
OPLOSSING
-   Wat is het beoogde resultaat?
  Duurzaam samenwerkende ondernemingen 

en afnemers in een duurzaam landschap, 
waarbij delen, ruilen en creëren centraal 
staan.

-  In welke mate is het innovatief?
  Een coöperatie is niet nieuw maar wel in de 

voorgestelde vorm, waarbij verschillende 
ondernemingen een gemeenschappelijk 
doel nastreven, niet meer opereren vanuit 
de individuele onderneming.

-  Wie heeft er baat bij? 
Enerzijds de stad en de leden van de 
coöperatie, anderzijds het landschap/
milieu (biodiversiteit). Het idee past in de 
aanpak van klimaatadaptie.

-  Wat is de (ruimtelijke) impact?
  Herstel van de symbiose tussen stad en 

platteland, waarbij de overgangsgebieden 
weer een organisch karakter krijgen.

UITVOERING
-   Wie is er mogelijk tegen?
  Bedrijven en overheden die de beschreven 

probleemstelling niet herkennen en/of de 
aangedragen oplossing niet kunnen of willen 
accepteren.

- Welke andere risico’s heeft het voorstel?
  Het risico van verzanden ligt op de loer. 

De oplossingsrichting kent verschillende 
dimensies en belanghebbenden.

  Professioneel projectmanagement (tijd, 
geld, structuur) is dus een vereiste. 

-  Welke partijen/partners zijn nodig voor 
realisatie? 
Grondeigenaren, landschapsarchitect, 
bodemdeskundige, ecoloog, biomimicry-
adviseur,  agrarisch-adviseur, energie-
adviseur, architect, jurist/notaris.
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DELEN > RUILEN > CREËREN 

SYMBIOSE TUSSEN 
STAD EN GROEN
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KOSTEN EN BATEN
-   Welke (niet-) economische kosten kent het voorstel?
    E: Ontwikkelkosten, onderzoekskosten, projectmanagement, pr/

 marketing, begeleidingskosten specialisten. 
 NE: Kosten natuurbeheer en -onderhoud.

- Wie draait op voor deze kosten?
  Voor onderzoek en voorbereiding van dit plan: de deelnemende 

bedrijven.
  Wij verwachten dat additionele bijdragen van derden en 

subsidies noodzakelijk zijn.

-  Tot welke (niet-) economische baten leidt dit voorstel? 
E: levensvatbare coöperatie(s) en ondernemingen.

  NE: versterking en balans van sociale, ecologische en 
economische aspecten.

-  Wie valt deze baten ten deel?
   E: de leden van de coöperatie(s) en ondernemingen.
  NE: de stad, landschap/milieu (biodiversiteit) en het klimaat.

ONDERZOEK
-   Welke aannames zijn gedaan bij het invullen?
  Naast onze grondeigenaren nemen meerdere 

bedrijven in de directe omgeving deel in de op te 
richten coöperatie. Uitgevoerde peilingen wijzen 
op grote belangstelling.
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GROTE BELANGSTELLING

<<NOABER BOERDERIJ!


