Erf Gewoonweg SchitteRund
De kudde graast in de natuur. In de winter worden de Brandrode
runderen bijgevoerd met kuilvoer afkomstig van de eigen graslanden uit de omgeving. Het extensieve beheer van de kudde levert
een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van het agrarisch
cultuurlandschap, natuurwaarden en het vergroten van de biodiversiteit. In samenwerking met het waterschap wordt onderzocht
of het deels ophalen van de oude meander bij kan dragen aan het
natuurlijke verlandingsproces in combinatie met een waterplaats
voor de kudde. Hierdoor ontstaat eveneens ruimte voor het bergen
van water.

Concept erfstructuur

De shelter heeft een open karakter. De dieren blijven zo zelf ook
altijd in contact met de buitenlucht en natuur en kunnen in- en
uitlopen. De shelter is ook voor de veiligheid in het geval van hoog
water. Voor de dieren is het goed om in het zicht van mensen te
blijven, omdat zij door hun zelfredzame karakter bijna het gehele
jaar in de natuur lopen.
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plattegrond erf

Het innovatieve is dat de Roundhouse Shelter wordt uitgevoerd
met bezoekersplateau en uitkijktoren voor gasten en draagt op die
manier bij aan de educatiedoelen. De constructie van de shelter
wordt uitgevoerd in hout. De kudde kan schuilen onder de shelter
op een biobed van houtsnippers en stro die samen met de mest
composteren tot droge mest voor natuurlijke kringloop van meststoffen. Het streven is de composteringswarmte in te zetten voor
de warmtevraag van de nieuwe gebouwen en in combinatie met
zonnepanelen het nieuwe erf duurzaam en gasloos te ontwikkelen.
De kudde staat centraal in het gezond produceren en verder ontwikkelen van streekproducten (Koe-lianair en Rood Koeture) en
draagt op die manier bij aan het in stand houden en versterken
van het Brandrode (MRIJ) ras. De recreatieve component van de
koesafari met bijbehorende arrangementen wordt doorontwikkeld.
Daarbij worden duurzame samenwerkingen verder uitgebouwd en
versterkt met organisaties en ondernemers uit de sectoren horeca,
recreatie, zorg en educatie. Dit komt samen in het nieuw te bouwen belevingscentrum en de horecaboerderij.
Door de inzet van het plaatselijk belang wordt een lang gekoesterde recreatieve route langs de rivier aangelegd. Het nieuwe erf
ligt straks strategisch aan deze nieuwe langzaam verkeersroute.
Met de ontwikkeling van het erf worden bestaande recreatieve verbindingen over land uitgebreid en over het water naar de overzijde
versterkt door een aanlegsteiger. Dat biedt mogelijkheden om ook
rondvaartboten aan te laten meren en ‘sloepje varen koetje kijken’
te faciliteren. Daarmee draagt het nieuwe erf in hoge mate bij aan
het versterken van de vrijetijdseconomie en het regionale routenetwerk.

impressie erf

Eik als stille getuige

Gewoonweg SchitteRund draagt bij aan de regionale economie,
het behoud van het agrarisch cultuurlandschap, het versterken
van ecologische waarden (biodiversiteit), uitstraling voor de regio,
(cultuur)historisch besef, bewustwording, recreatieve verbindingen en ontspanning. Het thema gezond produceren staat centraal
in een duurzame samenwerking met regionale ondernemers uit
de sectoren agro&food, natuur, recreatie, horeca en educatie. Die
combinatie maakt het uniek en innovatief en zorgt ervoor dat het
bedrijf een voorbeeldfunctie vervult voor de regio en de sector.

