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Inleiding

YOUNG INNOVATORS

Het College van Rijksadviseurs heeft vier nieuwe 
talentvolle ontwerpers geselecteerd voor het 
programma Young Innovators. Hiermee wil het 
CRa jonge, talentvolle vakgenoten betrekken bij 
grote ruimtelijke opgaven zoals energietransitie en 
transformatie. Uit de rijke verzameling Archiprix-
inzendingen van het afgelopen jaar selecteerde het 
CRa drie projecten die relevant zijn voor de thematiek 
en opgaven zoals die zijn benoemd in het het CRa 
Jaarprogramma.

De jonge ontwerpers zijn door het CRa gevraagd 
in een vervolgopdracht hun werk te verdiepen. De 
geselecteerde ontwerpers zijn: Jonas Papenborg en 
Remco van der Togt (The Ems Full Hybrid), Pieter 
Stoutjesdijk (ECOnnect) en Tjerk de Boer (Study 
Centres for Amsterdam).

NIEUWE RUIMTE VRAGEN

De ontwerpsector moet zich opnieuw verhouden tot 
nieuwe vragen en vragers. Met het project Young 
Innovators wil het CRa jonge ontwerpers ondersteunen 
om een nieuwe manier van werken in de vingers 
te krijgen. Met de formulering van een concrete 
ontwerpopdracht, begeleiding door de rijksadviseurs 
zelf én de koppeling aan relevante netwerken biedt het 
CRa realistische en praktijkgerichte versterking van de 
ontwerpideeën. De uitkomsten van Young Innovators 
2015 worden in het najaar van 2015 gepresenteerd 
(College van Rijksadviseurs, 2015).
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Aanleiding voor dit onderzoek is het afstudeerproject ‘The Ems Full Hybrid’ 

waarmee wij in 2012 nationale Archiprix hebben gewonnen. Door de vele 

ingrepen ten behoeve van de industrie is de Eems veranderd in een dode 

rivier. In plaats van deze industrie te verplaatsen, hebben wij gezocht naar 

een hybride strategie waarbij economie en ecologie elkaar versterken. Het 

resultaat is een hybride landschap: een spectaculaire mix waar zeehonden 

en steltlopers niet kunnen bestaan zonder platformen en oceaanstomers 

(Papenborg & van der Togt, 2012).
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Tegenstrijdige ontwikkelingen in de delta

In 2011 maakte Rijkswaterstaat bekend dat in 2018 de 
Haringvlietdam, na 48 jaar gesloten te zijn, op een kier 
wordt gezet om weer zout water in het Haringvliet toe 
te laten. Deze beslissing past in een trend van acties 
om natuur de ruimte te geven en verloren ecologie 
weer te herstellen. Het is een ecologische kentering 
die zich afzet van de technocratische benadering van 
de 19e-20e eeuw waar de natuur aan banden wordt 
gelegd ten behoeve van winst en veiligheid. 
Het past perfect in die lijn dat de Nationale Postcode 
Loterij aansluitend op dit ‘kierbesluit’, begin 2015, 
een bedrag van 13,5 miljoen euro heeft geschonken 
aan een consortium van zes natuurpartijen om het 
getijdelandschap van het Haringvliet en de vismigratie 
naar de Rijn te herstellen, 

De ambities in het Haringvliet kunnen echter 
niet los gezien worden van de ontwikkelingen in 
een van Nederlands’ grootste industriegebieden: 
het haven- en industriegebied Moerdijk aan het 
aangrenzende Hollands Diep. De haven, sterk in zware 
petrochemische industrie, heeft toestemming om uit te 
breiden, zelfs ten koste van het nabij gelegen en gelijk 
genaamde dorp.

Aanleiding
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De delta als knooppunt

Delta’s over de wereld zijn knooppunten van ecologie en economie. De 

deltagebieden zijn belangrijke fourangeer- en paaigebieden voor miljoenen 

dieren. Tegelijkertijd zijn dit de vruchtbaarste gronden, de beste plekken 

voor havens, en juist de plekken waar de meeste mensen wonen. Deze 

mix kan leiden tot conflicten, en vraagt daarom om hybride strategieën 

zoals de Eems Full Hybrid. Met dit vertrekpunt heeft de Rijksadviseur van 

het Landschap ons gevraagd naar de ontwikkelingen rond de haven van 

Moerdijk en het Hollandsch Diep te kijken.
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Ecologische ambitie

Een van de meest prominente plannen voor de herstel van de estuariëne 

dynamiek is het project ‘Natuurherstel Haringvliet’. In dit project, dat 

gesponsord wordt door de nationale postcode loterij, werken Wereld 

Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK en Vogelbescherming Nederland 

samen met Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer aan het herstel van 

de natuurlijke dynamiek in het Haringvliet met als doel om bijzondere vis- 

en vogelsoorten, zoals de steur, zalm, visarend en lepelaar weer een plek te 

geven in de Nederlandse delta (Vogelstichting, 2015).
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Economische ambitie

In de jaren 60 van de vorige eeuw werd in het buitendijkse gebied tussen 

Moerdijk en Klundert het haven- en industriegebied Moerdijk aangelegd. 

Door de strategische ligging aan de logistieke routes tussen Rotterdam 

en Antwerpen en de vestiging van petrochemische bedrijven als Shell, 

groeide Moerdijk uit tot de 4e zeehaven van Nederland (VN Delta, 2015). 

De komende jaren zal het haven en industriegebied Moerdijk verder 

uitbreiden. Tot 2030 is een verwachtte groei van 350ha van logistiek en 

petrochemische industrie.
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Uitdaging

De groei van Moerdijk en de ambitie van het 
consortium lijken twee onverenigbare belangen. 
Waardoor er een ogenschijnlijk spanningsveld ontstaan 
tussen de uitbreidende industrie aan de ene kant en 
het ecologische front aan de andere kant.

Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat juist op 
dit spanningsveld een enorme winst te behalen valt, 
zowel in ecologische als economische zin; dit noemen 
wij een hybride strategie. In het project ‘the Ems 
full Hybrid’ tonen wij aan dat economie en ecologie 
elkaar juist kunnen versterken. In dit Young Innovators 
traject onderzoeken wij hoe een hybride strategie 
een meerwaarde kan leveren voor het Haringvliet, het 
Hollands Diep en Moerdijk. 

DE UITDAGING

Rondom Moerdijk komen meerdere ontwikkelingen 
samen. Dit resulteert in een uitdagend spanningsveld. 
De ambities van de haven Moerdijk lijken haaks te 
staan op de ambities van de natuurorganisaties. Terwijl 
de haven gebaat is bij een stabiele en beteugelde 
delta, streven de natuurorganisaties juist naar een open 
delta met volop ruimte voor dynamische deltanatuur. 
De uitdaging is om te onderzoeken of en hoe deze 
ogenschijnlijk tegengestelde belangen met elkaar 
verenigd kunnen worden.
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ECOLOGISCHE INDUSTRIE

PRODUCTIEVE NATUUR

De ambitie van een hybride strategie

Een hybride strategie heeft alsuitgangspunt dat economie en ecologie 

elkaar niet tegen hoeven te staan, maar dat er juist enorme winst valt te 

halen op de raakvlakken en dat zodoende nieuwe efficiente en slimme 

oplossingen ontstaan. Een strategie die wij voor de Eems inzetten 

(Papenborg & van der Togt, 2012) en nu ook voor het Hollandsch Diep.
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Het bos als schakel 

Tijdens ons bezoek aan de omgeving van Moerdijk werd onze aandacht 

getrokken door twee totaal verschillende natuurgebieden. Tussen de haven en 

het dorp Moerdijk ligt het bufferbos de Appelzak. Het ligt buitendijks, maar is 

ecologisch vrijwel oninteressant. 
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Het bos als schakel 

Dit in tegenstelling tot een natuurgebied aan de overzijde van Diep: het Land 

van de Plaat van Essche. Rechtstreeks in contact met de rivier staat het vol 

ooibos en velden gele lis. Hierbij rees bij ons de vraag of het mogelijk zou zijn 

om deze natuurlijke akkers te oogsten als grondstof voor de kleurstofbedrijven 

in de haven.
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Concept

De gedachte van een productief ecosysteem vormt 
het uitgangspunt van deze studie. In het verdere 
onderzoek hebben wij onszelf de vraag gesteld of 
het mogelijk is om een landschappelijk systeem 
te ontwerpen, dat enerzijds interessant is voor de 
ontwikkeling van ‘nieuwe deltanatuur’ en anderzijds 
producten levert voor de chemische industrie in 
de haven van Moerdijk. Om antwoord te geven op 
deze vraag maken we gebruik van twee bestaande 
concepten: Permacultuur (of polycultuurlandbouw) en 
biobased economy.
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biomassa

Iris pseudacorus
100% Biobased

natuur

kleurstof

farmaceutica

Nieuwe producten

De gele lis (Iris pseudacorus) als product in de biobased economy. Een 

echte deltasoort, aantrekkelijk voor fauna, maar zuivert ook vervuilde 

grond, produceert kleurstoffen, stoffen voor de farmaceutica en kan input 

zijn voor biomassa energie. 

energie
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Principes van de 
Biobased Economy
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De biobased economy 

De biobased industrie kijkt op moleculair niveau naar planten om hier 

nuttige stoffen en vezels uit te onttrekken. De gehele plant is daarbij de 

input en elk onderdeel (met verschillende verwerking) kan zo een serie 

van producten opleveren. Van farmacie als meest waardevol in de top, tot 

energie uit biomassa onderaan. Het opzetten van een biobased systeem 

sluit naadloos aan op de biobased ambities van de zuidwestelijk delta 

(Biobased Delta, 2015).
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De Biobased Ford uit 1941 

In 1941 maakte Ford een bijna volledige biobased auto. De carrosie bestond 

voor 70% uit organische vezels en 30% hars. De auto was tien keer sterker 

dan staal, (er zijn beelden dat Henry Ford de wagen met een bijl te lijf gaat), 

lichter en goedkoper en reed ook nog eens volledig op hennepolie.  De 

auto is er uiteindelijk niet gekomen onder druk van de staal- en olieindustrie 

(wanttoknow.nl, 2014). Ondanks dat de auto nooit op de markt is gebracht 

laat dit zien dat er ontzettend veel kansen zijn voor de biobased industrie, 

zeker 75 jaar na deze biobased Ford.  
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De Biobased Delta

In de regio zuidwest-Nederland wordt, onder de naam ‘Biobased Delta’, 

intensief samengewerkt door overheid, kennisinstellingen en ondernemers 

op het gebied van biobased economy. Met de gunstige ligging ten opzichte 

van de haven van Antwerpen en Rotterdam, de sterke aanwezigheid 

van een grote agrarische sector, en de maak- en chemische industrie, 

ontwikkeld de regio zich als een koploper op het gebied van de biobased 

economy. Binnen de regio zijn een aantal toplocaties waar zowel in 

het onderzoek als in de praktijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling en 

toepassing van (nieuwe) biobased materialen (Biobased Delta, 2015). 

Bioprocess Pilot Facility
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Principes van 
polycultuur
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Landbouw in monocultuur 

Door mechanisatie en kunstmest is de moderne boer in staat om alles en  

overal te verbouwen. Natte gronden worden ontwaterd, droge gronden 

worden geploegd en bemest, waardoor er een homogenere ondergrond 

ontstaat. Nederland is daardoor koploper ter wereld in opbrengsten per ha 

(Sovon, 2015), maar ook in de top van Europa van meest vervuilde bodem 

en lucht (Natuur en Milieu, 2011). Dit heeft zijn weerslag op de natuur, 

waardoor bijvoorbeeld de populatie boerenvogels sinds 1990 met 50% is 

afgenomen (Sovon, 2015).
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Monocultuur  

In het hudige monocultuur systeem staat de landbouw los van de bodem. 

Door constante input van kunstmest en andere voedingsstoffen op korte 

termijn kan ieder jaar een hoge output behaald worden, maar de marges 

zijn daardoor klein.



tijd

in
pu

t/
ou

tp
ut

tijd

input

output

in
pu

t/
ou

tp
ut

input

output

23

Polycultuur 

De polycultuur gebruikt de bestaande bodem als basis. Input wordt tot een 

minimum beperkt en soorten moeten zonder externe bemesting of irrigatie 

kunnen groeien. De gekozen soorten geven voordeel aan elkaar en met 

meerjarige soorten hoeft ook niet constant gezaaid of geploegd te worden. 

De initiële investering is groot, maar de jaarlijkse input is miniem. Door 

groei van het (meerjarig) systeem haalt het de output van een traditionele 

boer (Shepard, 2014).



irrigatiekunstmest
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Monocultuur vs Permacultuur vs Biobased polycultuursysteem

De huidige landbouw vereist een zeer hoge en continue (schadelijke) 

input en de output is gefocussed op ‘food’ en ‘feed’.  Permacultuur 

bootst een bossysteem na. Het is meerjarig, heeft weinig input nodig, 

produceert voedsel en is bovendien ecologisch positief. Het combineren 

van permacultuur met de principes van de biobased economy biedt de 

kans voor Moerdijk om de principes van permacultuur in te zetten voor de 

productie in hun biobased ambitie. Zo wordt een duurzame ouput met een 

duurzame input gecombineerd.

huidig sys
teem

permacultuur

bobased 

polycultuur-

sys
teem
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Principes van de polycultuur

1. De bodem bepaalt; polysystemen zullen daardoor enorm verschillen in 

verschillende gebieden.  

2. Weinig tot geen input zoals kunstmest of irrigatie.  

3. Weinig constante arbeid zoals ploegen of zaaien 

4. Meerjarige gewassen; die vaker geoogst kunnen worden en niet constant 

gerooid en gezaaid hoeven worden. 

5. Planten in een zelfvoorzienend ecosysteem; de planten combineer je 

zo zodat ze voordeel aan elkaar hebben, zoals stikstofbindende planten of 

insectenverdrijvende planten. 

6. Een meerlagen systeem; tot wel zeven lagen van hoge bomen en struiken 

tot klimplanten en kruiden.  De scheidslijn tussen natuur en landbouw wordt 

hierdoor diffuus. 
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Food Forest Ketelbroek 

Een terrein van 2,5 hectare waar vijf jaar geleden nog maïs groeide. Het 

is opgezet als een proefgebied en heeft drie onderdelen: een natuurdeel, 

een natuurlijk voedselbos en een rechtlijnig opgezet permacultuur 

landbouwgebied. Het bos heeft voedsel als output, maar is vooral ingericht 

om kennis te vergroten en heeft meer dan 200 soorten die zo de breedte 

aan mogelijkheden van een permacultuursysteem laten zien. 



27

New Forest Farm, Wisconsin  

Een agrarisch bedrijf op basis van een “meerjarig agro-ecologisch systeem.” 

Shepard zet permacultuur in op een grootschalige manier, gefocust op 

omzet. Door zijn terrein te verdelen in lanen in afwisselende beplanting, kan 

nog steeds mechanisch geoogst worden, maar ontstaat ook een diverser 

systeem. Tussen lanen van bomen en struiken staan nog steeds éénjarige 

gewassen die elk jaar geoogst kunnen worden: een ‘Alley Cropping’ 

systeem, dat hierdoor ook geleidelijk kan worden opgebouwd (Shepard, 

2014).
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Ontwerp van een biobased 
polycultuursysteem
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1

2a

3a
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Bepaal je 
ecologische

doelsoort

Bepaal je
plantsysteem

Bepaal je 
economische
doelsoort 

Selecteer je 
materialen 

Stappenplan biobased polycultuursysteem 

Het stappenplan kan rechts- en linksom doorlopen worden, afhankelijk van 

wat de focus is voor het gebied. Is natuur de hoofdfunctie? Ga dan linksom. 

Is output het belangrijkst? Ga dan rechtsom.   

1. Bodem als basis; De bodem vormt altijd het startpunt. Die bepaalt wat er 

wel en niet kan groeien.  

2a. Bepaal je ecologische doelsoort; Kies de doel-soort(en) die in het 

systeem passen of gewenst zijn.  

2b. Bepaal je economische doelsoort; Kies bedrijven die input vanuit het 

systeem kunnen/willen gebruiken. 

3a. Bepaal je plantsysteem; Wat heeft de doelsoort nodig, bouw daar je 

systeem omheen.  

3b. Selecteer je materialen; Welke gewassen produceren de grondstoffen 

die nodig zijn.  
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Pilot locaties

Als pilots voor het ontwerp van een biobased polycultuursysteem zijn drie 

locaties geselecteerd:

I. een braakliggend perceel in de haven;

II.  het bosgebied de Appelzak tussen de haven en het dorp;

III.  en het akkerbouwgebied rondom Moerdijk.

De Appelzak:
bostransformatie

Landbouwtransformatie

Haven Moerdijk:
opbouw brake grond
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Pilot locaties

De drie geselecteerde pilotlocaties verschillen sterk van karakter. In het 

hart van de haven ligt 200 hectare braakliggend terrein van opgespoten 

zand en is, in de 40 jaar na opspuiting, nooit in gebruik genomen. Het 

bosgebied de Appelzak ligt tussen het haven en het dorp en bestaat uit 40 

hectare rivierduin, leem, klei en opgespoten zand. In de jaren 70 is het bos 

aangelegd tegelijk met de haven, bedoeld als bufferbos tussen de industrie 

en het dorp. En hoewel hoog, ligt het bos buitendijks. De laatste pilot is op 

grotere schaal: de transitie van het omliggende landbouwgebied. Moerdijk 

ligt in het zeekleigebied en heeft een ondergrond van leem, lichte klei en 

zware klei. De focus ligt op akkerbouw met diverse gewassen. 



Pilot 1: Haven Moerdijk
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Kale opgespoten grond
De haven van Moerdijk is in de jaren 60 aangelegd in dezelfde periode als 
de Biesbosch spaarbekkens. Het zoetwater uit de bekkens ging naar de 
havens van Rotterdam en het zand naar de nieuwe haven tussen Moerdijk 
en Klundert (havenschapmoerdijk.nl). De haven was ontworpen voor de 
petro-chemische industrie, maar door de oliecrisis van de jaren 70 kwam de 
invulling van de haven stil te liggen. Delen zijn zelfs nog nooit ingevuld, wat 
heeft geresulteerd in grote vlaktes met schrale droge grond, zoals dit 200ha 
grote braakliggende terrein. 
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Ecnomisch profiel moerdijk

Moerdijk is één van de toplocaties in Noord-Brabant waar de biobased 

economy zich grootschalig kan ontwikkelen (Meijerink & Vermaire, 2014). 

Het haven- en industriegebied herbergt verschillende type bedrijven 

met name op het gebied van dienstverlening, logistiek, chemie en 

maakindustrie. Echter niet alle bedrijven in het kunnen gebruik maken van 

de principes van de Biobased Economy.

1.

3.

2.

4.

stap 2b
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Toepasbaarheid voor de Biobased Economy

In de bovenstaande diagrammen is een overzicht van alle bedrijven 

in Moerdijk te zien, onderverdeeld in hun aansluiting op de biobased 

industrie. Met name de chemische en productieindustrie (ca 20%) 

komen in aanmerking voor een overstap naar de Biobased Economy. De 

overige bedrijven kunnen indirect deelnemen aan de Biobased Economy, 

bijvoorbeeld door over te stappen op biobrandstoffen of biobased 

verpakkingsmaterialen.

TOEPASBAARHEID BIOBASED ECONOMY

Chemie

Metaal

Productie en distributie en recycling

Transport en logistiek

Groothandel, dienstverlening en 
kantoren

Direct

Indirect (bijv. gebruik van biobrandstof)

Niet

Food en feed 

        Materialen en chemicaliën 

                    Brandstof en energie

Toepasbaarheid biobased economy

Branche
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Economische doelsoorten

Uit de lijst met bedrijven, die gebruik kunnen maken van biobased 

materialen, zijn vier bedrijven gekozen die een representatieve 

vertegenwoordiging vormen van de bedrijven die gevestigd zijn op het 

haven- en industriegebied Moerdijk. De geselecteerde bedrijven zijn 

gespecialiseerd in verschillende producten, zodat er een zo breed mogelijk 

palet aan materialen onstaat die past bij het haven- en industriegebied 

Moerdijk.

BIOGAS

SOLVAY CHEMIE
LOCATIE:    Energieweg 1, Moerdijk
BIOBASED TREDE:  Materialen en chemie

PRODUCTGROEP:  Vloeibare chemicaliën
PRODUCT(EN):  Landbouwchemicaliën
     Coatings
     Huishoudelijke verzorgingsmiddelen
     Lichaamsverzorgende middelen
     
GREIF
LOCATIE:    Jupiterweg 1, Moerdijk
BIOBASED TREDE:  Materialen en chemie

PRODUCTGROEP:  Verpakkingsmaterialen
PRODUCT(EN):  Jerrycans
     Kunsstof vaten
     
     

NEBIPROFA
LOCATIE:    Wielewaalweg 1. Moerdijk
BIOBASED TREDE:  Materialen en chemie

PRODUCTGROEP:  Bouwmaterialen
PRODUCT(EN):  Dakbedekkingen
     Daksystemen
     
     

ATTERO 
LOCATIE:    Middenweg 34. Moerdijk
BIOBASED TREDE:  Brandstof en energie

PRODUCTGROEP:  Biobrandstof
PRODUCT(EN):  Biogas
     Biodiesel
     Electriciteit uit GFT 
     en huishoudelijkafval
     

stap 2b
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Selecteren van plantmateriaal 

In de voorgaande pagina’s is toegelicht welke producten representatief 

zijn voor het nieuw te ontwerpen productiesysteem. Aan de hand van 

de database van de organisatie ‘Plants for a future’ (PFAF) worden 

vervolgens de planten geselecteerd die toegepast kunnen worden in het 

productiesysteem, geschikt op de geselecteerde bodemconditites. Het 

database van PFAF bevat een overzicht van 7000 eetbare, medicinale en 

anders toepasbare planten, waarin voor elke plant zijn de eigenschappen, 

toepasbaarheid en habitateisen zijn opgenomen (PFAF, 2015). 

stap 3b

http://www.pfaf.org/user/plantsearch.aspx
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Toepasbare soorten

De bovenstaande soorten komen naar voren als zijnde toepasbaar voor 

het ontwerp van een biobased  polycultuursysteem op de braakliggende 

grond in de haven van Moerdijk. Alle soorten kunnen goed groeien 

op de braakliggende grond en van de planten kunnen verschillende 

grondstoffen geoogst worden, die bruikbaar zijn voor een van de bedrijven 

die representatief geselecteerd zijn. Planten als de Ulex europaeus helpen 

bovendien om de arme bodem vruchtbaar te maken, zodat op lange termijn 

ook andere planten toegevoegd kunnen worden.

stap 3b
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Ontwerp van het plantsysteem

De architectuur van het plantsysteem op het braakliggende terrein in de 

haven is ontworpen om zo effiecient mogelijk te oogsten. De prinicpes 

hiervoor zijn ontleent aan het ontwerp van het polyculturensysteem van 

Mark Shepard. Shepard maakt afwisselend gebruik van stroken met 

meerlaags en enkellaags gewassen. De breedte van de stroken wordt 

bepaald door de breedte van de oogstmachines, zodat een machine in 

één beweging de enkellaags gewassen tussen de opgaande stroken kan 

oogsten. (Shepard, 2014) 

t1

= Brake grond

= Permacultuur

= Winstgevend

t2

t3

= Permacultuur meerlaags

t1

= Brake grond

= Permacultuur

= Winstgevend

t2

t3

= Permacultuur meerlaags

stap 3a
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FASE 1: Het uitgangspunt

In de huidige sitautie wordt het braakliggende terrein in de haven 

gekenmerkt door kale braakliggende grond, waar wind vrij spel heeft. 

Op het terrein groeit op een enkele verdwaalde duindoorn na, vrijwel 

niets. Ook fauna is, door het gebrek aan voedsel en schuilmogelijkheden, 

nauwelijks aanwezig. 
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FASE 2: De eerste aanplant

Door het braakliggende terrein aan te planten volgens de principes van 

pagina 39, onstaat een afwisselend landschap met opgaande beplanting 

en laagblijvende meerjarige gewassen. De meerjarige gewassen zijn na 

het eerste jaar al te oogsten. De opgaande planten groeien nog een paar 

jaar voordat hiervan geoogst kan worden. Wel trekt het nieuw aangeplante 

systeem vogels, insecten en klein wild naar het gebied, waardoor het 

braakliggende terrein langzaam veranderd in een oase in het haven- en 

industriegebied Moerdijk. 
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FASE 3: Wasdom

Doordat gekozen is voor snelgroeiende soorten kan na 3-6 jaar ook geoogst 

worden van de bomen en de struken in de meerlaagse stroken. Dat het 

syteem meer tot wasdom is gekomen betekend niet alleen dat er meer 

producten geoogst kunnen worden, maar ook dat er nog meer fauna naar 

het gebied getrokken wordt. Het eens braakliggende terrein is veranderd in 

een productielandschap met een hoge biodiversiteit. 
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Pilot 2: Bos Appelzak

1

2a

3a

2b

3b

Bodem als basis

Bepaal je 
ecologische

doelsoort

Bepaal je
plantsysteem
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Een buitendijks bos 

Appelzak is een buitendijks bos, maar dit is niet terug te zien in de 

inrichting, de vegetatie en de fauna. De vogels zijn “weinig kritisch” 

(Staatsbosbeheer, 2009) en de vegetatie is voor 99% “matig vervangbaar” 

tot “zeer goed vervangbaar” (Staatsbosbeheer, 2009). De aanleg met 

opgespoten zand heeft de dynamiek uit het gebied gehaald en het een 

‘onbuitendijks’ bos gemaakt. 
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Doelsoorten van de delta

Het droomfonds wil in het Haringvliet de “typische deltasoorten” 

terugbrengen (Droomfonds, 2014). Het zijn vogels die afhankelijk zijn van 

viswater zoals de visarend en de lepelaar en anadrome en katedrome 

vissoorten die afhankelijk zijn voor een open zoet-zout verbinding voor hun 

voortplanting of voedsel. Wij hebben voor het Hollandsch Diep dezelfde 

deltasoorten gekozen en gekeken naar hun specifieke eisen. De schaal, 

inrichting en plek aan de delta zijn daarmee bepalend geweest en zo zijn per 

pilot de doelsoorten bepaald (voor Appelzak hier onderstreept).

stap 2b

Visarend

Zilverreiger

Dwergstern

Zeearend

Lepelaar

Elft

Houting

Fint

Paling

Atlantische Steur

Europese Zalm
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Beplanting van Appelzak

In het bos zijn 15 soorten bomen te vinden en iets meer dan 100 soorten 

kruiden en grassen (Staatsbosbeheer, 2009). Die diversiteit is enigzins 

vertekenend, omdat het overgrote deel bestaat uit wilg, es en eik. De 

variatie in bijvoorbeeld abeel of robinia vormt daarin de uitzondering. 

Aan de hand van pfaf database hebben we de potentiële biobased 

producten kunnen bepalen die het bos nu zou kunnen leveren. En dat, 

in combinatie met de eisen van de doelsoorten vormt de basis voor het 

nieuwe bosontwerp. 

Zeearend

stap  3a

Meidoorn Schietwilg Kardinaalsmuts

Hazenlaar Robinia Zwarte els

Zomereik Gewone esdoorn Witte abeel
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Bostransformatie

De strategie voor de Appelzak is het bos diverser en dynamischer maken. 

Dit doen we door actief te kappen en herplanten, en water uit het 

Hollandsch Diep weer in te laten door lagere delen verder uit te graven in 

een nieuw krekenstelsel. 

stap 3a en 3b
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Bostransformatie 

De verschillen in ondergrond, gebruik, waterhuishouding en soorten 

vegetatie, is aanleiding voor een vierdeling in het bos: 

I. Vezelwoud; produceert voor de dorpshaven. 

II. Coatingbos; produceert voor de lokale chemische industrie. 

III. Ooibos; de wilde natuurkern, hier wordt het beheer losgelaten. 

IV. Voedselbos; deel dichts bij het dorp, de inwoners kunnen hier 

plukken en rapen. 
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FASE 1: Een dicht bos

Het Appelzak is een dicht bos met weinig lichtinval en relatief weinig 

ondergroei. De soorten zijn divers, maar het bos zelf doet niets met zijn 

plek aan de delta en levert voor de ecologie weinig op. Het bos staat los van 

het dorp en doet weinig voor de bewoners, behalve om de hond uit te laten 

en als buffer tegen de haven. 
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FASE 2: Kappen en aanplanten

In de verschillende delen wordt selectief gekapt. In het vezelwoud wordt 

bijvoorbeeld de Gewone Es gekapt, terwijl deze in het coatingbos blijft 

staan. De laagste delen worden uitgegraven zodat het Hollandsch Diep 

de Appelzak kan binnentreden en dit zondert bovendien het ooibos af 

van gebruikers rondom. Het inbrengen van dynamiek zal de ecologische 

diversiteit vergroten (Pulliam, 2002 ) en zal het bos landschappelijk ook 

diverser maken en daarmee ook recreatief spannender. 
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FASE 3: Een divers productiebos

Na de kap kan de aanplant beginnen. De al aanwezige volgroeide soorten 

kunnen al van het begin geoogst worden en zorgt door een direct inkomen 

terwijl de nieuwe soorten kunnen volgroeien. In het hogere deel wordt 

bewust gekozen voor een meer parkachtige inrichting met soorten die 

daarbij aansluiten. De Appelzak wordt daarmee niet alleen productief, maar 

blijft recreatief toegankelijk voor de inwoners van het dorp. Het lagere 

coatingbos dat tegen de haven aanligt wordt juist minder ontsloten. 
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Pilot 3: Landbouwsysteem

1

2a

3a

2b

3b

Bodem als basis

Bepaal je 
ecologische

doelsoort

Bepaal je
plantsysteem

Bepaal je 
economische
doelsoort 

Selecteer je 
materialen 
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Landbouwgrond

De voorgaande ontwerpstrategiëen hebben laten zien hoe laagdynamische 

gebieden, zoals braakliggende gronden en natuurgebieden kunnen worden 

omgevormd in een productief landschap. Om echter alle bedrijven in het 

haven- en industriegebied van Moerdijk van biobased producten te voorzien 

is opschaling nodig. Dit vraagt om een transformatie van de landbouw 

rondom Moerdijk die nu nog gedomineerd wordt door grootschalige 

monocultuur akkerbouw. 
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Het Westbrabants zeekleigebied

De haven van Moerdijk ligt in het hart van het Westbrabants zeekleigebied. 

Lang geleden stond dit landschap in open verbinding met de zee waardoor 

er een dikke laag vruchtbare klei is afgezet. De aanleg van dijken en 

polders hebben het gebied geschikt gemaakt voor de landbouw. Dit heeft 

geresulteerd in een uitgestrekte landbouwvlakte die op enkele plekken 

wordt doorsneden door oude kreken. Landbouw is nu in het Westbrabants 

zeekleigebied dominant en de natuur is naar de buitendijkse gebieden 

verdrongen (hier in het zwart).

stap 1
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Herstelvermogen van de bodem

Zeeklei is rijk aan mineralen en andere voedingstoffen en raakt niet snel 

uitgeput, toch is de landbouwgrond in de omgeving van Moerdijk niet 

overal even vruchtbaar. Aan de oevers van de kreken is namelijk ook 

veel zand afgezet. In deze zandige bodems duurt het langer voordat de 

voedingstoffen weer voldoende zijn aangevuld. De bodem heeft daardoor 

hier een laag herstelvermogen. Op deze gronden moet de boer steeds 

meer (kunstmatige) voedingsstoffen toevoegen om ieder jaar weer dezelfde 

opbrengst te kunnen behalen. 

stap 1
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Transformatie van de landbouwgronden

De winstmarges voor de boer op de gronden met een zeer laag 

herstelvermogen zijn klein. De boer heeft op deze gronden relatief veel 

kosten omdat hij op deze grond meer stoffen de grond in moet stoffen 

om een constante vruchtbaarheid te houden. Deze gronden zijn daarom 

interssant voor de boeren om te transformeren naar een polyculturen 

systeem. Met polycultuurlandbouw raakt de grond niet uitgeput, maar 

houdt het zichzelf in stand en zo zullen de winstmarges voor de boer 

geleidelijk toenemen (zie ook pagina 23). 

stap 1
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Een nieuw zeekleilandschap

Waar voorheen de landbouw dominant was, is er nu een mix onstaan 

tussen de traditionele monocultuur landbouw op de gronden met een 

goed herstelvermogen en polyculturen op de gronden met een laag 

herstelvermogen. Hiervan profiteerd niet alleen de boer, maar ook de 

natuur. Langs de kreken tot ver in het binnenland onstaat een netwerk van 

polycultuurgronden die niet alleen producten voor de Biobased Economy 

levert, maar ook ruimte biedt voor meer deltanatuur. 

stap 1
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Transformatiestrategie

Voor de overgang van bestaande monocultuursystemen in 

polycultuursystemen is een geleidelijke overgang belangrijk. Boeren 

zijn niet in staat om enkele jaren zonder opbrengsten het hoofd boven 

water te houden. Door tussen de bestaande gewassen nieuwe stroken 

met meerlaagse gewassen aan te planten kan de boer zijn huidige bedrijf 

voortzetten, terwijl de permacultuur gewassen tot wasdom komen. 

Als de permcultuur gewassen oogstbaar zijn, kan ook de rest van de 

landbouwgrond worden omgezet in een polycultuursysteem. 

t1

= Monocultuur

= Permacultuur

= Winstgevend

t2

t3

= Permacultuur meerlaags

t1

= Monocultuur

= Permacultuur

= Winstgevend

t2

t3

= Permacultuur meerlaags

stap 2a, 2b, 
3a en 3b
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Alley Cropping

Het mixen van verschillende gewassen en bomen met eenjarige gewassen 

is een traditionele tactiek van risicospreiding en investering (o.a. 

toegepast door de Amish (van Veluw, 2015)) en wordt in het buitenland 

toegepast onder de naam ‘alley cropping’. Door minstens één maaibreedte 

afstand tussen de boomrijen te behouden blijven de eenjarige gewassen 

gemakkelijk oogstbaar. Met name in ontwikkelingslanden wordt dit systeem 

veelvuldig toegepast om de boeren op efficiënte wijze van verschillende 

inkomsten bronnen te voorzien. 
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FASE I: Monocultuur

Het huidige landbouwsysteem wordt gekenmerkt door uitgestrekte akkers 

in monocultuur. De gewassen worden over het algemeen gebruikt voor 

(vee)voedsel. Het landschap heeft zijn kleinschaligheid verloren en heeft 

weinig erfbeplanting, singels of bosjes. Bovendien hebben de gewassen zelf 

door het gebruik van pesticiden en insecticiden nauwelijks natuurwaarde 

en kunnen zelf schadelijk zijn voor vogels (Foppen, 2015). 

stap 2a, 2b, 3a en 3b
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FASE 2: Geleidelijke transformatie

Door tussen de gebruikelijke gewassen, nieuwe planten voor het 

polycultuursysteem aan te planten wordt het huidige monofunctionele 

landbouwgebied geleidelijk getransformeerd in een biodivers 

productiesysteem. De nieuwe stroken worden op één maaibreedte 

van elkaar af geplant zodat de boer zijn huidige gewassen zonder 

belemmeringen kan blijven oogsten. De kreken kunnen meer ruimte krijgen 

om de productie van aquatische soorten mogelijk te maken en geeft ook 

kansen voor nieuwe deltanatuur. 

stap 2a, 2b, 3a en 3b
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FASE 3: Een biodivers productiesysteem

De transformatie naar polycultuur is compleet. Er is een afwisselend 

landschap ontstaan met lanen van lage en hoge bomen, éénjarige en 

lage struiken. Langs de kreken zijn productiesystemen voor waterplanten 

zoals gele lis en in het water vind je zeldzame estuariëne diersoorten zoals 

de lepelaar en anadrome vissoorten. In tegenstelling tot het traditionele 

systeem verbouw en oogst je nu ook natuur en wordt dat een extra product. 

Het systeem is hoog productief en trekt systeem tal van vogels, wild en 

insecten. Moerdijk krijgt zo een biodivers en productief landschap. 

stap 2a, 2b, 3a en 3b
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Transformatie van het Appelzak bos in een divers en productief bos 
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