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Een nieuwe generatie denkt 
na over de toekomst van het 
platteland
Bijna een jaar geleden - op 21 februari 2018 - lanceerden de initiatief-
nemers de prijsvraag Brood en Spelen. Vol overtuiging, maar ook 
met de nodige spanning, want ze vroegen nogal wat. Vernieuwende 
visies op het platteland voor de lange termijn, toegepast op een 
concrete - eigen - locatie. En ook nog ingebracht door een team 
dat minimaal bestaat uit een grondeigenaar en een ontwerper. Om 
kans te maken als één van de maar liefst 16 winnaars, moesten de 
voorstellen voldoen aan drie criteria die elkaar bijna leken uit te 
sluiten: radicaal, realistisch, realiseerbaar. Al met al een dappere 
onderneming, deze prijsvraag. 

Dating
Op allerlei vlakken is Brood en Spelen een experiment. Eén van de 
grote uitdagingen bij de start van de prijsvraag was het samen-
brengen van grondeigenaren, ontwerpers en anderen. We besloten 
het te proberen met een matchingsite en met ‘datingavonden’. Het 
lijkt Boer zoekt Vrouw wel. Het bleek te werken. De avonden werden 
druk bezocht en met een ongekende gretigheid deden mensen mee 
met de speeddates en pitches. Eenzelfde enthousiasme zagen we in 
het gebruik van de matchingsite. Meer dan 350 mensen maakten 
een profiel aan en via de website werd er volop contact met elkaar 
gelegd. Daarmee was alvast voldaan aan een expliciete doelstelling: 
het stimuleren van multidisciplinaire coalities. Juist door het 
samenwerken vanuit verschillende invalshoeken ontstaan nieuwe 
ideeën. 

Beweging
Een van de ambities van de initiatiefnemers was om met de prijsvraag 
een beweging van vernieuwing te stimuleren. Een beweging die begint 
bij partijen die verlangen naar verandering en de energie hebben 
om dat voor elkaar te krijgen. Het gaat verder dan de 16 winnaars. 
Meerdere initiatieven uit de eerste ronde hebben hun ideeën op eigen 
kracht uitgewerkt. Ook buiten de aangewezen gebieden heeft de 
prijsvraag mensen gestimuleerd om plannen concreet te maken en 
er anderen bij te zoeken om te helpen. Ik hoop dat de resultaten van 
de prijsvraag mensen blijven inspireren om het goede voorbeeld te 
volgen.  

Een nieuwe generatie
Wie de fotoserie bekijkt die Reyer Boxem maakte van de 16 teams, 
ziet meteen dat er ontzettend veel jonge mensen meedoen met de 
prijsvraag. Een nieuwe generatie die over de toekomst wil nadenken. 
En niet alleen over het gemeenschappelijke belang van een krachtig en 
prachtig platteland, maar in heel veel gevallen ook van de persoon-
lijke toekomst op het platteland. Dat maakt deze prijsvraag meer dan 
alleen een overzicht van inspirerende plannen. Het is serious business. 

Met de manifestatie ‘Radicaal, realistisch en realiseerbaar’ op 6 
februari 2019 is de prijsvraag Brood en Spelen afgerond. De plannen 
zijn in een half jaar tijd in een versnelling gebracht. Met de oplevering 
van een eerste ‘prototype’ zijn belangrijke stappen gezet. Gezien 
de energie en ambitie van de teams heb ik er alle vertrouwen in 
dat met de ruimtelijke plannen en de businessplannen de basis is 
gelegd voor een kansrijk vervolg. Voor de ondernemers en de teams 
geldt: je kunt er de boer mee op!

Mede namens alle initiatiefnemers, jury, projectgroepen en andere 
betrokkenen wens ik de teams heel veel succes bij de doorontwik-
keling van hun plannen. En voor alle geïnteresseerden: heel veel 
inspiratie om zelf aan de slag te gaan met nieuwe perspectieven 
voor het platteland. 

Rutger Oolbekkink
Projectleider prijsvraag Brood en Spelen
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Brood en Spelen 
test in het klein wat in het 
groot moet gebeuren

De prijsvraag Brood en Spelen maakt innovatieve krachten los op het platteland. 

De pioniers, die vaak uit persoonlijke drijfveer opereren, effenen het pad voor een 

vernieuwing van het platteland op grotere schaal. Bij de presentatie van de zestien 

plannen, kijken Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het 

landschap Berno Strootman terug en vooruit. 

Floris Alkemade (links) en Berno Strootman (rechts) on tour langs de deelnemende provincies
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Boeren en (landschaps-)architecten leven veelal in gescheiden werelden. 
Maar dankzij de opzet van Brood en Spelen die zich juist daar op richtte, 
hebben zij elkaar gevonden. Voorwaarde voor deelname aan de prijsvraag 
was immers dat in elk team beide disciplines zijn vertegenwoordigd.
Dit ‘mengen’ van grondeigenaren en ontwerpers heeft tot verrassende 
inzichten en ontwerpen geleid. ‘Interessant om te zien’, zegt Floris Alke-
made, ‘is hoe snel verstrekkende ideeën van architecten hun abstractie 
verliezen, als zij oog in oog staan met een grondeigenaar die een bedrijf 
moet runnen met een beperkte hoeveelheid geld.’

‘Andersom koesteren grondeigenaren op het platteland veel innovatieve 
ideeën, maar het ontbreekt hen aan ruimte en tijd om die te ontwikkelen. 
Het pragmatisme en de traditie van vernieuwing zijn weliswaar groot 
op het platteland, maar veel boeren staan in de overlevingsstand’, zegt 
Alkemade. ‘De hoge productie voor zo laag mogelijke kosten jaagt hen op.’ 
Met Brood en Spelen hebben agrariërs de gelegenheid aangegrepen om 
sluimerende ideeën over hoe zij ecologischer, duurzamer en/of bestendiger 
kunnen opereren, te laten ontkiemen. In samenspraak met ontwerpers. 
‘Dat heeft gewerkt’, zegt Berno Strootman, ‘juist omdat ruimtelijk ont-
werpers vaak generalisten zijn. Zij weten van veel zaken een beetje: net 
genoeg om met specialisten op een zinvolle manier in gesprek te gaan. 
Van economie, ecologie, geschiedenis, horticultuur, waterbouwkunde, 
energiewinning, erfgoed, bosbouw, historische geografie. Noem maar op.’

Uit liefde voor een boom 
Zo kon de gewenste kruisbestuiving ontstaan. Alkemade illustreert het 
met een voorbeeld: ‘Team Peppelland zet de nieuwste technieken in die 
populierenhout zo verlijmen dat het als een alternatief voor beton in 
de woningbouw ingezet kan worden. Door inlands hout te gebruiken bij 

Brood en Spelen
Nieuwe perspectieven voor het platteland

de bouw van woningen, werk je duurzaam: bij de productie van beton 
komt ontzettend veel CO2 vrij, met hout sla je het juist op. Tegelijk kun 
je de populierenteelt terugbrengen in de provincie. De populieren zijn 
van oudsher kenmerkend voor het Brabants landschap, bovendien 
putten ze de grond niet uit maar verbeteren die.’ 
Vanuit een liefde voor en kennis van een provinciale boom, groeit zo 
een (inter)nationaal duurzaam en landschappelijk rijk alternatief.

Permacultuur
Het veld van de 95 eerste inschrijvingen tot de zestien geselecteerde 
teams overziend, blijkt dat de teams diverse thema’s hebben aangepakt. 
Alleen de energietransitie is in de inzendingen wat ondervertegenwoordigd, 
zegt Strootman, maar dat kan ook aan ons hebben gelegen. ‘Wij hebben 
er geen geheim van gemaakt dat een paar zonnepanelen op een staldak, 
laat staan op landbouwgrond, niet voldoende zou zijn.’

Duidelijk dominant, constateert Alkemade is voedselproductie in 
combinatie met natuurontwikkeling. Onderzoekers van Wageningen 
Universiteit en land- en tuinbouworganisaties dragen hier met elan 
aan bij. Ook zijn er veel voorstellen die inzetten op verkorting van de 
keten van producent naar consument. ‘Als je als boer de afzet in eigen 
hand hebt, heb je meer manoeuvreerruimte. Op dat idee is het voorstel 
van het team ‘De wederkeer van het pastorale landschap’ gebaseerd. 
Zij draaien de verhoudingen om: een groep betrokken burgers ‘‘huurt’’ 
een boer in. De boerencoöperatie produceert lokaal het voedsel voor 
deze groep burgers en heeft zo een gegarandeerde afzet en inkomen. 
Op deze manier kunnen boeren uit de ‘klem’ van banken en investe-
ringswedloop ontsnappen.’

De jury buigt zich over de inzendingen 
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Zonder toekomstbeeld leidt de urgentie van deze opgaven tot onrust 
en onzekerheid in de samenleving, terwijl optimisme en verlangen een 
veel krachtiger motor is voor verandering.’ 

Strootman: ‘Met Panorama Nederland schetsen wij een optimistisch 
beeld van hoe mooi en aangenaam Nederland kan worden. We willen 
tonen dat het kan en hoe het kan. 
Op het vlak van de landbouwhervorming en de omgang met het landschap, 
hebben de teams van Brood en Spelen deze handschoen al opgepakt. 
Zij hebben laten zien hoeveel innovatievermogen er is op het platteland 
en welke mooie projecten dit optimisme en verlangen naar verandering 
voortbrengen. 
Natuurlijk, al die transities vergen ook aderlatingen, maar die wegen minder 
zwaar als je een helder beeld hebt van wat de ingrepen opleveren.’

‘De presentatie van de zestien teams is een begin’, vult Floris Alkemade 
aan. ‘Nu breekt de spannende fase van de realisatie aan. De teams 
kunnen hierbij hulp gebruiken, van ons natuurlijk en van gemeenten 
en provincies. Want ingewikkelde stappen zullen zeker volgen. Laten 
we gezamenlijk de winnende voorstellen met hun innovatieve ideeën 
verder brengen.
‘We hopen dat de plannen anderen zullen inspireren, zodat een beweging 
zal ontstaan die uitgroeit tot een krachtige motor voor de vernieuwing 
van het platteland. 
Met dank aan de eigenaars, de ontwerpers, onze mede initiatiefnemers, 
de provincies, de departementen en alle anderen die hebben bijgedragen 
aan het succes van de prijsvraag Brood en Spelen. En nu de spa in de 
grond.’

Marijke Bovens | 2019

‘We blijven de plannen
volgen en steunen. We leren ook 

van hun ervaringen.
Vastlopers zijn daarbij net zo 
interessant als succesvolle 

plannen, misschien wel
interessanter’

Zichtbare verandering
‘Op kleine schaal hebben de zestien teams van ontwerpers en grond-
eigenaren nu getest wat er in het groot moet gebeuren’, zegt Strootman. 
‘De teams hebben zaadjes geplant, die het in zich hebben om uit te 
groeien tot nieuwe kansen voorbij de lokale schaal. Belangrijk is ook 
dat zij zichtbaar maken dat verandering mogelijk is. Zij effenen als 
pioniers, vaak ook uit een persoonlijke drijfveer, het pad voor de grote 
middenmoot die niet direct voorop loopt.’
‘Want, benadrukt Strootman, ‘wij moeten als samenleving een antwoord 
vinden op klimaatadaptatie, energietransitie, verstedelijking en 
mobiliteit, en -last but not least- de verduurzaming van het boerenland. 
Ruimte is schaars in Nederland en we moeten er op een verantwoorde 
manier mee omgaan. Alleen als je die grote transities in samenhang 
met elkaar oppakt zal dit tot een bevredigend resultaat leiden.’

Nog maar het begin
Met de eindpresentatie van de zestien teams is Brood en Spelen niet 
afgelopen. Het is nog maar het begin. Alkemade: ‘We willen blijven 
volgen en steunen. We waken ervoor dat ze hun radicale, vernieuwende 
kant niet verliezen. We leren ook van hun ervaringen. Vastlopers zijn 
daarbij net zo interessant als succesvolle plannen, of misschien wel 
interessanter. Want welke wetten en regels zitten innovaties in de weg, 
of tegen welke tegenspraken in beleid lopen plannenmakers op? Juist 
omdat we vooruit willen, de plannen in praktijk willen brengen, zijn ook 
gemeenten en provincies nauw betrokken bij de prijsvraag. Zij bieden 
ruimte om voorstellen uit te proberen en om experimenteerruimte af te 
dwingen bij het rijk.’ 

Net als bij eerder prijsvragen (A Home away from Home en Who cares) 
bouwen de Rijksadviseurs samen met betrokken bestuurders (provin-
cies, gemeenten en waterschappen) en met het kennisveld aan een 
Community of Practice.

Panorama NL
De opbrengst van de prijsvraag Brood en Spelen heeft ook een belang-
rijke plaats in Panorama Nederland. Zo heet de overkoepelende visie 
waarin het College van Rijksadviseurs (naast Alkemade en Strootman 
bestaande uit Rijksadviseur voor de stedelijke omgeving Daan Zandbelt) 
vooruitkijkt op het Nederland in de toekomst . Alle grote thema’s - 
energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw en verstedelijking en 
natuurlijk thema’s uit Brood en Spelen als landbouwhervorming, natuur-
behoud en biodiversiteit - worden hier in samenhang in perspectief gezet. 
Alkemade: ‘Zelden is er een generatie geweest die aan de slag moet 
met zulke verstrekkende en relevante maatschappelijke opgaven. 
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Van niets iets maken
De afsluiting van Brood en Spelen wil allesbehalve zeggen dat we 
ermee stoppen. Het bedenken, ontwikkelen en realiseren van radicale 
ideeën vergt immers tijd, geduld en een ijzeren doorzettingsvermogen. 
Onze winnaars hebben laten zien dat ze dat – naast ontwerpkracht en 
boerenslimheid - in huis hebben. De afgelopen tijd hebben zij flinke 
stappen in de goede richting gezet, zelfs al bleek die richting soms een 
andere dan zij aanvankelijk voor ogen hadden. 

Een andere les van Brood en Spelen: een inzending kan nóg zoveel 
vindingrijkheid en creativiteit aan de dag leggen, uiteindelijk staat of 
valt zelfs het beste plan met de kwaliteit van ondernemerschap. Het 
ondernemen is de Brabanders met de paplepel ingegoten door onze 
voorouders op de schrale zandgronden. Als zij konden zien hoe nu hun 
nazaten opnieuw ‘van niets iets’ weten te maken, zouden ze maar wat 
trots zijn!

Als het plan niet door de frietsnijder past, 

snijden we gewoon met de hand

Ook als overheid werden we heel wat wijzer van de prijsvraag. Een vaak 
gehoord verwijt is bijvoorbeeld ‘de strenge regelgeving staat goede 
ideeën in de weg’. Met Brood en Spelen namen we de proef op de som, 
en wat blijkt? Voor géén van de prijswinnaars blijkt de regelgeving een 
struikelblok. Al vraagt het soms wat passen en meten; alle initiatieven 
blijken binnen bestaande regelgeving mogelijk te maken. Eén van onze 
coaches vatte het mooi samen: ‘Als het plan niet door de frietsnijder 
past, dan moeten we gewoon met de hand snijden!’ 

Brood en Spelen is een prachtig vliegwiel gebleken om veel ideeën 
tegelijk een kans te geven. Ook met een aantal niet-winnende inzen-
dingen in Brabant vinden intussen gesprekken plaats. Kortom: ‘Team 
Brabant*’, heeft de smaak van het samen optrekken te pakken. Daarom 
ben ik er ook van overtuigd dat we in de toekomst ook zónder prijsvraag, 
maar mét de kracht die er al is, blijvend in staat zijn om goede nieuwe 
oplossingen voor het Brabantse buitengebied voor elkaar te krijgen. 

(*: de gemeenten in de taskforce VAB’s, waterschappen, ZLTO, Groen 
Ontwikkelfonds, VABimpuls en provincie Noord-Brabant). 

Erik van Merrienboer, 
gedeputeerde Ruimte en Financiën
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Toekomstbeeld productielandschap met 

campus en route

Proefboerderij
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Teamsamenstelling
Marco Vermeulen, Architectuur, stedenbouw, landschap, onderzoek, StudioMarcoVermeulen

Marco Smits, Grondeigenaar, Tweelinden

Bram Willemse, Stedenbouwkundige, StudioMarcoVermeulen

Circulaire boerderij Beers

Vrijplaatsen in regelarm
landschap

Een circulair productielandschap dat de eigen reststromen zo veel 
mogelijk benut: het is geen droombeeld maar een reëel scenario. Proef-
boerderij Beers toont het aan. Een boerderij waar de dieren een kringloop 
vormen met tilapia, insecten, eendenkroos, lupines en nieuwe gewassen. 

De proefboerderij fungeert als aanjager voor de overgang naar duurzame 
productie van dierlijke en plantaardige eiwitten. De locatie was ooit in 
gebruik als KI-station. Dit verleden blijft zichtbaar door de dekstal, het 
laboratorium en de vide te bewaren en een nieuwe functie te geven. Zo 
wordt de geschiedenis van de eiwitproductie en de noodzaak van de 
eiwittransitie verteld. 
In de nieuwe situatie bieden de gebouwen ruimte aan ondernemers, 
burgers, kennisinstellingen en overheden die samenwerken en experi-
menteren op het gebied van de transitie van de primaire sector. 

De campus voorziet voor een deel in de vraag vanuit het dorp naar sociale 
woningbouw. Tegelijk vormt de campus een buffer tussen de jaren 
70-wijk en de bedrijvigheid op het terrein én verbindt deze in het erfconcept 
van woon-werklandschap. Het geheel biedt een uniek concept van wonen 
en startupmogelijkheden en vormt een cross-overproeflocatie voor de 
ambities van het Land van Cuijk. Landbouw, wonen, leven en recreëren 
hoeven elkaar niet in de weg te zitten, maar versterken elkaar juist. Dit 
soort vrijplaatsen voor innovatie geven ruimte voor nieuwe grens-
verleggende bedrijvigheid en dit concept voorziet in de behoefte aan een 
regelarm landschap om samen te innoveren in cross-overs.

Er wordt letterlijk een streep door de locatie getrokken vanwege beëindiging 
van het KI-station. Deze symbolische lijn vormt een rode draad door de 
ruimtelijke overgang van het dorp in wonen, campus, recreëren, werken, 
natuur, landbouw en eindigt in het open landschap met ruimte voor de 
veehouderij. Deze lijn vormt tevens een afronding van het recreatieve 
ommetje vanaf het centrum zuidelijk rond de kern via de varkenszichtstal 
naar de Circulaire boerderij Beers.

Metabolisch concept 
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Smaakhaven De Walnoothoeve(n)

Toekomstige organisatie
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Teamsamenstelling
Valentijn Byvanck, Cultuur, Marres Museum

Sylvain Hartenberg, Architectuur, Ooze architects

Eva Pfannes, Architectuur, Stedenbouw, Ooze Architects

Bennie Meek, Sociaal Ontwerp, Studio Meek

Vincent Wittenberg, Sociaal Ontwerp, Vincent Wittenberg

G.J.M. van der Kaa, Pluimvee en poeliersbedrijf, v.o.f. De Walnoothoeve(n)

Joris Bijdendijk, Chef-kok, RIJKS

Jesse Honsa, Architectuur, Stedenbouw, Ooze Architects

Nilofer Tajuddin, Architectuur, Stedenbouw, Ooze Architects

Kate Unsworth, Stedenbouw, Ooze architects

Eind vorige eeuw besloot boer Geert van der Kaa, op dat moment één 
van de grootste paprikakwekers van Nederland, dat hij zijn product 
niet langer anoniem in de markt wilde zetten. Hij gooide het roer om en 
startte de Walnoothoeve(n), een klein pluimveebedrijf met oud-Hollandse 
rassen, waaronder het Chaams hoen. Geert is één van de laatste vijf 
zelfslachtende poeliers. Hij verkoopt zijn producten aan toprestaurants.

Enkele grote partijen domineren de voedselketen. De focus daarbij ligt 
op prijs. De meerderheid van de consumenten kiest voor lage prijzen 
en gemak. De gedachteloze consumptie en productie van goedkoop 
voedsel leidt tot meer goedkoop voedsel, maar ook tot de vernietiging 
van ons landschap en milieu, het verlies van biodiversiteit en uiteindelijk 
het verlies van onze voedselcultuur. 

Boeren die voor een nichemarkt kiezen - zoals het houden van bijzondere 
rassen - hebben het vaak moeilijk. Zij kunnen alleen met respect voor 
mens, dier en omgeving ondernemen als zij een eerlijke prijs voor hun 
producten krijgen. De regelgeving in de voedselsector is echter afgestemd 
op de industrie. De omslag van prijs naar kwaliteit vraagt om regelgeving 
op maat, gedragsverandering onder consumenten en andere vormen 
van ketenorganisatie. 

SMAAKSTAAT is een nieuwe samenwerking tussen boeren, consumenten 
en culturele instellingen. Door herwaardering en vernieuwing van onze 
voedselcultuur gaat SMAAKSTAAT het verlies aan diversiteit binnen ons 
voedsellandschap tegen. SMAAKSTAAT zet gelijktijdig in op de toename 
van de vraag en de versterken van het aanbod.

Wij doen dat via SMAAKHAVENS: kleinschalige boerderijen die speciale 
rassen en onze voedselcultuur nieuw leven inblazen. De Walnoothoeve(n) 
wordt de eerste SMAAKHAVEN.
Daarnaast zetten wij het platform SMAAKSTAAT op: dit maakt het 
mogelijk om online exclusieve verse producten te bestellen en daarmee 
kleinschalige boeren te steunen en zeldzame rassen te behouden. 
Als derde organiseren wij culturele acties: wij positioneren 
SMAAKSTAAT-producten als de Rembrandts onder de etenswaren en 
brengen stakeholders rond de tafel.

Rembrandts onder etenswaren 
blazen voedselcultuur

nieuw leven in

Smaakstaat

Online platform
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Bodem geeft de doorslag 

Impressie eindbeeld natuurakker

Concept natuurakker
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Teamsamenstelling
Erwin van Woudenberg, Lectoraat Innovatief ondernemen met natuur, HAS Hogeschool

Joeri de Bekker, Landschapsarchitect, OVSL Oog voor Schoonheid Landschapsarchitectuur

Jos Klessens, Grondeigenaar, Akkerbouwer

Susanne van Caam, Ing. Tuinbouw en Akkerbouw 

Lotte Embregts, Landschapsontwerper 

Waar vroeger een goede balans bestond tussen landbouw en na-
tuur, heeft landbouw nu veelal een negatieve impact op natuur. Het 
is belangrijk dat er binnen de landbouwsector meer aandacht komt 
voor milieuvriendelijke en innovatieve voedselproductie. Tijdens dit 
project is onderzocht hoe twee ogenschijnlijk tegengestelde belangen 
(natuurontwikkeling en akkerbouwproductie) kunnen worden gecom-
bineerd op een voorbeeldperceel, genaamd de ‘Natuurakker Boschweg’ 
in Schijndel.

Op basis van een landschapsinventarisatie en een uitgebreide desk-
research is een inrichtingsplan voor dit perceel opgesteld, waarbij 
natuurontwikkeling en akkerbouwproductie centraal staan. Uit dit 
onderzoek blijkt dat een ‘Natuurakker’ kan bijdragen aan het verbeteren 
van de waterregulatie; het zuiveringsvermogen van de bodem; de bio-
diversiteit en de bodemvruchtbaarheid; en het verminderen van erosie.

De bodem is een zeer invloedrijke factor voor dit onderzoek. De bodem 
stuurt de inrichting van de ‘Natuurakker’ en bepaalt welke 
doelsoorten/gewassen er kunnen groeien. 
In het perceel blijken grote verschillen in organische stofgehalte in de 
bodem te zitten. Ook moet dit gehalte worden verhoogd. De keuze om 
optimaal gebruik te maken van de verschillen in organische stofgehalte 
in de bodem, heeft geleid tot een plan in fasen. Het teeltplan van de 
‘Natuurakker’ is vervolgens zo ingericht dat nauwelijks bodemgebonden 
ziektes zullen voorkomen en er nauwelijks chemische ingrepen nodig 
zijn. Door de strokenteeltmethode toe te passen wordt de biodiversiteit 
vergroot en de weerbaarheid verhoogd.

Dit onderzoek en het daar uit voortvloeiende inrichtingsplan is groten-
deels gebaseerd op theoretische informatie. Er is niet eerder in deze 
vorm een ‘Natuurakker’ aangelegd. Om zicht te krijgen op de praktijk, 
bevelen wij aan de ‘Natuurakker’ daadwerkelijk aan te leggen en gedurende 
meerdere jaren te monitoren.

De Natuurakker

Voorlopig ontwerp van de eindefase
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Ontwerp

Huidige situatie
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Nieuwe perspectieven voor het platteland

Teamsamenstelling
Ad Schoenmakers, Architectuur/ruimtelijke ordening, Architecten Buro Schoenmakers / 

Schoenmakers Advies Achtmaal

Leny Schrauwen, Adviseur RO, Architecten Buro Schoenmakers / Schoenmakers Advies Achtmaal

Ellen Braspenning, Grondeigenaar, Floribras Garden Plants

André Braspenning, Grondeigenaar, Floribras Garden Plants

Wij combineren duurzaam wonen, educatie, recreatie en natuur in een 
totaalconcept op één locatie en we noemen het Hofstede aan de Dreef. 
Het is een woonvorm waar mensen van 55 jaar  en ouder gezamenlijk op 
een boerenerf wonen. Een toekomstbestendige woonvorm voor de nieuwe 
vitale generatie ouderen. 
Om de woningen te realiseren worden elders in het buitengebied van de 
gemeente Zundert overtollige gebouwen gesloopt. Dit gebeurt op locaties 
die nu ‘op slot’ staan. Dat zijn de zogenaamde VAB-locaties: boerenerven 
met Vrijkomende Agrarische Bestemming. In de gemeente Zundert 
stijgt, net als in andere gemeenten in Noord-Brabant, het aantal van 
deze VAB’s. Door de schaalvergroting in de landbouw en het groeiend 
aantal agrariërs die hun bedrijven beëindigen, worden oude stallen en 
schuren overbodig. 

Menig eigenaar van een VAB-locatie wil overtollige bebouwing op eigen 
erf slopen en de bestemming wijzigen. In de praktijk lopen zij tegen 
zowel kosten als regelgeving op. 
Om tot een oplossing te komen stelt ‘Hofstede aan de Dreef’ een sloop-
bonusregeling voor. In deze regeling melden eigenaren van VAB-locaties 
zich aan bij de initiatiefnemers van ‘Hofstede aan de Dreef’. Zij organiseren 
vervolgens de procedure en nemen een deel van de sloop- en procedure-
kosten op zich. 

De overtollige bebouwing op de VAB-locatie(s) wordt gesloopt en in ruil 
hiervoor worden geclusterde wooneenheden toegevoegd op een unieke 
locatie. 
Zo voorkomen we langdurige leegstand in het buitengebied. Het slopen 
van overtollige bebouwing in het buitengebied gaat criminele activi-
teiten en algehele verloedering van het platteland tegen. Ook wordt het 
asbest gesaneerd. Het is een gemeentebreed vraagstuk en biedt kansen 
om het buitengebied van Zundert een nieuwe impuls te geven. Daarnaast 
creëren we levensloopbestendige woningen waaraan een tekort is binnen 
de kern van de gemeente. 

Met sloopbonus
leegstand te lijf

Educatie, recreatie en duur-
zaam wonen op het boerenerf

Maatschappelijke meerwaarden
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CLT fabriek aan de Dommel

Pilotproject GreenTech Incubator
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Nieuwe perspectieven voor het platteland

Teamsamenstelling
Job Wittens, Hout, Peppelhout 

Joost van der Waal, Ontwerper , Studio Marco Vermeulen

Frans van Boeckel, Eigenaar perceel, particulier  

Paul van Limpt, adviseur, Praedium

Marco Vermeulen, architect, StudioMarcoVermeulen

De bouwsector is verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde CO2-uit-
stoot. Ook de mondiale druk op natuurlijke grondstoffen is hoog: 40% 
wordt verbruikt in de bouw. In Nederland komt dat neer op 250 miljoen 
ton ruwe grondstoffen per jaar voor infrastructuur, woning- en utili-
teitsbouw. Verandering in de bouwsector is noodzakelijk, zeker nu er in 
Nederland de komende decennia één miljoen huizen bij moeten komen. 

Door minerale bouwmaterialen te vervangen door biobased bouw-
materialen wordt de uitstoot van CO2 minimaal. Sterker nog: in biobased 
materialen kan CO2 voor lange tijd worden opgeslagen. Met deze vorm 
van CO2-opslag wordt waarde gecreëerd in de vorm van woningen. Daarmee 
kan de bouw een actieve rol vervullen in de strijd tegen klimaatverandering. 
Vooral het gebruik van massief hout als materiaal voor wanden, vloeren, 
trappen en daken biedt grote kansen. Lokaal, snelgroeiend (laagwaardig) 
hout kan kruislaags worden verlijmd tot grote panelen in verschillende 
diktes. Uit deze panelen worden op industriële wijze bouwelementen 
geprefabriceerd, die op de bouwplaats ‘droog’ geassembleerd kunnen 
worden. Deze bouwwijze staat in Nederland nog in de kinderschoenen. 
Cross Laminated Timber-producten van populierenhout zijn technisch 
haalbaar, hebben een esthetische meerwaarde, maar zijn in prijs nog 
niet concurrerend met vurenhout. Hiervoor dient de productieketen van 
populierenhout efficiënter te worden gemaakt. 

Er is behoefte aan veel hout. Dit kan duurzaam worden gewonnen uit 
bestaande bossen door hier selectief bomen te vervangen door jonge 
aanplant van andere soorten. Hierdoor verbetert de ecologische, land-
schappelijke en recreatieve waarde van de vaak monotone productie-
bossen. Daarnaast kunnen nieuwe bossen worden aangeplant. In 
Noord-Brabant wordt 11.000 hectare nieuwe natuur ingericht of verworven 
ten behoeve van het Natuurnetwerk Brabant. Dit biedt kansen voor het 
combineren van natuurontwikkeling en de productie van biobased 
grondstoffen. Populieren zijn hierbij waardevol als snelle bosvormers 
en bodemverbeteraars.

Productief Peppelland onderzoekt de ruimtelijke en technische moge-
lijkheden van het gebruik van hout uit Brabantse bossen, met name 
populierenhout, voor de Noord-Brabantse woningbouwopgave en 
onderzoekt de ecologische, cultuurhistorische, recreatieve meerwaarde 
voor nieuwe (productie)bossen, het versterken van landschaps-
structuren en hoe Nederlands hout ingezet kan worden voor een 
massieve houtbouwstrategie. 

Productief Peppelland

Populieren inzetten
voor CO2-opslag

Bouwstroom massieve houtbouw
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Nieuwe perspectieven voor het platteland

Teamsamenstelling
Lisa Franke, Landschapsarchitectuur, MTD landschapsarchitecten

Nicolas Lernouldt, Landschapsarchitectuur, MTD landschapsarchitecten

Niké van Keulen, Landschapsarchitectuur, MTD landschapsarchitecten 

Boudewijn Tooren, Grondeigenaar, Herenboeren Boxtel 

Rob van de Langenberg, grondeigenaar, Coörperatie Herenboeren

Het landschap van de Brabantse zandgronden is de afgelopen decennia 
onderworpen aan omvangrijke transformaties, die diepe sporen hebben 
getrokken in het landschap en de samenleving. Hier vond bij uitstek de 
schaalvergroting en intensivering plaats van het agrarische grondgebruik 
met de bijkomende verarming en verdroging van het landschap en de 
bodem en een afname van de biodiversiteit. 
Het plangebied is landgoed Wilhelminapark. Dit is één van de 
ontginningslandgoederen van de Brabantse zandgronden, gelegen 
tussen Boxtel en Vught.
Met de inzending ‘De Wederkeer van het pastorale landschap’ hebben 
MTD landschapsarchitecten en Herenboeren Boxtel / Herenboeren 
Nederland de gezamenlijke ambitie om voor het Wilhelminapark te 
werken aan een verdere verduurzaming van de landbouw, het dichter 
bij de consument brengen van de voedselproductie en het versterken 
van nieuwe vormen van communiteit. Dit in combinatie met een (her)
nieuw(d)e schaalverkleining van het landschap, het versterken van de 
ecologische waarden en biodiversiteit en het beleefbaar maken van het 
landschap en natuur. 
Het voorstel is om op het landgoed een Vlaamse Schuur te introduceren 
als hart van het circulaire agrarische bedrijf en van de coöperatie. Er is 
een padenstructuur ontwikkeld, die de verschillende onderdelen van het 
gemengde agrarische bedrijf en het landschap beleefbaar maakt. Deels 
zijn deze gekoppeld aan de opnieuw geïntroduceerde houtwallen met 
een betekenis voor de productie en consumptie van vruchten door mens 
en dier. 
Deze houtwallen versterken de biodiversiteit en een schaalverkleining 
van het landschap. Zij leveren tevens een positieve bijdrage aan de
waterhuishouding en het microklimaat op het Wilhelminapark. 
Door de strategische ligging van het Wilhelminapark tussen Boxtel en 
Vught kan het landgoed ook een betekenis krijgen in het versterken van 
de verbindingen tussen stad en buitengebied. 

Het historische kaartmateriaal van Brabant en het Groene Woud van 
rond 1950 was een belangrijke inspiratiebron voor het toevoegen van een 
nieuwe tijdlaag aan het plangebied; voor de wederkeer van het pastorale 
landschap!

De Wederkeer van het
Pastorale Landschap

Coöperatie schept
nieuwe tijdlaag voor 

oud landgoed



20Inzendingen
Provincie Noord-Brabant

Landschapsplan

De Kwatrijnstal
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Nieuwe perspectieven voor het platteland

Teamsamenstelling
Henk Antonissen, Melkveehouderij, Stichting Duinboeren

Bas Combee, Eigenaar Maatschap Combee

R. de Visser, Landschapsarchitectuur, Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw

Pieter Veen, Landschapsarchitectuur, Circular Landscapes

Het Kwatrijnconcept biedt een nieuwe toekomst voor boeren in klein-
schalige en natuurrijke landschappen. Kwatrijn staat voor een andere 
omgang met de dieren, de mest, de bodem, het landschap en de maat-
schappij. Daar hoort een bijzondere stal bij, met een uniek vloersysteem 
dat vaste mest en vloeibare mest gescheiden opvangt. Hierdoor is de 
ammoniakemissie extreem laag. Het concept is mede ontwikkeld door 
Stichting Duinboeren. 

De tweede pilotstal komt in het Helvoirts Broek, een belangrijke natuur-
schakel tussen de Loonse en Drunense Duinen en het Groene Woud. 
Initiatiefnemer is melkveebedrijf Combee met 65 melkkoeien en 44 ha 
grond. De bestaande melkveestal voldoet niet meer en ligt te dicht tegen 
andere bebouwing aan. Daarom is nieuwbouw nabij het bestaande erf 
nodig. 

In het kader van Brood en Spelen is een landschapsplan gemaakt voor 
het hele bedrijf, een ontwerp en inpassingsplan voor de nieuwe stal en 
een plan voor herontwikkeling van het bestaande erf. De nieuwe stal en de 
huisweide komen op de hogere gronden rond de historische bebouwings-
kern. De stal heeft een transparante opzet en een energiedak met drie 
kappen, en past daardoor goed in het kleinschalige landschap. De natte 
gronden in het aangrenzende beekdal worden in natuurbeheer genomen. 
Hooilanden en kruidenrijke akkers op de flanken van het beekdal zorgen 
voor eigen voederwinning, wat bijdraagt aan het sluiten van de nutriën-
tenkringloop. 

In de vrijkomende stal op het bestaande erf komen een kaasmakerij, 
kaaswinkel en ontvangstruimte, met zicht op het beekdal. Het hele erf 
krijgt een publieksvriendelijke groene inrichting, met een moestuin en 
een boomgaard. De extra functies helpen om de business case rond te 
krijgen, maar zorgen er vooral voor dat meer mensen weer kennis kunnen 
maken met het boerenleven en zich bewuster worden van hoe hun voedsel 
wordt gemaakt.

Kwatrijn:
Generatiebestendig boeren in 
het hart van Brabant

Nieuwe stal als impuls
voor natuurlijker erf

Herinrichting bestaande erf 
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Landschapsplan

Bosweide Voedselbos

Heggenlandschap Boomgalerij
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Teamsamenstelling
Frank van Beuningen, landbouw, Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen

Pieter Veen, landschapsarchitect, circular landscapes

Sjef van Dongen, permacultuur, Fruitzforlife

Wilco de Zeeuw, landbouw, BoerInNatuur

Coen van Beuningen, landbouwer, Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen

De natuurinclusieve streekboerderij Slabroek, gelegen op de Maashorst 
tussen Oss en Uden, is een van de eerste plekken in Nederland waar de 
principes van agroforestry bedrijfsmatig worden toegepast. Hier ontwikkelt 
BoerinNatuur een gevarieerd voedsellandschap van 25 ha groot, met 
voedselbossen, heggenlandschappen, boomgalerijen en bosweiden. 
Het bedrijf, dat is opgezet met hulp van het Fonds Natuurinclusieve 
Streekboerderijen, produceert noten, bessen, fruit, graan, groente, zuivel, 
eieren en vlees. Het zorgt tegelijkertijd voor het beheer van de natuur en 
het landschap. De producten worden afgezet aan de leden in de directe 
omgeving, via een online abonnementensysteem. Daarnaast worden er 
speciale producten ontwikkeld voor een bredere markt, zoals volledig 
zelfgemaakte muesli en ‘grand cru’ honingbeswijn.

Binnen het bedrijf worden kringlopen zo veel mogelijk gesloten en 
wordt maximaal gebruik gemaakt van het regeneratieve vermogen van 
de natuur. Centraal staan de opbouw van een gezonde bodem en de 
wisselwerking tussen meerjarige gewassen en dieren. Voor een sluitende 
nutriëntenbalans zijn ongeveer 25 koeien nodig. Daarvoor komt er een 
vrijloopstal met een compostbodem van houtsnippers. In de zomer, als 
de koeien buitenstaan, wordt in de stal groente verbouwd en daarna 
gaat de compost als goede mest naar de gewassen. Kippen zorgen voor 
natuurlijke plaagregulering en extra bemesting in de voedselbossen en 
heggenlandschappen. Zo wordt zonder kunstmest, bestrijdingsmiddelen, 
krachtvoerkorrels en andere externe inputs, een duurzame en zeer diverse 
voedselproductie gerealiseerd. 

Een deel van de gronden is al ingericht en in gebruik. De komende jaren 
worden aanvullende gronden aangekocht en ingericht, op basis van een 
overkoepelend landschapsplan. De business case is helemaal doorge-
rekend en de initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat zonder jaarlijkse 
beheerssubsidies of inkomenstoeslagen een rendabele exploitatie 
haalbaar is. Voorwaarde is wel dat de grondkosten beperkt blijven. Dit is 
mogelijk door de inzet van een afwaarderingssubsidie van de provincie 
voor de gronden die liggen binnen het Natuurnetwerk Brabant.

Natuurinclusieve 
Streekboerderijen Slabroek

Abonnees garanderen afzet 
voedsellandschap

Kringlopen sluiten
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‘Ondernemerszin, boerenslim-
heid en ontwerpkracht’
Met vier kansrijke vernieuwende ideeën laten de Gelderse winnaars van de 
prijsvraag Brood en Spelen zien wat we hier in Gelderland in huis hebben. 
Een voedselcoöperatie die biodiversiteit wil bevorderen in Montferland. 
Een proefboerderij in Voorst met een alternatieve manier van bedrijfsop-
volging en regionale afzet. Een plan in Brummen waarmee boeren worden 
beloond voor het verbeteren van de kwaliteit van het landschap. En 
tenslotte de ontwikkeling van een modern landgoed net ten noorden van 
Arnhem waar agroforestry, cultuur en geschiedenis samen komen.

Deze vier prijswinnaars tonen de diversiteit van onze provincie. Ze 
zetten zich allemaal in voor duurzame voedselproductie, met een 
nadrukkelijke plek voor natuur en landschap, maar zijn tegelijk ook 
heel verschillend. De prijsvraag heeft verrassende ideeën opgeleverd. 
En dat komt misschien ook wel juist door de vorm: het combineren van 
ondernemerszin, boerenslimheid en ontwerpkracht biedt grote kansen 
en zorgt voor vernieuwende plannen. 

En dat is precies wat nodig is. Het platteland heeft te maken met grote 
veranderingen. Denk aan de gevolgen van klimaatverandering, meer ruimte 
voor water en het duurzaam opwekken van energie. In Gelderland zien we 
dat de bedrijven en inwoners van het buitengebied hier nieuwe kansen in 
zien voor een dynamische en leefbare woon- en werkomgeving. 

Prijswinnaars tonen diversiteit van provincie

De samenleving verandert, net als de functie van het platteland en dat 
vraagt om aanpassing en flexibiliteit. Hoe bied je bijvoorbeeld ruimte 
voor duurzame voedselproductie én duurzame energieopwekking met 
windmolens of zonneparken? Nieuwe inzichten zijn daarbij belangrijk 
en bieden toekomst aan een vitaal platteland in Gelderland. Het zijn 
ook vraagstukken waar wij ons als provincie dagelijks mee bezighouden.
Veel plannen die nu zijn ingediend richten zich op kleinschalige, duur-
zame voedselproductie, met ruimte voor natuur en landschap. Een van 
de uitdagingen voor de toekomst is ook de verandering die nodig is 
voor de energietransitie en voor klimaatadaptatie. 

De prijsvraag Brood en Spelen, een initiatief van het College van Rijks-
adviseurs, heeft mooie voorbeelden en aansprekende ideeën opgeleverd. 
De prijsvraag biedt grondeigenaren een kans om bij te dragen aan de 
toekomst van hun bedrijf of leefomgeving, maar biedt ook kansen voor 
mens en milieu. De Provincie Gelderland zal de verdere uitwerking van de 
plannen van de vier prijswinnaars met interesse volgen en zo mogelijk 
ondersteunen.

Peter Drenth
Gedeputeerde van Gelderland
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Weet wat je eet
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Sterboeren: sterren
voor het landschap
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Proefboerderij Haverkamp, 
gemengd bedrijf voor
toekomstboeren
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Verborgen Landschap
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= Winnaar
= Inzending
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Zicht op het erf met gastenverblijf, educatieve deel en multifunctionele ligboxenstal. 

Inrichtingsplan
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Teamsamenstelling
Vincent  B. Wittenhorst, grondeigenaar/ondernemer, Natuurboerderij Wittenhorst

J.C. (Ank) van Maanen, grondeigenaar/ondernemer, Natuurboerderij Wittenhorst

A.J.J. (Sander) Giesen, architect, Giesen Architectuur

Casper van der Veen, architect, Giesen Architectuur

Jan Heersche en Niels Hofstra, Landschaparchitect, Hofstra/Heersche Landschapsarchitecten

Eveline Stilma, Plantenteeltkundige, Innoplant

Natuurboerderij Wittenhorst is sinds vijf generaties in de familie. De 
schaalvergroting die nodig is om op een reguliere manier te produceren 
is hier niet mogelijk en niet wenselijk. De oude boerderij wordt omge-
vormd tot een plek waar (startende) boeren hun natuurvriendelijke 
lokale producten kunnen aanbieden binnen een voedselcoöperatie. 
De voedselcoöperatie brengt consumenten in contact met de bron van 
hun voedsel en de boer met de afnemers van zijn producten. De directe 
afzet versterkt de betrokkenheid van consumenten, bovendien zijn de 
producten vers en is de voedselverspilling minimaal. Klanten worden 
leden. Ook producenten kunnen op de boerderij (of op hun eigen locatie) 
meedoen met het initiatief.
De natuurboerderij gaat met haar concept ‘Weet wat je eet’ uit van de 
draagkracht en inventiviteit van moeder aarde. Door ecologische wetten 
te hanteren die opgaan voor een natuurlijk ecosysteem, is het mogelijk 
om een vorm van landbouw te ontwikkelen die biodivers en diervriendelijk 
is en met de natuur samenwerkt. 
Wat betekent dit concreet? We willen zoveel mogelijk kringlopen sluiten 
met betrekking tot water, energie en grondstoffen. We werken zonder 
pesticiden en kunstmest. Gebruik van meerjarige gewassen (bomen, 
struiken, vaste planten en meerjarig graan) zorgt ervoor dat bodem en 
bodemleven niet onnodig verstoord worden. Een gezonde bodem neemt 
meer water op en houdt meer water vast, waardoor de afhankelijkheid 
van irrigatie afneemt. Meerjarige gewassen houden CO2 vast en dat 
komt het klimaat ten goede. 
De coöperatie start met het leveren van eigen eieren en vlees, later 
komen er noten en fruit bij. Bezoekers kunnen een plukroute volgen. 
Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor educatie over permacultuur en 
voedselbosranden.

Weet wat je eet

Van familieboerderij tot
voedselcoöperatie
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Teamsamenstelling
Marco Henssen, architectuur, radartoren architectuur

Henny Roelofsen, landbouw, Maatschap H.K.C. Roelofsen-I. Roelofsen-Antuma

Hans Jungerius, kunsten, Hans Jungerius

Henk Wentink, agroforestry, HNK Kunst & Cultuur

Verborgen Landgoed ontwikkelt een modern landgoed waar cultuur, na-
tuur, landbouw en geschiedenis elkaar versterken en economisch 
ondersteunen. Een landgoed ook, waar kunstenaars, ontwerpers en boeren 
de basis vormen voor een duurzame en creatieve gebiedsontwikkeling.
Verborgen Landgoed levert de gemeente (en provincie) diensten, door 
een leegstaand rijksmonument en een vrijkomende akker in ontwikkeling
en beheer te nemen. Tevens worden nieuwe visies en methodieken 
ontwikkeld voor de omgang met dergelijke objecten en kavels. Het is een 
integrale aanpak waarin cultuur- en natuurbeleving, erfgoedtoerisme en 
duurzame landbouw samengaan. Het Verborgen Landgoed en de creatieve 
enclave Buitenplaats Koningsweg vormen in onze visie een (culturele)
verbinding tussen de stad Arnhem en de Veluwe. 
In het leegstaande rijksmonument, een door de Duitsers in de Tweede 
Wereldoorlog gebouwde hangar-boerderij, komen een cultureel podium 
en een informatiepunt. Hier worden activiteiten georganiseerd die een 
relatie hebben met de thema’s kunst en cultuur, voedsel en landbouw, 
erfgoed en geschiedenis, landschap en natuur. Vanwege het verstilde 
karakter van de omgeving gaan de activiteiten mee in het ritme van de 
seizoenen.
Op de akker rondom de hangar-boerderij wordt onder de titel ‘Noordland’ 
landbouw in de vorm van agroforestry bedreven. Noordland werkt zoveel 
mogelijk biologisch en is gericht op het sluiten van lokale kringlopen. 
Er wordt een boomgaard aangeplant, bestaande uit oude rassen fruit, 
noten en bessen. Runderen en schapen grazen onder de bomen. De rillen, 
hagen en ruige stroken bieden fauna een goede gelegenheid voor schui-
len, nestelen en foerageren. Een lokale imker zorgt voor bijenvolken. Het 
fruit wordt geoogst en verkocht, al of niet verwerkt. De organische rest-
stromen worden lokaal gecomposteerd en weer aan de bodem toegevoegd, 
net als snoeihout en blad. Noordland zet zich in voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

Verborgen Landschap

Culturele verbinding tussen 
Arnhem en Veluwe
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Teamsamenstelling
Mariëtte Claringbould, landschapsarchitectuur, tlu landschapsarchitecten

Dirk-Jan Schoonman, agrariër, maatschap D-J & M. Schoonman

Majella Schoonman, agrariër, Maatschap D-J & M Schoonman

Paul Wolvekamp, certificering duurzame producten, Both ENDS

Het doel van Sterboeren is herstel en ontwikkeling van een rijk boeren-
landschap, ondersteund door een waarderingssysteem voor boeren door 
boeren.
Onder druk van intensivering in de landbouw verschralen het landschap 
en de biodiversiteit in Nederland. Boeren zitten veelal klem in een neer-
gaande spiraal. De hogere kosten, te lage productprijzen en sturende 
wetgeving drijven hen tot opbrengstmaximalisatie. Veel boeren zoeken 
creatief naar aanpassingen van hun bedrijfsvoering in combinatie met 
landschapsherstel. De inspanning die zij leveren wordt onvoldoende 
gezien, gewaardeerd of betaald. Velen komen niet in aanmerking voor 
relevante subsidieregelingen. 

Sterboeren wil door toekenning van Landschapssterren inspireren en 
erkenning en stimulans bieden voor boeren die meer biodiversiteit en 
landschapsverbetering op de eigen percelen realiseren. Het initiatief 
wordt vorm gegeven ‘door boeren voor boeren’. ‘Sterboeren’ biedt een 
positieve impuls om onder boeren én omwonenden, afnemers, financiers, 
consumenten, organisaties en overheden bewustwording, waardering 
én concrete synergie in gang te zetten. 

Sterboeren biedt een ‘menu’ van maatregelen, door boeren zelf te checken 
en te nemen. Daarnaast levert Sterboeren deskundig advies ter verbetering 
van natuur en landschap rond het eigen bedrijf. Sterboeren hanteert een 
laagdrempelig beoordelingssysteem. Sterboeren genereert media-aandacht 
en helpt boeren bij het ontsluiten van informatie en services. Toegelaten 
Sterboeren krijgen een bord om langs de weg te plaatsen.
 
We zijn begonnen in de gemeente Brummen en willen vanaf 2019 uitbreiden 
binnen de IJsselregio, onder andere door samenwerking binnen de 
‘Cleantech Regio’ (‘stedendriehoek’ Apeldoorn-Deventer-Zutphen).
Er is een meerjarenbegroting waarin de kosten van een uitvoerend 
bureau, website, onkosten bestuur, adviesraad en jury zijn opgenomen 
en waar posten ingeruimd zijn voor praktische ondersteuning van 
boeren (zaadgoed, plantmateriaal, advies e.d.). Er is ook een dekkingsplan. 
Dit omvat contributies, subsidies en betalingen vanuit de private sector.

Boerenpijn en landschapspijn. 

Sterboeren: sterren
voor het landschap

Blijk van waardering voor
boeren door boeren
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Teamsamenstelling
Wim Hekkert, Landeigenaar, MTS Hekkert - Bettink

Frida Hekkert, Landeigenaar, MTS Hekkert - Bettink

Agnes Schneiders, Architect, AMS Architectuur

Melvin Kaersenhout, Conceptontwikkelaar, Studio Maek

Xiaoyu Xu, Landschapsarchitect, Niek Roozen

Herman Hobbelink, Ontwerper, Niek Roozen

Judith van der Poel, Landschapsarchitect, Niek Roozen

Eline van de Veen, Kwartiermaker groene projecten, Zin in Buiten

Peter Bisschop, Conceptontwikkelaar, On(t)roerend goed

Proefboerderij Haverkamp is een alternatieve bedrijfsopvolging die 
kansen biedt aan zes tot acht startende agrarisch ondernemers. De 
toekomstboeren delen grond, materieel, voorzieningen, tijd en afzetmarkt. 
De boer die met zijn bedrijf stopt, biedt ruimte voor flexibele pacht van 
grond en bijbehorende bedrijfswoning.
Zo starten de ondernemers met weinig kosten en een laag risico. Door 
deze opzet ontstaat ruimte voor de toekomstboeren om doelgericht te 
‘experimenteren’ met nieuwe biologische teelten, circulaire productie-
technieken en het agrarische ondernemerschap. 

De boer gaat met pensioen en de familie wil de agrarische boerderij en 
de landerijen behouden voor de toekomst. Met de oprichting van een 
boerenlandgoed (NSW) borgen zij de cultuurhistorische landschaps-
structuren voor de lange termijn. Deze groenstructuur in combinatie 
met de grote variatie in teelten draagt bij aan meer biodiversiteit. 
De boeren ‘bewerken’ samen ook de lokale afzetmarkt om een optimale 
opbrengst te genereren en zo de kleinschalige landbouw financieel 
rendabel te maken.
Met de verschillende innovatieve biologische producten kan de 
boerderij zich onderscheiden.

Een particulier initiatief als deze proefboerderij is gebaat bij een 
gedoseerde ontwikkeling. De persoonlijke betrokkenheid van de 
eigenaren vraagt een omschakeling van cultuur in het familiebedrijf 
én fasering in de portemonnee.
Een innovatief concept in buitengebied kan niet zonder directe samen-
werking met de gemeente. 
Proefboerderij Haverkamp behelst meer dan verpachting van gebouwen 
en grond in een goed ruimtelijk ontwerp. Het sociaaleconomisch ontwerp 
van de collectieve agrarische invulling is de basis voor het behoud van 
de boerderij. Dat vergt tijd. De samenwerking tussen de gebruikers groeit 
in de praktijk.
Bijzonder is dat de agrarische functie van de biologische boerderij 
behouden kan blijven door het verdienmodel zo te kantelen. 

Proefboerderij Haverkamp, 
gemengd bedrijf voor
toekomstboeren

Oude boer maakt plaats
voor jong experiment
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Voorlopers  van nieuwe
strategieën 
De prijsvraag Brood en Spelen heeft iets moois bloot gelegd: de energie 
die er is onder inwoners van het landelijk gebied in Overijssel om aan 
de slag te gaan met de vernieuwing van het platteland. Het laat zien 
hoe veel mensen bezig zijn met de toekomst van hun omgeving en hoe 
dit samen valt met de thema’s die centraal staan in Brood en Spelen. 
Zoals de toekomst van agrarische gebouwen, hoe we duurzame energie 
kunnen toepassen, hoe we om moeten gaan met de klimaatverandering, 
de natuur versterken en natuurlijk, in sommige delen van het landelijk 
gebied, de vergrijzing. De naam Brood en Spelen is ook zeer toepasselijk. 
‘Brood’ staat voor duurzame voedselproductie, verwerking en consumptie. 
‘Spelen’ omvat de kwaliteit van onze leefomgeving, een gebied waar het 
goed wonen, werken en leven is. 

Brood en Spelen komt op een goed moment

Brood en Spelen komt op een goed moment. Het sluit aan bij programma’s 
en thema’s waar de provincie zich ook op richt. Zo is Overijssel gestart 
met ‘strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied’. Inzendingen 
voor Brood en Spelen worden straks waarschijnlijk mooie voorbeelden 
van voorlopers voor nieuwe strategieën. Een ander voorbeeld is ons 
Agro en Food programma. Daarmee  ondersteunen we de voedselketen, 
van landbouw naar retail, met de transitie naar duurzaamheid. Het zou 
mooi zijn als we de initiatieven van Brood en Spelen kunnen ondersteunen 
vanuit dat programma. 

En de opzet van Brood en Spelen sluit aan op de Overijsselse manier 
van werken. We geven voorlopers en initiatieven uit de samenleving 
ruimte en steun. Die helpen we met het leggen van verbindingen met 
de kwaliteit van de plek, de bewoners en de verduurzamingsopgaven 
op het gebied van klimaat, energie en voedselketen. 

De vier Overijsselse winnaars: ‘Melk en Noot’, ‘Start-up Farm’, ‘Wat een 
eikels in het Twentse landschap’ en ‘Twents Precisielandgoed’ zijn heel 
verschillend. Daarom ben ik bijzonder benieuwd hoe zij ons, ieder op 
hun eigen manier, inspireren om ons mooie platteland sterk, leefbaar 
en duurzaam te maken. 

Hester Maij, 
gedeputeerde landbouw, natuur 
en cultuur
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Provincie
Overijssel

Twents Precisielandgoed
Pag 42

Melk en Noot 
een fijnschalig landschap
Pag 36

Start-up Farm
Pag 38

Wat een eikels in het
Twentse landschap
Pag 40

= Winnaar
= Inzending
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Gemengde boerderijen
als schil om stad

Eetbare houtwallen

Het boerenerf
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Teamsamenstelling
Rick  Huis in t Veld, boer | grondeigenaar, De Melkbrouwerij

Charlotte van der Woude, Landschapsontwerper, MTD Landschapsarchitecten

Lisan van der Wielen, Landschapsontwerper, MTD landschapsarchitecten

Ruud Dubbeld, Landschapsarchitect, MTD landschapsarchitecten

Berrie Klein Swormink, boer | grondeigenaar, Klein Swormink Rural Business

Wim Bovendeerd, boer, Natuurboeren

Arjuna Huis in t Veld, boerin | grondeigenaar, de Melkbrouwerij

Christoph Hinske, community business developer, the Engagement Company

Zoals op veel plekken in Nederland, is ook het landschap rondom 
Deventer getroffen door schaalvergroting van het agrarisch grondgebruik. 
De kavels zijn vergroot en vele landschapselementen zijn verdwenen 
door jarenlange intensieve landbouw. Veel boerenbedrijven hebben zich 
gericht op één product. De gemengde boerderij is schaars geworden. 
Dit monotone gebruik van het land zorgt niet alleen voor vermindering 
van diversiteit in producten, maar heeft tevens een enorme impact op 
de ruimtelijke kwaliteit, het bodemleven en de biodiversiteit van het 
landschap.

De impact van schaalvergroting is niet alleen leesbaar in het buitengebied; 
ook verbindingen van en naar de stad zijn bemoeilijkt. Vroeger was het 
overzichtelijk waar agrarische producten vandaan kwamen, op de huidige 
complexe logistieke markt hebben consument en stadsbewoner geen 
greep.

Melk & Noot introduceert daarom een alternatief landbouwsysteem, 
dat als een schil rondom Deventer ligt. Hierbinnen is plaats voor klein-
schalige boerenbedrijven die zich richten op de lokale markt. In dit 
multifunctionele landbouwsysteem is gezocht naar een combinatie van 
stripgrazen en eetbare, productieve houtwallen. Door te werken met een 
gemeenschap van leden rond de boerderij, wordt de relatie tussen stad 
en platteland versterkt en kunnen producten lokaal worden afgezet. 

Pionier van de boerenbedrijven binnen deze schil is de Melkbrouwerij - 
een maximaal diverse boerderij die als voorbeeld fungeert voor andere 
boerderijen rondom Deventer. Samen scheppen zij een recreatief 
aantrekkelijk en fijnschalig cultuurlandschap dichtbij de stad. De boer-
derijen zorgen gezamenlijk ook voor een verhoging van biodiversiteit, een 
prettige leefomgeving voor het vee, een betere balans tussen emissie en 
opname van CO2 en een verrijking van lokale producten. Melk & Noot 
hoopt andere boeren, gemeente en provincie te inspireren om samen 
een gezond landschap achter te laten voor volgende generaties. 
Een fijnschalig landschap; goed voor mens, dier en natuur.

Melk en Noot 
een fijnschalig landschap 

Flexibel en mobiel 

landbouwsysteem. 

Principe 

fijnschalige landbouw
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Teamsamenstelling
Moon Brader, Architectuur, Buro Moon

Alexander Herrebout, Landschapsarchitectuur, OTO Landscape

Wouter Spijkerman, Urban strategies and concepts, Ravenkop

Rayhaneh Farhoudi, Urban strategies and concepts, Ravenkop

Vincent Overgoor, Grondeigenaar, Decohof

Fiona Exel, Grondeigenaar, Decohof

Start-up Farm zet in op het aanjagen van ondernemerschap om agrarische 
vernieuwing te versnellen en nieuwe sociaal-economische dynamiek op 
het platteland te brengen. 

Ons voorstel is dat boerenbedrijven die ruimte over hebben, of hun eigen 
werk willen afbouwen, nieuwe ondernemers faciliteren. Hiermee snijdt 
het mes aan twee kanten. Voor de eigenaar kan dit concept nieuwe 
opbrengsten genereren, voor de nieuwe ondernemers biedt het ruimte 
om zonder hoge voorinvesteringen te starten. Om dit proces op gang te 
brengen, zijn er twee zaken nodig: plekken om te ondernemen en een 
structuur om ondernemers te koppelen aan die plekken en ze waar nodig 
verder te ondersteunen. 

Kwekerij de Decohof begint als eerste Start-up Farm met een groep 
startende ondernemers. Voor de beschikbare ruimte hebben we in kaart 
gebracht welk type ondernemer met welk soort activiteiten aansluit bij 
de werkzaamheden op de boerderij. Verder hebben we de verschillende 
instapmogelijkheden voor de beginnende ondernemers gedefinieerd, 
zoals ingroeihuur en ‘profit sharing’.

De Decohof heeft de potentie om te transformeren naar een modern 
(start-up farm) landgoed, dat wordt opengesteld voor bezoekers. Een 
robuust blauw, groen, rood raamwerk zorgt voor duurzame continuïteit 
met als basis gesloten kringlopen en een gezonde bodem. Het ruimtelijke 
raamwerk voorziet in flexibele invulling door startende ondernemers. 
Collectiviteit krijgt kans om te groeien onder de basisprincipes van De 
Decohof.

Naast de Decohof zijn er divers soortgelijke boerenbedrijven geïdentificeerd 
die zich zouden willen aansluiten bij deze beweging. Dat maakt dat er 
al een klein netwerk van plekken is, waar ruimte ontstaat voor nieuwe 
ondernemers. Het vraagt om samenwerking van overheden, onderwijs 
en bedrijfsleven om dit netwerk uit te laten groeien tot een structuur die 
nieuwe ondernemers en boeren faciliteert.

Start-up Farm
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Eet je sterk als een eik Vliegwieleffect in Europa
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Teamsamenstelling
Liane Lankreijer, procesbegeleiding, Natuurlijk in je kracht

Bart Achterkamp, ecoloog, Woldhoes

Anne-Jifke Haarsma, grondeigenaar, Batweter

Yvonne Cuijpers, landschapsontwerp en natuurfilosoof, Part of Nature

Pauline van den Broeke, architect, Can you imagine

Dyon Temming, landschapsontwerp, Het Buitenburo

Woldhoes is een landgoed in oprichting in Twente. Hier willen we natuur 
en voedselproductie combineren in een boomrijk landschap. Noten van 
bomen en struiken leveren de benodigde koolhydraten. Wij vinden de Ei-
kel de belangrijkste noot. Eikels zijn niet alleen een grote koolhydraatbron, 
de eikenboom past bij uitstek bij Twente. 
Via het eten van eikelproducten kunnen we maatschappelijke en 
economische waarden op het platteland optimaliseren. Een op eiken 
gebaseerd productielandschap is rijk aan natuurwaarden, biedt grote 
voordelen op gebied van klimaat, water, duurzaamheid en recreatie. 
Tegelijk leveren de eiken een groot deel van het voedsel voor de regio.
Woldhoes wil een startpunt zijn van dit nieuwe productielandschap. Een 
voorbeeldlocatie en kenniscentrum voor het verwerken van eikels tot 
smakelijke producten. Ook hopen we andere grondeigenaren te inspireren 
om mee te doen en eiken te planten op hun (landbouw)grond.
Om dit te bereiken werken we aan de verwerking van verse eikels tot 
lang houdbaar eikenmeel - via pellen, malen, ontlooien en drogen. We 
ontwikkelen smakelijke en aantrekkelijke eikelproducten op basis van 
het eikenmeel. Daarnaast planten we jonge eiken aan voor landschap, 
natuur en oogst van de toekomst. Tot slot dragen we onze visie uit, te 
beginnen in de regio Twente.

Wij ambiëren hiermee dat op termijn een flink deel van de Europeanen 
wekelijks eikelproducten eet uit natuurrijke regionale landschappen 
op huidige landbouwgrond waar bomen zijn bijgeplant. Het eten van 
eikelproducten vergroot de betrokkenheid bij en trots op het landschap. 
Eiken zijn ook voor boeren een interessante optie: de eikels zijn een 
potentiële inkomstenbron. 
Door de vele functies van de eik weer te waarderen en er nieuwe functies 
aan toe te voegen wordt de eik een aanjager voor plattelandsontwikkeling. 
De eik heeft hierin een multifunctionele rol: voeding, biodiversiteit, land-
schap, CO2-opslag, waterretentie, verhogen organische stof en schaduw 
voor dieren. 

Wat een eikels in het
Twentse landschap

Van eikels tot
smakelijke producten
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De ‘milieuprestatiemeter’ is een interactieve, grafische tool die op 
eenvoudige manier zichtbaar maakt hoe gewaskeuzen en beheermethoden
doorwerken op de milieuprestatie van een bedrijf én een gebied. De 
tool helpt ook om deze milieuprestatie te verbeteren. Uitgangspunt is 
dat moderne technieken voor precisielandbouw een fijnregulering van 
‘inputs’ en landgebruik mogelijk maken. De technieken kunnen daarmee 
bijdragen aan een maximalisatie van de ‘output’ en het sluiten van 
kringlopen. 
De tool wordt ontwikkeld voor het landgoed bij Kloosterhaar, onderdeel 
van Huize Almelo. Een gebied van ruim 340 ha met fraaie bossen, beken, 
heiden en hoogveenrestanten en enkele van de meest innovatieve land-
bouwbedrijven van Overijssel. De schaal van het landgoed maakt het 
mogelijk een aantal grote ruimtelijke opgaven gezamenlijk en integraal 
aan te pakken. De inzet van precisielandbouw maakt het mogelijk dit 
zeer duurzaam en economisch verantwoord te doen.

De milieuprestatiemeter maakt zichtbaar en meetbaar wat een bepaald 
gebied oplevert aan netto CO2-vastlegging, (vermindering van) nitraat- 
en fosfaatverliezen en vermindering van droogte- en waterschade. Als 
input worden gegevens gebruikt afkomstig van de ondernemers, de 
landgoedeigenaar en publieke bronnen. Ruimtelijke scenario’s bestaan-
de uit bijvoorbeeld rotaties of andere gewassen kunnen vervolgens 
eenvoudig worden doorgerekend. 

Als voorbeeld is een verbeelding gemaakt van het circulaire preci-
sielandgoed van de toekomst, met een veel kleinschaliger menging van 
teelten en meer verweving van natuur en productie, in verschillende 
combinaties. De milieuprestatiemeter kan deze transitie versnellen. Het 
maakt niet alleen een preciezer agrarisch gebruik mogelijk, maar ook 
een reële waardebepaling van de ecosysteemdiensten die worden gepro-
duceerd. Huize Almelo wil hiervoor een voorbeeldgebied zijn. 

In het kader van de prijsvraag is een eerste prototype van de tool ontwik-
keld en een toepassing uitgeprobeerd op het landgoed. Voor de dooront-
wikkeling zal een apart consortium worden gevormd. De verwachting 
is dat medio 2020 een vermarktbare tool gereed kan zijn. Potentiële 
klanten zijn landgoedeigenaren, overheden en gebiedsorganisaties.

Twents Precisielandgoed

Teamsamenstelling
Peter Sloot, adviseur landbouw bodem water ecologie, Aequator Groen & Ruimte

Pieter Veen, architectuur, Circular Landscapes

Max van Rechteren, grondeigenaar, particulier grondeigenaar

Feline Verbrugge, ontwerper, Circular Landscapes
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Henk Wildschut

Fotograaf Henk Wildschut bracht in opdracht van de Rijksbouwmeester 
de schizofrenie van het platteland in beeld. Hij kijkt vooral naar de 
achterkant van de innovatie en vernieuwing. 
Zijn foto’s tonen een platteland dat kampt met veranderende 
sentimenten, regels en economische druk.
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Tijdlijn

1. On Tour / Kick-off prijsvraag
Als aftrap van de prijsvraag 
gingen initiatiefnemers Berno en 
Floris op tour langs de deelne-
mende provincies.

2. Inspiratiesessies #1
Om elkaar te ontmoeten konden 
ontwerpers en ondernemers in 
Klarenbeek en Best een oproep 
doen of zichzelf aanbieden. 

6. Jurydag 1e ronde
Voor het juryoverleg over de inzen-
dingen uit de eerste ronde was de 
jury te gast bij Jan Huijgen op de 
Eemlandhoeve in Bunschoten.

4. Inspiratiesessies #2
Ontwerpers en boeren komen 
samen in Breda en Enschede om 
elkaar te ontmoeten en teams te 
vormen.

5. Inzendingen
In totaal deden 92 teams een 
inzending. 50 voor Noord-Brabant, 
42 voor Gelderland/Overijssel.

3. Matching website
Om het vinden van nieuwe samen-
werkingspartners gemakkelijker te 
maken is een echte datingssite op-
gericht om ontwerpers en boeren 
aan elkaar te koppelen.

7. Winnaars 1e ronde
In een tot partycentrum omge-
bouwde boerderij in Barneveld wer-
den de 16 winnende teams bekend 
gemaakt. Ieder kreeg een bedrag 
van €25.000,- om hun plannen 
verder uit te werken in de tweede 
ronde.

‘Er moet nu echt
iets gebeuren’

Berno Strootman
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11. Inzenden 2e ronde
Teams leveren een verder uitge-
werkt ruimtelijk plan met bijbeho-
rende business case aan.
Het eindproduct voor de prijsvraag, 
maar ‘slechts’ een tussenstap in 
hun traject naar realisatie. 

9. Dutch Design Week
Brood en Spelen was de hele dag te 
gast op de Dutch Design Week. De 
teams maakten o.a. een wandeling 
langs inspirerende en spraak-
makende projecten. Daarbij gaf 
initiatiefnemer Floris Alkemade de 
teams mee: ‘Blijf radicaal en deins 
niet terug’.

12. Manifestatie Radicaal, 
realistisch, realiseerbaar
Op het Provinciehuis van 
Noord-Brabant organiseert Brood 
en Spelen een manifestatie waar 
de resultaten van de teams zijn 
tentoongesteld en in werkses-
sies nader worden toegelicht aan 
mogelijkmakers. Het einde van de 
prijsvraag is voor de teams het 
begin van een nieuw traject. 

10. Tussenpresentatie jury
De zestien teams presenteren hun 
voorderingen en gaan in gesprek 
met juryleden over de volgende 
stappen die zij moeten nemen.

8. Kick-off 2e ronde
De teams uit Noord-Brabant en 
Gelderland/Overijssel hadden 
beiden een eigen kick-off moment, 
waar zij ook een workshop over het 
maken van een businesscaseplan 
kregen.

‘Het begin van een 
beweging naar

kwaliteit’ 
Floris Alkemade

‘Blijf radicaal
en deins

niet terug’ 
Floris Alkemade



Colofon
Initiatiefnemers en partners
Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs 
(Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het 
Landschap Berno Strootman), in samenwerking met de provincies 
Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. De prijsvraag richt zich 
speciaal op de zandgronden in deze provincies. Verder werkten mee: 
de ministeries van BZK en LNV, de waterschappen De Dommel, Aa en 
Maas, Brabantse Delta en Rivierenland, het Groen Ontwikkelfonds
Brabant, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt onder 
meer ondersteund door de waterschappen Rijn en IJssel en Vecht-
stromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. 
Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en onder-
steuning: Wageningen University & Research, het Kadaster, Oost NL, 
het Nationaal Groenfonds, Agrarisch Erfgoed Nederland, de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland en de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed.

Kernjury
Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) – juryvoorzitter Noord-Brabant
Berno Strootman (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) – jury 
voorzitter Gelderland/Overijssel
Iris Bouwers (Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs)
Jan Douwe van der Ploeg (Wageningen University & Research)
Cilly Jansen (Architectuur Lokaal) – secretaris jury

Lokale juryleden
Noord-Brabant:
Jan Baan (Brabants Landschap)
Sietske Klooster (De Melksalon)
Tjacko Sijpkens (Het Familievarken)
Gelderland/Overijssel:
Heleen Lansink-Marissen (Boeren van Nederland / De Melktapperij)
Egbert-Jaap Mooiweer (Stichting Twickel)
Erna aan de Stegge (Cultuurmij Oost)

Projectgroep Noord-Brabant
Hendrik Hoeksema (ZLTO)
Suzanne van der Steen (Provincie Noord-Brabant)
Frank van der Steen (Provincie Noord-Brabant)
Francien Dekkers (Provincie Noord-Brabant)
Partick de Wit (gemeente Bernheze)
Edo Gies (Wageningen University & Research)
Rob Jacobs (Gemeente Deurne)
Carel Nobbe (Waterschap Aa en Maas)
Mary Fiers (Groen Ontwikkelfonds Brabant)
Marcel van Heck (CRa)
Simone Huijbregts (CRa)
Annet Kempenaar / Rienke Groot (CRa)

Projectgroep Gelderland/Overijssel
Elbert van der Linden (Provincie Gelderland)
Simone Adema (Provincie Overijssel)
Feddo Zielstra (Provincie Overijssel)
Leon Ruesen (Waterschap Rijn en IJssel)
Karlijn Looman (Waterschap Rijn en IJssel)
Wim Wassink (Waterschap Vechtstromen)
Marcel van Heck (CRa)
Simone Huijbregts (CRa)
Annet Kempenaar / Rienke Groot (CRa)

Projectteam
Rutger Oolbekkink (Inbo) – projectleider
Marcel van Heck (CRa)
Simone Huijbregts (CRa)
Merel Eijken (CRa)
Annet Kempenaar / Rienke Groot (CRa)
Nicole Smeets (CRa)
Laura Amsing (CRa)
Coen Hermans (Inbo)

In samenwerking met
Marijke Bovens (Tekstproductie)
Ivo Schmetz (310k, grafisch ontwerp)
Maurits de Bruijn
Rufus de Vries (Rufus de Vries fotografie)
Henk Wildschut (Onafhankelijk fotograaf)
Reyer Boxem (Reyer Boxem fotografie)
Jannemarie de Jonge (Wing)
Andre de Laat (AdeL Producties)

Essayisten
Verbeelding in het schemergebied door Hans Peter Benschop 
(Trendbureau Overijssel)
Brandend zand door Joks Jansen (BrabantKennis) en Bart de Zwart 
(Fontys University of Applied Sciences)

Coaches
Eugene van Lieshout (Provincie Noord-Brabant)
Hubert van Hout (Provincie Noord-Brabant)
Henir Stakenburg (Provincie Gelderland)
Feddo Zielstra (Provincie Overijssel)

Tot slot bedanken de initiatiefnemers alle deelnemers die op enige 
wijze hebben bijgedragen aan de prijsvraag.

Contact
www.prijsvraagbroodenspelen.nl
info@prijsvraagbroodenspelen.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag worden gereproduceerd of 

openbaar gemaakt zonder vooraf schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers van 

prijsvraag Brood en Spelen. 

Bij gebruik van foto’s en illustraties van derden is contact opgenomen met de auteurs. 

Dit sluit niet uit dat in enkele gevallen de exacte bron niet achterhaald kon worden, 

waarvoor verontschuldiging. 



Foto
Henk Wildschut



Een beter verdienmodel voor de ondernemers 
én een gastvrij en bloeiend landschap. 
De prijsvraag Brood en Spelen markeert de  
beweging naar kwaliteit. Grondeigenaren en 
ontwerpers geven samen een innovatieve 
impuls aan de vernieuwing van het platteland.

www.prijsvraagbroodenspelen.nl
info@prijsvraagbroodenspelen.nl
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