particulieren, een lesruimte waar scholieren
kunnen experimenteren en allerlei dingen
die ik nu nog niet kan bedenken, ik sta er
open voor en ga die uitdagingen graag aan.
We willen je natuurlijk binnen het team
graag helpen maar ook gaan uitdagen. Zou
je er open voor staan om zo’n heel nieuw concept, geen stalconcept maar een alomvattend
concept voor jouw bedrijf te gaan bestuderen?
Wat mij betreft bestuderen én proberen.
Misschien kan er een nieuwe verhouding
ontstaan tussen binnen en buiten, tussen
overdekt en grasland, ook in relatie met de
nieuwe gras en kruidensoorten als voedsel
voor de koeien. Het beste bewijs zijn niet
wij, maar de dieren en hoe die op de veranderde omstandigheden zullen reageren.
Dus dat moet je niet alleen tekenen maar
vooral ook doen. Filosofie in de praktijk.
We hebben gepraat over mijn huidige
traditionele stal. Die is extreem praktisch
zo, de koeien gaan in die vakjes liggen en
ik weet dat ik tien minuten kwijt ben met
schoonmaken. Als monocultuur. Ja, ik
weet dat daar het contrast in zit. Dat vind
ik ook een lastige. Ik heb vreemde ogen
nodig om me te dwingen daar beter naar
te kijken. In 2008 kwam Yvon voor de
eerste keer hier op de boerderij. Yvon komt
uit Amsterdam. Ik had haar ontmoet op
een feestje, en verteld dat ik bio boer was.

Vi si e en onderzoeksopgaven
Het versterken van de relatie tussen stedelijke
gebieden en agrarisch ondernemers is de sleutel tot een kwalitatieve impuls voor beiden.
Dat kan via vier lijnen:
1. Het rigoureus korter maken van de voedselketens;
2. Een nieuwe, eigentijdse interpretatie van
het begrip ‘gemengd bedrijf’.
3. Het verweven van stedelijke en agrarische
functies tot een nieuw hybride landschap.
4. Het leggen van (digitale) verbindingen.

Draadloze verbinding tussen twee paviljoens verenigt
hartje stad met hartje boerderij.

Ons doel: een idealistisch maar uitvoerbaar
statement tegenover de monocultuur en
schaalvergroting in de landbouw. In plaats
van het zoeken naar een oplossing voor één
vraagstuk (bv energietransitie) gaan we uit van
een holistisch toekomstbeeld van het buitengebied. We willen een duurzame, intelligente
en humane omgeving maken. Kleinschalig en
lokaal gericht maar heel bewust van de grote wereld. Een actueel gemengd bedrijf, een
agrocultureel landschap met een opbouw in
lagen, letterlijk en figuurlijk. Ook meer stedelijke functies zijn verweven op het bedrijf en het
erf en de bedrijfsvoering richt zich nadrukkelijk
ook op (beheer van) de stad. Ingevuld met een
keuze uit veel verschillende ingrediënten naar
gelang de mogelijkheden van de plek. Het land
heeft grote ecologische waarde en de kwaliteit
van bodem zorgt voor een grote waterbuffer in

o n t l i n i e
High tech: de robot als basis voor de mini-melkfabriek.

Net zo enthousiast aan het vertellen als ik
nu doe, dus zij had een bepaald beeld van
me. En de eerste zondag dat ze hier kwam
liepen we door de stallen en ik vertel en dit
en dat en zus en zo, maar ze werd stiller en
stiller. Ik dacht zou ze geschrokken zijn of
zo. Ze zei, jij had toch een biologisch bedrijf? Maar waarom zie ik hier dan eigenlijk alleen maar beton en ijzer? Nou... ik
wist niet wat ik moest zeggen, ik stond met
mijn mond vol tanden. Ik dacht: je hebt
gewoon helemaal gelijk, dit is alleen maar
op basis van efficiëntie. Ik werd keihard
geconfronteerd met wat ik nog niet goed
doe. Ik heb een heleboel goede stappen
gezet, maar de volgende stap - dat lukt me
dus niet alleen. Het is geweldig om in dit
team naar mijn bedrijf te kijken, erover te
praten, na te denken en veel nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het geeft dit creatieve
proces een enorme boost.

Ons team bestaat uit een boer, een landschapsarchitect, een kunstenaar en een timmerman. De boer heeft een biologisch landbouwbedrijf en produceert melk. De kwaliteit
van de melk is het hoofdproject van dit bedrijf.
En dat valt niet los te zien van de levens-kwaliteit van de koeien, de kwaliteit van het voer,
de kwaliteit van de bodem, enzovoort. Hij kan
nu door slimme technologie zijn de melk op
zijn eigen bedrijf verwerken en per koe apart
verpakken. Hij gaat zelfs zo ver dat hij onderzoekt wat eigenlijk de melk-smaak van zo’n
individuele koe bepaalt en wat dat betekent
voor de consument. Zijn Melk wordt Merk.

zowel droge als natte tijden. Er is een winkel,
met een economische maar ook een sociale
functie. Energieopwekking in combinatie met
-opslag is een logische aanvulling op het programma gelet op de beschikbare ruimte.
Een netwerk van openbare routes verbindt
stad met land; twee paviljoens maken een
draadloze verbinding tussen bedrijf en een
van de oude (agrarische) buurtschappen van
Tilburg. Via de lokale verspreiding van de melk
is er directe connectie tussen consument en
landschap. Uitwisseling met onderwijsinstellingen wordt verder uitgebreid en ondersteund.
De volgende zaken vragen om nadere uitwerking waarbij Brood & Spelen voor één of
meerdere aspecten een geweldige stimulans
kan betekenen:
- detaillering proefuitwerking ‘smaak van
melk’ in relatie tot het aanbod van gras en
kruiden;
- vernieuwing en vooral verbreding van het
stalconcept in een programma van eisen en
(schets)ontwerp voor nieuwe stal;
- vormgeving van (een online verbinding tussen) twee paviljoens;
- opstellen van een green deal met gemeente als aangrenzende grootgrondbezitter en
belanghebbende in de gebiedsontwikkeling.
Van doorslaggevend belang is het podium dat
‘Brood en Spelen’ genereert om ideeën voor
een breed voetlicht te brengen bij bestuurders.
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