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1.Inleiding
Onder de titel ‘Zeist aan zet’ heeft het college van B&W te Zeist op 9 maart 1990 de visie 
Zeist 2000-2020 gepresenteerd. In de visie wordt op basis van een globale analyse een aantal 
beleidskaders voor de toekomst uitgezet, zoals:
- het handhaven van het groene karakter van Zeist;
- grenzen stedelijk gebied zijn hard;
- handhaven landelijk gebied;
- actieve bodemsanering en verplaatsing milieuhinderlijke bedrijven;
- bevorderen openbaar vervoer en langzaam verkeer;
- kanaliseren afvalstromen.
Uitwerking van de beleidskaders zal in samenspraak met de burgers en het bedrijfsleven plaats-
vinden in een vijftal programma’s, te weten:
- ruimtelijke struktuurvernieuwing;
- sociale vernieuwing;
- zorgrecreatievernieuwing;
- milieu;
- mobiliteit.

De duidelijke keuze die het bestuur van Zeist maakt voor de handhaving van het groene karak-
ter van Zeist impliceert een integrale benadering tussen het stedebouwkundige beleid en het 
milieubeleid (zie fig. 1). In deze nota worden voorstellen aangedragen voor uitwerking tot 
voorbeeldplan in kader van de visie ‘Zeist aan zet’. Met de voorstellen wordt beoogd een 
aanzet te geven tot de ontwikkeling van een integraal sturings- en toetsingskader voor alle 
maatschappelijke activiteiten binnen de gemeentegrenzen.
Centraal in de voorstellen staat het begrip (ecologisch) duurzame ontwikkeling. Hieronder 
wordt verstaan een zodanige vervulling van de maatschappelijke activiteiten, dat de gezond-
heid van de mens en de hem omringende ecosystemen (= levensgemeenschappen) ook voor 
toekomstige generaties wordt gewaarborgd. Om duurzame ontwikkeling te realiseren zal de 
gemeente een tweetal sporen moeten volgen:
1. Voor het evenwichtig funktioneren van de natuur zal zowel aan de natuur zelf als aan de na-
tuurlijke processen die daaraan ten grondslag liggen, meer ruimte moeten worden gegeven;

Fig. 1. De relatie tussen het stedebouwkundige beleid en het milieubeleid, waarvan het 
natuur- en landschapsbeleid een essentieel onderdeel vormen.

2. De activiteiten van haar burgers moeten laten harmoniseren met de ter plaatse aanwezige 
natuurlijke stofkringlopen.
Als grondslag voor spoor 1 is in maart 1990 door de gezamenlijke groene organisaties aan 
B&W de inspraaknota ‘Zeister groen: natuurlijk(er)’ aangeboden (zie aparte publicatie op deze 
site). In de nota wordt het voorstel gedaan te komen tot de realisatie van een ecologische 
hoofdstruktuur voor de gemeente Zeist (zie hoofdstuk 2). De ecologische hoofstruktuur vormt 
de ‘input’ voor spoor 2. Ter realisatie van spoor 2 zal men voor te onderscheiden milieuprob-
lemen een milieuprofiel, dat wil zeggen een ruimtelijke beschrijving van de bestaande belas-
ting van het milieu, moeten opstellen. Door terugkoppeling van de bestaande milieubelasting 
aan de voor elk biotooptype vereiste minimale milieukwaliteit kan gericht worden bijgestuurd 
(zie hoofdstuk 3). Voor de milieuproblemen die met name op het lokale schaalniveau relevant 
zijn zal in hoofdstuk 4 een aantal mogelijke oplossingsrichtingen worden geschetst die in het 
kader visie ‘Zeist aan zet’ nader kunnen worden uitgewerkt. In hoofdstuk 5 volgt een meer 
gedetailleerde uitwerking voor een toekomstige Woningbouwlokatie (voorbeeldprojekt: eko-
logisch bouwen), een wijkpark (voorbeeldprojekt: zuivering van de overstort van rioolwater door 
helofytenfilters) en een natuurgebied (voorbeeldprojekt: beschermingsplan dotterbloem/ijsvogel).
Een mogelijk (eind)beeld van ‘Zeist in balans’ wordt geschetst in hoofdstuk 6.



Fig. 2. Overzicht va de geomorfogenetische en ecohydrologische relaties langs de macro-gradiënt
Utrechtse Heuvelrug-Kromme Rijngebied ter hoogtevan Zeist.

 A. Verticale dwarsdoorsnede. B. Horizontale dwarsdoorsede.

B

A

te overleven in en zich te verspreiden vanuit de verbreidingskernen in de bebouwde kom, zo-
als het Sanatoriumbos, het Zeisterbos en De Brink;
zich te verplaatsen tussen natuurgebieden in het stedelijke gebied en het buitengebied (het 
zogenaamde groene vingersysteem).

– 

–

2. De ontwikkeling van een 
ecologische hoofdstruktuur voor Zeist 

Fig. 3. Voorstel tot realisatie van een ecologischje hoofdstructuu voor Zeist.

De gemeente Zeist is gelegen op de overgang van de de Utrechtse Heuvelrug naar het Kromme 
Rijngebied (zie fig. 2). Mede afhankelijk van de mate van menselijke beïnvloeding kunnen op 
het Zeister grondgebied verschillende levensgemeenschappen tot ontwikkeling komen (zie bij-
lage 1). In de door de gezamenlijke groene organisaties te Zeist opgestelde inspraaknota ‘Zeister 
groen: natuurlijk(er)’ wordt op basis van enerzijds een beschrijving van de bestaande natuurlijke 
levensgemeenschappen in het stedelijk gebied anderzijds een landschapsecologische analyse, een 
voorstel gedaan tot de realisatie van een ecologische hoofdstruktuur voor Zeist (zie fig. 3). Door 
realisatie van de ecologische hoofdstruktuur wordt aan planten en dieren die karakteristiek zijn voor 
het Zeister grondgebied, de mogelijkheid geboden:



beïnvloeding van de fysische en chemische componenten. Hierbij ligt de nadruk op de 
invloed die door maatschappelijke activiteiten wordt uitgeoefend op de energie- en ma-
teriestromen van ecosystemen. Bij beïnvloeding van de chemische komponenten van eco-
systemen kan worden gedacht aan verzuring, vermesting (eutrofiëring), verontreiniging en 
verdroging;
beïnvloeding van de biologische komponenten. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de 
invloed die door maatschappelijke activiteiten wordt uitgeoefend op de organismen in het 
ecosysteem. Bij beïnvloeding van de biologische komponenten kan worden gedacht aan de 
verstoring van dierlijke populaties door activiteiten, zoals recreatie, jacht en verkeer. Ook 
traditioneel groenbeheer en grondgebonden landgebruikstypen, zoals landbouw en bos-
bouw, brengen vaak een aanzienlijke storing van de ter plaatse thuishorende levensgemeen-
schappen met zich mee. Opgemerkt wordt dat de biologische componenten een essentieel 
onderdeel uitmaken van de energie- en materiestromen van ecosystemen (zie fig. 4).

de beïnvloeding van de ruimtelijke dimensie van ecosystemen. Bij de ruimtelijke dimensie 
ligt de nadruk op ruimtelijke rangschikking van, en de ruimtelijke relaties tussen (delen 
van) ecosystemen (zie fig. 5). Bij beïnvloeding van de ruimtelijke dimensie van ecosyste-
men kan worden gedacht aan het verlies aan areaal van natuurgebieden en versnippering 
door bijv. wegaanleg, woningbouw, e.d. Om de draagkracht van de natuur voor maatschap-
pelijke activiteiten niet te overschrijden zal men voor de te onderscheiden levensgemeen-
schappen milieukwaliteitseisen op moeten stellen die de basis moeten vormen voor een 
gebiedsgericht gemeentelijk milieubeleid. (zie tig, 6).

-

-

-

Vanuit de ecologische hoofdstruktuur kunnen planten en dieren de dichter bij de kern van Zeist 
gelegen laanbeplantingen, parken en tuinen koloniseren, waardoor de ruimtelijke kwaliteit van 
Zeist als geheel aanzienlijk kan worden versterkt.
Om de ecologische hoofdstruktuur optimaal te laten funktioneren zal men de voor elke levens-
gemeenschap karakteristieke milieukwaliteit moeten waarborgen. Beïnvloeding van natuurlij-
ke levensgemeenschappen door maatschappelijke activiteiten kan op verschillende manieren 
plaatsvinden:

Fig. 4. De samenhang van kringlopen (met dank aan C.D. Notenboom).

Fig 5. Schematische voorstelling van een 
landschapsecologische realisatiestelsel naar Harms, 1983).

Fig. 6. Integratie effectgericht milieubeleid in brongericht milieubleid.



3. De ontwikkeling van een 
gemeentelijk gebiedsgericht milieubeleid

Om een adequaat brongericht (preventief) milieubeleid te kunnen voeren is inzicht in de be-sta-
ande belasting van het milieu onontbeerlijk. Voorgesteld wordt voor te onderscheiden milieu-
problemen (verzuring, vermesting, verontreiniging, verdroging, verstoring en versnippering) 
milieubelastingkaarten op te stellen. Door terugkoppeling van de bestaande belasting van het 
milieu aan de voor elke levensgemeenschap vereiste minimale milieukwaliteit is het mogelijk 

om voor de verschillende factoren (doelgroepen) gerichte beleidsmaatregelen met op strikte 
ecologische normstelling gebaseerde reductiedoelstellingen te formuleren (vergelijk mestwet-
geving). In het schema in fig 7 is de op gemeentelijk niveau aanwezige kennis op milieugebied 
voor de op verschillende schaalniveaus te onderscheiden milieuproblemen samengevat. Nadere 
invulling van ontbrekende informatie dient door adviesbureau(s) te worden verzorgd. Op basis 
van de thans beschikbare informatie kan worden geconcludeerd dat de grootste bedreiging van 
de lokale kringlopen plaatsvindt door de ernstige verontreiniging van bodem en grondwater, de 
verdroging en vermesting van kwelvegetaties en de versnippering van de ecologische hoofd-
struktuur.

Fig. 7. Overzicht van de kennis op milieugebied in de gemeente Zeist.



Om aan de milieukwaliteitseisen van de onderscheiden levensgemeenschappen te kunnen vol-
doen, zal de produktie en consumptie op een zodanige wijze moeten worden ingericht dat geen 
milieuschadelijke stoffen meer ontstaan (zie fig. 8). Als basis voor de analyse van produktplan-
ning en produktontwerpen in relatie tot afval kan de ‘ontwerp-milieukubus’ worden gebruikt 
(zie bijl. 4). In bijl. 5 worden de fasen aangegeven welke de consumenten moeten doorlopen 
om tot adoptie van milieuvriendelijk consumentengedrag over te gaan. Naast gedragsveran-
dering  zal men door maatschappelijke activiteiten gestoorde ecologische kringlopen waar 
mogelijk moeten herstellen. De hydrologische kringloop neemt daarbij een centrale positie in 
(zie fig. 4). De kringloop van het water vormt als het ware de verbindende schakel tussen de 
overige op het lokale schaalniveau aanwezige kringlopen (vgl. funktie bloed in het menselijke 
lichaam).

4.1. Het herstel van de hydrologische kringloop (kwantiteit/kwaliteit). 
De waterkringloop met bijbehorende kwelvegetaties en waterpartijen op de overgang van de 
Utrechtse Heuvelrug naar het Kromme Rijngebied kan worden hersteld door de wateront-
trekking door de WMN en de lokale industrie te baseren op een waterbalansmodel. Om de 
bevolking toch van voldoende water te voorzien zou men het rioolwater op haar onvermijde-
lijke tocht naar het Kromme Rijngebied enkele malen kunnen zuiveren, zodat het gezuiverde 
water in lager verblijfsgebieden kan worden hergebruikt. Zo zou men het voornamelijk uit 
huishoudens afkomstige rioolwater uit de wijk Vollenhove kunnen zuiveren voor gebruik als 
drinkwater in Zeist-West. Uiteraard zullen bij een haalbaarheidsstudie naar gedecentraliseerde 

waterzuivering ook mogelijke alternatieven in beschouwing moeten worden genomen, zoals 
de besparing van water door de individuele huishoudens en de lokale industrie. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat het thans in gebruik zijnde waterwingebied in de bebouwde kom van 
Zeist zodanig is verontreinigd dat sluiting op termijn wellicht onvermijdelijk zal zijn. Om de 
kwaliteit van het kwelwater op termijn veilig te stellen zal voor de sanering van bodemveront-
reinigingen in het instroomgebied van de Utrechtse Heuvelrug een urgentie-classificatie moe-
ten worden opgesteld, waarbij behalve aan volkgezondheidsaspecten ook aan de bedreiging 
van specifieke natuurwaarden in het Kromme Rijngebied een hoge prioriteit wordt toegekend. 
Voorts zullen bedrijven zo spoedig mogelijk in het kader van de Hinderwet de ‘nul-situatie’ 
vast moeten leggen, zodat zij bij eventuele bodemverontreiniging al dan niet aansprakelijk 
kunnen worden gesteld. In spoedeisende gevallen, zoals bij bodemverontreinigingen met een 
groot verspreidingsrisico, kan dan door ‘verhaal vooraf’ een versnelde bodemsaneringsproce-
dure worden toegepast. De kwaliteit van het oppervlaktewater in kwelgebieden kan worden 
verbeterd door enerzijds de landbouwbedrijven in het betrokken gebied te stimuleren tot het 
opstellen van mineralenbalansen, anderzijds het gebiedseigen water zoveel mogelijk te behou-
den door de aanleg van stenen dammen in vaarten en sloten, respectievelijk helofytenfilters 
(zie ook hoofdstuk 5).

4.2. Afvalpreventie.
Om de ecologische kringlopen te kunnen herstellen zal daarnaast een drastische reductie plaats 
moeten vinden van de in- en uitstroom van energie en materie die door de verschillende doel-
groepen (huishoudens, bedrijven) worden gebruikt. Daartoe dient een op ecologische normstel-
ling gebaseerd brongericht beleid te worden ontwikkeld. De bedrijven kunnen tot integraal keten-
beheer (procesfasen: materiaalproduktie, verwerking/bewerking, gebruik en dispositie) worden 
aangezet door een regionale milieuadviesdienst op het gebied van bedrijfsinterne milieuzorg in 
het leven te roepen. In bijlage 6 wordt een overzicht gegeven van de (nieuwe) instrumenten 
die zijn ontwikkeld om het milieubeheer van bedrijven te verbeteren. In het periodieke milieu-
verslag zal o.a. een stoffenboekhouding moeten worden opgenomen om te kunnen controleren 
(door een onafhankelijk accountant) of aan de vereiste emissienormen t.a.v. bodemwater en 
lucht wordt voldaan. Voorts zou men bedrijven met aanzienlijke milieurisico’s moeten ver-
plaatsen van de goed doorlatende zandgronden op de Utrechtse Heuvelrug naar de relatief 
ondoorlatende kleigronden in het Kromme Rijngebied. Er zal een bedrijfs-zoneringskaart 
moeten worden opgesteld, waarop per bedrijfsterrein toelaatbare bedrijfscategorieen (‘Staten 
van inrichtingen’) worden aangegeven. Landbouwbedrijven moeten worden gestimuleerd tot 
het opstellen van mineralenbalansen afgestemd op de lokaal aanwezige actuele/potentiële na-
tuurwaarden. Voor de reductie van afval door de individuele huishoudens zou de gemeente in 
samenwerking met de lokale milieuorganisaties een ‘prijsvraag’ uit kunnen schrijven met als 
doel de kwantiteit van de hoeveelheid aangeboden huishoudelijk afval te reduceren, alsmede 
de kwaliteit daarvan te verbeteren. Aan het begin van de actie deelt men aan alle bewoners van 
Zeist d.m.v. de katoenen tas met opschrift ‘Samenwerken aan een schoon milieu’ en inhoud 
een Persoonlijk Milieu Beleidsplan (zie bijl.8) het volgende mede: het verblijfsgebied met de 
grootste jaarlijkse reductie aan afval krijgt ter verhoging van de ruimtelijke kwaliteit in de 
wijk een kunstwerk vervaardigd door een (Zeister) kunstenaar ten bedrage van ƒ 10.000.- 
Ter uitvoering van de actie dient men op gezette tijden het aantal vuilniswagens met in de 
betrokken wijk verzameld afval te meten. Men zou een adviesbureau een communicatieplan 
(milieuvoorlichting en -educatie) kunnen laten maken als hiervoor binnen de dienst onvol-

Fig. 8. Terugkoppelingsmechanismen in een samenleving met een ongeremde produktie en consumptie
 (met dank aan C.D. Notenboom).

4. Voorstellen voor 
mogelijke uitwerking tot voorbeeldplan



doende capaciteit aanwezig is. Om de noodzakelijk geachte milieukwaliteitseisen te kun-
nen realiseren zal uiteindelijk de kwaliteit van het afval door strukturele veranderingen in 
de produktie- en consumptieprocessen zodanig moeten worden veranderd, dat geen mi-
lieuvreemde stoffen meer ontstaan (preventie). Voor alsnog vrijkomende natuurlijke stof-
fen zal door het sluiten van de produktcycli (basis: gescheiden inzameling) een zodanige 
reductie moeten worden bereikt dat de verwerkings- en/of aanpassingscapaciteit van de 
natuurlijke levensgemeenschappen niet wordt overschreden (zie fig. 9.).

Fig. 9. Massastroom in eeen samenleving 
met een ‘lekvrije’ kringloop van produktie en consumptie. 

5. Voorbeeldprojekten

Voorbeeldprojekt 1. Ecologisch bouwprojekt Sanatoriumweiland. 
Het Sanatoriumweiland is gelegen binnen de ecologische hoofdstruktuur in het westelijke deel 
van de bebouwde kom van Zeist (zie fig. 3). In het gebied is de oorspronkelijke struktuur van 
het landschap nog duidelijk herkenbaar (zie fig.10). Om de ecologische hoofdstruktuur aldaar 
optimaal te laten funktionern zal men het Sanatoriumeiland zodanig moeten bebouwen dat de 
omgeving zoveel mogelijk intakt blijft. Daartoe zal men uit moeten gaan van het volgende 
stappenplan:

a) Ontwerp van een ecologische infrastruktuur voor de bouwlokatie. Zo zou men dat gedeelte 
van het weiland gelegen tussen de kastanjesingel en de bebouwing van de Warande zodanig 
kunnen herinrichten dat de uitwisseling van diersoorten tussen de verbreidingskern Sanato-
riumbos en steppping stone De Pester worden verbeterd.
b) Binnen het kader van de ecologische infrastruktuur een ecologisch bouwplan (zie ook bijlage 
8) realiseren.Daarbij dient men uit te gaan van drie peilers (zie Nationaal Milieubeleidsplan):
– duurzame energieproduktie en zuinig energiegbruik door o.a. de toepassing van zonneserres, 
zonnecollectoren op het Zuiden, tochtportalen, openluchtkoelkasten met zonneschoorsteen, 
warmtekrachtkoppeling en een zodanige struktuur van het wijkgroen dat een ‘duinpanklimaat’ 
in de wijk wordt gerealiseerd (zie fig. 11);

Fig. 10. Situatieschets Bouwlokatie Sanatoriumweiland.

De hoeken van zomer- en winterzon be-
palen de boomhoogte voor het planten. 
Heggen kunnen aangeplant worden tegen 
koude winden.

Windsingels en heggen reflecteren even-
als bosranden de zon het dichtst bij de 
rand in de zomer.

Fig. 11. Het benuten van de energiebronnen die de vestigingsplaats biedt 
(naar Mollison).



–integraal ketenbeheer gericht op zoveel mogelijk (regionale) zelfvoorziening door o.a. 
hergebruik van regenwater, toepassing van waterbesparende douchekoppen, composttoi-
letten, compostcompacters en een milieu-vriendeiijke materiaalkeuze; 
–kwaliteitsbevordering van het binnen- en buitenmilieu. Door in het projekt milieuvrien-
delijk vegetalie-(gras)daken op het noorden, lattenroosters voor gevelbegroeiing en wind-
bescherming, nestgelegenheid voor vogels in gevels en op daken te integreren kan de oor-
spronkelijke omgeving zoveel mogelijk blijven gehandhaafd. Als experiment zou men ook 
enkele ondergrondse woningen kunnen bouwen. De wijk zal daarnaast zodanig moeten 
worden vormgegeven, dat vermijdbaar autoverkeer wordt tegengegaan.

Voorbeeldprojekt 2. Zuivering van op oppervlaktewater overgestort rioolwater in wijkpark 
De Brink door de aanleg van helofyten filters (moerassystemen).
Het wijkpark De Brink is een van de grotere groene leefgebieden in de bebouwde kom van 
Zeist. Het gebied is het laatste restant binnen de bebouwde kom waar de overgang van de 
hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen kleigronden direkt waarneembaar is. In 
het gebied trad vroeger kwel op. In het noordelijke deel van het gebied heeft men in 1975 
een grote rioolwaterbergingskelder gebouwd om de overstort van rioolwater op het op-
pervlaktewater tot een minimum te kunnen beperken. Door aanleg van een helofytenfilters 
van riet zou men de kwaliteit van het oppervlaktewater in het wijkpark en de Zeister grift 
aanzienlijk kunnen verbeteren (zie ook fig. 12). Herkolonisatie van voor het gebied karak-
teristieke (water)planten en dieren, o.a. amfibieën, zodoende worden bevorderd.

Voorbeeldprojekt 3. Beschermingsplan ijsvogel/dotterbloem in het potentieel relatie-nota-
gebied Blikkenburg.
Het gebied op en rond de voormalige ijsbaan Blikkenburg is een van de mooiste natuur-
gebieden op het grondgebied van de gemeente Zeist. Door eutrofiëring en de afname van 
de hoeveelheid kwelwater is de diversiteit aan planten en dieren in het gebied zienderogen 
achteruitgegaan. Zo zijn de van oorsprong in enkele sloten aanwezige kwelindicatoren, 
zoals waterviolier en dichtbladig fonteinkruid, de laatste jaren niet meer waargenomen. Dit 
geldt ook voor de ijsvogel en de wielewaal. Door de ontwikkeling van een integraal be-
schermingplan moet het mogelijk zijn de oorspronkelijke soortenrijkdom van het gebied te 

herstellen Daarbij kan enerzijds worden gedacht aan het behoud van gebied-eigen (kwel)water 
door de aanleg van stenen dammen in de Blikkenburger vaart, anderzijds de landbouwbedrijven 
actief te stimuleren tot de opstelling van mineralenbalansen en de nabijgelegen pelsdierfokke-
rijen middels aangepaste hinderwetvergunningen te dwingen de lucht uit de stallen te zuiveren 
met biofilters en het afvalwater biologisch te zuiveren met bio-rotorinstallaties.

In bijlage 9 wordt een overzicht gegeven van de deelplannen, alsmede van de voor de uitwerking 
van de betrokken plannen in aanmerking komende adviesbureaus.

Fig. 12.Een schematische voorstelling van de stikmstof huishouding in moerassen 
(naar PARTCK et al., 1984.



6. Eindbeeld

In fig. 13 wordt een schematisch overzicht gegeven van het mogelijke eindbeeld, dat bij reali-
satie van het voorbeeldplan kan worden verwezenlijkt. Door herstel van de ecologische kring-
lopen zal de burger in zijn direkte woonomgeving worden geconfronteerd met de schoonheid 
van de ter plaatse thuishorende natuurlijkelevensgemeenschappen. De burger zet zo wellicht 
een eerste stap naar een milieuvriendelijker gedrag. De gemeente kan dit verinnerlijkingspro-
ces door een actieve milieustrategie stimuleren. Bij het tot stand brengen van een harmonisch 
evenwicht tussen het eco-logisch systeem en het sociaal-economisch systeem kan Zeist haar 
historische positie binnen de Stichtse Lustwarande heroveren.

Fig. 13. Zeist in balans. Door evenwichtig funkionneren van de natuurlike levensgemeenschappen 
kan de ruimtelijke (milieu)kwaliteit van Zeist als geheel aanzienlijk worden versterkt.
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B i j l a g e n



Bijlage 1. Vervangingsreeksen van het Verbond van Zomer- en Winterijk, het Elzen-Vogelkers Verbond en het Verbond der Wilgen-vloedstruwelen en -bossen. 
Voor een korte karaktarisering van de typen wordt verwezen naar Stichting Milieuzorg Zeist et al., 1986, Op weg ....naar een geïntegreerd 

verkeers-en vervoersbeled. Uitgave SMZ.



Bijlage 2. Overzictskaart Ammoniak Depositie (Anonymus 1988)



Bijlage 3.  Overzichtskaart van de potentiële bedreigingen voor 
het grondwater in het waterwingebied Zeist (Provinciale Waterstaat Utrecht, 1987).



Bijlage 4. De ‘ontwerp-milieukubus’ als kader om door combinatie van de onderwerpen 
“ontwerpen, construeren en vervaardigen van produkten” met “Introduktie van krngloopsystemen” 

de afvalproblematiek te verminderen.

Bijlage 5. Milieuvriendelijke consumenten-gedrag (naar Raaij en Pieters. 1988). 
A. Frasen die uiteindelijk leiden tot milieuvriendelijke consumenten-gedrag; mogelijke 

aangrijpingspunten voor beleid. B. Vormen van milieuvriendeijk consmentengedrag.
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Bijlage 6. De samenhang tussen instrumenten waarmee bedrijven kunnen 
worden gestimuleerd om maatregelen te nemen ter verbetering

van hun milieubeheer, ofwel om een milieuzorgsysteem in te voeren 
(Spreners, 1989).



Bijlage 7.

10. Strolemen vloerelemmenten voor: 
 geluidsisolatie
 warmte-koelte regulatie
 vocht regulatie
11. Onderslag balken
12. Anhydriet mortelvloer 
 (alleen als balklaag in het zicht blijft)
13. Isofloc warmte- en geluidsisolatie
14. Plafondafwerking (natuurgipsplaat)
15. Stroleem
16. Verloren bekisting
17. Leem met geëxpandeerde kleikorrels
18. Leemstucwerk
19. Leemwand
 (stroleem, leemsteen of stampleem)
20. Kurkisolatieplaten of Magnesit gebonden  
 houtwol platen)
21. Houten aftimmering
22. Stelkozijn
23. Stampbeton fundering (bio beton)
24. Grindkoffer (regenwaterafvoer)
25. Schoon-zand pakket
26. Dampdichte folie tegenvocht en 
 radongas
27. Kruipruimte ventilatie
28. Steenmassa t.b.v. warmte- en 
 koelte opslag
29. Biobetonvloer (traskalk-zand-grond)
30. Afwerkvloer (magnesit mortel)
31. Metselwerk 320 mm t.b.v. warmteopslag  
 en doorgifte middels zachte baksteen  
 of leemsteen
32. A) Tegelkachel; B) Kookplaat
33. Wasbak en gescheiden afval emmer
34. Leemkoelkast
35. Luchtverwarming via tegelkachel
36. Hypocaustenwand d.m.v. 
 heteluchtverwarming
37. Luik voor warme of koele lucht 
 slaapkamer met opgewarmde serre 
 lucht
38. Koeling d.m.v. koudwaterleiding 
 in leemwand
39. Koele nachtlucht (afkoeling)

1. Eko-gras substraat, dik 150 mm
2. Drainage laag, dik 50 mm
3. Eko-dak planfolie
4. Kurkplaten
5. Dakbeschot
6. Sporen
7. Afschuifregels
8. Vloerdelen
9. Houten blaklaag



Bijlage 8. Het Persoonlijk Milieubeleidsplan (gewijzigd naar Wereld Naturfonds, 1889).



Bijlge 9. Overzicht van de deelplannen.

1/ Vanwge interak]le aanpa is vooralsbog geen opgave kos en mogelij


