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HET VOORSTEL:

exposities en workshops. Zo wordt Hoeve de Berg een

Nieuwe bestemming voor Hoeve de Berg

OUDER WORDEN IN HET GROEN

en actieve uitwisseling van kennis met de omgeving.

plek voor maatschappelijke betrokkenheid, verbinding

Hoeve de Berg heeft generaties lang gezorgd voor

De huidige eigenaar heeft met een multidisciplinair team

plezierig werken en wonen. Die traditie wordt op een

een plan ontwikkeld waardoor deze schitterende plek

nieuwe manier voortgezet.

behouden kan blijven.

Wij gaan een gemeenschappelijke woon-

TEAM EN UITVOERING

werkgemeenschap vormen met in totaal 5
wooneenheden voor ouderen. De verbouwing van de

Wij hebben een multidisciplinair team samengesteld dat

boerderij en de stallen levert hoogwaardige woonruimte

alle aspecten van het project kan realiseren.

voor vijf ouderen die willen genieten van de rust en
ruimte die het platteland biedt. Daarmee speelt Hoeve
de Berg in op de groeiende behoefte aan nieuwe
woonvormen voor ouderen. Tegelijkertijd proﬁteren de
bewoners van het sociale karakter van de

De initiatiefneemster is opgegroeid op de boerderij en
runde een biologisch tuinbouwbedrijf op de grond van
haar vader. Sinds 30 jaar woont ze in een woonwerkgemeenschap in Amsterdam. Een aantal van de

woonomgeving.

idealen zou ze willen toepassen in Brabant, zoals

Bewoners werken samen en verbouwen hun eigen

organiseren.

gezamenlijk wonen en werken en culturele activiteiten

voedsel op het land. We streven naar een
kruisbestuiving met de onmiddellijke omgeving en gaan
samenwerken met de aangrenzende biologische

De initiatiefneemster wil voorlopig parttime in de
boerderij gaan wonen en na de verbouwing een

melkveebedrijven.

gedeelte van de Vlaamse schuur gaan bewonen.

Naast 5 hoogstaande wooneenheden biedt de Hoeve de

De rest wil ze overdragen aan de groep nieuwe

Berg ruimte voor culturele activiteiten, zoals lezingen,

bewoners. Deze groep is nog niet deﬁnitief
samengesteld omdat het plan nog zo in de

UNIEK CULTUURLANDSCHAP DREIGT TE VERDWIJNEN

kinderschoenen staat. Er is wel contact met mensen die

Aan de Berg in Schijf ligt Hoeve de Berg, een karakteristieke boerderij uit 1900. Het woonhuis, de stallen,

initiatief.

interesse hebben en betrokken willen blijven bij het

de Vlaamse schuur en de omringende grond zijn overblijfselen van een uniek cultuurlandschap.

De zus van de initiatiefneemster woont naast de

Dorpsbewoners en recreanten wandelen graag langs dit stukje oud-Brabants landschap om te genieten

boerderij en zit ook in het team van de prijsvraag. Ook

van deze unieke plek, die nog altijd de rust en ruimte van het verleden uitstraalt. Maar voor hoe lang nog?

een broer, die zelf niet meedoet aan de prijsvraag,

Sinds het overlijden van de vorige eigenaar, vier jaar geleden, staat de boerderij leeg. Er is geen opvolger

woont naast de boerderij en is enthousiast over het

om het bedrijf voort te zetten. De kans is groot dat deze boerderij in het groen gesloopt zal worden om

plan. Hij boert biologisch en staat open voor

plaats te maken voor nieuwbouw.

samenwerking met nieuwe bewoners van de boerderij.

Daarmee zou een einde komen aan een lange familiegeschiedenis. Maar ook voor Schijf, dat de afgelopen

De architect van het team is gespecialiseerd in het

jaren al veel van zijn historisch landschap heeft verloren, zou het verdwijnen van de boerderij een groot

behoud van cultureel agrarisch erfgoed.

verlies betekenen. We willen alles op alles zetten om dit mooie stukje cultuurlandschap te behouden voor
nieuwe generaties.
Daarvoor hebben we een ambitieus en realistisch plan opgesteld dat wonen en werken combineert met

Wonen,

duurzame landbouw en een culturele bestemming. Het plan voor Hoeve de Berg zorgt voor behoud van

werken en

een uniek en geliefd stukje agrarisch cultuurlandschap en biedt een inspirerende en een gezonde
leefomgeving. De prijsvraag Brood en Spelen is dan ook een kans die we met beide handen aangrijpen,
want wij willen onze plannen graag door ontwikkelen en uitvoeren.

verbinden in
het groen

Boerderij

De Vlaamse schuur

De hooiberg

De boerderij wordt
radicaal verbouwd en
geschikt gemaakt voor
bewoning door drie
ouderen.

In de Vlaamse schuur
worden 2 wooneenheden
gerealiseerd. De buitenkant
van de schuur blijft
behouden in de oude staat.

Dit wordt een multifunctionele
ontmoetingsplek voor culturele
bijeenkomsten zoals lezingen,
workshops en exposities.

AANSLUITING OP AANDACHTSPUNTEN

bouwen. Verder implementeren we oplossingen voor

Ons voorstel speelt in op een aantal actuele kwesties die

met natuurlijke materialen, gebruik van aardwarmte en

spelen in het gebied.

koken met inductie.

Zorg voor cultuurlandschap en een gezonde
leefomgeving

Nieuwe economische dragers

De plannen voor Hoeve de Berg betekenen dat een
bijzonder stukje cultuurlandschap aan de rand van Schijf
behouden blijft. Niet alleen de boerderij wordt in oude
glorie hersteld, ook voor de directe omgeving bestaan
concrete plannen, zoals het aanplanten van houtwallen.
Hoeve de Berg biedt een leef- en woonomgeving met
kwaliteit van leven, waarin de bewoners actief in het
leven staan en helpen de cultuurhistorische schoonheid
in stand te houden en allicht te verbeteren. Hierbij
denken wij bijvoorbeeld aan houtwallen voor vogels,
vlinders en insecten.

duurzame energie, zoals zonnepanelen, warmte-isolatie

De boerderij wordt een ruimte voor nieuw

veranderingen in de agrarische sector voelbaar.

agrarische ondernemingen. Oude boerderijen zullen

Strengere regels en veranderende economische

worden verbouwd voor nieuwe woonvormen of als

perspectieven dragen ertoe bij dat boeren hun bedrijf

bedrijfsruimte voor start-ups, creatieve broedplaatsen of

opgeven.

ruimte voor workshops. Andere bedrijven zullen zich

ruimte aan vijf woonunits, ook de culturele ruimte wordt

is. Het gevolg is dat agrarische bebouwing leeg komt te

het decor voor niet-agrarische bedrijvigheid zoals

staan. De sloophamer bedreigt niet alleen Hoeve de

exposities, workshops en lezingen.

Berg, maar ook tal van andere boerderijen.

Waarde van natuur en het vergroten van de
biodiversiteit

Als een traditioneel boerenbedrijf niet kan overleven

Hoeve de Berg wil een veilige plek zijn voor mens en

bewaren is het cruciaal dat er nieuwe functies voor het

dier. In het kader daarvan willen we een faunatoren
bouwen om diverse vogels en andere dieren een veilig
onderkomen te bieden. In de Vlaamse schuur huist nu
een kerkuil, die zou kunnen verhuizen naar de

We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, werken met

en bouwtekening gemaakt.

gebruiken we uitsluitend biologisch gecertiﬁceerd zaad.

Het platteland van de toekomst bestaat niet alleen uit

In veel gevallen stopt het bedrijf omdat er geen opvolger

faunatoren. De architect heeft hiervoor al een ontwerp

door steeds andere gewassen te verbouwen. Verder

Overal op het Nederlandse platteland zijn de grote

ondernemerschap. Niet alleen biedt Hoeve de Berg

De moestuin en het land worden biologisch bebouwd.
compost en zorgen voor optimale bodemvruchtbaarheid

Visie op het platteland van de toekomst

De eigenaar van 3 naastgelegen percelen wil het
bijbehorende stuk land gebruiken voor de aanplant van
groen en de begrazing door oude runderrassen. Er

Duurzaamheid is een van de randvoorwaarden van het

lopen nu al heidekoeien. Dit is een oud runderras, dat in

project. We streven naar energie- en CO2-neutraal

Nederland zo goed als uitgestorven was.

Nieuwe functies voor lege stallen
De leegstaande agrarische bedrijfsbebouwing krijgt een
nieuwe functie als hoogwaardige woonruimte voor vijf
ouderen. Daarnaast komt er een gezamenlijke ruimte
voor culturele activiteiten. Hoeve de Berg zou zo als
voorbeeld kunnen dienen voor leegstaande agrarische
bedrijfsbebouwing elders op het platteland.

Omgaan met demograﬁsche veranderingen
Het aandeel 65-plussers stijgt de komende jaren
behoorlijk. Het merendeel van deze ouderen bestaat uit
vitale mensen met levenslust en veel tijd. Hoeve de Berg
is een gemeenschappelijke woonvorm die bewoners de
kans biedt om oud te worden in het groen, actief te
blijven en zich in te zetten op en rond de boerderij.

bestaat het risico dat naast het bedrijf ook de charme
van de locatie verdwijnt. Om het landelijke karakter te
landelijk gebied worden ontwikkeld. Niet-agrarisch
ondernemerschap in een landelijk gebied kan een
belangrijke bijdrage leveren aan het in stand houden of
zelfs verbeteren van biodiversiteit, landschapskwaliteit,
duurzaamheid en leefbaarheid.

toeleggen op beleving van natuur, recreatie of cultuur.
Dergelijke niet-agrarische initiatieven zullen in de
toekomst een nieuwe impuls geven aan sociale,
economische, landschappelijke en ecologische
ontwikkelingen op het platteland.
Het toekomstperspectief voor Hoeve de Berg sluit perfect
aan op deze trend. Onze visie voor een multifunctionele
bestemming van de boerderij sluit aan bij de ambitie van
de overheid om agrarisch erfgoed te behouden en in te
spelen op demograﬁsche veranderingen. Onze plannen
zijn duurzaam, garanderen een aantrekkelijke woon- en
recreatieomgeving en helpen de cultuurhistorische
schoonheid in stand te houden.

HOEVE DE BERG

De kans op medewerking van de overheden voor ons

De hoeve, vernoemd naar het adres aan de Berg 5 in

schuren in Brabant behouden en is daarom ook geneigd

Schijf, werd in 1900 gekocht door de overgrootouders

om een woonbestemming te geven aan deze schuur. De

van de huidige eigenaar om een gezin te stichten. Het

nieuwe gemeenteraad heeft aangegeven dat het

was het begin van een lange familietraditie. Hele

buitengebied een passende invulling zou moeten krijgen

plan lijkt groot. Provinciale Staten wil graag de Vlaamse

generaties hielden er een gemengd bedrijf met koeien,

als agrarische bebouwing vrijkomt. Er zijn al een aantal

varkens en akkerbouw.

gesprekken met de gemeente geweest en daaruit bleek
dat men niet afwijzend staat tegenover een passende
oplossing vinden voor de boerderij. Vooral omdat het
aan de rand van de bebouwde kom ligt en heel bepalend
is voor de uitstraling in het landschap.

Biologisch
Bij de gebouwen ligt een halve hectare grond. Om toch
een agrarische functie te behouden willen we nauw
samenwerken met de belendende biologisch gerunde
boerderijen.
Wij willen onze kennis van het boerenland en
boerenbedrijf graag delen met mensen, die net als wij
belang stellen in zorg voor onze aarde en leefomgeving.
De kwaliteit van leven, bodem, water en lucht zijn voor
ons uitgangspunt. We willen ons daarnaast proﬁleren
door een aantrekkelijk landschap te creëren met
De boerderij werd al jaren biologisch beheerd en
bebouwd. De laatste generatie heeft altijd meegewerkt
op de boerderij, maar is nu met pensioen. Zij zijn
rondom het huis bezig met biologisch tuinieren, houden
kleinschalige veestapel van oude runderrassen en
zorgen voor aanplanten van houtwallen en inheemse
boom- en struiksoorten. Hun grond grenst aan de grond
van de boerderij. De boerderij zelf heeft ongeveer een
halve hectare grond.

Leegstand
De boerderij staat nu 5 jaar leeg. De gebouwen van de
boerderij zijn daardoor in zeer slechte staat. Er ligt
asbest op de daken, wat bij instorting het gevaar
oplevert dat de asbest zich verspreidt over de omgeving.
De boerderij zal worden gesloopt, tenzij er op korte
termijn een grondige renovatie plaatsvindt.

aanplant en onderhoud van kleinschalige
landschapselementen.

