Proefboerderij Haverkamp
Gemengd bedrijf voor toekomstboeren

Relatie tussen stad en land
Ons type proefboerderij past in de regio rond de
(kleine en middelgrote) steden. Op fietsafstand
van de stad kunnen lokale communities ontstaan
van meemakers, afnemers en belangstellenden.
Het erf is gastvrij en ingericht op ontmoeten en
kennis delen. De proefboerderij deelt gericht
kennis over de nieuwe ontwikkelingen. In de
ideale situatie is er een netwerk van proefboerderijen om de stad.

bestaande situatie
relatie stad en land

Herstellen regionale circulaire economie
Het concept van de proefboerderij met een eigen
kringloop kan groeien buiten de grenzen van
het erf en bouwen aan een regionale circulaire
economie.

toekomst situatie stad en land

Erftransformatie
Het nieuwe erf is een open, gastvrij boerenerf voor sfeer en nieuwe smaken. Een erf dat
wonen, werken én samenwerken stimuleert. De
nieuwe indeling ondersteunt ontmoeten en kennis delen tussen de seniorboer, de starters en
de afnemers.Zo krijgt het erfgoed letterlijk plek in
het plan.
Er komen 10 nieuwe en betaalbare bedrijfswoningen en ruimte voor gemeenschappelijke
voorzieningen op het erf. De nieuwe woningen
worden gebouwd in een bestaande schuur die
aan een transformatie toe is. Het frame blijft
behouden en de materialen van de té slopen
gebouwen worden hergebruikt.
De woningen worden op een zichtlocatie gepositioneerd zodat het wonen een sterke relatie met
het landschap heeft.

bestaand erf
Ruimtelijke problemen: verkrotting van oude
stallen, asbestsanering en leegstand.

opgaven/oplossingen
•
•
•
•

Zorg voor cultuurlandschap en een gezonde leefomgeving
Duurzame voedselketen
Nieuwe economische dragers
Waarde van natuur en het vergroten van de biodiversiteit

•
•
•
•
•
•

Nieuwe functies voor lege stallen
Omgaan met demografische veranderingen
Vrijetijdseconomie
Investeren in sociale innovatie en leefbaarheid
Transitie naar hernieuwbare energiebronnen
Oplossingen voor de wateropgaven

toekomstig erf
Oplossing: gedeeld erf voor proefboerderij.
De oude bedrijfsgebouwen worden geleidelijk
getransformeerd voor de nieuwe bedrijfsvoering. De proefboerderij krijgt een uitbreiding van de woonfunctie

