reizigers (Het
Koninklijk Huis, 2014). Dit betekent dat er per uur veel treinen langs het Essenburgpark komen. Het
Essenburgpark en omwonenden hebben hierdoor dagelijks te maken hebben met geluidsoverlast.
Het treinverkeer is een voorbeeld van een lijnbron van geluid. Bij lijnbronnen neemt de intensiteit
van volume minder snel af dan bij puntbronnen en ook is de overlast vrijwel continu. Puntbronnen
van geluid voor het Essenburgpark zijn de Moskee, het Marnixgymnasium en de Jai-Hindi
voetbalvelden (Persoonlijke communicatie met de initiatiefnemers van het Essenburgpark, 2015). In
figuur 5 is te zien dat het geluidsoverlast in het Essenburgpark en de directe omgeving erg hoog is. De
geluidsbelasting in het park bedraagt 55 tot 70 decibel, wat ervaren wordt van ‘rumoerig, druk’ tot
‘zeer lawaaiig’ (Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2015).
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Figuur 5 Geluidbelastingskaart van omgeving Essenburgpark (Gemeente Rotterdam, 2007)

Stedelijke natuurgebieden kunnen, naast dat ze bezoekers een gevoel van stilte meegeven, ook
daadwerkelijk geluidsoverlast reduceren. Ecosystemen functioneren namelijk als een natuurlijke
buffer tegen geluid. Natuur in de vorm van een groene gordel dient dan als geluidsbarrière. Directe
demping van overlast vindt plaats doordat geluidsgolven worden geabsorbeerd of opgebroken door
vegetatie of hoge gronden. Ook kan een geluidsgolf als meerdere golven worden verstrooid over het
landschap. Indirecte geluidsvermindering ontstaat door de remming van windsnelheden.
Vegetatiesoort en de afstand tot de geluidsbron zijn twee factoren die van belang zijn voor de mate
waarin vegetatie kunnen bijdragen aan het reduceren van geluidsoverlast (Derkzen, van Teeffelen, &
Verburg, 2015). Ook zijn de lengte, hoogte, breedte en de dichtheid van beboste bufferzones
belangrijk. Deze factoren blijken effectiever te zijn dan bladgrootte en compositie van takken. Verder
geldt dat hoe groter de dichtheid in een groene zone is en hoe meer bladeren en takken er zijn, hoe
groter het effect van de verstrooiing van geluidsgolven is (C. F. Fang & Ling, 2003).
Tabel 3 Overzicht van vegetatiesoorten en geluidsreductie (Derkzen et al., 2015)

Soort
Boom
Boomgordel
Hoge Struik (2-5 meter)
Lage Struik (<2 meter)
Kruidachtig (kruiden en gewassen)
Tuin

Geluidsreductie (%)
26.9
7.8
14.8
35
-

In tabel 3 zijn verschillende soorten vegetatie en de effecten op geluid te vinden. Solitaire bomen
leveren geen bijdragen aan de vermindering van geluidsoverlast. Pas een dichtbegroeide, dikke rij
bomen zorgt voor geluidsreductie. Opvallend is dat kruidachtige planten het effectiefst lijken te zijn
tegen geluidsbestrijding (Derkzen et al., 2015). Dit komt doordat bij deze planten volle begroeiing
lager begint dan bij bomen. Verder blijkt dat dichtbegroeide planten en struiken op oorhoogte het
effectiefst zijn. Hoewel bomen geluid beter opvangen, zijn struiken en kruidachtigen vanwege de
hoogte dus beter toepasbaar voor geluidsoverlastbestrijding vanuit menselijk oogpunt. Als groene
gordel werkt een combinatie van hoge bomen en lage planten en struiken het effectiefst.
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4.6.

Waterberging

4.6.1. Inleiding
In stedelijke gebieden in Nederland zal klimaatverandering een verhoging van perioden van extreme
weersomstandigheden teweegbrengen (European Environment Agency, 2012). In de studie van
Claessens (2014) is uitgezocht hoe gemeenten hier op in kunnen spelen. Een van de bevindingen was
dat er in Nederland voor het gebruik van groene natuurlijke gebieden geen richtlijnen en plannen zijn
om effecten van klimaatverandering tegen te gaan. In hoeverre natuurgebieden kunnen bijdragen
aan klimaatadaptatie wordt vaak verwaarloosd en oplossingen worden veelal gezocht in
infrastructurele en technische oplossingen. Echter, 8% van het Nederlandse oppervlak bestaat uit
asfalt en gebouwen, wat Nederland het land maakt met het meest geasfalteerde en bebouwde
oppervlak in de EU na Malta (Claessens, Schram-Bijkerk, Dirven-van Breemen, Otte, & van Wijnen,
2014). Natuurlijke groene gebieden kunnen bijdragen aan de waterbergingscapaciteit van een stad
en kunnen daardoor effecten van klimaatverandering, zoals het vaker voorkomen van zogenaamde
clusterbuien, bufferen.
Urbanisatie, grondverzakkingen en zeespiegelstijgingen, als gevolgen van klimaatverandering
verhogen de kwetsbaarheid, van stedelijke gebieden in laaggelegen gebieden in Nederland. De Graaf
et al. hebben een kwetsbaarheidsraamwerk (vulnerability framework) opgezet. Hiervoor zijn
mogelijkheden verkend om alternatieve waterbeheerssystemen toe te passen. Er zijn in totaal vier
strategieën toepasbaar die de kwetsbaarheid van betreffende laaggelegen gebieden kunnen verlagen.
De vier strategieën zijn grenscapaciteit (threshold capacity), het aankunnen van wateroverlast
(coping capacity), herstelcapaciteit (recovery capacity) en aanpassingscapaciteit. Huidige strategieën
van waterbeheer in Nederland vallen met name onder het verhogen van de grenscapaciteit van het
water door hogere en sterkere dijken te bouwen en waterbergingsgebieden aan te leggen (De Graaf,
Van De Giesen, & Van De Ven, 2009).
4.6.2. Waterbergingsgebied in Essenburgpark
Zo zal ook het aanbrengen van een waterbergingsgebied in Essenburgpark bijdragen aan een
verhoogde grenscapaciteit voor wateroverlast. Dit is omdat deze toepassing het meest geschikt is
voor het park en vanwege de urgentie van riooloverstorten. Riooloverstorten zijn een gevolg van
grote hoeveelheden afvalwater in het riool die de zuiveringsinstallaties niet snel genoeg kunnen
verwerken. Hierdoor loopt het riool vol en de riooloverstorten zorgen daarmee voor wateroverlast.
In Rotterdam bestaat het rioolsysteem uit één groot buizencomplex waar al het afvalwater
gezamenlijk in terecht komt (Persoonlijke communicatie met Marit Meier, 2015).
Riooloverstorten worden in singels afgevoerd, waardoor de waterkwaliteit van de Rotterdamse
singels in tijden van wateroverlast drastisch lager wordt (Scheffer, 1990). Verhoogde waterafvoer en
extreme weersomstandigheden kunnen waterkwaliteit, en daarmee indirect biodiversiteit, in
stadswateren negatief beïnvloeden (Vermonden, Van Der Velde, & Leuven, 2012). Dit komt door een
hogere aanvoer van nutriënten (Jeppesen et al., 2009; Jeppesen et al., 2011). Dit kan vervolgens de
stabiliteit van een waterecosysteem verstoren, waardoor het waterecosysteem in een troebele staat
komt wat ongunstig is voor de biodiversiteit (Scheffer, 1990). Riooloverstorten hebben ook negatieve
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gevolgen op de zogenaamde veedrenkingsnormen. Deze normen bepalen dat watergebieden gezond
drinkwater dienen te bieden aan vee. Bij het opstellen van veedrenkingsnormen is voorheen
vastgesteld dat verontreinigde gronden door riooloverstorten gesaneerd zouden worden (Leidraad
Riolering, 2001; Rijkswet, 1997). Riooloverstorten zijn ook vanuit beleidsperspectief nadelig,
aangezien de EU milieurichtlijnen heeft opgesteld voor waterkwaliteit. “Deze milieurichtlijn verplicht
alle Europese lidstaten om uiterlijk in 2027 aan strengere normen met betrekking tot de
waterkwaliteit te voldoen”. Om waterkwaliteit te verbeteren is het noodzakelijk dat troebele
wateren weer helder worden (Hoogheemraadschap van Rijnland, 2015).
Het omslagpunt voor een waterecosysteem om troebel te worden hangt af van veel factoren,
waaronder de grootte en diepte van een meer. Daarnaast heeft zelfs klimaatverandering een effect
hierop. Hierbij ligt het omslagpunt om troebel te worden voor rivieren hoger dan voor stilstaand
water. Met andere woorden, rivieren kunnen een hogere mate van nutriëntenaanvoer aan voordat
deze omslaan naar een andere staat van lagere kwaliteit. Dit komt doordat water in beweging is, wat
de groei van algen tegen gaat (Scheffer & Van Nes, 2007). Een andere manier om waterkwaliteit te
verbeteren kan door middel van oeverbeplanting. Oeverbeplanting draagt namelijk bij aan
phytoremediation. Phytoremediation is de functie van planten om afvalstoffen uit de bodem in
biomassa op te slaan, waardoor de grond en de waterkwaliteit verbeterd worden (Schnoor, 1997).
Waterberging is een optie om waterafvoer te reguleren. Essenburgpark biedt hiervoor de ruimte. Het
Hoogheemraadschap zal 7000 m2 aan waterbergingsruimte opnemen in het inrichtingsplan voor het
park. Echter, het water uit de Essenburgsingel is van slechte kwaliteit door de riooloverstorten
(Persoonlijke communicatie met Marit Meier, 2015). Om een waterbergingsgebied in Essenburgpark
te realiseren, kan rekening gehouden worden met het omslagpunt voor waterecosystemen. Een
ondiep meer dat af en toe onder water loopt heeft de voorkeur boven een permanent diep meer.
Door het aanleggen van natuurlijke oever kan oeverbeplanting het water zuiveren.

4.7.

Alternatieve energie
4.7.1. Inleiding

De globale energievraag is groeiend (Weiland, 2010). Tegenwoordig voorzien fossiele brandstoffen
ongeveer 88% van de vraag. Verschillende scenario’s hebben laten zien dat de vraag naar energie kan
oplopen met een factor twee of drie gedurende deze eeuw (International Energy Agency, 2006).
Daarnaast neemt de uitstoot van broeikasgassen snel toe. Koolstofdioxide uitgestoten door
verbranding van fossiele brandstoffen levert daarbij de grootste bijdrage aan het broeikaseffect (IPCC
Working Group III, 2000). Het Intergovernmental Panel on Climate Change (2000) geeft aan dat de
broeikasgasemissies gehalveerd moeten worden om de impact van de opwarming van de aarde en
klimaatverandering te verminderen. Daarnaast is het een globale uitdaging om de levering van
fossiele brandstoffen veilig te stellen, aangezien de grondstoffen hiervan in politiek onstabiele regio’s
liggen (Weiland, 2010). Om te voldoen aan de energievraag en daarbij klimaatverandering tegen te
gaan, zijn er dus alternatieve mogelijkheden nodig voor energieopwekking. In deze paragraaf zal
worden gekeken welke mogelijkheden er zijn om alternatieve energie op te wekken in het
Essenburgpark.
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4.7.2. Biomassa
Onderzoek naar de potentie van energie uit biomassa heeft uitgewezen dat braakliggende terreinen
in gemeenten een belangrijke bron kunnen zijn om biomassa te produceren voor energie. Op globale
schaal kunnen zulke braakliggende terreinen bijdragen tot 5% van de wereldwijde primaire energie
consumptie in 2006 (Field, Campbell, & Lobell, 2008). De conclusie dat braakliggende terreinen
substantieel bij kunnen dragen aan de primaire energie vraag wordt ondersteund in ander onderzoek
(McHugh, Edmondson, Gaston, Leake, & O'Sullivan, 2015). Deze studie keek naar de bijdrage van
biomassa uit korte rotatie beplanting van wilgen en populieren (short-rotation coppice) voor
energieconsumptie in Leicester in het Verenigd Koninkrijk. 15% van het stadsoppervlak kon worden
gebruikt voor beplanting, wat 11 km2 besloeg. De geoogste biomassa kon energie leveren voor 1566
huishoudens of, omgerekend, 30 overheidsgebouwen. Daarnaast resulteerde deze manier van
energieopwekking een koolstofdioxidereductie van 29.236 ton over een periode van 25 jaar in
vergelijking met verhitting door natuurlijk gas (McHugh et al., 2015). Groene stadsomgevingen in
steden van het Verenigd Koninkrijk hebben dus potentie om energie te leveren, die nu onbenut
blijven. Daarnaast voorkomt deze vorm van energieopwekking het debat over landbouwgebruik voor
enerzijds voedselgewassen en anderzijds energiegewassen. Energieopwekking van rotatie beplanting
van bomen lijkt deze discussie te vermijden. Daarnaast wordt als argument gebruikt dat juist
braakliggende gronden hier een voordeel hebben vanwege de korte cyclus met betrekking tot de
productie en het gebruik van energie.
Het gebruik van biomassa voor energie wordt in de praktijk al op lokale schaal in Nederland
toegepast. In het weekblad Nieuwe Oogst van LTO (zie appendix 2) geeft investeerder Broekman aan
dat gedroogde houtsnippers op de langere termijn gas zou kunnen vervangen: “De gedroogde
houtsnippers leveren voor een derde van de prijs van gas dezelfde hoeveelheid energie.” Echter, de
installatiekosten zijn duur en daardoor kan grootschalige toepassing nog niet gerealiseerd worden.
Toch lijkt deze trend aan te trekken gezien de lobby van LTO om een investeringsregeling beschikbaar
te stellen voor biomassaketels.
Productie van biomassa kan tot 45 ton per hectare leveren na de eerste drie jaar (Rockwood et al.,
2004) (zie figuur 6). Het aanplanten van een wilgen- of populierenbos in de vorm van een korte
rotatie beplanting levert hierbij de meeste biomassa op. Geoogste biomassa uit verschillende
stadsparken levert een groot aandeel wanneer dit samen geproduceerd en afgezet wordt (McHugh
et al., 2015). Mogelijk kan een wilgen- of populierenbos aangeplant worden in de vorm van een korte
rotatie beplanting (short rotation coppice) in een groter deel van het groene lint, wat ten goede komt
van de productie efficiëntie en afzet substantiëler maakt.
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Figuur 6 Oogst van wilgenplantage 2,5 jaar na aanplant, Zeumeren (Leisure Lands, 2015)

4.7.3.

Biogas

Biomassa heeft door het gebruik van een biogasinstallatie ook de potentie om alternatieve energie te
leveren voor het Essenburgpark. Het ontstane methaangas kan gebruikt worden als vervanger van
fossiele brandstoffen voor zowel warmte, elektriciteitsproductie, of als brandstof voor auto’s. Het
substraat voor een biogasinstallatie kan bestaan uit een grote variëteit, zolang koolhydraten,
proteïnen, vet, cellulose en hemicellulose als hoofdbestanddelen aanwezig zijn. Verschillende
landbouwgewassen lenen zich hier goed voor, maar ook gemaaid gras, bladeren en organisch afval
van gemeenten, mest en zelfs algen kunnen gebruikt worden. Het proces van compostering zonder
zuurstof (anaerobe compostering) voor biogasproductie werd vroeger gebruikt om dierlijke mest en
rioolwater te behandelen. De hoeveelheid gas die uit een substraat kan worden gehaald hangt af van
de relatieve hoeveelheid aan inhoudsstoffen.
Het verkrijgen van biogas kan op verschillende manieren. Tegenwoordig domineert het wet digestion
process. Dat wil zeggen dat de concentratie aan vaste stoffen maximaal 10% is. Dit maakt het
mogelijk om het substraat mechanisch te mengen waardoor het residu (effluent) makkelijker te
transporteren is. De vergister heeft een gasdicht membraan aan de bovenkant om methaangas op te
vangen. Het in beweging brengen van het mengsel is van belang om micro-organismen in contact te
laten komen met nieuw substraat. Daarnaast zorgt het mengen voor zowel het opstijgen van
gasbellen en als een constante temperatuur in de vergister.
De typische grootte van een vergister valt tussen de 1000 en 4000 m3, maar is meestal niet kleiner
dan 700 m3 vanwege technische en economische aspecten. Het duurt een paar weken tot een maand
om het substraat volledig te composteren en het meeste methaangas er uit te krijgen, zonder dat er
methaan wordt geproduceerd, nadat het overgebleven water er uit is gepompt. Het is belangrijk te
benoemen dat methaangas een 23 keer zo sterk broeikasgas is als koolstofdioxide en dus is het
noodzakelijk om de compostering volledig te laten verlopen. Het methaangas bevat met name
methaan en koolstofdioxide. Daarnaast bevat het gas ook kleine hoeveelheden waterstofsulfide en
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ammoniak. Het gas is verzadigd met waterdamp. Om het gas daadwerkelijk te kunnen gebruiken
heeft het vervolgbehandelingen nodig.
Normaal gesproken wordt het biogas gebruikt in een Combined Heat and Power (CHP) motor. De
efficiëntie van het opwekken van energie kan oplopen tot 43%. Het biogas levert dus niet alleen
elektriciteit, maar ook grotendeels warmte. Er zijn alternatieve bestemmingen voor het gas mogelijk.
(Weiland, 2010)
Om het gebruik van een biogasinstallatie daadwerkelijk te realiseren is dus een goede investering
nodig om de installatie op te zetten. Daarnaast is het van belang om een bestemming te hebben voor
het eindproduct.
4.7.4. Plant-e
Een relatief recente ontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie opwekking is de innovatie
van Plant-e. Hierbij worden microbiële brandstofcellen gebruikt om elektriciteit op te wekken uit de
afbraak van organische stof. Het principe is als volgt: planten leggen koolstofdioxide vast. Een deel
van de gemaakte suikers wordt uitgescheiden in de wortelzone. In de bodem breken zogenaamde
elektrochemisch actieve micro-organismen de koolstofcomponenten af tot, onder andere, protonen
en elektronen. Deze worden gebruikt om een elektronenstroom te genereren (zie figuur 7).
(European Commission, 2015)

Figuur 7 Schematische weergave werking elektriciteit uit planten (European Commission, 2015)
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De ontdekking van elektrochemisch actieve micro-organismen is in 1911 gedaan en pas sinds het
begin van de 21e eeuw heeft deze ontdekking weer aandacht gekregen door de zoektocht naar
hernieuwbare energie bronnen. Echter, deze ontwikkeling heeft nog fundamenteel onderzoek nodig
op verschillende gebieden. Energieopwekking in laboratoriumcondities is namelijk nog niet efficiënt
genoeg. Fundamenteel onderzoek is nodig om dit proces op te schalen. Praktische demonstraties
worden ingezet in drassige gebieden om te testen of energieopwekking uit planten daadwerkelijk
haalbaar is onder meer variabele omstandigheden. De verwachtingen zijn hoog en het toepassen van
dit proces levert potentieel veel energie op (European Commission, 2015). Op het moment zijn al
producten te koop om op kleinschalig niveau elektriciteit op te wekken (Plant-e, 2015). Het
Essenburgpark kan de ontwikkelingen op dit gebied nauw in de gaten houden en drassige gebieden
integreren in het park om zich voor te bereiden op elektriciteitsopwekking uit planten.
4.7.5. Biomeiler
Een ander meer low-tech idee voor alternatieve energieopwekking komt van de Fransman Jean Pain
(1930-1981), de uitvinder van de zogenaamde biomeiler. Een biomeiler is in essentie een
composthoop die door decompositie warm wordt en waaruit vervolgens deze warmte via
waterslangen wordt onttrokken. Er is echter geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit
proces en empirisch bewijs voor de exacte methodiek en werking ontbreekt daardoor.
Gerapporteerde bevindingen zijn dus op ervaring van huidige gebruikers gebaseerd. Het substraat
van de biomeiler bestaat uit houtsnippers, die worden afgebroken tot houtcompost. Via kunststof
slangen kan koud water worden opgewarmd en met een warmtewisselaar kan het warme water
vervolgens getransporteerd worden. De biomeiler levert niet alleen warmte, maar uiteindelijk ook
compost, dat vervolgens gebruikt kan worden voor plantengroei. Toepassingen voor dit proces zijn,
onder andere, vloerverwarming in gebouwen, opslag van warm water in de grond, compostering van
(menselijke) mest en groen afval en verwarming voor paddenstoelenteelt. Mogelijke toepassingen
voor het Essenburgpark van een biomeiler zijn divers en staan open voor creativiteit. Het
composteren van houtsnippers is de essentie van een biomeiler. De ontstane compost kan
vervolgens gezien worden als een verkoopbaar product. De warmte die vrijkomt zou gebruikt kunnen
worden om bijvoorbeeld een hottub in het park te verwarmen. Op de langere termijn zou het warme
water zelfs aangesloten kunnen worden op verwarming van huizen, mits de productiecapaciteit hoog
genoeg ligt.
Het idee van de biomeiler sluit aan bij de bevindingen van (Field et al., 2008; McHugh et al., 2015).
Beide onderzoeken geven aan dat de benutting van groene ruimtes voor productie van biomassa
voor energie potentieel relatief hoog zijn.
4.7.6. Zonne- en windenergie
Ideeën voor opwekking van zonne- en windenergie in een park worden gerapporteerd door
(Hakimizad, Asl, & Ghiai, 2015). Deze review bestaat uit een verzameling van technologieën en
diensten om energie uit de wind en de zon op te wekken (zie tabel 4). In het Essenburgpark kunnen
zulke technologieën geïmplementeerd worden op kleine of grote schaal.
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Tabel 4 Mogelijke technologieën en diensten voor zonne- en windenergie (Hakimizad et al., 2015)

Energiebron
Zonne-energie

Energietechnologie
Zonneboiler
Thermische zonnecollector
Zonnepanelen

Wind energie

Wind turbine en generator
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Energiedienst
Heet water
Ruimte verhitten
Verlichten
Ruimte koelen
Andere applicaties
(water pompen, opladen kleine elektrische
apparaten)
Verlichten
Ruimte verkoelen
Andere applicaties
(water pompen, opladen kleine elektrische
apparaten)

REALISATIE PROJECT ESSENBURGPARK

5. Complementen, neutraliteiten en conflicten
5.1.

Inleiding

Om een duidelijk beeld te hebben van de exploitatiemogelijkheden van het Essenburgpark is het
noodzakelijk dat er wordt gekeken naar de onderlinge beïnvloeding van de functies die het park dient
te bezitten. Hoewel deze in de vorige paragrafen individueel beschreven zijn, werken de zes functies
zeker niet altijd onafhankelijk van elkaar. Wanneer verschillende functies naast elkaar kunnen
bestaan in het park zonder elkaar positief of negatief te beïnvloeden, is er sprake van een neutrale
relatie. Zoals dit hoofdstuk zal laten zien bestaan er echter overwegend complementaire of
conflicterende relaties tussen de verschillende functies. Deze wisselwerkingen bieden zowel kansen
als risico’s voor de ontwikkeling van het Essenburgpark en daarom gaat dit rapport uitvoerig in op de
manieren waarop de functies elkaar beïnvloeden. Een overzicht van de complementaire functies
wordt gegeven in tabel 5 en een overzicht van de conflicterende functies wordt gegeven in tabel 6.

5.2.

Complementen

In het beheer van oppervlaktewateren die dienst doen als waterberging kan rekening gehouden
worden met natuurlijke oevers. Natuurlijke oevers kunnen namelijk de ontwikkeling van vegetatie
stimuleren en daarbij een habitat creëren om biodiversiteit te ondersteunen, dit geldt met name
voor inheemse soorten. Dit laatste draagt daardoor ook bij aan de historische context van het gebied.
Om dit effect te optimaliseren, kan vegetatie in het midden van het waterbergingsgebied worden
gemaaid en in zijn geheel aan de kant van het water worden gelegd. Deze natuurlijke vorm van
bemesting bevordert daarbij de groei van inheemse soorten (Vermonden et al., 2012).
Daarnaast kan waterberging symbool staan voor de cultuurhistorische waarde van het gebied. Een
groot deel van Nederland was ooit moeras en de eerste bewoners van dit gebied moesten omgaan
met periodieke overstromingen (Keuning, 1970). In het Essenburgpark kan dit terug komen in de
vorm van riooloverstorten als gevolg van perioden van extreme regenval (European Environment
Agency, 2012). Daarnaast zorgt waterberging voor een verhoging van het grondwaterpeil, waardoor
vegetatie kan worden beplant die natte omstandigheden beter verdraagt. De wilg en kastanje, die
vanuit historische context waardevol zijn, lijken hiervoor geschikt (Stichting Landschapsbeheer ZuidHolland, 2003).
Het aanplanten van wilg is daarnaast ook interessant om biomassa productie te realiseren. Sterker
nog, “fertilization of willows with wastewater sludge significantly increased biomass productivity on
treated plots and recycled an undesirable residue” (Rockwood et al., 2004). Een productiebos van
korte rotatie beplanting van wilgen geeft dus een hoge biomassaproductie en draagt bij aan
waterkwaliteit.
Om verder in te gaan op de historische context van het Essenburgpark lijkt het aanleggen van een
combinatie van bomen en hagen een complementaire rol te vervullen voor de stilte van het gebied.
In de studie van C.F. Fang & Ling (2003) wordt namelijk vermeld dat een combinatie van hoge en
lage begroeiing het meest effectief is tegen geluidshinder. Over de combinatie van stilte en historisch
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karakter is het belangrijk om te vermelden dat het beplanten van solitaire bomen, zoals de es als
symbool voor het park, op zichzelf onvoldoende geluidsdemping geeft. Dit omdat de dichte
begroeiing van takken op grotere hoogte zit dan de gemiddelde lengte van een persoon en daardoor
draagt een solitaire boom op zichzelf te weinig bij aan geluidsdemping (C. F. Fang & Ling, 2003). In
combinatie met ondergroei kan geluidsdemping echter optimaal gerealiseerd worden. Ondergroei
kan worden gerealiseerd door het planten van hagen die, om de cultuurhistorische context te
weerspiegelen, kunnen bestaan uit bijvoorbeeld meidoorn.
Variatie in begroeiing is niet alleen geschikt voor geluidsdemping, biodiversiteit draagt daarnaast ook
bij aan visuele variatie in het gebied. Door visuele variatie komt de esthetische ervaring van het
gebied ten goede (Rydberg & Falck, 2000). Waterberging kan de beleving van het park ook
versterken. Om de biodiversiteit aan esthetische waarde te koppelen zijn er ook nog andere
mogelijkheden naast beplanting van diverse soorten. Mensen hechten namelijk waarde aan de
dagelijkse omgang met de natuur (Brock et al., 2015). De initiatiefnemers kunnen hierbij op inspelen
door bijvoorbeeld het introduceren van het concept ‘Adopteer een fruitboom’, of het voeren van
(water)vogels.
De aangeplante begroeiing kan naast geluidsdemping en esthetische waarde ook andere functies
omvatten. De meest interessante, gezien de wensen van de initiatiefnemers van het Essenburgpark,
is een bron van alternatieve energie. Houtproductie kan namelijk dienstdoen als brandstof en
daardoor natuurlijk gas vervangen, of kan dienstdoen als input voor een biomeiler en daardoor water
verwarmen (Studio Content, 2015). Hout is minder geschikt voor biogasproductie: “strong lignified
organic substances, e.g., wood, are not suitable due to the slowly anaerobic decomposition” (Weiland,
2010). Wilgen zijn snelle groeiers op natte gronden en daardoor geschikt voor kleinschalige
houtproductie in het Essenburgpark. Beplanting rondom een waterbergingsmeer zou kunnen
bestaan uit diep wortelende niet-houtachtige planten, zoals riet (Phragmites spp.), dat mogelijk kan
worden gecomposteerd in een biogasinstallatie. Het voordeel van energie verkrijgen uit riet is dat
het niet competitief is met energiegewassen van landbouwgronden. Veengrond is in het bijzonder
geschikt voor de toepassing van riet voor biogas, aangezien het een extra voordeel oplevert. Deze
bodems kunnen door het introduceren van drassige gebieden namelijk de uitstoot van
koolstofdioxide verminderen. Dit is vanwege het herintroduceren van anaerobe omstandigheden in
de bodem waardoor oxidatie van het veen stopt. Om het gebruik van riet als biogas enigszins
financieel interessant te maken, is het noodzakelijk dat de energieprijzen omhoog gaan en het
gebruik van bio-energie door de politiek financieel ondersteund wordt, ofwel dat er een politiek plan
wordt ingevoerd voor het behoud van veengronden (Kuhlman, Diogo, & Koomen, 2013). Riet kan
vervolgens geoogst en in afwezigheid van zuurstof (anaeroob) gecomposteerd worden. Het andere
voordeel van dit systeem is dat overtollige nutriënten uit het water wordt gehaald, wat de
waterkwaliteit verbetert op een relatief goedkope manier. Het nadeel van dit systeem is dat het
relatief nutriënt rijke product uit de biogasinstallatie mogelijk niet geschikt is als bodemverbeteraar,
aangezien het restproduct na compostering mogelijk verontreinigde bestanddelen bevat die uit het
water zijn opgenomen. Nog weinig onderzoek is gedaan naar de mogelijke bestemming van
biogasresiduen van verontreinigde bodems (Gomez, 2012).
Een overzicht van de complementaire functies kan worden gevonden in tabel 5.
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Tabel 5 Overzicht van complementaire functies

Historisch
karakter

Esthetiek

Biodiversiteit

Alternatieve
Energie

Alternatieve
Energie

Biodiversiteit

Esthetiek

Hout en riet als
Visuele aantrekkelijkbron voor energie- heid van alternatieve
opwekking
energie
Schoon toekomstbeeld
Variatie in begroeiing
Interactie mens –
natuur

Historisch karakter

Stilte

Waterberging

N.v.t.

N.v.t.

Riet als bron voor energieopwekking

Inheemse soorten

Bomen en hagen
als geluidsdempers

Natuurlijke oevers
Inheemse soorten

Ontspanning in
natuur heeft
historische associatie
Interessant verleden
van park

Afwezigheid van
lawaai

Beleving van waterrijke omgeving

Dempende
begroeiing met
historisch karakter

Verleden van ‘vechten tegen water’
Wilg en kastanje op natte grond

Waterberging Stilte

N.v.t.
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5.3.

Neutraliteiten

Op verschillende manieren kan er invulling gegeven worden aan de functie van alternatieve energie
in het Essenburgpark. Het aanbrengen van zonnepanelen op de geluidswal die nu aanwezig is naast
het spoor heeft geen gevolgen voor de nu al aanwezige geluidsoverlast. De zonnepanelen zelf en de
aansluitingen die benodigd zijn, zijn geruisloos. Ook het onderhoud dat gepleegd moet worden aan
de panelen is minimaal voor geluidoverlast. Als gekozen wordt voor een goedkopere variant van een
zonneboiler, waarin water wordt rondgepompt in zwarte buizen, dan is een pomp nodig die het
water in beweging zet. Dit geluid kan geïsoleerd worden waarna het effect op de stilte
verwaarloosbaar is. Het aanbrengen van panelen of buizen op de geluidswal leidt wel indirect tot een
conflicterende relatie met de stilte functie (zie paragraaf 5.4.).
De invulling die wordt gegeven aan het historisch karakter is bepalend voor de invloed op de stilte in
het gebied. Het landschap op zichzelf zal geen geluid produceren en het toevoegen van een bomenrij
zal de overlast van het geluid van het spoor verminderen. In het verleden is het gebied gebruikt voor
veeteelt en dit heeft geleid tot een open gebied met veel grasland. Het nabootsen van dit
cultuurlandschap betekent het open houden van stukken land. Hoewel dit op zichzelf geen geluid
produceert, wordt het overlast van het spoor er wel door vergroot, omdat geluid verder reikt in open
gebieden.

5.4.

Conflicten

Het aanbrengen van zonnepanelen op de wand langs het spoor zal ten koste gaan van het aanwezige
groen rondom het spoorgebied. Als de initiatiefgroep hier een strook zonnepanelen wil plaatsen
moet er voldoende zonlicht vanuit het zuiden de panelen bereiken. Bomen hinderen optimale
opvang van zonlicht (Dereli, Yücedaǧ, & Pearce, 2013) en dit betekent dat er vegetatie rondom de
zonnepanelen weggehaald moet worden. De hoeveelheid en mogelijk verscheidenheid aan bomen
en gewassen, en daarmee ook de bijbehorende fauna, zal dus afnemen. Ook voor windenergie is veel
ruimte nodig, wat dezelfde consequenties heeft voor de vegetatie als bij zonnepanelen (Agentschap
NL, 2010). Verder kunnen vogels en vleermuizen in de lucht slachtoffer worden van windmolens,
afhankelijk van het formaat van de turbine (Kosenius & Ollikainen, 2013).
Niet alleen het aanwezige groen ondervindt negatieve gevolgen van het implementeren van
zonnepanelen. Alternatieve energie verkregen uit zonlicht kan tevens indirect conflicteren met de
stiltefunctie van het Essenburgpark. Het verwijderen van vegetatie om blokkering van zonlicht tegen
te gaan, heeft een nadelig effect op de geluidsloosheid. Minder hoge vegetatie staat gelijk aan
minder geluidsdemping. Vooral als er minder bomen en ander groen bij de spoorlijn staan, zal
geluidsoverlast door passerende treinen minder tegengehouden worden.
De stiltefunctie kan daarnaast ook belemmerd worden door windturbines. Wanneer er wordt
gekozen voor een kleine windmolen is geluidsoverlast al minder, vooral wanneer er gewerkt wordt
met een lage draaisnelheid. Het inzetten van een kleine molen conflicteert mogelijk wel met
financiële haalbaarheid van de molen vanwege omdat de huidige waarde van de in de toekomst
opgewekte energie (gedisconteerd) niet in verhouding is met de huidige investeringskosten.
Meerdere kleinschalige windmolens blijken qua geluidsoverlast niet erg geschikt te zijn voor
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plaatsing in een woonwijk door de nachtelijke geluidsvoorschriften van 40 decibel (Noordelijk
Akoestisch Adviesburo BV, 2015).
Het is ook maar de vraag in hoeverre alternatieve energie past bij de esthetiek van het park. De
initiatiefnemers vinden alternatieve energievoorziening bij het zelfstandige karakter van het park
passen (Persoonlijke communicatie met de initiatiefnemers van Essenburgpark, 2015). Tegelijkertijd
contrasteren zonnepanelen, windmolens en microbiële energieopwekking voor sommige bezoekers
waarschijnlijk met de esthetische beleving van het park. In die zin kan er gesproken worden van
landschapsvervuiling, dat “bestaat uit verschillende visueel onaantrekkelijke elementen in een
landschap. Dit type vervuiling hoeft niet noodzakelijk verbonden te zijn met milieuschade, en is in
feite meer een esthetische kwestie die per persoon kan verschillen” (Understanding Pollution, 2015).
Technologische implementaties in een groen landschap kunnen voor parkbezoekers als minder
aantrekkelijk overkomen of zelfs onverenigbaar lijken met de algemene verwachtingen van een
natuurpark als een zelfstandig, ongerept gebied (Salomon Cavin, 2013). Dit zal voor het
Essenburgpark in het geval van een biogasinstallatie nog meer gelden dan voor zonnepanelen, omdat
een dergelijke installatie groot van omvang moet zijn om het financieel rendabel te maken.
De functies waterberging en stilte conflicteren ook in het park. Voor waterberging in het
Essenburgpark is een deel van de ruimte nodig voor sloten en een vijver of meertje. Deze open
stukken water hebben geen geluiddempende functie en geluid draagt zelfs verder over water dan
over land. Aangezien het wel gewenst is om lawaai van langskomende treinen te absorberen,
conflicteert waterberging dus met de stiltefunctie van het Essenburgpark.
Een overzicht van de conflicterende functies kan worden gevonden in tabel 6.
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Tabel 6 Overzicht van conflicterende functies

Biodiversiteit

Esthetiek

Historisch karakter

Stilte

Waterberging

Geen flora en
fauna rondom
zonnepanelen en
windmolens

Landschapsvervuiling
(visueel en intrinsiek)

Alternatieve energie
technologieën
botsen met
traditionele
verwachtingen van
parken
N.v.t.

Minder
geluidsdemping
door verwijderde
vegetatie
Geluidsoverlast
door windmolen
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Waterberging Stilte

Historisch
karakter

Esthetiek

Biodiversiteit Alternatieve
Energie

Alternatieve
Energie
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6. Gevolgen voor inrichting
6.1.

Inleiding

Bepaalde elementen die de gewenste functies van het park tegemoetkomen, zullen directe gevolgen
hebben voor de inrichting en beheer van het park. In dit hoofdstuk benoemen wij de meest
belangrijke gevolgen waar rekening mee gehouden dient te worden om de functies het meest
optimaal te benutten.

6.2.

Inrichting

Om optimaal gebruik te maken van beplanting om geluidshinder te absorberen, is het van belang om
geluidsbronnen te identificeren en beplanting overeenkomstig te gebruiken. Het spoor en de
Essenburgsingel, die parallel lopen aan het park, zijn lijnbronnen van geluid (zie paragraaf 4.5.2.). Het
spoor ligt hierbij hoger dan het park, dus is het planten van bomen langs het spoor aan te raden. Om
onderhoudskosten te reduceren, is het aan te raden om populieren te planten, aangezien de
populier een relatief kleine hoek van de groei van zijtakken heeft ten opzichte van de stam. Dit zorgt
ervoor dat overhangende takken over het spoor tot een minimum worden beperkt. De moskee en
het schoolplein van het Marnixgymnasium komen min of meer uit één richting. Dit kan het beste
opgevangen worden door hoge bomen te planten in de hoek van het park bij de moskee en het
Marnix College. Een combinatie met laaggroei zal hierbij het beste absorptie-effect geven. Deze
laaggroei kan bestaan uit gevlochten meidoornhagen langs wandelpaden (zie figuur 8). Een haag van
meidoorn is vervelend om doorheen te gaan vanwege de doorns. Dit is ook de reden dat een
dergelijke haag vroeger gebruikt werd als veekering. Een meidoornhaag heeft in het park daardoor
ook een beschermend effect op de flora en fauna van het park, omdat dit menselijke interventie in
de natuurlijke omgeving beperkt.

Figuur 8 Voorbeeld van gevlochten heg volgens de traditionele Maasheggen stijl bestaande uit meidoorn, wegedoorn en
sleedoorn (Karmijntekst, 2012)
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Het aanleggen van een ondiep meer met circulatie (zie paragraaf 4.6.2.) werkt conflicterend voor
geluidsdemping. Open water absorbeert namelijk geen geluid. Om de functies stilte en waterberging
toch te combineren, kan een ondiep meer in het midden van het park worden aangelegd omringd
met groen om het meeste geluid te absorberen. Dit meer kan in beweging worden gehouden door
middel van een pompsysteem of fontein. Het kan hierbij een idee zijn om in het midden van het
meer een klein eiland aan te leggen waarop een prominente es groeit om historisch karakter te
geven aan het park (zie figuur 9).

Figuur 9 Voorbeeld van integratie waterberging en historisch karakter (Cool green science, 2015)

Daarnaast zijn er nog een aantal aandachtspunten gerelateerd aan vormen van alternatieve
energieopwekking. De biomeiler is een van de meest natuurlijk ogende elementen van alle andere
opties en kan eventueel in het park worden geplaatst met daaromheen vegetatiegroei (zie figuur 10).
Opties als windmolens, zonnepanelen en een biogasinstallatie kunnen het beste aan de randen van
het park worden geplaatst. Met betrekking tot de levering van energie zijn de opbrengsten van
windmolens en zonnepanelen waarschijnlijk laag. Zoals eerder benoemd komt dit door het conflict
met stilte, omdat om stilte te bereiken begroeiing nodig is, wat de wind verzwakt en schaduw levert.
Ook zal een biogasinstallatie prominent in het landschap staan afhankelijk van de grootte. Niet alleen
vanwege de esthetische functie van het park, maar ook om aan- en afvoer van producten en residu
te vereenvoudigen, is het verstandig om de installatie aan de rand van het park te plaatsen met
toegang tot openbare wegen.
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Figuur 10 Natuurlijk ogende biomeiler door rondom aangeplante vegetatie (Der Biomeiler, 2011)

Het opwekken van energie vanuit biomassa stelt ook een aantal eisen. Om een korte rotatie
beplanting te oogsten is een loonwerker nodig. Hiervoor hebben machines toegang nodig tot het
park. Het aanleggen van infrastructuur is daarom van belang. Ook al wordt de biomassa van een
plantage maar één keer per drie jaar geoogst, de plantage werkt conflicterend met de stiltefunctie
van het park. Na het oogsten is er namelijk een gedeelte open, wat vervolgens geluid niet meer
absorbeert. Het is dus aan te raden wilgen of populieren voor biomassaproductie in stroken aan de
randen van het park te planten. Tussen de stroken kunnen permanente grotere bomen worden
aangeplant om alsnog geluidshinder tegen te gaan. Omdat wilgen meer productie leveren wanneer
rioolwater wordt gegeven, kan het een optie zijn om ondiepe sloten te graven die in verbinding met
het meer staan. Echter, wanneer geoogst wordt in natte omstandigheden, hebben machines van de
loonwerker een negatieve invloed op de bodemstructuur (zie figuur 11). Hier dient rekening mee
gehouden te worden en de oogst uit te stellen tot drogere perioden.

Figuur 11 Oogst van wiltgenplantage in Donard (Ierland) met beperkte schade aan bodemstuctuur (Clear Power, 2015)
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7. Kosten en baten
7.1.

Inleiding

Zoals in de voorgaande hoofdstukken is beschreven, leveren de functies van het park goederen op
die baten met zich meedragen. Deze baten kunnen deels worden geëxploiteerd, afhankelijk van of
het private goederen, clubgoederen, collectieve goederen of publieke goederen zijn (zie paragraaf
3.2.). In dit hoofdstuk wordt gekeken naar deze goederen en wat daarvan de (investerings)kosten, de
financiële baten en de niet-financiële baten zijn. Ook wordt een schatting gedaan van de
onderhoudsintensiteit. Per functie wordt dit eerst besproken, daarna wordt een overzicht gegeven
van deze informatie in tabel 8, aan het einde van het hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt voornamelijk
gebruik gemaakt van praktijkervaring van andere projecten, omdat er weinig wetenschappelijk
onderzoek gedaan is naar directe kosten van installaties en materialen in een park. Ook is er naar
actuele prijzen gekeken door het aanbod op de markt te vergelijken.

7.2.

Historisch karakter

Kosten
Zoals besproken in paragraaf 4.2, kan historisch karakter kan in Essenburgpark worden gecreëerd
door het maken van een slotensysteem in het park. Omdat dit samenvalt met waterbeheer, worden
de kosten hiervan besproken in paragraaf 7.6.
Een manier om Essenburgpark kenmerkend te maken, is het plaatsen van hagen en solitaire bomen,
zoals een es, in het park. De kosten voor een es variëren voor de grootte van de es. Een kleine es kost
rond de €50, maar een grote, volgroeide es kost al €250 (bomenspecialist, 2015). In het geval van het
plaatsen van een solitaire boom kan het juist heel aantrekkelijk zijn om te investeren in het kopen
van een wat oudere boom om het park sneller vorm te geven. De onderhoudsintensiviteit van het
plaatsen van een es ligt laag, omdat het maar een keer per jaar minimaal moet worden gesnoeid.
Daarnaast kunnen hagen en andere bomen aan worden gelegd. In tabel 7 staan er schattingen van
de kosten voor het aanschaffen van bomen voor het park. Dit hebben we berekend door globaal te
kijken naar de actuele particuliere prijzen. Ook hier geldt dat de kosten variëren per soort en grootte
van de haag of boom. Ook de onderhoudskosten voor het beheren van groen zijn afhankelijk van het
soort boom of plant.
Baten
Het plaatsen van een solitaire boom heeft geen financiële baten, maar het kan een uniek kenmerk
worden voor het park. Dit kan leiden tot erkenning van het park in de samenleving. Op de lange
termijn kan dit het aantal donateurs vergroten. Ook hagen en andere bomen geven niet-financiële
baten, maar voegen weldegelijk toe aan het historisch karakter van het park.
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7.3.

Biodiversiteit

Kosten
Kosten voor solitaire bomen en hagen worden besproken in paragraaf 7.2. Naast deze flora kunnen
er ook fruitbomen geplaatst worden. Fruitbomen zijn onderhoud intensiever dan andere bomen (zie
tabel 7), met name als productie het einddoel ervan is. Aangezien het niet de wens is van de
initiatiefnemers is om daadwerkelijk een productie park te worden, zijn we er niet van uitgegaan dat
er veel mankracht voor nodig zal zijn. Andere flora die zijn genoemd, zijn wilgen en riet. De kosten
van wilgen liggen tussen de €20 en €200 per boom, afhankelijk van soort en grootte. Onderhoud
bestaat uit het jaarlijks snoeien van de wilgen. Hier is geen expert voor nodig, zolang de bomen niet
zijn volgroeid. Kosten van riet worden geschat op €8 per m². Dit riet moet jaarlijks gemaaid worden.
De aanleg van heuvels en verschraling van de grond (zie paragraaf 4.3.2.) zijn methoden om de
abiotische factoren te beheersen waarop de biotische factoren worden beïnvloed. Het aanleggen van
deze abiotische factoren zorgt voor een eenmalige kostenuitgave die gedekt dient te worden door
middel van een schenking van de gemeente of via giften van donateurs en fondsen (zie appendix 3).
De kosten hiervoor zijn geheel afhankelijk van de inrichting van het park en vereisen de kennis van
een expert.
Het Essenburgpark zou de fauna kunnen laten toenemen door een bijenkorf te plaatsen. De kosten
hiervan liggen rond de €1.100. De onderhoudsintensiviteit hiervoor is wel hoog, sinds er een dag in
de week mee gewerkt moet worden (Koninklijke Vlaamse Imkersbond, 2015). Ook zijn de ideeën van
een slangenkuil en een vleermuistunnel genoemd. De kosten hiervoor zijn niet gevonden, maar voor
meer informatie kan contact worden opgenomen met de Natuurtuin van Wageningen Universiteit.
Baten
De financiële baten van wilgenhout liggen in productie. Wilgenhout is zeer veelzijdig voor het maken
van, bijvoorbeeld, manden en klompen. Deze producten zouden door vrijwilligers gemaakt kunnen
worden, maar zouden ook bijvoorbeeld als dagbesteding ingedeeld kunnen worden voor
zorgpatiënten. De uiteindelijke producten kunnen dan verkocht worden of als gift weggeven worden
aan donateurs. Hetzelfde concept kan ook toegepast worden voor de voedselproductie van de
fruitbomen die in bakken zitten. Daarnaast kunnen fruitbomen donateurs aantrekken, bijvoorbeeld
door een concept als ‘Adopteer een fruitboom’ in te voeren.
In directe zin levert de aanleg van heuvels en de verschraling van grond geen financiële baten op.
Wel draagt het bij aan de esthetische beleving van het park door de resulterende biotische
verandering. Deze unieke beleving geeft een basis voor andere exploitatiemogelijkheden, zoals het
aantrekken van donateurs die interesse hebben in deze flora.
Bijenkorven, een slangenkuil of een vleermuistunnel leveren niet direct financiële baten op, maar
deze kunnen wel een uniek kenmerk van het Essenburgpark zijn. Dit levert op de lange termijn ook
meer donateurs op. Niet-financiële baten zijn naast een grotere biodiversiteit ook de optie tot
educatiemogelijkheden.
Pagina | 36

REALISATIE PROJECT ESSENBURGPARK

7.4.

Esthetiek

Kosten
Om esthetiek te exploiteren kunnen vogels worden gevoerd in het Essenburgpark (zie paragraaf
4.4.4.) De kosten van het voeden van vogels liggen in het inslaan van vogelvoer, zodat dat verkocht
kan worden. De huidige marktprijs voor vogelvoer ligt rond de €4 tot €10 per zak van 2,5 kilo (Vivara,
2015). Daarnaast geven flora en fauna esthetiek de mogelijkheid tot exploitatie. De kosten hiervoor
zijn beschreven in paragraven 7.2 en 7.3.
Baten
Financiële baten kunnen worden gecreëerd door vogelvoer te verkopen in Essenburgpark. Maar
esthetiek levert vooral niet-financiële baten. Mensen kunnen gratis het park in om te genieten van
de schoonheid van de flora en fauna in het park. Toch kan de culturele natuurbeleving kan ook hier
donateurs aantrekken omdat mensen zich betrokken voelen met het park als ze de esthetiek hoog
waarderen. Ook kan de betrokkenheid er van mensen voor zorgen dat er door buurtbewoners wordt
geholpen met de onderhoud van het park. Dit levert niet direct geld op, maar het heeft een
kostenbesparend effect.

7.5.

Stilte

Kosten
Om stilte te creëren moet er rekening worden gehouden met het plaatsen van bomen en planten,
zoals beschreven in paragraaf 4.5.2. De kosten van deze vegetatie zijn geheel afhankelijk van de
inrichting van het park en hier is specifieke kennis voor nodig. Algemene kosten zijn omschreven in
paragraaf 7.3. Onderhoudskosten kunnen wel toenemen als vegetatie wordt gebruikt om stilte te
creëren. Als bomen dicht op elkaar zitten of als ze dicht bij het spoor staan, kunnen de kosten van
het onderhoud toenemen en is er in sommige gevallen professionele hulp nodig.
Baten
Ook stilte is een functie die vooral publieke goederen levert. Stilte zorgt vooral voor een toename
van het psychisch welzijn van bezoekers van het park. Ook vergroot het de leefbaarheid van de buurt.
Dit kan er voor zorgen dat omwonenden vaker naar het park komen en eerder bereid zijn om een
donatie te doen aan het park.

7.6.

Waterberging

Kosten
Zoals beschreven in paragraaf 4.6., zijn opties voor waterberging het creëren van een ondiep meer of
een slotensysteem. Kosten hiervoor zouden in overleg kunnen worden besproken met het
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Hoogheemraadschap, omdat zij ook baten ondervinden van het aanleggen van een
waterbergingssysteem.
Het gebruik van riet rond het waterbergingssysteem kan helpen met het schoonmaken van het water
(zie paragraaf 4.6.2). De kosten van het plaatsen van riet zijn besproken in paragraaf 7.3.
Baten
Optie tot exploitatie is mogelijk aanwezig in de aanleg van een ondiep meer. Er kunnen mogelijk
afspraken met het Hoogheemraadschap worden gemaakt voor de optie om de grond in de winter te
laten overstromen en er een ijsbaan op te creëren. Door middel van entree voor het gebruik van de
ijsbaan kan het Essenburgpark geld verdienen aan de functie waterbeheer.
Daarnaast profiteert het Essenburgpark op een niet-financiële manier van de systemen voor
waterbeheer in een toename van biodiversiteit. Daarnaast zorgt het riet ervoor dat het water en de
grond schoner worden gemaakt.

7.7.

Alternatieve energie

7.7.1. Biomeiler
Kosten
Een biomeiler kan een doorsnee hebben tussen de 1 en 10 meter, met een maximale hoogte van 3
meter Stichting Biomeiler (2015) (zie paragraaf 4.7.5.). De biomeiler gaat ongeveer 18 maanden mee,
na waar er een nieuwe moet worden gestart. Er kan voor worden gekozen om een grote biomeiler in
het park te zetten, maar er kunnen 2 tot 3 kleinere biomeilers worden neergezet, die onafhankelijk
van elkaar warmte produceren. Hierdoor kan de productie van warmte worden gegarandeerd over
een langere tijd. Een overzicht van de hieronder beschreven kosten en baten wordt gegeven in tabel
7.
Er zijn een aantal eenmalige kosten voor het bouwen van een biomeiler. Hieronder vallen buizen,
koppelingen, een pomp en een expansievat. De kosten hiervoor hangen af van de kwaliteit van de
materialen en de omvang van de biomeiler en worden geschat tussen de €600 en €1.200. Daarnaast
moet er een omheining komen voor de biomeiler. De kosten hiervoor zijn, afhankelijk van het
gebruikte materiaal, €15 tot €30 per m². Bij het opbouwen van een nieuwe biomeiler kunnen deze
materialen en de omheining opnieuw gebruikt worden. Als het water dat uit de biomeiler komt
gekoppeld moet worden aan een bestaand warmtesysteem kunnen daar ook nog kosten voor zijn.
Afhankelijk van de kennis binnen de stichting over biomeilers, kan professionele hulp worden
ingeschakeld bij het bouwen van de eerste biomeiler.
Naast de eenmalige kosten zijn er nog kosten iedere keer dat de biomeiler wordt opgestart. Deze
kosten zijn voor de houtsnippers die worden gebruikt in de biomeiler. De kosten hiervoor kunnen
oplopen tot €15 per m³, maar de biomeiler is juist een interessante optie voor het Essenburgpark
omdat houtsnippers ook uit het park kunnen worden gehaald, wat de kosten voor het gebruik van de
biomeiler aanzienlijk verlaagt.
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Baten
De opbrengsten van een biomeiler bestaan uit warmt water en houtcompost. Een grote biomeiler
met een doorsnee van 10 meter kan 10kW aan warmte opleveren. Voor kleinere biomeilers is het
lastig om te zeggen hoeveel ze gaan opleveren. Hier is geen onderzoek naar gedaan. Er kan gekeken
worden naar instellingen in de buurt die interesse hebben in het warme water. Ook kan het water in
het park zelf worden gebruikt om kosten te besparen of om een hottub aan te sluiten (zie 4.7.5.).
Daarnaast blijft er houtcompost over als de biomeiler klaar is. Deze compost kan worden verkocht
aan derden, waarna het geld weer kan worden gebruikt om een nieuwe biomeiler te starten. De
hoeveelheid compost die overblijft na het gebruik van de biomeiler is onbekend. Opbrengsten van
houtcompost kunnen oplopen tot €25 per m³ (Bijzonder Buiten, 2015).
Tabel 7 Overzicht van kosten en baten voor een grote en een kleine biomeiler

Omvang
Eenmalige kosten: materiaal
Eenmalige kosten: omheining
Maximale kosten houtsnippers
Maximale totale kosten
Opbrengsten: warmte water
Opbrengsten: compost

Kleine biomeiler
2.5 m doorsnee, 2 m hoogte
€600
π * 2.5 m * €30 = €235,62
π * 1.25 m ² * 3 m * €15 =
€220,89
€1.056,51
n.b.
n.b.

Grote biomeiler
10 m doorsnee, 3 m hoogte
€1.200
π * 10 m * €30 = €942,48
π * 5 m ² * 3 m * €15 =
€3.534,29
€5.676,77
±10kW
n.b.
7.7.2. Plant-e

Plant-e is een concept dat nog steeds in ontwikkeling is (zie paragraaf 4.7.4.) (Plant-e, 2015). Op dit
moment worden er kleine systemen verkocht die gebruikt kunnen worden om thuis op kleine schaal
te experimenteren met het systeem. Hiermee kan dan een led lampje worden voorzien van stroom.
Er wordt nu gewerkt aan een manier die deze methode op grote schaal kan laten werken, maar dit
project zit nog in de conceptfase.
7.7.3. Anaerobe compostering
Kosten
De kosten van anaerobe compostering zijn geheel afhankelijk van de methode en schaal waarop
wordt geproduceerd (Planet Natural, 2015). Dit vereist specialistische kennis. De berekening van
kosten is daarom buiten wegen gelaten. Anaerobe compostering is vrij onderhoudsintensief, omdat
het composteringsproces regelmatig moet worden gecontroleerd.
Baten
Als er biogas kan worden geproduceerd in het Essenburgpark, kan dit verkocht worden (zie paragraaf
4.7.3.). Dit kan alleen als anaerobe compostering op grote schaal gebeurd. Op kleine schaal kan
anaerobe compostering al in een vuilniszak plaatsvinden, maar dan is het niet mogelijk om het biogas
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dat ontstaat af te tappen. Er zijn dan alleen niet-financiële baten, omdat dit een manier is om afval
uit het park te verwerken.
7.7.4. Zonneboiler
Kosten
Er zijn verschillende soorten zonneboilers op de markt met verschillende groottes boilers (zie
paragraaf 4.7.6.) (Zonnepanelen-weetjes, 2015). De gemiddelde prijs van een boiler van 100 liter is
€2.200, inclusief installatie. Voor een boiler van 300 liter is de gemiddelde prijs €5.000, inclusief
installatie. Hoe groter de boiler is, hoe meer er wordt bespaard op energiekosten om water op te
warmen. De onderhoudsintensiviteit van een zonneboiler is laag, want de boiler hoeft maar een keer
per jaar gecontroleerd te worden en eens in de drie jaar ontkalkt te worden.
Baten
Een zonneboiler levert warm water. Afhankelijk van de grootte van de boiler kan er meer warm
water worden geproduceerd. Ook hier kan er gekeken worden of er instanties zijn die interesse
hebben in het warme water. Ook kan het in het park worden gebruikt. Op die manier kunnen er
financiële baten worden gecreëerd met een zonneboiler.
7.7.5. Zonne-energie
Kosten
De berekening van kosten is in dit rapport buiten wegen gelaten, omdat dit afhangt van de
positionering van de panelen. Hier is specialistische kennis voor nodig. De onderhoudsintensiviteit
van de zonnepanelen is laag, sinds de panelen maar een keer per jaar gecontroleerd moeten worden.
Daarnaast moet wel regelmatig gekeken worden of er geen vuil, zoals bladeren, op de panelen ligt.
Baten
De financiële baten van zonnepanelen ontstaan door het verkoop van de opgewekte elektriciteit (zie
paragraaf 4.7.6.). De hoeveelheid elektriciteit die kan worden geleverd is afhankelijk van de
positionering en het soort panelen. Het is ook mogelijk dat er op kleinere schaal zonnepanelen
worden geplaatst waarmee energie kan worden opgewekt om faciliteiten in het park van energie te
voorzien. Dit heeft dan een kostenbesparende functie.
7.7.6. Windenergie
Kosten
In het Essenburgpark zou er mogelijk ruimte zijn voor een kleine windturbine, mits deze genoeg wind
kan vangen (Agentschap NL, 2010). Er zijn veel verschillende kleine windturbines. Agentschap NL
geeft een overzicht van modellen die in 2010 op de markt te koop zijn. Kosten voor deze turbines
variëren tussen de €3.500 en €35.100. Hierbij geldt dat de duurdere modellen een veel hoger
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vermogen hebben dan de goedkopere modellen. Onderhoud voor de turbines bestaat uit een
jaarlijkse controle.
Baten
De baten van windenergie bestaan uit het gebruiken van de geproduceerde energie in het park,
zodat kosten worden bespaard (zie paragraaf 4.7.6.). De hoeveelheid energie die wordt
geproduceerd hangt af van het vermogen en de plaatsing van de turbine.
Tabel 8 geeft een overzicht van wat is beschreven in hoofdstuk 7.
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Tabel 8 Overzicht kosten en baten van functies van Essenburgpark

Functie
Historisch
karakter

Goederen
Slotensysteem
Solitaire bomen
(es)
Hagen en
andere bomen

Biodiversiteit

Riet

±€8 per m²

Bomen

€20-€70 per (jonge)
boom (afhankelijk van
grootte en soort)

Wilgen

€20-€200 per boom
(afhankelijk van
grootte) Geheel
afhankelijk van
inrichting en specifieke
kennis nodig
€20-€100 per boom
(afhankelijk van
grootte en soort)
Geheel afhankelijk van
inrichting en specifieke
kennis nodig

Fruitbomen
(adopteren)
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(Investerings)kosten
Aanleg door
Hoogheemraadschap
€50-€250 per boom
(afhankelijk van
grootte)
€20-€70 per (jonge)
boom (afhankelijk van
grootte en soort)

Baten (financieel)
-

Baten (niet-financieel)
Creëert biodiversiteit

-

Historisch karakter,
uniek kenmerk voor
park
Historisch karakter,
geluid reducerend,
esthetiek van het park

Hout verkopen,
houtsnippers voor
biomeiler,
productiemateriaal
Materie voor
anaerobe
compostering, riet
verkopen
Hout verkopen,
houtsnippers voor
biomeiler,
productiemateriaal
Wilgentakken
verkopen, producten
gemaakt van wilgen
(bijvoorbeeld
manden)
Werving van
donateurs

Onderhoudsintensiviteit
Is aan het
Hoogheemraadschap
Jaarlijks snoeien (weinig
onderhoud)

Opmerkingen
Mogelijk optie
tot ijsbaan

Jaarlijks snoeien
(afhankelijk van soort)

Esthetiek van het park

Jaarlijks intensief maaien

Geluid reducerend,
esthetiek van het park

Jaarlijks snoeien
(afhankelijk van soort)

Historisch karakter,
esthetiek van het park

Om de 3-4 jaar knotten

Producten
kunnen gebruikt
worden als
attentie voor
donateurs

Creëert draagvlak
onder buurtbewoners

Jaarlijks snoeien
(intensiever dan gewone
bomen), fruit plukken

Hangt af van
grondverontreiniging, of
plaatsen in
bakken
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Functie

Esthetiek

Stilte

Watermanagement

Goederen
Bijenkorf

(Investerings)kosten
±€1.100

Baten (financieel)
Werven van
donateurs

Onderhoudsintensiviteit
Een dag per week

Opmerkingen
Cursus nodig

Werven van
donateurs

Baten (niet-financieel)
Uniek kenmerk voor
park, beleving van
fauna
Educatie, uniek
kenmerk voor park

Slangenkuil

Niet bekend

Niet bekend

Vleermuistunnel Niet bekend

Werven van
donateurs

Educatie, uniek
kenmerk voor park

Niet bekend

Informatie kan
worden
opgevraagd bij
de Natuurtuin
Informatie kan
worden
opgevraagd bij
de Natuurtuin

Vogels voeren
Bomen en
planten

€4-€10 per 2,5 kg zak
Geheel afhankelijk van
inrichting en specifieke
kennis nodig

Voer verkopen
-

Jaarlijks snoeien en
schoffelen

Verbetering
psychisch
welzijn
Vegetatie

-

Beleving van fauna
Beleving van flora,
culturele
natuurbeleving,
creëren van
vlindertuin
Leefbaarheid

-

Groene gordel

Jaarlijks snoeien en
schoffelen

-

Creëert biodiversiteit

Mogelijk optie tot
ijsbaan
Phytoremediation

Creëert biodiversiteit

Is aan het
Hoogheemraadschap
Is aan het
Hoogheemraadschap
Jaarlijks intensief maaien

Slotensysteem
Ondiep meer
Riet

Geheel afhankelijk van
inrichting en specifieke
kennis nodig
Aanleg door
Hoogheemraadschap
Aanleg door
Hoogheemraadschap
±€8 per m²

-

-

Rekening houden
met treinen

Vereist het
creëren van
geluidsbarrière
Rekening houden
met treinen

Saneert de grond
en het water
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Functie
Alternatieve
energie

Goederen
Biomeiler

(Investerings)kosten
Kleine biomeiler:
±€1.000 Grote
biomeiler: ±€5.500
Houtsnippers kunnen
(deels) gratis verkregen
worden
Nog niet bekend

Baten (financieel)
Warm water,
houtcompost

Baten (niet-financieel)
Afvalverwerking

Onderhoudsintensiviteit
Gaat 18 maanden mee,
daarna nieuwe biomeiler
bouwen

Opmerkingen
Kan bijvoorbeeld
worden
aangesloten op
een hottub

Elektriciteit

Innovatie

Nog niet bekend

Nog in conceptfase

Anaerobe
compostering
(kleine schaal)

Hangt af van
productieschaal

Biogas (methaan)

Afvalverwerking

Zonneboiler

Zonneboiler 100L:
±€2.200 Zonneboiler
300L: ±€5.000 Inclusief
installatiekosten
Buiten berekening
gelaten

Warm water

-

1 keer per jaar vullen en
daarna wekelijks
controleren op
problemen
1 keer per jaar
controleren, 1 keer in de
drie jaar ontkalken

Elektriciteit

-

Tussen €6.000 en
€35.000, afhankelijk
van de turbine

Elektriciteit

-

Plant-e

Zonne-energie

Windenergie
(kleine turbine)
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1 keer plaatsten, 1 keer
per jaar schoonmaken en
controleren
1 keer plaatsten, 1 keer
per jaar controleren

Kan bijvoorbeeld
worden
aangesloten op
een hottub
Moet genoeg
licht krijgen,
open veld
Moet genoeg
ruimte krijgen,
open veld
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8. Discussie en conclusies
Stadsnatuur kan vele functies leveren aan de omgeving (De Groot et al., 2002; Klijn et al., 2000). De
initiatiefnemers van het Essenburgpark hebben gevraagd om uit te zoeken in hoeverre het
Essenburgpark kan bijdragen aan deze functies. Daarnaast is de vraag gesteld om uit te zoeken op
welke manieren de functies vervolgens te exploiteren zijn om financiële onafhankelijkheid te
realiseren. Financiële onafhankelijkheid betekent in dit rapport het uitbaten van goederen en
diensten vanuit functies die het park levert voor de initiatiefgroep om onderhoudskosten te dekken.
De initiatiefnemers hebben aangegeven zo min mogelijk afhankelijk te willen zijn van gemeentelijke
subsidies, fondsen en donateurs.
Wegens een tijdslimiet in het onderzoek, hebben de initiatiefnemers van het Essenburgpark
aangegeven welke functies zij het belangrijkst vinden. De hieruit voortgekomen gewenste functies,
historische context, biodiversiteit, esthetiek, stilte, waterberging en alternatieve energie, vallen met
name onder de natuurwetenschappelijke context van de functies die stadsnatuur kan leveren. Dit
geeft de beperking weer van dit onderzoek. De conclusies die uit dit rapport worden getrokken
baseren zich niet alleen op een selectie van een ruim aanbod aan functies van stadsnatuur, maar
bovenal focust het rapport zich meer op exploitatiemogelijkheden vanuit een
natuurwetenschappelijk perspectief. De maatschappelijke context van stadsnatuur is in dit rapport
minder behandeld.
De door de initiatiefnemers gekozen functies worden behandeld in een bredere
natuurwetenschappelijke context in de functieanalyse. Ook staat beschreven welke elementen in het
park kunnen bijdragen aan de functies. Hieruit is voortgekomen dat het realiseren van de meeste
functies mogelijk is door effectief gebruik te maken van combinaties van elementen. Toch laat het
rapport zien, op basis van de uitgevoerde functieanalyse en de opgegeven kaders en eisen, dat de
wens van de initiatiefnemers om financiële onafhankelijkheid te realiseren uitdagend is.
Dit consultancy rapport laat zien wat de gevolgen zijn van het stellen van prioriteiten (zie hoofdstuk 5
en hoofdstuk 7). De invulling die aan de functies wordt gegeven, heeft gevolgen voor het gebruik. In
dit hoofdstuk worden deze gevolgen onderverdeelt in exclusiviteit, openbare toegankelijkheid
en mogelijke samenwerkingen.

8.1.

Exclusiviteit

Voor het uitbaten van de functies is het noodzakelijk dat de initiatiefnemers van het Essenburgpark
exclusiviteit bezitten, waarbij geld verdiend kan worden aan het verlenen van toegang of het
verkopen van goederen en diensten (zie paragraaf 3.2.). Voorbeelden van uitbaten kunnen zijn het
organiseren van festivals, fruit verkoop en horeca voorzieningen. De initiatiefnemers van het
Essenburgpark hebben aangegeven in welke kaders uitbaten wenselijk is. De wens is om het park
groen te houden en geen bebouwing te plaatsen. Ook is de wens om het park een stiltefunctie te
laten vervullen.
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Vele mogelijkheden tot uitbaten middels exclusiviteit vallen daardoor af, zoals festivals en
horecavoorzieningen. Een eenzijdige focus op het uitbaten van het Essenburgpark zal ten koste gaan
van de ideële doelstellingen (zie hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6). Bijvoorbeeld, om energieproductie te
realiseren in de vorm van wind- of zonne-energie zal er minder groen zijn, waardoor de
geluidswering en esthetiek afnemen. Daardoor zal er meer geluidshinder zijn wanneer het
produceren van energie de prioriteit heeft. Als er voor gekozen wordt om alternatieve
energievoorziening als prioriteit te stellen, dan gaat dit daarnaast ten koste van de toegankelijkheid
van het park. Door het verlies van het sociale en openbare karakter is het aannemelijk dat de
inkomsten vanuit donaties en fondsen zullen afnemen.

8.2.

Openbare toegankelijkheid en samenwerkingen

Een open houding tegenover alternatieve mogelijkheden tot exploitatie, zoals openbare exploitatie
en exploitatie door middel van het aangaan van samenwerkingen, zou een uitkomst kunnen bieden.
Een verschuiving van de manier van exploitatie leidt daarbij tot een andere invulling van het begrip
duurzaamheid. Duurzaamheid betekent in dit rapport een gebalanceerde combinatie van
economische, ecologische en maatschappelijke dimensies van duurzaamheid (zie paragraaf 3.3.). De
opdracht vanuit de initiatiefnemers hield in om financiële onafhankelijkheid te realiseren via directe
inkomsten. In de dimensies van duurzaamheid betekent dit een integratie van ecologie en
economie (rendabiliteit). Wanneer de focus op openbare exploitatie en exploitatie door
samenwerking ligt, dan ligt de focus van de dimensies op de integratie van ecologie en maatschappij
(leefbaarheid). Een focus op leefbaarheid hoeft niet te betekenen dat de rendabiliteit volledig wordt
losgelaten. Sterker nog, een verhoogde leefbaarheid zorgt bijvoorbeeld voor een stijging van de
huizenprijzen en via de WOZ-belasting vloeit een deel daarvan naar de gemeente (Luttik, 2000).
Openbare toegang zal betekenen dat het Essenburgpark dienstverlenend is aan de samenleving. De
kosten van het park zullen daardoor voornamelijk gedekt worden door fondsen en donateurs, omdat
het park zelf geen elementen bevat waaraan directe inkomsten verbonden zijn. Wel draagt openbare
toegang bij aan indirecte inkomsten. Hieronder vallen inkomsten die monetair uitgedrukt kunnen
worden (WOZ-waarde) en inkomsten die niet monetair uitgedrukt kunnen worden (gezondheid en
rust). Ook al is het de wens van de initiatiefnemers van het Essenburgpark om financieel
onafhankelijk te zijn van fondsen en donateurs, dit rapport laat zien dat exclusiviteit het gevolg is van
deze wens, wat ten koste gaat van andere ideële eisen.
De focus op openbare toegang laat meer ruimte voor ideële wensen. Voor de functie recreatie is
openbare toegankelijkheid een essentieel aspect. In een recente studie in Rotterdam is per gebied
gekeken naar functies die stadsnatuur kan leveren (Derkzen et al., 2015). Het gebied waar
Essenburgpark zich in bevindt, mist de functie recreatie. Openbare toegang van het park draagt bij
aan de recreatiefunctie van het park. Toch zal de initiatiefgroep vanwege de verhoogde
afhankelijkheid van fondsen en donateurs inleveren op autonomie.
Het aangaan van samenwerkingsmogelijkheden biedt hiervoor mogelijk een tussenoplossing. Dit
houdt in dat de initiatiefnemers andere partijen benaderen die baat hebben bij de indirecte waarden
die park levert. Hiermee leveren de initiatiefnemers minder autonomie in, omdat de keuze nog
steeds bij de initiatiefnemers ligt welke samenwerkingen worden aangegaan. Een voorbeeld is dat
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het park invulling kan geven aan een lesprogramma voor scholen. Hierbij kan afgesproken worden
dat de school een vergoeding geeft of in natura bijdraagt aan het onderhoud van het park. Het is
daarbij van belang om van te voren scholen te benaderen en na te gaan in hoeverre deze bereid zijn
dergelijke lessen te geven.

“Een korte
wandeling of een
uitzicht op een
groen bladerdak
helpt reeds om
cognitieve functies
te herstellen en
sociaal te
functioneren.”
(Mieras, 2014)

Door samen te werken met zorginstellingen kunnen dagbestedingen
worden ingevuld met het onderhouden van het park of het vervaardigen
van producten uit het park, bijvoorbeeld wilgenmanden of
eendenbroedkorven. Samenwerkingen met zorginstellingen kunnen voor
beide partijen kostenbesparend zijn (Mieras, 2014). Er zijn geen hoge
kosten verbonden vanuit de zorginstelling gezien. Daarbij heeft
dagbesteding een preventieve waarde, omdat mogelijk minder
medicijnen en therapeutische gesprekken nodig zijn. Er zijn wel gevolgen
voor de inrichting van het park, omdat er aangepast materiaal nodig is
voor de dagbesteding van de zorgpatiënten. Dit vereist gesprekken met
de betreffende zorginstellingen (Persoonlijke communicatie met Josine
van den Boogaard, 2015).

8.3.

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek

Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt tot in hoeverre en op welke manieren de functies van
historisch karakter, stilte, esthetiek, biodiversiteit en waterberging verdienmogelijkheden van het
Essenburgpark kunnen worden vorm gegeven. Er zijn echter nog veel opties voor onderzoek dat
aansluit op dit rapport. Vervolgonderzoek kan zich verder buigen over de vraag ‘Hoe kan exploitatie
van stadsgroen in het Essenburgpark worden gerealiseerd?’, waarbij andere functies van stadsgroen
worden meegenomen. Zoals aangegeven heeft dit onderzoek zich voornamelijk berust op
natuurwetenschappelijke functies van het Essenburgpark. Onderzocht kan worden of meer sociale
functies van het Essenburgpark, zoals sociale cohesie, recreatie, educatie, gezondheid en reintegratie, kunnen leiden tot rendabelere verdienmogelijkheden. Hiervoor kan men in de literatuur
of via bestaande projecten andere elementen opzoeken die bijdragen aan nieuwe functies.
Vervolgonderzoek kan zich ook richten op het combineren van functies van stadsgroen via lokale
samenwerkingen. Wanneer er op hoger niveau verschillende functies worden gecombineerd zijn
synergiën tussen stadsnatuurfuncties mogelijk (Derkzen et al., 2015). Dit houdt in dat het
Essenburgpark verder zou kunnen kijken dan het eigen park en de omringende wijk en op zoek gaat
naar lokale samenwerkingen. Samenwerken met de andere parken van het groene lint of in de
omgeving biedt mogelijkheden. Waar sommige parken zich meer richten op exploitatie middels
commerciële activiteiten of evenementen, kan het Essenburgpark bijdragen aan een multifunctioneel
parkaanbod door de rol van een rustig, natuurlijk park voor recreatie te vervullen.
Dit rapport geeft een uitgebreide opzet van het aanvragen van financiële middelen bij fondsen.
Daarnaast behandelt dit onderzoek mogelijkheden tot directe inkomsten vanuit goederen en
diensten die het Essenburgpark kan leveren. Een vervolgonderzoek kan marktonderzoek verrichten
naar bereidheid in de buurt of wijdere omgeving om het Essenburgpark te steunen en draaiend te
houden middels donaties. Wanneer dit plaatje compleet is, dan zijn alle mogelijkheden voor
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financiering uiteengezet wat een duidelijk beeld schetst hoe financiering voor het Essenburgpark te
realiseren is.
In dit rapport is ook weinig rekening gehouden met onderhoudskosten van elementen in het park.
Het genereren van inkomsten is nog maar het begin. Ieder element in het park vraagt onderhoud en
kost arbeidsuren om op te zetten en bij te houden. De kosten hiervan zijn niet berekend. Ook houdt
dit onderzoek niet rekening met wie het park onderhoudt. Vervolgonderzoek kan een berekening
maken van onderhoudskosten van de elementen en omrekenen naar arbeidsuren. Hierdoor kunnen
de initiatiefnemers een gefundeerde keuzen maken welke elementen in het park komen. Vervolgens
kan een lijst van bronnen van arbeidskrachten opgesteld worden, waarmee het aanbod van
arbeidsuren kan worden bepaald. Denk hierbij aan mogelijke samenwerkingen met zorginstellingen,
vrijwilligerswerk en reclassering. Houdt er hierbij rekening mee dat dergelijke samenwerkingen niet
altijd kosteloos zijn. Vaste lasten zoals materiaalkosten, reiskosten en begeleidingsuren dienen
meegerekend te worden.
Vervolgonderzoek is echter afhankelijk van hoe de initiatiefnemers de resultaten in dit rapport
benutten. Zij kunnen kiezen om vast te houden aan hun ecologische idealen en hun eisen omtrent de
afwezigheid van bebouwing en lawaai. Exploitatie door exclusiviteit is hierdoor waarschijnlijk
beperkt, wat blijkt uit dit rapport, maar alternatieve exploitatiemogelijkheden bieden een oplossing
die rekening houden met deze ideële wensen. Toch zullen de alternatieve exploitatiemogelijkheden
ten koste gaan van andere wensen. Bijvoorbeeld financiële afhankelijkheid van fondsen en donateurs
door openbare exploitatie neemt toe en dit gaat ten koste van autonomie. Een tussenoplossing kan
zijn om de focus te leggen op samenwerkingen. Vervolgonderzoek naar andere functies en
onderhoudskosten hangt dus af van waar de initiatiefgroep zich na de uitkomsten van dit rapport op
willen richten. Essentieel om hierbij te vermelden is dat er voordat deze keuze definitief gemaakt is,
er vooronderzoek wordt gedaan naar wat er legaal gezien mogelijk voor de initiatiefnemers van het
Essenburgpark. De inhoud van een contractuele overeenkomst tussen de initiatiefgroep en
gemeente Rotterdam bepaalt uiteindelijk voor een belangrijk deel wat er wel en niet in en voor het
Essenburgpark gedaan mag worden om geld te verdienen.
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Appendix 1 Visuele weergave van Essenburgpark
Foto’s gemaakt tijdens bezoek aan Essenburgpark (eigen foto’s).
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Appendix 2 Artikel biomassa voor energie
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Appendix 3 Fondsen en donateurs
Deze appendix is extra informatie die kan worden gebruikt voor het financieren van het
Essenburgpark. Het eerste deel gaat over fondsen. Fondsen kunnen helpen bij het financieren van
kleine projecten binnen het park. Het proces voor het aanschrijven wordt uitgelegd en er worden tips
gegeven. Deze tekst is geschreven aan de hand van het FondsenBoek 2016 (Walburg Pers i.s.m.
Kennisbank Filantropie, 2015). Meer informatie over het proces en de fondsen zelf kan in dit boek
worden gevonden. Het tweede deel gaat over donateurs. Het geld dat via donaties binnen komt kan
worden gebruikt voor het financieren van de jaarlijkse kosten. Hier wordt ook de mogelijkheid tot
ANBI-status uitgelegd.

Fondsen
Achtergrond
Vermogensfondsen zijn een effectieve manier om geld bij elkaar te krijgen om projecten in het
Essenburgpark te financieren. Er zijn meer dan zevenhonderd fondsen, met grote en kleine
budgetten. Deze fondsen hebben allemaal een eigen doelstelling en budget. Afhankelijk van het doel
van het fonds kan een aanvraag worden ingediend om geld te krijgen voor een specifiek project. Een
overzicht van relevante fondsen voor het Essenburgpark wordt gegeven in tabel 9. Sommige fondsen
geven een meerjarige schenking, bijvoorbeeld om een beginnend initiatief te steunen, en andere
fondsen geven een eenmalige schenking. Als het fonds bereid is het project meerdere malen te
steunen, dan zal deze steun elk jaar opnieuw aangevraagd moeten worden.
Om in aanmerking te komen voor een donatie van een fonds moet een aanvraag worden ingediend
bij het desbetreffende fonds. Deze bestaat meestal uit een brief, een aanvraagformulier en andere
documenten, zoals een projectplan, een uittreksel van de Kamer van Koophandel, de statuten, een
heldere jaarrekening en de website van de stichting. Wat moet worden opgestuurd is geheel
afhankelijk van het beleid van het fonds. Deze documenten worden dan gebruikt om een goed beeld
te krijgen van de uitwerking van een project en op welke manier het project bij de doelstelling van
het fonds past. Hierbij geldt dat de kans van een succesvolle aanvraag groter wordt als het project
goed is uitgewerkt en het project past bij de visie van het fonds. Het is aan te raden een aanvraag
persoonlijk doch professioneel op te zetten. Het is belangrijk om het enthousiasme voor het project
te laten merken bij het fonds. Daarnaast is het van belang om de urgentie van het project te laten
blijken, bijvoorbeeld door te laten zien dat er veel interesse is voor het project.
Het projectplan
Een projectplan is een handige manier om te zorgen dat iedereen binnen de stichting op een lijn zit
over een project. Ook is het een goede methode om het project naar actoren buiten de stichting te
communiceren. De volgende onderwerpen zijn essentieel voor een projectplan, maar dit kan worden
uitgebreid (Walburg Pers i.s.m. Kennisbank Filantropie, 2015: 34):
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Titelpagina
Inhoudsopgave
Inleiding/samenvatting – wat zijn het onderwerp, de probleemstelling, het doel en de opbouw
van het projectplan?
Informatie over de organisatie – wat zijn de NAW-gegevens, de contactgegevens, de rechtsvorm
en het ontstaan van de stichting?
Aanleiding en probleemstelling – wat is de reden dat het project is ontstaan?
De doelstelling(en) en beoogde resultaten – wat houdt het project in? (zie hieronder)
De doelgroep(en), de belangrijkste belanghebbenden – voor wie is het project, direct en indirect?
De locatie van het project – waar is het project?
Het plan van aanpak, wat is de oplossing van het probleem, hoe gaat u het aanpakken, welke
activiteiten vloeien daar uit voort, met wie gaat u samenwerken, wat is de tijdsplanning, hoe is
de projectorganisatie opgebouwd, de communicatie (optioneel), wat zijn de risico’s, hoe meet u
de impact, duurzaamheid, evaluatie – hoe zit het project in elkaar?
De begroting en het dekkingsplan – welke middelen zijn nodig voor het project? (zie hieronder)
Referenties (optioneel)
Documentatie zoals: fotomateriaal, kaarten van projectgebieden, bouwtekeningen, offertes, etc.
(optioneel)

Als het projectplan wordt toegevoegd aan een fondsaanvraag is het effectief om het projectplan aan
te passen aan het fonds. Dit zorgt er voor dat het plan opvalt tussen alle andere aanvragen die bij het
fonds binnenkomen. Het is aan te raden om een standaard projectplan te schrijven, bijvoorbeeld
voor een groot project met een ruim budget van circa €2.000 en voor een klein project met een
bescheiden budget van circa €500. Die kunnen vervolgens worden aangepast zodat de wensen van
het aan te schrijven fonds tegemoet gekomen worden. Het is hierbij van belang maatwerk te leveren
voor een optimaal resultaat. Afwijzingen vloeien veelal voort uit het feit dat de doelstellingen van het
fonds niet in het projectplan terug te vinden zijn. Houd de uitwerking van het project zo helder
mogelijk. Een ‘simpel’ idee is daarbij beter dan een uitgebreid en ‘vaag’ idee. Zowel het fonds als de
aanvrager moet duidelijk hebben waar het project over zal gaan. Laat in de aanvraag de urgentie
blijken, dus waarom moet nou juist dit project worden gefinancierd. Houdt er rekening mee dat
fondsen meer aanvragen krijgen dan gehonoreerd kunnen worden.
Formuleren van de doelstelling
Een goede methodiek om de doelstelling te formuleren is met de SMART methode. SMART staat
voor (Walburg Pers i.s.m. Kennisbank Filantropie, 2015: 38-39):






Specifiek – Formuleer het doel op een concrete manier
Meetbaar – Formuleer het doel op een kwalitatieve, kwantitatieve of monetaire manier om
makkelijk te zien wat de voortgang van het project is
Acceptabel – Formuleer het doel zo dat alle relevante actoren zich betrokken voelen in het project
Realistisch – Formuleer het doel zo dat het ambitieus maar haalbaar is, zodat het fonds weet dat
het geld goed gebruikt gaat worden
Tijdsgebonden – Formuleer het doel tijdsgebonden, zodat kan worden waargenomen wanneer of
het project op koers ligt
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De begroting en het dekkingsplan
Het is aan te raden om voor elk project dat in het Essenburgpark wordt gedaan een begroting en een
dekkingsplan op te stellen. Een begroting is een omschrijving van alle kosten die voor het project
worden gemaakt. Een deel daarvan zijn directe kosten, zoals materiaalkosten, en een deel is indirect,
zoals salariskosten. Deze indirecte kosten zijn de overheadkosten van het project. Fondsen zijn vaak
niet bereid om deze kosten te betalen, tenzij ze van toegevoegde waarde voor het project zijn. Om
een goede begroting te maken moet rekening worden gehouden met de 5 m’s (Walburg Pers i.s.m.
Kennisbank Filantropie, 2015: 52):






Munten – hoeveel geld is er nodig?
Mensen – hoeveel mensen zijn er nodig (ingehuurde arbeidskracht en vrijwilligers)?
Middelen – welk materiaal is er nodig?
Media – wat is nodig voor communicatie?
Massa – welke contacten en netwerk kunnen worden gebruikt?

Het dekkingsplan is een overzicht van hoe de kosten worden gedekt. Het totale bedrag van het
dekkingsplan kan daarom het beste overeen komen met het totale bedrag van de begroting. Het is
echter wel goed om een alternatief dekkingsplan te hebben voor de bekostiging in verband met
afwijzingen door fondsen. Het is verstandiger om twee fondsen aan te schrijven en er dan een af te
wijzen als ze beiden toezeggen, dan opnieuw op zoek te moeten naar een nieuw fonds als er een
afwijzing komt. Inkomsten voor een project kunnen bestaan uit subsidies, donaties van fondsen, een
eigen bijdrage en bijdragen van externe partijen. Ook kan een bijdrage in natura zijn, bijvoorbeeld
door het gratis leveren van materialen. Ook hierdoor wordt een deel van de kosten gedekt. Fondsen
zien graag dat er een eigen bijdrage wordt geleverd in het project, waardoor een deel van het risico
van het project door de stichting zelf wordt gedragen.
De aanvraag
De wijze van aanvraag verschilt per fonds. Sommige fondsen hebben een aanvraagformulier waar
een uitgebreide documentatie van het project aan toegevoegd moet worden. Andere fondsen laten
de aanvraag vrijer. Ook kunnen fondsen een toetsing vooraf doen om te zien of het project geschikt
is. Hieronder worden de meest voorkomende elementen van een aanvraag beschreven.
De begeleidende brief
In de brief, die de structuur heeft van een officiële brief, wordt een beknopte samenvatting gegeven
de meest relevante onderdelen van het projectplan. De nadruk ligt hierbij op waar het geld voor is en
waarom het project goed past bij de doelstelling van het fonds. Daarnaast moet een richtlijn worden
gegeven van het bedrag dat van het fonds gevraagd wordt. Het is goed om open te zijn over welke
fondsen nog meer zijn aangeschreven en hoe het dekkingsplan er uit ziet. Ook moeten de
contactgegevens of contactpersoon van de stichting duidelijk worden vermeld. De maximum lengte
voor de brief is twee pagina’s.
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Het aanvraagformulier
Het verschilt per fonds of een aanvraagformulier online of offline moet worden toegestuurd. Het is
van belang om het document volledig in te vullen om in aanmerking te komen voor een donatie. In
het aanvraagformulier staan de vragen die het fonds graag beantwoord ziet worden en daarom is het
verstandig om concrete, directe antwoorden te geven en geen verwijzingen te maken naar andere,
langere documenten.
Het projectplan, de begroting en het dekkingsplan
Dit onderdeel is hierboven
Aanvullende documentatie
Hieronder vallen een uittreksel van de Kamer van Koophandel, de statuten, een jaarrekening van het
voorgaande jaar of een openingsbalans, en de ANBI-verklaring (zie paragraaf donateurs). Hiermee
wordt een volledig, financieel beeld geschetst van de stichting.
Het is verstandig om vooraf een verdieping te doen in de fondsen die de stichting wil aanschrijven
om te weten wat er precies verwacht wordt en wat verwacht kan worden. Hieronder staan een
aantal tips (Walburg Pers i.s.m. Kennisbank Filantropie, 2015: 66-67):





Zoek online naar het jaarverslag van een fonds om te kijken naar de gegevens over donaties van
het voorgaande jaar, zoals de gemiddelde bijdrage en welke organisaties een donatie kregen;
Sommige fondsen hebben een online scan waarmee makkelijk kan worden gekeken of een
project in aanmerking komt voor een donatie;
Zoek op de website, als die bestaat, naar meer informatie over de aanvraagprocedure, wanneer
aanvragen in behandeling worden genomen en of er deadlines zijn;
Neem, wanneer mogelijk, telefonisch contact op met het fonds om te kijken of een project in
aanmerking komt voor een donatie en wat de procedure is.

Relevante fondsen
Uit de lijst van fondsen uit het FondsenBoek 2016 (Walburg Pers i.s.m. Kennisbank Filantropie, 2015)
is een selectie gemaakt voor fondsen die relevant zijn voor het Essenburgpark.
Tabel 9 Overzicht van relevante fondsen voor het Essenburgpark

Naam
Achmea Foundation

Mr. August Fentener
van Vlissingenfonds
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Doelstelling
Door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen
daadwerkelijk bijdragen aan duurzame verbetering van de economische
en/of sociale omgeving van groepen hulpbehoevenden in de samenleving,
zowel in als buiten Nederland. EAF beperkt de steun tot projecten op het
gebied van 3 specifieke thema’s: gezondheidszorg, landbouw en toegang
tot financiële middelen.
Ondersteuning van projecten op het gebied van zorg, studie en cultuur, bij
voorkeur een combinatie van deze sectoren betreffend.
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Naam
Bevordering
Maatschappelijke
Dienstverlening
Rotterdam
Bevordering
Volkskracht

BLADT Charity
Bouwfonds
Cultuurfonds
Breed & Hogenbirk
Erfgoedfonds
Bruinvis Meijer Fonds
DOEN

Elise Mathilde Fonds
Van Enter-Westerman
Holstijn Fonds
Erasmusstichting
Erica Fonds
Erik Beelaerts van
Blokland Fonds
Flora Fonds

Honselersdijk Fonds
Jacob van Zijverden
Fonds
Juncus Porzana
Delichon Fonds

Doelstelling
De stichting heeft tot doel het bevorderen van projecten van
rechtspersonen en vrijwilligersorganisaties in de maatschappelijke
dienstverlening, thuiszorg, eerstelijnszorg, met uitzondering van
kinderopvang, koepelorganisaties, voedselhulp en activiteiten van
kerkelijke organisaties.
Het verlenen van financiële steun aan instellingen (niet-natuurlijke
personen) die in Rotterdam werkzaam zijn, in het bijzonder op sociaal,
cultureel, sport of andere maatschappelijk terrein. Volkskracht betracht
strikte onzijdigheid ten aanzien van godsdienstige of politieke richting.
Ondersteuning van nieuwe projecten en initiatieven op het raakvlak van
gezondheid en welzijn.
Het fonds richt zich op projecten die raakvlak hebben met bouwen, de
gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst
in de openbare ruimte en architectuur.
Het financieel ondersteunen van (educatieve en promotionele aspecten
van) projecten op het gebeid van natuur, cultuur en landschap. De
voorkeur gaat uit naar kleine natuur- en/of cultuurhistorische elementen.
Het financieel ondersteunen van projecten over vogels en/of wilde flora.
Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving
haalbaar is. Want de wereld is rijk aan ondernemende mensen met
duurzame, culturele en sociale initiatieven. Mensen die risico’s durven
nemen om hun vaak baanbrekende ideeën tot leven te brengen en
daarmee anderen te inspireren. DOEN biedt deze mensen financiële
ondersteuning om hun initiatief waar te maken en brengt ze met elkaar in
contact.
Het financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties in
de geest van de stichtster van de stichting: Elise Mathilde van Beuningen.
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur en
natuurbehoud in Nederland.
Het bevorderen van onderwijs, kunst en wetenschap voor projecten met
een Rotterdams karakter en binnen de regio Rotterdam.
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van
natuurbehoud in Nederland.
Het financieel ondersteunen van multidisciplinaire, grensverleggende,
stimulerende, enthousiasmerende initiatieven op gebied van cultuur en
natuurbehoud
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van
natuurbehoud in Nederland, waarbij voorrang wordt verleend aan
projecten die de instandhouding en stimulering van de natuurlijke flora
beogen.
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van
monumentenzorg en natuurbehoud in Nederland.
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van
natuurbehoud in Nederland door de bevordering en ondersteuning van de
ecologische landbouw en veeteelt in ruimste zin.
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van
natuurbehoud in Nederland.
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Naam
Fonds Kleinschalige
Projecten
Natuureducatie
Van Lange Fonds
Van der MandeleStichting

Van Mourik & Nazaten

Nomes-Pauli Fonds
Oranje Fonds

Par Terra Fonds
Paul van Hoorn Fonds
Pfältzer-Birnie Fonds
Piet Oudolf Groen in de
Buurt Fonds

Prins Bernhard
Cultuurfonds
Projectenfonds Atlantis

Regulus Fonds

Robert Persman Fonds
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Doelstelling
Het financieel ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van
natuurbehoud.
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur en
natuurbehoud in Nederland.
Verlenen van steun op maatschappelijk en sociaal gebied in de provincie
Zuid-Holland, met een zekere voorkeur voor de steden Delft, Dordrecht,
Leiden en Rotterdam. Esthetische verzorging van stad, landschap en het
behoud van de architectuur is de schoonheid in de provincie. Daarnaast
steun aan instellingen die bevordering van geestelijke en lichamelijke
ontwikkeling en verzorging van materiële noden ten doel hebben.
Hoofddoelen van de stichting zijn: ondersteunen van (vrijwilligers-)
projecten van natuur- en milieueducatie voor minderjarigen, ondersteunen
van projecten over tuinen, parken en plantsoenen in een urbane
omgeving.
Het financieel ondersteunen van natuurbehoud.
Het Oranje Fonds ondersteunt projecten die de sociale infrastructuur
verbeteren of vernieuwen, zoals de bouw van een gemeenschapshuis, of
wegwijs maken van allochtone vrouwen in Nederland. Daarnaast
investeert het Oranje Fonds projecten die een positieve sociale dynamiek
op gang brengen zoals ontmoetingen tussen jong en oud of gezamenlijke
activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp.
Het financieel ondersteunen van cultuur en natuurbehoud in Nederland.
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van flora- en
faunabescherming in Nederland.
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van
natuurbehoud en monumentenzorg.
Het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten die tijdelijk
braakliggende terreinen omvormen tot een groene omgeving. Naast het
bevorderen van vergroening in de stad is het fonds ook bedoeld om sociale
cohesie en onderlinge betrokkenheid in de buurt te generen.
De stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten te
bevorderen op het gebied van cultuur en natuur en wetenschap in
Nederland, inclusief het Caribische deel van het Koninkrijk.
De Stichting heeft als doel de duurzame ontwikkeling van de maatschappij
te bevorderen, waarbij mens- en milieuvriendelijk handelen centraal staat.
Specifieke terreinen waarop de Stichting zich gaat richten zijn: Onderwijs,
Gezondheid en Economische Ontwikkeling. Vanuit de optiek dat de
zwaksten het hardst ondersteuning nodig hebben zal de Stichting bij haar
activiteiten een speciaal oog hebben voor de kansarme mensen en
bevolkingsgroepen in achterstandsituaties. De stichting wil zich niet binden
aan specifieke regionale grenzen, een goed project – dat voldoet aan
bovenstaande criteria – in een ver land verdient evenveel kans als een
gelijkwaardig project in onze eigen provincie.
Het financieel ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van
natuurbehoud en publicaties op het gehele werkterrein van het Prins
Bernhard Fonds.
Het financieel ondersteunen van projecten ter bevordering van de
natuurontwikkeling in Nederland.
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Naam
Röpcke-Wynia Fonds

Scheltema-Breet
Natuurfonds
Schwebsange Fonds

Stad Rotterdam anno
1720

Triodos Foundation

De Verre Bergen

Fonds De VisserGeerling
VSBfonds

Wimmen Fonds

Doelstelling
Het verlenen van financiële bijdragen aan het natuurbehoud in
Nederlands, waaronder het veiligstellen van bestaande of toekomstige
natuurgebieden.
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van
natuurbehoud in Nederland.
Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van
natuurbehoud in Nederland, met voorkeur voor initiatieven met als doel
instandhouding van de natuurlijke flora en het milieu.
De stichting heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van projecten
zonder winstoogmerk ter bevordering/verbetering van het
maatschappelijke welzijn en welvaren in de regio Rijnmond, doch in het
bijzonder de stad Rotterdam.
Stichting Triodos Foundation steunt projecten die met waardevolle,
vernieuwende initiatieven bijdragen aan de ontwikkeling van een
duurzame samenleving. In onze visie betekent dat een samenleving waarin
aandacht voor de levenskwaliteit van mensen centraal staat. Het welzijn
van elk individueel mens staat niet op zichzelf. Ook relaties tussen mensen
onderling en tussen mens en natuur zijn belangrijke ingrediënten van
levenskwaliteit.
Stichting De Verre Bergen heeft kennis en kapitaal voor gedurfde ideeën.
We zijn een filantropische organisatie die zich sinds 2011 inzet voor een
sterker en beter Rotterdam. We werken samen met allerlei
initiatiefnemers om programma’s te ontwikkelen, uit te voeren en op
effectiviteit te onderzoeken. Deze initiatieven hebben met elkaar gemeen
dat ze op een vernieuwende manier maatschappelijke vraagstukken
aanpakken.
Het financieel ondersteunen van cultuur en natuurbehoud.
VSBfonds verleent steun aan projecten die bijdragen aan het behoud en
verbetering van leefbare Nederlandse samenleving met een oog op een
duurzame toekomst (alles in de ruimste zin van het woord).
Het financieel ondersteunen van (educatieve) projecten op het gebied van
cultuur en natuurbehoud. Waarbij duurzaamheid en innovatie een
belangrijke rol spelen, en ook talent dat zich op duurzaamheid en innovatie
richt.

Websites met meer informatie



www.cultuurfonds.nl
www.rotterdamsefondsen.nl

Overig




Greenwish – ondersteuning van initiatieven op het gebied van groene ontwikkeling.
Koning Willem I plaquette – wedstrijd voor innovatie en duurzaamheid vanuit de overheid
ingesteld.
Duurzame dinsdag – bedoeld om antwoorden voor problemen vanuit de samenleving te
genereren.
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Donateurs
Onderzoek kan worden gedaan of omwonenden bereid zijn een donatie te doen aan het park. Zij
maken gebruik van de functies die het park levert. Dit doen zij bewust, bijvoorbeeld door het
waarderen van de stilte in het park, en onbewust, bijvoorbeeld door bescherming tegen rioolwater
door de waterberging. Als mensen zich niet bewust zijn van de functies die een park levert en niet
zien hoe het park waarde voor hen toevoegt, zijn ze minder bereid om geld bij te dragen aan het park
(Lindsey en Knaap, 1999). Daarom is het belangrijk dat het omwonenden duidelijk wordt dat zij
profijt hebben van het park. Het geld dat binnen komt via donaties kan worden gebruikt voor de
overhead kosten van het park, zoals het onderhoud van gestarte projecten of het aanvegen van het
park. In ruil voor de donatie kan dan bijvoorbeeld een attentie worden gegeven.
De stichting kan de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) aanvragen bij de
belastingdienst. Het voordelen van de ANBI-status zijn een belastingvoordeel voor de stichting en de
mogelijkheid voor de donateurs om de donatie van de belastingaangifte af te trekken
(Belastingdienst, 2015). Er zijn meerdere criteria waaraan de stichting moet voldoen om de ANBIstatus te verkrijgen:










De stichting moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk. De winst die wordt gemaakt moet weer in de stichting
worden gestoken.
Het bestuur en de stichting voldoen aan de integriteitseisen.
Het vermogen van de instelling moet gescheiden zijn van het vermogen van de bestuurders.
Het eigen vermogen van de stichting mag niet hoger dan wat redelijkerwijs nodig is voor het
werk van de stichting.
De bestuurders van de stichting krijgen een minimale beloning voor het werk.
De stichting heeft een actueel beleidsplan.
De verhouding tussen de kosten en bestedingen van de stichting is redelijk.
Na de opheffing van de stichting gaat het geld naar een soortgelijk doel.

Daarnaast zijn er nog administratieve verplichtingen en moeten gegevens van de stichting, zoals de
hoofdlijnen van het beleidsplan en een verslag van activiteiten, worden gepubliceerd op een
internetsite.
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