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1.

Doelstellingen en opgave van de prijsvraag

Doelstellingen
De prijsvraag Brood en Spelen heeft de volgende doelstellingen:
• inzetten van ontwerpkracht en ondernemerszin om een breed palet aan vernieuwende
maatschappelijke toekomstperspectieven voor het platteland concreet vorm te geven;
• stimuleren van nieuwe coalities door het bijeenbrengen van partijen uit de verschillende
werelden van grondeigenaren, ondernemers en ontwerpers;
• onderzoeken van de vele veranderende functies van het platteland in een samenhangende
benadering;
• bieden van inspiratie door het tonen en aanjagen van de vernieuwingskracht van het
landelijk gebied;
• ontwikkelen van concrete projecten die een voorbeeldwerking hebben voor het platteland
elders in Nederland;
• zicht krijgen op de mogelijkheden voor radicale vernieuwing van het platteland, waarbij
huidige opgaven en problemen worden ingezet om een ruimtelijke innovatie op gang te
brengen, die structurele impact heeft. Kunnen tegenstrijdige belangen de voedingsbodem
vormen voor een fundamentele koerswijziging, door de inzet van nieuwe organisatie- en
samenwerkingsvormen en het ontwikkelen van nieuwe perspectieven?
Kern van de opgave
Brood en Spelen is op zoek naar vernieuwende visies op de toekomst van het platteland in de
zandgebieden van Oost- en Zuid-Nederland. In deze visies worden meerdere maatschappelijke
opgaven in samenhang bezien. Centraal staat het langetermijnperspectief voor het platteland
en het vertalen van kansrijke ontwikkelingen in een concreet, radicaal en realiseerbaar
projectvoorstel voor een specifieke locatie.
Voor grondeigenaren biedt Brood en Spelen ruimte om te experimenteren. De prijsvraag
schept openheid om de toekomst voor hun eigen bezit te doordenken. Zij kunnen een idee met
ontwerpers en anderen uitwerken tot een concreet plan in de tweede ronde. Dit is een unieke
kans, gezien het beschikbare budget en de bereidheid van de prijsvraag-partners om hun
kennis en ervaring in te zetten en daarbij de ruimte in wet- en regelgeving te onderzoeken.
Voor ontwerpers en andere professionals of belanghebbenden is Brood en Spelen een uitdaging
van formaat om samen met grondeigenaren visies te ontwikkelen die inspiratie en richting
geven aan eigenaren, overheden en stakeholders die zich bezig houden met de toekomst van
het platteland.
Zandgebieden in Zuid- en Oost-Nederland
Om recht te doen aan de specifieke eigenheden van de zandgebieden in Zuid- en Oost- Nederland, is de
prijsvraag Brood en Spelen in twee parallelle trajecten gesplitst. De prijsvraag bestaat dus feitelijk uit
twee prijsvragen, die tegelijkertijd worden uitgevoerd:
Brood en Spelen zandgebieden Noord-Brabant, en
Brood en Spelen zandgebieden Gelderland/Overijssel.
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2.

Jury, beoordelingscriteria en werkwijze

Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit
• Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter Zuid, Noord-Brabant)
• Berno Strootman, Rijksadviseur voor het Landschap (voorzitter Oost, Gelderland/Overijssel)
• Iris Bouwers, agrarisch ondernemer, vicevoorzitter CEJA (Europese Raad voor jonge boeren),
lid dagelijks bestuur NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt)
• Jan Douwe van der Ploeg, emeritus hoogleraar rurale sociologie Wageningen University &
Research
Voor Oost is de jury versterkt met:
• Heleen Lansink-Marissen, boerin uit Haaksbergen, eigenaar van De Melktapperij en lid van
de Boeren van Nederland
• Egbert-Jaap Mooiweer, rentmeester bij Stichting Twickel
• Erna aan de Stegge, adviseur bedrijven bij Cultuurmij Oost
Voor Zuid is de jury versterkt met:
• Jan Baan, directeur Brabants Landschap
• Sietske Klooster, zelfstandig ontwerper, initiatiefnemer van De Melksalon
• Tjacko Sijpkens, initiatiefnemer van Het Familievarken, directeur Big Developments
Secretaris van de jury is Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal.
De jury wordt ondersteund door Rutger Oolbekkink, projectleider Inbo.
Beoordelingscriteria
De jury hanteert drie criteria bij de beoordeling van de inzendingen: radicaal, realistisch en
realiseerbaar. De volgorde van deze criteria is willekeurig en er wordt gewerkt met een integrale
totaalbeoordeling.
Werkwijze
De inzendingen worden anoniem beoordeeld. De jury beoordeelt de wijze waarop inzendingen
reageren op de opgave en de voorwaarden met betrekking tot de opgave, gelet op de
geformuleerde beoordelingscriteria.
De leden van de jury beoordelen individueel de inzendingen, waarna de jury de individuele
beoordelingen plenair bespreekt. De jury doet haar uitspraak op basis van een unaniem oordeel.
De jury kan zowel algemene als individuele aanbevelingen formuleren voor uitwerking van
de geselecteerde inzendingen; ook kan zij aanbevelingen doen voor de samenstelling van de
teams die worden uitgenodigd voor de tweede ronde.
Juryrapport
De jury brengt verslag uit van haar beoordeling in het juryrapport. Alle betrokkenen
committeren zich aan de juryuitspraak. Over de juryuitspraak wordt niet gecorrespondeerd.
Het juryrapport bevat een algemene interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria. In
het rapport vat de jury het verloop van de beoordeling samen en geeft zij aan in welke ronde de
niet-geselecteerde inzendingen zijn afgevallen.
De jury kan eervolle vermeldingen toekennen. Aan een eervolle vermelding is geen vergoeding of
verdere betrokkenheid in de tweede ronde of daarna verbonden.
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3.

Toetsing van de inzendingen

Technische toetsing
Er werden 95 inzendingen ontvangen. Deze zijn op 1 juni 2018 getoetst aan de voorwaarden met
betrekking tot de opgave, de voorwaarden met betrekking tot de indiening van de stukken en de
administratieve voorwaarden. De toetsing werd verricht door Rutger Oolbekkink, Coen Hermans,
Stephanie Buiting (Inbo) en Cilly Jansen (Architectuur Lokaal). De inzenders van inzendingen
die kleine gebreken bevatten, kregen de gelegenheid om deze gebreken binnen de hiervoor
gestelde termijn te herstellen.
Inventarisatie
Op 6 juni is geïnventariseerd op welke wijze de inzendingen reageren op de opgave en de
daarbij geformuleerde aandachtspunten.
Deze toetsing werd uitgevoerd door Annet Kempenaar, Simone Huijbregts (College van
Rijksadviseurs) Rutger Oolbekkink en Cilly Jansen. Voor de inzendingen Zuid gebeurde dit
in samenwerking met Frank van der Steen (Provincie Noord-Brabant) en Hendrik Hoeksema
(ZLTO). Voor de inzendingen Oost met Elbert van der Linden (Provincie Gelderland) en Feddo
Zielstra (namens Provincie Overijssel). Ondersteuning werd verleend door Coen Hermans (Inbo)
en Tom Prins (Architectuur Lokaal).
92 geldige inzendingen
De resultaten van de toetsing zijn, voorafgaand aan de beoordeling van de inzendingen, aan de
jury ter beschikking gesteld. De jury kwam bijeen op 20 juni 2018 in De Eemhoeve, BunschotenSpakenburg. Bij de bespreking van het toetsingsrapport heeft de uitschrijver, gehoord de jury,
twee inzendingen ongeldig verklaard. Deze voldeden niet aan de voorwaarden van de prijsvraag.
Eén inzender heeft de inzending teruggetrokken.
Tot de inhoudelijke beoordeling door de jury zijn 92 geldige inzendingen toegelaten: 42
inzendingen voor Oost-Nederland (Gelderland 20 /Overijssel 22) en 50 inzendingen voor ZuidNederland (Noord-Brabant).
Aanbeveling gebruiksvriendelijk UEA-formulier
De prijsvraag is onder meer gericht op het opsporen en oplossen van overbodige en/of
onnodige regelgeving die ontwikkeling en innovatie in de weg staat. De technische commissie
noemt het UEA-formulier zeker niet overbodig of onnodig, maar heeft zich - net als vele
deelnemers - verwonderd over de grote gebruiksonvriendelijkheid van de in te vullen pdf.
De technische commissie wijst erop dat een goed digitaal ontwerp (bijv. belastingformulier
of Kompas) invullers van de ene naar de andere relevante vraag leidt, overbodige vragen voor
de specifieke opdracht overslaat, volledigheid bij het invullen bevordert en frustratie juist
voorkomt - bij alle aanbestedingsprocedures.
De technische commissie heeft de jury aangeraden om het ministerie van EZ te vragen om een
gebruiksvriendelijk ontworpen UEA-formulier.
De jury heeft ingestemd met deze aanbeveling, die vervolgens aan de uitschrijver is gedaan.
Belangenverstrengeling en contact
Voorafgaand aan de beoordeling van de inzendingen hebben de juryleden bevestigd dat zij
geen contact met de deelnemers hebben gehad over de prijsvraag, anders dan bepaald in het
reglement. Geen van hen heeft een belang in de inzendingen.
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4.

Algemene indrukken

Voorafgaand aan de beoordeling van de inzendingen bespreekt de jury de algemene indrukken.
Coalities
De jury is enthousiast over het grote aantal voorstellen dat is ingediend door in totaal enkele
honderden mensen. Zij vindt de respons verrassend, omdat in elk team een grondeigenaar
moest zijn betrokken. Een belangrijk doel van de prijsvraag is hiermee al bereikt: het
stimuleren van nieuwe coalities door het bijeenbrengen van partijen uit de verschillende
werelden van grondeigenaren, ondernemers en ontwerpers.
De betrokkenheid van professionele ontwerpers is duidelijk zichtbaar, al wekt soms een
ontwerper de indruk dat hij vooral een kans ziet bij een boer met een lege schuur - zonder
dat dit resulteert in een overtuigende samenwerking waarbij sprake is van fundamentele
ideeënvorming. Ook andersom komt het voor dat een landeigenaar al een concept heeft en de
ontwerper slechts in meer uitvoerende/vormgevende rol bij zijn plan betrekt.
De jury zou graag pleiten voor duidelijke gezamenlijke conceptontwikkeling op het niveau van
radicaal, realistisch en realiseerbaar.
Radicaal
Er spreekt durf uit enkele voorstellen Sommige noemt de jury ‘pareltjes’. Er zijn voorstellen bij
met uitgesproken radicale elementen die een ‘wow’-effect teweegbrengen. Ook zijn er ideeën
die op zichzelf niet baanbrekend zijn, maar in de conservatieve omgeving waarin zij worden
geplaatst, revolutionair kunnen worden genoemd.
Het overgrote deel van de inzendingen zijn individuele initiatieven die niet fundamenteel
anders zijn dan wat al gaande is. In eerste instantie lijkt de radicaliteit in de inzendingen
daardoor beperkt. Maar wie zich meer verdiept in de ideeën ziet aanzetten die wel degelijk
verder reiken en die pogen te komen tot een andere manier van bedrijfsvoering op het
platteland. Als die aanzetten succesvol worden uitgewerkt, kan daaruit radicale vernieuwing
ontstaan. Onmisbaar daarbij zijn nieuwe samenwerkingsvormen op het grotere schaalniveau
van het landschap.
Realistisch
Ook al zijn niet alle inzendingen uitgesproken vernieuwend, in de meeste gevallen zetten zij wel
een enorme stap voorwaarts op weg naar een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam platteland.
Herkenbaar is hoe grondeigenaren worstelen met het vinden van andere wegen.
Wat ook opvalt is dat veel inzenders een achtergrond in de biologische landbouw hebben.
Veel inzenders besteden aandacht aan circulariteit, aan natuurinclusieve landbouw, nieuwe
teelten en agroforestry (boslandbouw), en zo af en toe aan educatie. Opmerkelijk is dat het
platteland klaarblijkelijk een oplossing kan bieden voor alle denkbare vormen van zorg en
ondersteuning. Aandacht voor nieuwe technologieën is daarentegen beperkt, wat mogelijk volgt
uit de opzet van de prijsvraag.
Menig inzender wil terug naar pastorale landschappen. Veel voorstellen zijn kleinschalig,
sommige bevinden zich in de hobbysfeer. Naar een hoger schaalniveau brengen is in een aantal
gevallen een aanbeveling, andere voorstellen kunnen op lokaal niveau wellicht verder worden
gebracht. Een opvallend aantal initiatieven kan met elkaar worden verbonden, vanwege hun
ligging of hun vergelijkbare thematiek.
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Realiseerbaar
Enkele juryleden vinden de inzendingen verrassend beter uitgewerkt dan zij vooraf hadden
verwacht. De financiële onderbouwing roept wel veel vragen op. De jury wijst op de noodzaak
van vernieuwende business modellen, echter solide aanzetten daartoe ontbreken vaak nog.
Veel inzendingen leggen de financiële verantwoordelijkheid te gemakkelijk buiten zichzelf,
bij overheden en subsidieregelingen. Soms is beperkt nagedacht over de vraag of de beoogde
afnemer wel bestaat.
Het verschil in typen inzendingen voor Zuid dan wel Oost is opvallend. In Zuid is meer sprake
van ondernemerschap, aandacht voor het productieproces en vernieuwing, zoals nieuwe
teelten. In Oost is de neiging tot nostalgie wat sterker.
Het uiteindelijke doel van de prijsvraag is dat voorstellen die tot vernieuwing leiden, ook echt
worden uitgevoerd. De jury ziet bij minstens de helft van de inzendingen een mooie potentie. Zij
signaleert hier ontwikkelingen die zij graag wil ondersteunen. Er zijn zeker zestien voorstellen
te kiezen die in de tweede ronde van de prijsvraag met de juiste aanbevelingen kunnen worden
uitgewerkt tot veelbelovende projecten.
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5.

Beoordeling van de inzendingen OOST (Gelderland / Overijssel)

Eerste ronde
Voorafgaand aan de eerste plenaire ronde, hebben de juryleden individueel een selectie gemaakt uit de
inzendingen. Inzendingen die door geen van de juryleden zijn geselecteerd, worden plenair besproken in
de eerste ronde. Inzendingen die de jury, uit deze en latere rondes, bij de eindbeoordeling wil betrekken
worden daartoe ‘aangehouden’. Dit is hieronder apart vermeld bij elk van de betreffende inzendingen.
O.017 De Verhalerij: verbinden in vergrijzing en leegstand
Voorgesteld wordt om een buurtschap met meerdere functies te realiseren in een gebied waar
meer levendigheid gewenst is. Het idee is beschreven in een mooi verhaal en er is waardering
voor het voornemen om een gemeenschap op te bouwen. Het voorstel is echter niet voldoende
vernieuwend.
O.022 Boerderijk - De stal van de toekomst creëert winst voor iedereen
Deze inzending zoekt de vernieuwing in samenwerking. Het voorstel is niet heel radicaal en
beperkt zich tot het niveau van het gebouw. Er is nagedacht over de te nemen stappen.
O.031 Functiemenging in de kernrandgebieden
Initiatieven zoals dit klassieke ruimte-voor-ruimteverhaal hebben kans van slagen in het kader
van ontwikkelingsplanologie. In gemeenten waar de levendigheid verdwijnt is concentratie op
de kern, die hierdoor meer zeggingskracht krijgt, een interessante gedachte. Het startpunt van
deze inzending is mooi, maar het voorstel beperkt zich nog te veel tot reconstructie. De jury
kan zich voorstellen dat de inzenders contact zoeken met de inzenders van Proeftuin Loenen:
streekgedragen en natuurgedreven voedselproductie (O.127) om kennis en ideeën uit te wisselen.
O.049 All you can cr(eat)e
Uit de inzending maakt de jury op dat dit idee gericht is op het voorkomen van verkrotting
van een oude boerderij. De vinger wordt op de zere plek van de problematiek gelegd, maar de
oplossing en de rol van de grondeigenaar worden niet duidelijk. Het leggen van een koppeling
tussen ontwikkelkracht en een nieuw verdienmodel kan interessant zijn.
O.065 Beleef de geit
De jury vindt dit een prima voorstel voor deze specifieke boerderij. De poging om het landschap
te betrekken is niet vernieuwend; er bestaan vergelijkbare, gerealiseerde initiatieven. Dit idee
biedt niet de oplossing voor de bredere problematiek voor het platteland waarnaar wordt
gezocht. Er zijn vragen over de wenselijkheid van tiny houses: zou er bijgebouwd moeten worden
als er zoveel leegstand is? Daar staat tegenover dat het mooi zou zijn als het platteland mensen
uit de streek zorg en ondersteuning kan bieden bij toenemende vergrijzing en vereenzaming.
O.066 Van weiland naar Wij-land
Deze inzending biedt een alternatief voor schaalvergroting. Het is vooral een bouwplan, dat
tamelijk generiek blijft. Hierdoor ontstaat geen duidelijk beeld van wat wordt beoogd bij
uitwerking.
O.071 Samenleven doet overleven
Voorgesteld wordt om lege stallen om te bouwen tot spoedwoningen. Er is waardering voor
dit idee op zichzelf, maar twijfel over de behoefte daaraan op deze locatie. De dynamiek
die tijdelijke bewoning met zich meebrengt past beter bij een stedelijke omgeving; in het
buitengebied genereren ‘spoedzoekers’ eerder onrust dan de nodige saamhorigheid. Er is
aarzeling over het ethische aspect bij het aanbieden van varkensstallen als woonruimte voor
Juryrapport
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mensen in nood, hoe tijdelijk ook, tenzij sprake is van hoge kwaliteit en een duidelijke bijdrage
aan de landschapsinrichting.
O.092 Twentse hoogtepunten
De voorgestelde boom lodges zijn bijzonder en de referentiebeelden zijn mooi. De jury vindt de
toelichting wat mager en ziet niet welk antwoord dit voorstel geeft op de gestelde vraag, die veel
breder gericht is. Bij dit initiatief lijken, behalve de eigenaar, te weinig partijen baat te hebben.
O.097 Land op Zeeg*
De jury krijgt geen greep op de intenties van dit voorstel. Er wordt te weinig informatie geboden
om tot een overwogen oordeel te kunnen komen.
O.098 4\’33\’\’ afscheidserf
Een natuurbegraafplaats is een bestaand concept. Het voorstel is tamelijk eendimensionaal
en bevindt zich te veel in een niche. De combinatie met een hospice kan wel vernieuwend
zijn, maar dit voorstel heeft geen stimulans nodig via de prijsvraag. Wanneer de inzender
dit initiatief doorzet beveelt de jury aan om de koppeling met het landschap nog verder te
versterken.
O.099 30ste generatie?
Deze inzending in de categorie voedsel bevat veel ideeën, maar de samenhang tussen de
voorgenomen activiteiten wordt gemist. Het professionaliseren van samenwerking tussen
ondernemers met drang tot tuinieren, is een positief element.
O.112 Netwerken aan de IJssel
Dit voorstel betreft een energienetwerk waarbij de IJssel beter wordt benut. Hoe de inzenders
zich dit netwerk voorstellen en of dit technisch en financieel haalbaar zal zijn, kan de jury
niet goed uit de informatie opmaken. Concreet beveelt de jury de inzenders aan om zich te
oriënteren bij de fotonenboerderij in Spieker en te bezien of uitvoering op grotere schaal
mogelijk is.
Naar aanleiding van deze inzending komt in de jury de vraag naar voren of het interessant kan
zijn voor de stad Deventer om opschaalbare en bestaande IJssel-plannen in samenhang te
bezien.
O.115 Foodparc
Een sympathiek initiatief, dat feitelijk al bestaat - ook grensoverschrijdend naar Duitsland. De
jury herkent in het voorstel geen onderscheidende aspecten die een nieuw en baanbrekend
perspectief bieden.
O.122 Het platteland terug naar de stad
Met deze inzending wordt educatie beoogd, wat een prima streven kan zijn. De jury krijgt echter
geen scherp beeld van de intenties en mist concrete voorstellen.
O.127 Proeftuin Loenen: streekgedragen en natuurgedreven voedselproductie
Een sympathiek idee, dat lijkt te zijn geïnspireerd op het Herenboeren-concept. De inzending
getuigt van een prima ambitie die aan coöperaties kan worden verbonden. Het idee is niet
vernieuwend maar er zit zeker toekomst in dergelijke voorstellen. De jury moedigt de inzenders
aan om gebruik te maken van ervaringen elders en na te gaan of het idee op grotere schaal kan
worden uitgevoerd. Vooral doen, luidt het advies.
14
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De jury kan zich voorstellen dat de inzenders ook contact zoeken met de inzenders van
Functiemenging in de kernrandgebieden (O.031) om kennis en ideeën uit te wisselen.
O.129 De Bosboerderij
In dit voorstel worden voedselelementen gekoppeld aan een bos. Dat kan een manier zijn om
bestaand bos extra betekenis te geven. Het idee heeft zeker potentie, maar bestaand bos is niet
het grootste probleem waar de prijsvraag zich op richt. De jury spreekt waardering uit voor de
kwaliteit van de tekeningen.
De inzending wordt aangehouden.
O.143 Nieuw Veldhuis
Een mooi initiatief voor een combinatie van wonen en zorg. Ruimtelijk beperkt het plan zich tot
een zorgboerderij met veel nieuwe bebouwing. Het is niet vernieuwend en biedt geen oplossing
voor de problematiek. De jury raadt de inzenders aan om hun initiatief ook zonder steun vanuit
de prijsvraag uit te voeren.
O.147 Gewoonweg SchitteRund
Het voorstel is gesitueerd in het prachtige Vechtdal en gaat over recreatieve landbouw.
De woordspeling is sterk gekozen. Of de bedrijven moeten verplaatsen in het kader van
natuurontwikkeling is niet duidelijk. De jury twijfelt over de impact van bedrijven en erf op het
grotere gebied en ziet in het voorstel niet terug hoe hierop wordt ingespeeld.
O.154 DeltaErven
De ambitie om te veranderen die uit deze inzending spreekt, ontmoet waardering. Het voorstel
is holistisch en moralistisch van aard. Hetgeen beoogd wordt bij uitwerking blijft op een hoog
abstractieniveau; de radicale potentie blijft daarbij achter.
O.155 Duurzaam kringloop denken: De zon laten regenen, voeden en wieden
Een aardig idee gericht op omschakeling op het platteland. Op zichzelf is dat een interessante
gedachte en er is sympathie voor het streven naar gesloten systemen. De vernieuwing is
beperkt en de aangereikte informatie biedt weinig verwachtingen voor het welslagen van het
plan.
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Tweede ronde
In de tweede ronde bespreekt de jury de inzendingen die vooraf individueel door één, twee of drie juryleden
zijn geselecteerd.
Inzendingen die vooraf individueel zijn geselecteerd door één jurylid:
O.009 Ampsen - Naar een symbiotische exploitatie van de natuur
Een landgoedplan voor een prachtig domein op een schaalniveau wat de jury aanspreekt.
Echter, overtuigings- en uitwerkingskracht worden gemist. Het plan wordt niet helder en
ontbeert de nodige onderbouwing. Er is waardering voor de manier van tekenen in de inzending.
O.011 Proeftuin ingebed in gebied met te herontdekken DNA, zowel cultuurhistorisch als
ecologisch
Geïntegreerde aanpak met ideeën en initiatieven waarin meer investeringen nodig zijn. De
boer blijft aan het roer en de voorgestelde nieuwe teeltvorm is interessant. Er is twijfel over de
vernieuwingskracht van het voorstel, over de aard van de landschappelijke toevoegingen en de
waarde daarvan.
O.016 Erf Van De Stad
In deze inzending wordt de dialoog aangegaan over een nieuwe plattelandsinrichting. Er
worden voorbeelden aangereikt en een manier om samen te werken. De jury heeft sympathie
voor dit plan en vindt ideeën over participatie, over laten zien, proeven en voelen van belang,
maar uiteindelijk toch niet heel origineel. Gerichte keuzen worden gemist; waar de radicale
vernieuwing schuilt en waarop de focus van het plan ligt is lastig te duiden.
De inzending wordt aangehouden.
O.043 Verborgen Landschap
Het samenbrengen van tegenstrijdige claims van natuur, cultuur en geschiedenis, geredeneerd
vanuit andere dan agrarische doelstellingen, biedt een verrassend andere invalshoek. De
indruk ontstaat dat veel is onderzocht en veel voorwerk is gedaan. De inzending is radicaal
en overtuigend door een mix aan onderdelen en voorbeeldprojecten vanuit andere belangen
(toerisme, historie, WOII); daarmee worden andere publieksgroepen aangesproken.
De jury vindt het aantrekkelijk om een nadrukkelijk niet-agrarische inzending mee te nemen,
in dit geval vanuit de kunst. De locatie is een plek waar geëxperimenteerd gaat worden; er lopen
al initiatieven. Mogelijk kan voor dit voorstel een beroep gedaan worden op middelen voor
transitie in het kader van natuurontwikkeling. Misschien kan het idee zo worden uitgewerkt dat
het ook elders ingezet kan worden.
De inzending wordt aangehouden.
O.055 Levend Land Goed
De ambitie is gericht op de organisatie en verbetering van de landbouw vanuit bodemkwaliteit
voor een locatie van 50 ha. De opzet is goed en er is alle waardering voor de goede bedoelingen
die uit de inzending spreken. De jury aarzelt of uitwerking vanuit de prijsvraag nodig is. De
vernieuwing is beperkt en de voorgestelde toepassing betreft slechts één boerderij, ook al is
deze te lezen als een eerste stap naar bredere toepassing. Vanuit landschappelijk oogpunt is
het voorstel niet heel interessant.
O.060 Heideboerderij: natuurinclusieve landbouw in de praktijk
Een origineel, interessant en ‘radicaal retro’-voorstel. De afname van de korhoender is
een probleem en dit voorstel is een sympathieke poging om terug te gaan naar een soort
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landbouwmuseum, waarin landschap op een andere manier wordt gebruikt. Het zou een eerste
stap kunnen zijn naar een groter nieuw model. Er zou gewerkt moeten worden aan de rand
van de heide en op een grotere schaal, ook met het oog op insectenrijkdom. Dit voorstel geeft
mogelijkerwijs antwoord op een andere opgave dan die van deze prijsvraag.
O.070 Bloeikracht
Een nieuwe invulling voor het Twentse naoberschap (nabuurschap) waarbij verschillende
generaties iets aan elkaar doorgeven. Een mooi idee, echter niet duidelijk is wat wordt
uitgevoerd en of het idee realiseerbaar is zonder verkoop van het bedrijf of schaalvergroting.
O.101 Air bee and bee
In deze inzending zijn veel problemen bijeengevoegd. Voorgesteld wordt om deze op te lossen
met een bescheiden ingreep waarbij verdwenen oude structuren, die herinneren aan de
transitie op de zandgronden, worden teruggehaald. Het gebied leent zich hier uitstekend voor
en het plan is goed uitvoerbaar, maar de impact zal te beperkt zijn.

Inzendingen die vooraf individueel zijn geselecteerd door twee juryleden:
O.007 Techlab
Eén van de weinige voorstellen waarin een link wordt gelegd met techniek en onderwijs. De
behoefte aan verbinding die hieruit spreekt is positief. De schaal van het voorstel kan groeien
wanneer het modulair wordt opgebouwd en toegepast met meerdere schuren, agrotechniek en
voedselproductie.
Met het oog op het grote gebrek aan kennis van kinderen over wat er gebeurt op een boerderij,
zou de jury het een goed idee vinden als schoolklassen veel vaker naar het platteland gaan.
Een projectlocatie moet dan wel dichtbij de stad of voorzieningen liggen. De jury maakt
de kanttekening dat dit voorstel geen effect heeft op het landschap en dat het, door extra
bebouwing en vervoersbewegingen, het landschap zwaarder zou belasten.
De inzending wordt aangehouden.
O.025 Weet wat je eet
Een belangrijke verdienste van dit plan is de beoogde samenwerking. De integratie van natuur
en landbouw spreekt aan. Het plan is niet radicaal anders, maar zet wel goede veranderingen
in gang. Bovendien is het te realiseren op verschillende locaties. De ambitie van agroforestry
(boslandbouw) is op zichzelf een goed idee, maar dit aspect is in andere voorstellen sterker
onderbouwd. De inzending wordt aangehouden.
O.036 Start-up Farm
Een mooi voorstel voor individuele boeren aan de stadsrand, dat op individueel niveau op
grotere schaal ingang kan vinden. Het idee is niet vernieuwend, maar het kan zeker vlakbij de
stad veel waarde toevoegen. Er is twijfel of het gebied niet te klein is om alle ambities waar te
maken. De jury vindt het uitproberen van dit voorstel, met de intentie tot verdere uitbreiding in
de omgeving, een aantrekkelijke gedachte. De bottom-upaanpak is verfrissend en het plan is
praktisch toe te passen. Het kan vanuit de bestaande situatie stap voor stap verder ontwikkeld
worden.
De inzending wordt aangehouden.

Juryrapport

17

O.086 Zelhemse Broek 2.0
Een voorstel dat gebiedsniveau adresseert. De helft van het gebied wordt onder water gezet, er
komen zonnepanelen op het water en er wordt veel nieuw programma voorgesteld. De jury mist
aansluiting op de kwaliteiten van het gebied en op landbouw, waardoor het voorstel als geheel
enigszins gebiedsvreemd overkomt.
O.091 Wat een eikels in het Twentse landschap
Radicaal, origineel en vernieuwend idee voor agroforestry. Het gebruik van eikels als
voedsel voor mensen kan een nieuwe impuls geven aan het eikenlandschap van Twente.
De voedingscomponent maakt het idee interessant - zijn eikels geschikt te maken voor
consumptie, welke mogelijkheden zijn er voor vermarkting etc. - en brengt een sociale
component met zich mee. Het zou baanbrekend zijn als een hele keten kan worden gegenereerd
(als bodemverbeteraar, voor wallen, als alternatief veevoer). Een kritische vraag is of met de
eikels waarde kan worden gecreëerd.
De inzending wordt aangehouden.
O.114 Buitenkansen
Een idee voor urban farming op de overgang naar de stad. Er is gezocht naar verbinding met
het gebied, waardoor de kans van slagen toeneemt, maar er zijn geen concrete voorstellen
gedaan. De jury twijfelt over de effectiviteit van het principe van urban farming, al kan het
een interessante manier zijn om een sterker netwerk op te bouwen tussen stedelingen en
platteland.
O.131 NEO-RURALISATIE, niet terug naar 1850 maar vooruit naar 2050
Een mooi inrichtingsvoorstel met interessante landschappelijke ideeën. Er is sprake van een
veelheid aan voedsel, een nieuw verdienmodel met gedeelde verantwoordelijkheden, en een
directe koppeling tussen afnemers en agrariërs.
De inzending wordt aangehouden.

Inzendingen die vooraf individueel zijn geselecteerd door drie juryleden:
O.148 Twents Precisielandgoed
Aantrekkelijk principe van landgoedbeheer, waarbij de term ‘precisie’ een zekere verfijndheid
impliceert - en dat op een terrein van 340 ha. Dit is een van de weinige voorstellen waarin
aansluiting wordt gezocht bij techniek, ook in de ketencreatie en met consumenten, en waarbij
sprake is van precisie-management in de landbouw. Het is een lopend project; bezien moet
worden wat in ontwikkeling is. Het voorstel roept associaties op met het Toscaanse biologische
familielandbouwbedrijf Fattoria La Vialla, waar ambacht, traditie en de modernste technieken
samengaan.
De inzending wordt aangehouden.
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Derde ronde
Er resteren acht inzendingen die vooraf individueel door vier of vijf juryleden zijn geselecteerd. Daarnaast
zijn er in de eerste twee beoordelingsrondes zeven inzendingen aangehouden.
In deze derde ronde sorteert de jury de vijftien overgebleven inzendingen in voorstellen voor Gelderland
dan wel Overijssel. De jury heeft immers opdracht om maximaal vier inzendingen voor elk van beide
gebieden te selecteren.
In de selectie voor Overijssel zijn opgenomen de inzendingen O.007, O.014, O.016, O.028, O.036, O.091 en
O.148.
In de selectie voor Gelderland zijn opgenomen de inzendingen O.008, O.025, O.043, O.052, O.067, O.075,
O.129 en O.131.
Per gebied komen eerst de inzendingen aan bod die nog niet besproken zijn. Daarna vergelijkt de jury het
resultaat van deze bespreking met de aangehouden inzendingen.

Overijssel
Inzendingen die vooraf individueel zijn geselecteerd door vijf juryleden:
O.028 Melk & Noot | een fijnschalig landschap
Een integraal afgewogen en goed beschreven voorstel dat gaat over bewustwording. Het
voorstel is niet uitgesproken radicaal; er wordt in kleine stappen geprobeerd om verandering
te bewerkstelligen. Voorgesteld wordt om voedselproductie te verbinden met stedelijk gebied.
Daarbij is koppeling mogelijk met boeren en landschapsontwikkeling. Het model maakt een
doordachte indruk en volgens de jury zou het goed zijn als het ook bij andere steden toegepast
kan worden. Het voorstel biedt Deventer beleidsmatig de mogelijkheid om aan te haken en
wellicht geldt dat ook voor hotspots uit de stad. De jury is benieuwd naar de worteling van het
idee in het gebied, naar de productontwikkeling en naar de economische haalbaarheid. De
inzenders voorzien wel erg veel inrichtings- en beheerkosten. Het model verdient steun en het
behoeft experimenteerruimte.
De jury selecteert deze inzending voor het vervolg van de prijsvraag.

Inzendingen die vooraf individueel zijn geselecteerd door vier juryleden:
O.014 Naar een nieuwe economie van duurzaamheid en gezondheid
Een compleet voorstel dat veel beproefde elementen bevat. Er is grote aandacht voor ecologie
en de diversiteit in teelten spreekt zeker aan. Gezocht wordt naar combinaties met andere
functies. De voorgestelde relatie met zorg en gezondheid is aantrekkelijk, maar juist hierin
ligt ook de aarzeling van de jury omdat deze functie niet overtuigend is geïntegreerd in het
bedrijfsmodel.
Het is jammer dat het voorstel beperkt blijft tot één natuurboerderij; dit overtuigt niet van de
meerwaarde van het plan. De jury twijfelt over de landschappelijke kwaliteiten.
De inzending wordt niet geselecteerd.
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Besluit Overijssel
De jury vergelijkt de resterende inzendingen met elkaar en betrekt daarbij zijdelings ook de
regionale spreiding zonder dat die bepalend wordt. Zij besluit unaniem tot de selectie van een
palet aan ideeën die zich het sterkst onderscheiden op uiteenlopende aspecten:
- op de relatie met de stad O.028 Melk & Noot | een fijnschalig landschap
- op een aanpak van onderop O.036 Start-up Farm
- op gedurfd initiatief O.091 Wat een eikels in het Twentse landschap
- op gebiedsniveau O.148 Twents Precisielandgoed

Gelderland
Inzendingen die vooraf individueel zijn geselecteerd door vijf juryleden:
052 Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren
Startups voor de voedingsindustrie waarbij jonge niet-agrariërs kunnen instromen. Dit voorstel
biedt mogelijkheden. Er komt geen nieuwe bebouwing; er wordt bebouwing verwijderd ten
gunste van nieuwe invulling. Uit dit voorstel spreekt een intelligente combinatie van sociale
innovatie en vernieuwing van plattelandseconomie. De jury hoopt op een sociale huurprijs. Bij
de uitwerking zal aanpassing van de regelgevingsketen aan de orde zijn.
De inzending wordt geselecteerd.

Inzendingen die vooraf individueel zijn geselecteerd door vier juryleden:
008 UITwerken
De aandacht voor erfgoed in deze inzending is aantrekkelijk. De jury vindt instandhouding
van landgoed met een duidelijke functie en behoud van kennis op het platteland waardevol.
Het geeft met meer zeggingskracht samenhang aan het platteland. De analyse die aan deze
inzending ten grondslag ligt maakt nieuwsgierig, maar de focus is onduidelijk. De jury mist
transformatie en nieuwe impulsen, speerpunten van de prijsvraag. Het idee van flexplekken
lijkt niet realistisch op deze locatie en de keuze van de afbeeldingen spreken niet aan. De
problematiek van instandhouding speelt ook aan de Duitse zijde van de grens, waardoor een
beroep kan worden gedaan op meerdere doelgroepen en verdienmodellen.
De inzending wordt niet geselecteerd.
067 De Zuidflank: Landgoed als aanjager van transitie
Het zou interessant zijn als met een mega-evenement, bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse,
nog meer verbinding kan worden gemaakt. De ligging van het landgoed in de nabijheid van
een grote stad is positief met het oog op groot bereik. Het idee is aantrekkelijk maar de
mogelijkheden voor opschaling worden betwijfeld. Het blijft geïsoleerd en, afgezet tegen het
potentieel van het landgoed, wat mager. De vernieuwing is te beperkt.
De inzending wordt niet geselecteerd.
075 sterboeren: sterren voor het landschap
Voorstel voor een sterrensysteem waarin waardering voor bedrijfsvoering van agrariërs
wordt uitgedrukt. Voor boeren zal het een aansporing zijn als meer inzet voor het
landschapsonderhoud ook zichtbaar wordt gewaardeerd; hier wordt de aanzet gegeven voor
een methodiek waarin waardering voor boeren daadwerkelijk resulteert in een verdienmodel. De
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jury vindt het idee interessant en slim, maar er kleven ook bevoogdende aspecten aan.
Het voorstel leidt tot discussie over een systematiek van naming and faming. Hier staat
tegenover dat met het voorgestelde marketingconcept vanuit consumenten een letterlijke
meerwaarde (bijv. een hogere melkprijs) kan worden bereikt. Belangrijke vragen zijn hoe reëel
weging zal zijn, door wie de weging wordt uitgevoerd en hoe de keuzes vanuit de boeren worden
gewogen.
De jury vindt het idee bijzonder en denkt dat het kan worden opgeschaald als het echt werkt.
Er is enige scepsis over de uitvoering. Het plan staat of valt met een relevant verdienmodel,
dat gekoppeld moet worden aan bijvoorbeeld het beleid van de inkoopbureaus van
supermarktketens.

Besluit Gelderland
In de vergelijking van de zes resterende inzendingen valt inzending O.129 af.
Bij de afweging tussen inzendingen O.025 en O.131 besluit de jury tot de keuze voor inzending
O.025, waarin sprake is van grotere diversiteit. Zij raadt de inzenders van inzending O.131 aan
contact te zoeken met die van O.025 om te kijken of samenwerking mogelijk is.
De intenties van inzendingen O.008 en O.043 zijn toe te passen op elkaars gebieden. De keus
valt op O.043 vanwege de verrassende invalshoek van functies die niet logisch verbonden zijn
met landbouw.
Inzending 0.075 wordt geselecteerd op grond van de stimulans die hiervan uit kan gaan voor
boeren.
De jury besluit unaniem tot de selectie van de inzendingen:
O.025 Weet wat je eet
O.043 Verborgen Landschap
O.052 Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren
O.075 sterboeren: sterren voor het landschap
Aan twee inzendingen wordt een eervolle vermelding toegekend:
O.129 De Bosboerderij
O.131 NEO-RURALISATIE, niet terug naar 1850 maar vooruit naar 2050
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6.

Beoordeling van de inzendingen ZUID (Noord-Brabant)

Eerste ronde
Voorafgaand aan de eerste plenaire ronde, hebben de juryleden individueel een selectie gemaakt uit de
inzendingen. Inzendingen die door geen van de juryleden zijn geselecteerd, worden plenair besproken in
de eerste ronde. Inzendingen die de jury, uit deze en latere rondes, bij de eindbeoordeling wil betrekken
worden daartoe ‘aangehouden’. Dit is hieronder apart vermeld bij elk van de betreffende inzendingen.
Z.012 Dichtbij huis/de nieuwe verbinding
Een van de weinige inzendingen met een varkenshouderij. In dit plan wordt gestreefd naar
een koppeling van sociale innovatie aan zorg. Het voorstel is idealistisch geformuleerd en
informatie over de exploitatie is beperkt. Het voorstel kan goed worden uitgevoerd, maar het
is niet bijzonder vernieuwend. Het idee resulteert niet in een model dat veelvuldig zou moeten
worden herhaald in het landschap. De jury raadt bijbouwen af.
Z.041 Hedendaagse herder als (be)hoeder van het landschap
Het vestigen van een nieuwe stadsboerderij is een aantrekkelijk en kansrijk concept dat zich
in de praktijk bewezen heeft. Het biedt daarom niet de vernieuwing die met de prijsvraag wordt
nagestreefd. Voor het gebied bij Eindhoven wordt dit initiatief wel gewaardeerd.
Z.045 Educatieve Boerderij
De jury waardeert het werken met dieren in het landschap en het educatieve aspect dat
hiermee samenhangt. Het idee kan potentie hebben maar dan zou het veel verder in zijn
doelstelling moeten worden doorgewerkt. In ruimtelijk opzicht is het plan in deze vorm nog
gebiedsvreemd in het Brabantse landschap.
Z.054 Klein Kladwijck: verbinding en bezinning op een Brabants boerenhof
Het voorstel is goed opgezet en roept sympathie op. De vernieuwingskracht en de impact
van het idee zijn te beperkt. De activiteit is een mooie aanvulling, maar geen breed inzetbaar
principe voor plattelandsvernieuwing.
Z.073 Buurtwerf Witteweg
Een rudimentair opgezet idee, dat de vraag oproept met welke intentie de grondeigenaar en
de ontwerper hebben samengewerkt bij de totstandkoming ervan. Het is een goed idee om
het netwerk uit te bouwen in het kader van reguliere bedrijfsinvesteringen; dit behoeft geen
stimulans vanuit de prijsvraag.
Z.074 Vitaal Erf Landschot
Voorgesteld wordt een mooie, zorgvuldige en niet-radicale aanpassing, die zeker gerealiseerd
kan worden. Het voorstel is aan te bevelen, maar levert nog onvoldoende bijdrage aan de
beoogde plattelandsvernieuwing.
Z.077 glampingdebosweide
Het idee van de glamour camping is een bestaand concept, dat kan worden uitgevoerd. Het is niet
radicaal of vernieuwend en het verdienmodel is beperkt.
Z.082 Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf
Voorgesteld wordt een klassiek ruimte-voor-ruimteproject (sloop-nieuwbouw) waarin
geprobeerd is verschillende domeinen te koppelen. Aan dergelijke woonerfconcepten is zeker
behoefte, mits op de goede manier uitgevoerd. Er zijn andere inzendingen die hier ook mee
werken en die naar het oordeel van de jury beter op dit ruimtelijk concept aansluiten.
Juryrapport
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Z.085 Wroetplaats
Interessant voorstel voor een bedrijfsverandering van een boerderij, dat inspeelt op de ligging
ten opzichte van het omliggende dorp. Het kiest een uitnodigende invalshoek voor deelname,
maar het bedrijf dat eruit ontstaat, is vergelijkbaar met bestaande initiatieven in verbreding/
stadsboerderijen.
Z.088 grijs worden in het groen, knipoog naar het verleden
Er is veel bijval in de jury voor de inzet om een mooie historische schuur van het verval te
redden door deze op te knappen en te voorzien van een nieuwe (woon)functie - nog afgezien
van de ruimte die het bestemmingsplan daar al dan niet voor zou bieden. Er is een vraag
hoe er omgegaan wordt met mogelijke weerstand van boeren tegen burgerbewoning in het
buitengebied. Daarnaast komt het woonerfconcept vaak niet van de grond door gebrek aan
middelen uit het ruimte-voor-ruimtebudget. De prijsvraag biedt hier geen alternatief voor.
Niettemin spreekt de jury waardering uit voor de gekozen denkrichting uit dit plan.
Z.095 Stal-van-stal-halen
Voorstel voor een inspirerende ontwerpers-boerderij, dat echter niet zal bijdragen aan een
verdergaande systeemverandering en plattelandsvernieuwing. De jury vindt het een mooi
initiatief voor deze plek, maar het is niet geschikt als model om op veel verschillende plaatsen
uit te voeren.
Z.096 Beleef Biobase Broedplaats
Dit broedplaats-voorstel legt een koppeling met biobased bouwmethodiek. Waarop het
initiatief zich richt en welk doel wordt nagestreefd wordt niet duidelijk. Samenhang tussen de
verschillende onderdelen wordt gemist. Deze combinatie resulteert niet vanzelfsprekend in een
haalbaar initiatief.
Z.111 DE WEDERKEER VAN HET PASTORALE LANDSCHAP
Plan met een mooie titel, tekenstijl en opbouw van het verhaal. De jury vermoedt een sterk team
achter deze inzending, waarin het pastorale landschap opnieuw wordt doordacht. Het team
heeft thema’s op een nieuwe manier verweven en adresseert meerdere opgaven tegelijkertijd.
Verdere opschaling is een belangrijk aandachtspunt in het plan, in aansluiting op het
Herenboeren-concept.
De vernieuwing van dit voorstel ligt in het slimme financieringsmodel: het smeden van een
band met de eindconsument reduceert het risico op investering en afname. Het is kwetsbaar,
maar ook robuust. Hoewel de jury aanvankelijk de toegevoegde waarde niet zag van de
koppeling naar het pastorale landschap, kwam zij toch tot de slotsom dat deze koppeling juist
de mooie uitdaging is die wordt aangegaan. Een hernieuwde vorm van pastoraal landschap,
waarin boer en burger samen optrekken.
De inzending wordt aangehouden.
Z.113 BuitenGoed de Bunders
Een min of meer standaardoplossing in de categorie woonerven, die veel vragen oproept. Het
plan lijkt om meerdere redenen niet realistisch.
Z.123 Natuurlijk! Beheer met kippen
Roerend en goed initiatief, maar reeds bestaand en gelauwerd idee voor mobiele kippenstallen,
die in dit voorstel worden ingezet voor beheer van groenstroken.
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Z.125 Boer zoekt Waarde
Een initiatiefrijk voorstel waarin mooie kansen worden benoemd voor verschillende dorpse
functies. De jury hoopt dat deze inzender zijn initiatieven doorzet, maar zij ziet geen
mogelijkheden om daaraan ondersteuning te bieden vanuit het doel van deze prijsvraag.
Z.126 Casteren radicaal in beweging
Een leuk voorstel waarin geprobeerd wordt om waterkracht te benutten. Het voorstel is niet
bijzonder vernieuwend en beperkter in de opzet dan een concept dat elders reeds wordt
uitgevoerd.
Z.132 Blauwdruk Brabants Bijennetwerk
Deze inzending is sterk gericht op een specifiek element: het realiseren van een fietsroute. Hier
ligt echter al een fietsroute en het effect van het voorstel zal beperkt zijn. Het idee is innemend,
maar het zal niet de impact hebben waar de prijsvraag op uit is.
Z.136 Cure
Deze inzending agendeert ouderenzorg op het platteland. De jury mist onderbouwing voor een
concreet plan en vindt de vele nieuwe bebouwing die wordt voorgesteld ongewenst. Het beeld
spreekt evenmin aan.
Z.140 Proeftuin sfeer en meer
Een sympathiek maar beperkt idee waaruit wel veel ambitie spreekt. Maar het ontbreekt aan
onderbouwing van de vele positieve thema’s die worden gecombineerd. Er ontstaat geen beeld
van wat concreet wordt beoogd en van het effect hiervan op het platteland.
Z.141 lokale kleinschalige kracht
In deze inzending worden veel woorden gebruikt; een concreet uitgewerkt plan blijft daarbij
achter. Het idee voor energieopwekking op de voorgestelde schaal is mooi, maar niet haalbaar.
Energie kan worden opgewekt als water stroomt en er voldoende debiet (doorstroomtempo)
is; daarvoor is er in dit gebied te weinig waterkracht. De jury merkt op dat concurrentie bij
energielevering vaak wordt onderschat.
Z.142 Herstel van bodemvruchtbaarheid en opslag van CO2 door biochar uit schraallanden
Beoogd wordt verbetering van bodemvruchtbaarheid. Blauwgrasland in Nederland is echter
minimaal en het levert te weinig op. Het voorstel beschrijft een interessant droombeeld dat niet
exploitabel is en beide voorgestelde opties werken niet.
Z.144 Arcadië in de Frontlinie
Een sympathiek verhaal dat niet wordt geconcretiseerd. Het lijkt sterk vanuit de ontwerper
geschreven en landt niet in de realiteit. Aandacht voor samenwerking als Brabantse kracht
wordt gemist en er ontstaat geen duidelijk beeld van wat de inzenders willen gaan doen.

Juryrapport

25

Tweede ronde
In de tweede ronde bespreekt de jury de inzendingen die vooraf individueel zijn geselecteerd door één
jurylid.
Z.023 ZORG goed voor elkaar
Voorbeeld van een kansrijk knooperfsysteem waarbij een stal wordt gesloopt ten
behoeve van een kleine community, die hier een aantrekkelijk woonconcept realiseert.
De vergunningenproblematiek daargelaten, is dit voorstel niet heel kleinschalig en is het
alleen gericht op ouderen. Er is twijfel over de wenselijkheid van het bijbouwen van een
woonlandschap.
Z.042 De Natuurakker
Interessant voorbeeld van het opnieuw bij elkaar brengen van landbouw en natuur. De jury
is geïntrigeerd door het idee van herstellende landbouw, waarvoor Mark Shepard zich in de
VS inzet. Er zijn veel vragen over de waterbanen en de jury is daarnaast benieuwd of er een
zandgronden-variant mogelijk is van het gekozen uitgangspunt. Exploitatie en rendabiliteit
roepen ook vragen op. Het voorstel is radicaal anders en in deze vorm nog niet getest in
Nederland. Het vernieuwende zit in het maken van een sluitende business case voor het model
waarin de natuur het werk doet.
De inzending wordt aangehouden.
Z.053 De Blauwe Campus - Deurne
De vernieuwing in dit voorstel is beperkt maar de locatiekeuze is lovenswaardig. Het getuigt van
lef om in een van de moeilijkste gebieden, waar vele agrarische bedrijven zijn gestopt, nieuw
leven en nieuwe betekenis te willen brengen. Er schuilt potentie in het voorstel.
De eigenaar kan wellicht iets verdienen met het vervangen van de stallen door kleine bedrijven
en kantoren, maar het toevoegen van stedelijke functies en verkeer in het landschap is niet
wenselijk. De jury vindt het idee tegenstrijdig, om in een onaantrekkelijk landschap een
campus te vestigen waar over de aantrekkelijkheid van het landschap wordt nagedacht - ook
omdat er vragen zijn over de voorgestelde ruimtelijke kwaliteit van de campus.
Z.063 SmartBarns
Interessant concept met economisch perspectief, bestaande uit een aantal modules die in
leegstaand agrarisch vastgoed kunnen worden geplaatst. Het idee is goed uit te voeren ook
op grotere schaal, maar tamelijk beperkt in de context van de vraag naar vernieuwing van
het platteland. Er zijn gebouwen genoeg waar dit concept, gericht op startups, kan worden
gerealiseerd.
Z.069 The Big Barn
Uitbreiding van de camping, die vragen oproept over met name de ruimtelijke aspecten. De
voorgestelde zonneweides acht de jury niet gewenst.
Z.105 Best \\\ ’s nieuwe hart
Voorstel voor een stadsboerderij die de gevestigde praktijken niet overtreft. Het transformeren
van een boerenbedrijf op de manier zoals voorgesteld vindt de jury een prima idee, maar het is
niet de oplossing voor de verregaande vraagstukken die leven op het platteland.

26

prijsvraag Brood en Spelen

Z.109 KloosterNu
Deze inzending benadert de opgave vanuit de Brabantse kloostertraditie. Het voornemen is om
een nieuw klooster te bouwen en daarmee een nieuwe plek van rust en bezinning te realiseren.
De jury vindt dat het idee past in de Brabantse samenleving. Op de voorgestelde locatie zal het
klooster werken als een natuurbuffer. Het voorstel heeft beperkte meerwaarde als voorbeeld en
de impact in het kader van de prijsvraag is te gering.
Z.116 EEN 21E EEUWSE VERSIE VAN DE 18E EEUWSE ORNAMENTAL FARM
Het idee van idee van ‘ornamental farm’ is interessant en het kan een waardevolle uitwerking
hebben op het landschap. Niet helder is op welke inzichten het idee is gestoeld, ook ontbreekt
een verdienmodel. De indruk is dat de landgoedeigenaar over middelen beschikt om het
landschap in te richten. Het voorstel is esthetisch gemotiveerd maar moeilijk op grotere schaal
in te zetten omdat een financiële motor ontbreekt.
Z.124 VINDEMIA
Het dak van een gebouw dat letterlijk in het landschap is ingepast, betrekken als perceel.
Dit kan een interessante ontwikkeling zijn. Een toekomstbeeld voor Nederland dat er buiten
al vaker voorkomt. Het dak kost geld, maar op deze manier kan er economische waarde
aan worden ontleend. Afgezien van de reële economische haalbaarheid van dit inzicht, is de
vormgeving van het voorgestelde gebouw door het gebiedsvreemde landschap dat er door
ontstaat, ontsierend in dit landschap.
Z.133 de Vlinderboerderij
Een fijn voorstel waarmee het Maasheggen-gebied wordt aangepakt. Het business model is
permacultuur; hiervan zou de jury graag een voorbeeld willen honoreren. Dit is echter niet de
sterkste inzending die betrekking heeft op permacultuur.
Z.134 Eeuwig leven
Een filosofisch en persoonlijk verhaal van een boer die na vele jaren een andere, aansprekende
draai aan zijn bedrijf wil geven. De jury is hiervan onder de indruk en zou graag zien dat hulp
wordt geboden aan dit zeer sympathieke plan van een kleine ondernemer. Het heeft echter geen
effect op de plattelandsvernieuwing die met de prijsvraag wordt nagestreefd.
Z.138 Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant
Een concreet en redelijk radicaal voorstel dat betrekking heeft op veeteelt (een andere omgang
met vee), op mensen, landschap en natuur. Het gaat om een bedrijf van de toekomst dat energie
levert, waar mobiel wordt gemolken en waar publiek wordt voorgelicht. De realiseerbaarheid is
groot. De radicale verandering is al in gang gezet en de jury is benieuwd naar de bijdrage van
het vernieuwende stalconcept aan het platteland. Het kan een probleem voor andere boeren
oplossen met betrekking tot bepaalde regelgeving.
De inzending wordt aangehouden; wel zijn er nog vragen over de inpassing in het landschap,
omdat er nieuw gebouwd wordt.
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Derde ronde
In de derde ronde bespreekt de jury de inzendingen die vooraf individueel zijn geselecteerd door twee
juryleden.
Z.021 AgroNature Living Lab
Dit voorstel bevat veel verschillende facetten, waaronder de ontwikkeling van eendenkroos als
product. De jury twijfelt of dit een oplossing biedt voor nutriënten. Uit de inzending spreekt
weliswaar het besef dat verandering nodig is, maar het inzetten van mestoverschot om
eendenkroos te kweken vindt de jury geen goede keuze. Een dergelijke industriële teelt vereist
een beter onderbouwd business model. De jury is overigens wel benieuwd naar de opbrengst.
Z.024 Circulaire boerderij Beers
Een aantrekkelijk, risico-reducerend model op een relatief kleine kavel, gebaseerd op een
kringloop van in- en output van energie. Boeren hebben te maken met fluctuerende jaren
in bedrijfsvoering en dit model maakt hen minder kwetsbaar voor schommelingen op de
wereldmarktprijzen omdat ze de input zelf produceren. Hoewel de energiebalans goed in kaart
is gebracht, is er geen aandacht besteed aan de haalbaarheid in termen van arbeid en kosten
daarvan. Agro-ecologie, ontwikkeld door kringloopboeren, is echter niet vernieuwend en de
prijsvraag is niet bedoeld voor een proefboerderij uit publieke middelen.
Z.029 Wat zouden we voor elkaar kunnen betekenen?
Het vernieuwende in dit idee is het business model dat is gebaseerd op een gezamenlijke
agenda vanuit de gemeenschap. Uit de inzending spreekt veel energie en goede wil. De
onderbouwing van de radicale opzet is minder sterk. Niet duidelijk is of het initiatief wordt
gedragen in het dorp, of hoe het dorp wordt gemobiliseerd. De financiële onderbouwing roept
vragen op. De jury heeft waardering voor de intenties en moedigt de inzenders aan om de
mobilisatie door te zetten naar een concrete aanpak.
Z.040 Landscapes for living
Een soort nieuwe landgoederen voor de happy few op de plek van gesloopte oude gebouwen.
De jury twijfelt of het omzetten van bestaande landbouw niet integraler aangepakt kan
worden. Het voorstel kan effectief zijn en er kan nieuwe natuur gemaakt worden, echter de
voorbeeldwerking is beperkt.
Z.047 Wijstwater & whisky
Enkele van dergelijke, min of meer romantische, initiatieven kunnen het goed doen maar zijn
niet op grotere schaal in te zetten. De koppeling aan wijstwater (kwelwater) zal op steun van de
bevolking kunnen rekenen. Er zit een verhaal aan vast. De jury leest het voorstel als een sterk
verhaal over vermarkting van landschappelijk kenmerken en niet als een voorstel voor transitie.
Z.106 Mariaheide verbindt, zorg voor elkaar!
Voorstel voor een knooperf met meerdere functies voor de eigen bevolking. Dit initiatief kan
eraan bijdragen dat ouderen kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving waarin ze zijn
opgegroeid. Het doel is sympathiek, het voorstel is echter weinig vernieuwend en de ruimtelijke
uitwerking is niet sterk.
De inzending wordt aangehouden.
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Z.145 Natuurinclusieve Streekboerderijen Slabroek
Een veelbelovend plan, gebaseerd op het inzicht dat in permanente cultuur gehouden teelten
elkaar beschermen en versterken. Deze methode levert een natuurlijk rendement op. Het vereist
minder arbeidsgangen en fossiele brandstof, maar geeft wel een potentieel zeer hoge opbrengst
door de verschillende teelten op dezelfde vierkante meters in meerdere seizoenen. Daarbij
biedt het een groot voordeel voor opname van CO2, en zijn kunstmest of bestrijdingsmiddelen
niet nodig. Door het verlagen van de jaarlijkse kosten is het bedrijf minder gevoelig voor
schommelende wereldmarktprijzen of slecht weer.
De toekomst van duurzaam landgebruik ligt in permacultuur, naast agroforestry en
voedselbossen: de natuur als onze trouwste werknemer. Het inzicht dat het boerenlandschap
op deze manier kan worden verrijkt schept hoge verwachtingen van onderzoek.
De inzending wordt aangehouden.
Z.152 Het geheugen van Brabant
Integraal voorstel voor uitbreiding van een bestaande zorgboerderij. Het perspectief ligt in de
gedachte dat het samenbrengen van functies bijdraagt aan de leefbaarheid op het platteland.
Het idee is niet vernieuwend.
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Vierde ronde
In de vierde ronde bespreekt de jury de inzendingen die vooraf individueel zijn geselecteerd door drie
juryleden.
Z.033 Vallend water
Dit voorstel betreft een systeemconcept voor energieproductie, waarbij het complete
bekensysteem wordt betrokken. De jury vindt het een mooie gedachte om het Brabantse
landschap op deze manier te benutten. Het zou een toegevoegde waarde voor de landbouw
kunnen hebben.
De jury is positief over de formule, maar niet op deze locatie. Er is hier geen vallend water
van betekenis. Het kaartje is niet reëel. Niet duidelijk wordt wat de grotere landschappelijke
betekenis kan zijn in een gebied tegen de Brabantse Wal aan, dat is verdroogd door
waterwinning. Er zijn vragen over investeringen versus rendement. Met slimme ingenieurs zou
het idee wellicht uitvoerbaar zijn, mits op een locatie bij bijvoorbeeld een stuw met bypasses.
Z.035 SMAAKSTAAT
Een totaalconcept gericht op cultuurverandering. De jury is positief over de doelstelling, die
wordt vertaald in een bijna marketingachtig boerderijmerk. Het idee is vernieuwend. Het kan
een grote impact hebben en er kan vraag naar zijn. Smaak is niet alleen luxe, maar gaat ook
over voedsel en voedingswaarde. De gedachten over productontwikkeling zijn aantrekkelijk en
het beeld is niet al te romantisch. De jury gaat ervan uit dat de schets een grafische verbeelding
van de keten betreft, en geen concreet voorstel voor bebouwing. Eventuele uitbreiding van de
bebouwing is onwenselijk in de landschappelijke context.
De inzending wordt aangehouden.
Z.100 de Kippencoupé
Een speels idee voor een verplaatsbare kipcaravan langs een historische spoorlijn. Het idee
doet wat nostalgisch aan, maar maakt slim gebruik van bestaande middelen. Het speelt in op
de mobiliteit van dieren en het denken over het houden van dieren zonder stallen. Het belast
niets, het is opschaalbaar en kan in natuurgebied worden ingezet. Dit ‘lichtgewicht’ idee bevat
onvoorspelbare elementen die enerzijds aantrekkelijk zijn; anderzijds is de vraag wat dit
voorstel oplevert voor het platteland.
De inzending wordt aangehouden.
Z.135 rusten in het riet
Dit voorstel ontmoet sympathie bij de jury omdat het zoekt naar ruimere toepassingen van riet.
Wellicht kan het resulteren in nieuwe markten voor riet, dat nu uit Polen wordt geïmporteerd.
Het idee is echter niet vernieuwend en er zijn vragen omdat er een provinciaal project loopt.
Het voorstel bevat potentiële tegenspraken. Hoe lovenswaardig de ideeën ook zijn, er is een
lange weg te gaan voordat andere functies, zoals recreatie of woningen, in het gebied toegelaten
zijn. Commerciële exploitatie van riet vereist aaneengesloten teelt vanwege de machinale oogst.
Het voorstel roept vragen op over natuurvriendelijkheid. Bovendien lijkt de samenwerking
waarover wordt gesproken, nog niet meer te zijn dan een intentie.
De inzending wordt aangehouden.
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Vijfde ronde
IIn de tweede ronde bespreekt de jury de inzendingen die vooraf individueel zijn geselecteerd door vier of
vijf juryleden.
Z.079 OpportuniTEA
Thee van eigen bodem zou een leuke nieuwe teelt kunnen zijn. Het roept de vraag op
waarom dat nog niet gebeurt. Al wordt wel opgemerkt dat theeteelt een van de weinige grote
exportproducten is van de Derde Wereld. Zelfs als hen dit beperkt wordt ontnomen, kan dit
negatief geïnterpreteerd worden.
Voor de theeteelt wordt een nieuwe aanpak voorgesteld, met bogen in plaats van struiken.
Onduidelijk blijft of klimaat en bodemgesteldheid (bepalend voor de smaakproductie) goed
genoeg zijn en in hoeverre bestrijdingsmiddelen nodig zijn. In Zundert wordt thee in een kas
geproduceerd.
Het voorstel wordt gepresenteerd als een landschappelijk-ecologisch concept. Dit wekt
twijfel op, omdat thee een monocultuur is. Thee is nu erg goedkoop en het is de vraag of er
marktperspectief in zit. Ondanks de aarzelingen intrigeert het idee.
De jury houdt de inzending aan.
Z.107 Productief Peppelland
Populieren zijn een markante verschijning in het landschap, maar ze verdwijnen overal en
ze zijn moeilijk te exploiteren. Nu er nieuwe technieken zijn ontwikkeld om zacht hout te
verduurzamen, kan het populierenhout breder gebruikt worden.
Deze inzending wil van de populier een exploitabel product maken in een model dat een
maatschappelijke meerwaarde biedt en dat mooi samengaat met landschap en traditie in het
gebied. Het voorstel bevat een ketenbenadering die verder moet worden uitgewerkt. De ruimte
om dit plan op echt grote schaal uit te voeren lijkt er niet te zijn en de ecologische waarde van
populieren is klein.
De inzending wordt aangehouden.
Z.108 HennepHub
Dit plan spreekt aan omdat het duurzaam is. De teelt van vezelhennep kan op de schaal van
het landschap worden ingepast, het biedt een aantrekkelijk alternatief voor mais en er zijn veel
toepassingen mogelijk. Als bezwaar staat hier de monocultuur tegenover. Een financieel model
ontbreekt. Wie alle landschappelijke beplanting en inpassing betaalt, en wat het plan dan
oplevert is niet duidelijk. Interessant is dat de vele toepassingsmogelijkheden concurrerend
kunnen zijn. De jury is ook benieuwd hoe de vraag zich zal ontwikkelen. Het plan is niet
bijzonder radicaal maar kan zeker realistisch zijn. De jury vindt het jammer dat de inzenders
niet op een nieuwe manier naar de akkers hebben gekeken, maar volstaan met eenvormige
beplanting.
De inzending wordt aangehouden.
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Zesde ronde
In de zesde en laatste ronde worden de elf aangehouden inzendingen met elkaar vergeleken: Z.035, Z.042,
Z.079, Z.100, Z.106, Z.107, Z.108, Z.111, Z.135, Z138 en Z.145.
In de discussie die hierop volgt worden de inzendingen Z.024 en Z.082 alsnog betrokken bij de beoordeling
om er zeker van te zijn dat de voorstellen worden geselecteerd die het beste kunnen bijdragen aan
oplossingen voor de problematiek op het Brabantse platteland. Tegelijkertijd wordt gezocht naar een breed
palet aan inzendingen dat recht doet aan de oogst van de prijsvraag.

Besluit Noord-Brabant
In de slotdiscussie valt inzending Z.106 af vanwege de beperkte vernieuwingskracht, Z.079
vanwege twijfel over het marktperspectief, en Z.108 en Z.135 vanwege de besproken aarzelingen.
Tenslotte worden inzendingen Z.100 en Z.024 vergeleken. Z.100 is een speels, maar ook
controversieel idee, met een concept dat niet opschaalbaar is. Inzending Z.024 draagt bij aan
een oplossing voor het grote probleem van de niet-circulaire landbouw. Daarom verkiest de jury
Z.024 boven Z.100.
De jury besluit unaniem tot de selectie van de voorstellen:
Z.024 Circulaire boerderij Beers
Z.035 SMAAKSTAAT
Z.042 De Natuurakker
Z.082 Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf
Z.107 Productief Peppelland
Z.111 DE WEDERKEER VAN HET PASTORALE LANDSCHAP
Z.138 Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant
Z.145 Natuurinclusieve Streekboerderijen Slabroek
Aan twee inzendingen wordt een eervolle vermelding toegekend:
Z.100 de Kippencoupé
Z.079 OpportuniTEA
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7.

Resultaat van de beoordeling met aanbevelingen

OOST, Gelderland
O.025 Weet wat je eet
• betrek een landschapsarchitect
• betrek specialisten op het gebied van ontwerp van permacultuur; in het bijzonder van
natuurinclusieve rijenteelt
• focus op voedselproductie en ontwikkel gemechaniseerde oogstmethoden
• wissel kennis uit met inzending NEO-RURALISATIE, niet terug naar 1850 maar vooruit naar
2050 (O.131)
• werk het verdienmodel uit tot een business case
O.043 Verborgen Landschap
versterk het team met kennis van agro-ecologie of ontwerp van permacultuur, of win
hierover advies in

•

O.052 Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren
betrek praktische betrokkenheid van degenen die zelf willen gaan boeren
verdiep kennis van de principes van herstellende landbouw, zoek contact met Mark
Shepard, bezoek een Shepard-boerderij, en ontwerp en ontwikkel mogelijkheden om de
principes in Nederland toe te passen

•
•

O.075 sterboeren: sterren voor het landschap
houd de focus scherp gericht op bewustmaking en bewustwording van consumenten
betrek bij de uitwerking een professioneel marketingbureau met ervaring in branding en
ketencreatie
• breng in kaart waar boeren en consumenten elkaar kunnen vinden
• leg contact met inkopers van supermarktketens
• zorg voor een follow up

•
•

OOST, Overijssel
O.028 Melk & Noot | een fijnschalig landschap
• ga mogelijkheden na om het beoogde soort teelt verder te brengen door (internationale)
oriëntatie op semi-industriële manieren om te oogsten
• bezoek Fattoria la Vialla in Toscane en neem kennis van Consumer Supported Agriculture
(CSA)
O.036 Start-up Farm
• besteed aandacht aan bedrijfseconomische aspecten
O.091 Wat een eikels in het Twentse landschap
zoek de uitwerking in productontwikkeling
betrek kennis op het gebied van procestechniek, levensmiddelentechnologie en marketing

•
•

O.148 Twents Precisielandgoed
betrek de Universiteit Twente met het oog op precisielogistiek. Hoe kan de keten worden
verkort?

•
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ZUID, Noord-Brabant
Z.024 Circulaire boerderij Beers
• ga na of de provincie zich voor langere termijn aan dit project wil verbinden
• zoek duurzame verbinding met Brabantse boerderijen en test de uitvoerbaarheid
• besteed aandacht aan inbedding in het landschap
• onderzoek of het voorstel qua arbeid haalbaar is
• zoek aansluiting bij internationaal onderzoek
Z.035 SMAAKSTAAT
maak een solide business model
zorg dat geen extra kubieke meters bebouwing worden toegevoegd

•
•

Z.042 De Natuurakker
onderzoek het voorstel op inbedding in het Brabantse cultuurlandschap
ga na in hoeverre het model voor permacultuur van Mark Shepard te vertalen is naar het
zandgebied

•
•

Z.082 Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf
• versterk ontwerpkracht en verbreed het team met een ervaren landschapsarchitect
• leg een verbinding met de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
en ga na welke ontwikkelingen kunnen worden geëntameerd. Zijn er kansen voor jongeren
denkbaar?
• overweeg het voorstel door te ontwikkelen als knooperf en versterk de inbedding in het
Brabantse landschap en verankering met omliggende dorp(en)
Z.107 Productief Peppelland
• werk verschillende business modellen uit en onderzoek of de schaal van Brabant voldoende
is om een sluitend business model te maken
• sluit aan bij de Brabantse traditie van Brabantse soorten (geen klonen) en zorg voor een zo
hoog mogelijke ecologische kwaliteit van de populierenbossen
• zorg voor een goed onderbouwd ketenverhaal en besteed aandacht aan de zwakste
schakels. Welke nieuwe perspectieven zijn denkbaar voor bestaande populierenbossen?
Z.111: DE WEDERKEER VAN HET PASTORALE LANDSCHAP
• werk de wisselwerking en de synergie tussen het pastorale landschap en de Herenboeren
helder en concreet uit
Z.138 Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant
• koppel de kubieke meters die worden gebouwd aan sloop (rood voor rood)
• leg de focus in de uitwerking niet op de stal maar op het kwatrijn als landschappelijk
concept, waarin de stal (slechts) een onderdeel/knooppunt is
Z.145 Natuurinclusieve Streekboerderijen Slabroek
licht toe wat de principes van de Brabantse permacultuur zijn.
ga na wat de opbrengsten zijn van de verschillende permacultuur-combinaties per
vierkante meter, en wat de mogelijkheden zijn op de Brabantse zandgronden. Hoe kan het
business model worden toegepast op bestaande bossen?

•
•
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Eervolle vermeldingen
Om uitdrukking te geven aan de rijkdom aan ideeën kent de jury aan vier bijzondere
inzendingen een eervolle vermelding toe.
De eervolle vermeldingen worden toegekend aan de inzendingen:
O.129 De Bosboerderij
O.131 NEO-RURALISATIE, niet terug naar 1850 maar vooruit naar 2050
Z.100 de Kippencoupé
Z.079 OpportuniTEA
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Bijlage

Bijlage 1
Verloop van de prijsvraag
Brood en Spelen On Tour, lancering website				
wo
Uitschrijfdatum 							do
Sluiting eerste vragenronde 						vr
Informatiebijeenkomst Klarenbeek (Oost)				
di
Informatiebijeenkomst Best (Zuid)					wo
Publicatie Eerste nota van inlichtingen 				
do
Sluiting tweede vragenronde 					
wo
Publicatie Tweede nota van inlichtingen 				
di
Informatiebijeenkomst Breda (Zuid)				
di
Informatiebijeenkomst Enschede (Oost)				
wo
Sluiting registratie deelname 					
ma
Sluiting inzendtermijn 						vr
Toetsing inzendingen							vr
Jurybeoordeling Bunschoten/Spakenburg				wo
Bekendmaking resultaat eerste ronde, Barneveld 			
wo

21-02-2018
01-03-2018
15-03-2018
20-03-2018
21-03-2018
22-03-2018
28-03-2018
03-04-2018
17-04-2018
18-04-2018
28-05-2018
01-06-2018
01-06-2018
20-06-2018
04-07-2018

Bijlage 2
Overzicht resultaat jurybeoordeling OOST (Gelderland / Overijssel)
In de rechterkolom is vermeld in welke ronde een beslissing is genomen over de inzending;
G=Gelderland, O=Overijssel e.v. = eervolle vermelding

O.007
O.008
O.009
O.011
O.014
O.016
O.017
O.022
O.025
O.028
O.031
O.036
O.043
O.049
O.052
O.055
O.060
O.065
O.066
O.067
O.070
O.071
O.075
O.086
O.091
O.092
O.097
O.098
O.099
O.101
O.112
O.114
O.115
O.122
O.127
O.129
O.131
O.143
O.147
O.148
O.154
O.155

Techlab
UITwerken
Ampsen - Naar een symbiotische exploitatie van de natuur
Proeftuin ingebed in gebied met te herontdekken DNA, zowel cultuurhistorisch als
ecologisch
Naar een nieuwe economie van duurzaamheid en gezondheid
Erf Van De Stad
De Verhalerij: verbinden in vergrijzing en leegstand
Boerderijk - De stal van de toekomst creëert winst voor iedereen
Weet wat je eet
Melk & Noot | een fijnschalig landschap
Functiemenging in de kernrandgebieden
Start-up Farm
Verborgen Landschap
All you can cr(eat)e
Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren
Levend Land Goed
Heideboerderij: natuurinclusieve landbouw in de praktijk
Beleef de geit
Van weiland naar Wij-land
De Zuidflank: Landgoed als aanjager van transitie
Bloeikracht
Samenleven doet overleven
sterboeren: sterren voor het landschap
Zelhemse Broek 2.0
Wat een eikels in het Twentse landschap
Twentse hoogtepunten
Land op Zeeg*
4\'33\'\' afscheidserf
30ste generatie?
Air bee and bee
Netwerken aan de IJssel
Buitenkansen
Foodparc
Het platteland terug naar de stad
Proeftuin Loenen: streekgedragen en natuurgedreven voedselproductie
De Bosboerderij
NEO-RURALISATIE, niet terug naar 1850 maar vooruit naar 2050
Nieuw Veldhuis
Gewoonweg SchitteRund
Twents Precisielandgoed
DeltaErven
Duurzaam kringloop denken: De zon laten regenen, voeden en wieden

3
3
2
2
3
3
1
1
G selectie
O selectie
1
O selectie
G selectie
1
G selectie
2
2
1
1
3
2
1
G selectie
2
O selectie
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
e.v.
e.v.
1
1
O selectie
1
1
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Bijlage 3
Overzicht resultaat jurybeoordeling ZUID (Noord-Brabant)
In de rechterkolom is vermeld in welke ronde een beslissing is genomen over de inzending; e.v. = eervolle vermelding
Z.012
Dichtbij huis / De nieuwe verbinding
Z.021
AgroNature Living Lab
Z.023
ZORG goed voor elkaar (subtitel: duurzaam samenleven op het platteland)
Z.024
Circulaire boerderij Beers
Z.029
Wat zouden we voor elkaar kunnen betekenen?
Z.033
Vallend Water
Z.035
SMAAKSTAAT
Z.040
Landscapes for Living
Z.041
Hedendaagse herder als (be)hoeder van het landschap
Z.042
De Natuurakker
Z.045
Educatieve Boerderij
Z.047
Wijstwater & whisky
Z.053
De Blauwe Campus - Deurne
Z.054
Klein Kladwijck: verbinding en bezinning op een Brabants boerenhof
Z.063
SmartBarns
Z.069
The Big Barn
Z.073
Buurtwerf Witteweg
Z.074
Vitaal Erf Landschot
Z.077
glampingdebosweide
Z.079
OpportuniTEA
Z.082
Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf
Z.085
Wroetplaats
Z.088
grijs worden in het groen, knipoog naar het verleden
Z.095
STAL-VAN-STAL-HALEN
Z.096
Beleef Biobased Broedplaats
Z.100
de Kippencoupé
Z.105
Best\\\'s nieuwe hart
Z.106
Mariaheide verbindt, zorg voor elkaar!
Z.107
Productief Peppelland
Z.108
HennepHub
Z.109
KloosterNu
Z.111
DE WEDERKEER VAN HET PASTORALE LANDSCHAP
Z.113
BuitenGoed de Bunders
Z.116
EEN 21E EEUWSE VERSIE VAN HET 18E EEUWSE ORNAMENTAL FARM
Z.123
Natuurlijk! beheer met kippen
Z.124
VINDEMIA
Z.125
Boer zoekt Waarde
Z.126
Casteren radicaal in beweging
Z.132
Blauwdruk Brabants Bijennetwerk
Z.133
de Vlinderboerderij
Z.134
Eeuwig leven
Z.135
rusten in het riet
Z.136
Cure
Z.138
Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant
Z.140
Proeftuin sfeer en meer
Z.141
lokale kleinschalige kracht
Z.142
Herstel van bodemvruchtbaarheid en opslag van CO2 door biochar uit schraallanden
Z.144
Arcadië in de Frontlinie
Z.145
Natuurinclusieve Streekboerderijen Slabroek
Z.152
Het geheugen van Brabant

1
3
2
selectie
3
4
selectie
3
1
selectie
1
3
2
1
2
2
1
1
1
e.v.
selectie
1
1
1
1
e.v.
2
6
selectie
6
2
selectie
1
2
1
2
1
1
1
2
2
6
1
selectie
1
1
1
1
selectie
3
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Bijlage 4
Deelnemers
OOST - Gelderland/Overijssel
Naam

Functie

Bedrijf

Techlab
O.007

Dennis Wenker

landbouwer/eigenaar Wenker Agro Wenker Agro

Maurice Houben

architect

DAAD Architecten

Janneke Godziejewski

grond- en gebouweneigenaar

Landgoed Kreil

Peter van Delft Westerhof

ontwerper

VDW Architecten BV

Annette Links

illustrator

zelfstandig

Alfred Scholten

agrariër

Mts Scholten-Oonk

UITwerken

O.008

Annelies Wiggers

agrariër

Mts Wiggers

Dennis Nijmeijer

ondernemer

HSF Logistics

Meili Xia

planoloog

zelfstandig

Ampsen - Naar een symbiotische exploitatie van de natuur
O.009

Marc van Weede

O.011

David Rademacher
architectuur / stedenbouw
Rademacher de Vries
Proeftuin ingebed in gebied met te herontdekken DNA, zowel cultuurhistorisch als
ecologisch
Sprokkereef
agro-ondernemer
Grondeigenaar
Thus
Ton Thus
landschapsarchitect
Landschapsarchitectuur
& Stedenbouw
Naar een nieuwe economie van duurzaamheid en gezondheid

O.014

Annette BrunninkhuisWeersink

projectmanager, grondeigenaar,
agrariër

Bureau Gezondheid
Dichtbij

Rob Hendriks

architect, directeur

DAAD Architecten
De Rökker

Marly Kiewik

grondeigenaar, agrariër
architect, herbestemming van
monumenten, ruimtelijk ontwerp
en begeleiding realisatie
adviseur sociale innovatie

Theo de Bruijn

lector duurzame leefomgeving

Sabine Koch

hulpboerin

grondeigenaar

Ampsen B.V.

Erf Van De Stad
Henk Kiewik
Richèl Lubbers

O.016

Kees Kloosterman

landschapsarchitect

Ingmar Schröder

kunstenaar

Jorrit Kiewik

expert food branche

Oliver Schostak

foodmarketeer

Jorg Hulshof

zorgprofessional

Richèl Lubbers
Architecten

De Verhalerij: verbinden in vergrijzing en leegstand

O.017

Janja Molemaker

grondeigenaar, organisatie
ontwikkeling adviseur

Fluvère
mens>kracht>organisatie

Henry Betting

architect

Betting Architect

Peter Davids

teamlid, bouwkundig ingenieur

Davids Advies en
Ontwerp Bureau

Johan Geerdink

teamlid, ontwerper groene buiten
ruimten

De Tuinen van Geerdink

Tobias Geerdink

teamlid, sociaal geograaf

Zorgboerderij D\'n
Aoverstep
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Boerderijk - De stal van de toekomst creëert winst voor iedereen
O.022

O.025

Margreet van Ginhoven

zorg-recreatie-agrarisch

Marc Eijkelkamp

architect

Boerderij de Kleine
Wildenberg
Roodbont Architecten

Marieke van Dijk
Weet wat je eet

strategisch ontwerp

idiotes

Vincent B. Wittenhorst

grondeigenaar/ondernemer

A.J.J. (Sander) Giesen

architecten

J.C. (Ank) van Maanen

grondeigenaar/ondernemer

Casper van der Veen

architecten

Natuurboerderij
Wittenhorst
Giesen Architectuur
Natuurboerderij
Wittenhorst
Giesen Architectuur

Melk & Noot | een fijnschalig landschap

O.028

Rick Huis in t Veld

boer | grondeigenaar

Ruud Dubbeld

landschapsarchitect

Charlotte van der Woude

landschapsontwerper

Lisan van der Wielen

landschapsontwerper

Berrie Klein Swormink

boer | grondeigenaar

Wim Bovendeerd

boer

De Melkbrouwerij
MTD
Landschapsarchitecten
MTD
landschapsarchitecten
MTD
landschapsarchitecten
Klein Swormink Rural
Business
Natuurboeren

Functiemenging in de kernrandgebieden
O.031

Chris Scholten

Grondeigenaar/bewindvoerder

n.v.t.

Margriet Snaaijer

RO en landschapsarchitectuur

Noordanus & Partners

Lonneke Borst

RO en landschapsarchitectuur

Noordanus & Partners

Vincent Overgoor

grondeigenaar

Decohof

Moon Brader

architectuur

Team O

Alexander Herrebout

landschapsarchitectuur

OTO Landscape

Wouter Spijkerman

Urban strategies and concepts

Ravenkop

Rayhaneh Farhoudi

Urban strategies and concepts

Ravenkop

Start-up Farm

O.036

Verborgen Landschap

O.043

O.049

Henny Roelofsen

landbouw

Marco Henssen
Hans Jungerius

architectuur
kunsten

Maatschap H.K.C.
Roelofsen-I. RoelofsenAntuma
radartoren architectuur
Hans Jungerius

Henk Wentink

agroforestry

HNK Kunst & Cultuur

All you can cr(eat)e
baron J.R. de Vos van
Steenwijk
Esther van der Tuin

grondeigenaar

Landgoed De Gelder

landschapontwerper

Eelerwoude B.V.

Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren
Wim Hekkert

O.052

landeigenaar

MTS Hekkert - Bettink

Judith van der Poel

landschapsarchitect

Niek Roozen

Agnes Schneiders

architect

AMS Architectuur

Melvin Kaersenhout

architect/conceptontwikkelaar

Studio Maek

Xiaoyu Xu

landschapsarchitect

Niek Roozen

Herman Hobbelink

ontwerper

Niek Roozen

Eline van de Veen

kwartiermaker groene projecten

Zin in Buiten

Peter Bisschop

conceptontwikkelaar

On(t)roerend goed

Henk Wansink

bestuurder van grondeigenaar

Stichting Het Anker

Elma-van Beek-Vlaanderen

adviseur duurzame stedenbouw

ELMA Stedenbouw

Levend Land Goed
O.055

31

Oldenzeel
Ronald Zeilstra

ontwerper duurzame stedenbouw

ZNDesign

Henk Wansink
Piet Moerkens

tuinder, pachter
bestuurder bewoners-stichting

VoF de Meander
Stichting Hogenenk

Ronnie Horstman

adviseur

Heideboerderij: natuurinclusieve landbouw in de praktijk

O.060

Corné Balemans

projectbeheerder

Staatsbosbeheer

Arnoud van der Wal

tuin- en landschapsarchitect

HAS Hogeschool

Marjo Baeten

management van de leefomgeving HAS Hogeschool

Rolf Kerkhof Morgot

bedrijfskunde agri-foodbusiness

HAS Hogeschool

Teunis Nijenhuis

agrarisch ondernemer

Teunis

Ria Fokkink

grondeigenaar

Biologische
melkgeitenbedrijf Groot
Windenberg

Harry Ehrenhard

contactpersoon/projectleider,
architect

Rombou

Herbert Oldehinkel

erfontwikkelaar

De Erfontwikkelaar

Henk Altena

contactpersoon/projectleider

Rombou

Beleef de geit

O.065

Van weiland naar Wij-land
O.066

Bernard Wentink

landbouw

Wilbert de Haan

architect

Landbouwbedrijf
Wentink
NEXIT architecten

De Zuidflank: Landgoed als aanjager van transitie

O.067

Max baron van Hovell tot
Westerflier

grondeigenaar

Frank Stroeken

landschapsarchitect

Ties Blaauw

adviesbureau ruimtelijke
ontwikkeling

Landgoed Grootstal
Wing Process
Consultancy B.V.
Wing Process
Consultancy B.V.

Idco Duijnhouwer

fysisch geograaf en ondernemer

ZZP

Joke Feenstra

ondernemer

Groeien op Grootstal

Lisanne Mosterd

grafisch ontwerper

OntwerpStudioLi

Susanne Lucassen

grafisch ontwerper

HOOGHTIJ

Marlies Leupen

strateeg, trainer en
gespreksleider)

MarliesLeupen

Miranda Reitsma

ontwerper stedenbouwkundige

Reitsmastedebouw

Sjoerd Cusveller

stedenbouwkundige/cultuur en
ruimte

CUSVELLER
cultuur&ruimte

Kien van Hovell tot
Westerflier
Bloeikracht

landgoedbeheerder/transitiecoach Landgoed Grootstal

Maatschap Visschedijk-ten
Voorde

grondeigenaar

Maatschap, boer

Arda van Helsdingen

landschapsarchitect

Arda van Helsdingen
Landschapsarchitectuur

Karina Hendriks

onderzoek, advies, ontwerp, proces
voor verbinden van landbouw,
Eet je Uitzicht!
voedsel, mens en landschap

Martine van Burgsteden

omgevingsmanagement en advies, verbinder en netwerk.

Eeckhof b.v.

Linda Willems

agrariër

mts willems

Anna Dijk

architect

Architect

O.070

Samenleven doet overleven
O.071
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Ludo Kemper

riskmanager

deelnemer

sterboeren: sterren voor het landschap
O.075

Dirk-Jan Schoonman

agrariër

Mariëtte Claringbould

landschapsarchitectuur

maatschap D-J & M.
Schoonman
tlu
landschapsarchitecten

Zelhemse Broek 2.0

O.086

Koen Jansen

grondeigenaar/ontwikkelaar

Jos van Eldonk

architect

Gerwin de Vries

landschap

Jan Nekkers

toekomststrategie

Rotij Grondontwikkeling
Oost/Roosdom Tijhuis
Common Affairs
Flux Landscape
Architects
Future Consult

Wat een eikels in het Twentse landschap

O.091

Anne-Jifke Haarsma

grondeigenaar

Batweter

Pauline van den Broeke

architect

Can you imagine

Liane Lankreijer

procesbegeleiding

Natuurlijk in je kracht

Bart Achterkamp

ecoloog
landschapsontwerp en
natuurfilosoof
landschapsontwerp

Woldhoes

Yvonne Cuijpers
Dyon Temming

Part of Nature
Het Buitenburo

Twentse hoogtepunten
O.092

Marlijn Scholten

recreatie

Ruben ter Harmsel

ontwerper

Lodges by Marlijn i.o.
architectenbureau
Studio.nl

Land op Zeeg*
O.097

A.J.H. Tolkamp
N.G.A. Strijland- van
Wensveen
4'33'' afscheidserf

grondeigenaar

Ab van Middelkoop

ondernemer

Tom Bullens
O.098

Irene Edzes

design & consultancy

stedenbouwkunde,
landschapsarchitectuur
architect, expertise:
omgevingspsychologie

Mts AJH en WJ Tolkamp
NIKE design &
consultancy BV
Maatschap
Natuurbegraven
Vollmer & Partners
Vollmer & Partners

Frank Rietveld

landschapsarchitect

Vollmer & Partners

Silvia van der Werff

student ruimtelijke ontwikkeling
Vollmer & Partners
en stedenbouw Saxion Hogeschool

30ste generatie?
O.099

K.J.H. Verveld

grondeigenaar

Maatschap \'t Derkink

M.G.H. Zeillemaker

ontwerp

Phi Architectuur

Mechteld Schwartz

grondeigenaar (particulier)

nvt

Anne Nijland

landschapsarchitectuur en
ruimtelijke planning

Royal HaskoningDHV

Air bee and bee
O.101

Netwerken aan de IJssel
O.112

fam. Hartmans

grondeigenaar / Boer

Rudie Hoogerland

ontwerp en advies

F.R.C. Foole

ontwerp en advies

de Blankemate
De Transformator /
RPHadvies
De Transformator /
Noorderlicht Architekten

Buitenkansen
O.114

Huib Blaisse

grondeigenaar, hobby boer

Sellink Nijhuis

Daan de Leeuw

architect

And The People
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O.115

Thieme Hennis

proces- en projectmanager

And The People

Joris Kramer

Human Centered Design

And The People

Foodparc
Leon Beijer

land- en tuinbouw

Klein Amerika

Joop Akkers

architect

Gerard Titulaer

land- en tuinbouw

N.C. Mak

food-concepten

Archon
Gebiedscoöperatie
Oregional
Linette Mak

Mieke van Dragt

zorgboerderij

De Viermarken

André Bijkerk

architectenbureau

Bijkerk c.s. tuin- en
landschapsarchitecten

Rolf Oldejans

overheid

gemeente Enschede

Gerrit Meutstege

belangenorganisatie

Stawel

Maarten Windemuller

bewonersorganisatie

Mark Nijenmanting

onderwijsinstelling

Gea Pereboom

voetbalvereniging

Stichting Het Wageler
AOC Oost, locatie
Enschede
RKSV EMOS

Gea Pereboom

basisschool

CBS De Zevenster

Het platteland terug naar de
stad

O.122

O.127

Proeftuin Loenen: streekgedragen en natuurgedreven voedselproductie
Vereniging
Esther Rust
bos en natuurbeheer
Natuurmonumenten
John Jansen
landschapsarchitect BNT
ViForis B.V.
Geert van der Veer

community based agriculture

Stichting Herenboeren NL

Ed van der Vorst

grondeigenaar

Welna BV

Thomas Dieben

architectuur

krft

De Bosboerderij
O.129

NEO-RURALISATIE, niet terug naar 1850 maar vooruit naar 2050

O.131

SijtseJan Roeters

agroforestry

Ymkje Van De Witte

landschapsarchitectuur

Ymkje Van De Witte

Maria van Maanen

tuinbouw
specialist community supported
agriculture
veehouder

Toekomstboeren

Marijtje Mulder
Ewoud Visscher

Toekomstboeren

Toekomstboeren
Toekomstboeren

Rene Verstraeten

tuinbouw / akkerbouw

Toekomstboeren

Klarien Klingen

freelance boer

Klarien Doet

Jaap Starkenburg

landerijen en landgoederen

st. IJssellandschap

Ellen Schild

architect

Groen + Schild BV

Peter Loeffen

projectcoördinator

Loeffen Advies

G.J. Mulder

agrariër

R. Postma

landschapsarchitectuur

Simone Koggel

agro&food met natuur en
recreatie

Landbouwbedrijf Mulder
ODIN
Landschapsontwerpers
Koe Safari Vechtdal
Hoeve

Nieuw Veldhuis
O.143

Gewoonweg SchitteRund
O.147

Twents Precisielandgoed
O.148

Max van Rechteren

grondeigenaar

Pieter Veen

architectuur
adviseur landbouw bodem water
ecologie

particulier
grondeigenaar
Circular Landscapes
Aequator Groen &
Ruimte

eigenaar

Vatenhandel GJ Stijf

Peter Sloot
O.154

DeltaErven
Renate Stijf-Klink
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Jeanne Dekkers
Architectuur B.V.
Gepco de Kruijff
toerisme
Dijk van een Delta
Colette Colinde van
STUDIO44X
designer
Weelden
Duurzaam kringloop denken: De zon laten regenen, voeden en wieden
Jeroen Neimeijer
grondeigenaar en varkenshouder
Varkensbedrijf Neimeijer
Maurits
landschapsarchitect
The Citadel Company
Chris Antuma
biologische teelt
bioakker
Jeanne Dekkers

O.155

architect

ZUID - Noord-Brabant
Naam

Functie

Bedrijf

Dichtbij huis / De nieuwe verbinding

Z.012

Henk en Horry KuijpersGouvernante

varkenshouderij

Kuijpers Farmers vof

Erik Vos

Creative development agency
marketing • interior • design •
architecture

Koolvis Studio

Joëlle Droppert

ontwerpbureau stedebouw en
landschap

UrbanSynergy

AgroNature Living Lab

Z.021

Marinus Pijnenburg

grondeigenaar / agrariër

Maatschap Pijnenburg
Pelsdierenfarm
Pijnenburg

Martijn Pijnenburg

grondeigenaar / agrariër

Pieter & Hans Peters

grondeigenaar / agrariër

melkveefokkerij en –
houderij C.M.J.B. Petersvan den Bosch

Laura de Bonth

ontwerpbureau voor landschap en
stedenbouw

Urban Synergy

Jolande de Jong

ontwerpbureau voor landschap en
stedenbouw

Urban Synergy

Ruud Tak, Noud v.d. Heijden
en Marijn Hartgerink

landschapsontwerp, planologie en
milieuadvies

BRO adviseurs in
ruimtelijke ordening,
economie en milieu B.V.

Jeroen Pijnenburg

project- & gebiedsontwikkeling en
vertegenwoordiging alle
particulier
grondeigenaren

ZORG goed voor elkaar (subtitel: duurzaam samenleven op het platteland)

Z.023

Frans van den Heuvel

grondeigenaar

Powertothepieper.nl

Agnes Michaila Schneiders

architectuur

Albert Sikkema

architectuur en stedenbouw

AMS Architectuur
BFAS Architectuur &
Stedenbouw

Kees Krijnen
Stan Krijnen

civiele techniek en
buitenontwerpen
civiele techniek en
buitenontwerpen

SNK Buitenprojecten
SNK Buitenprojecten

Circulaire boerderij Beers
Z.024

Z.029

Marco Smits

grondeigenaar
architectuur, stedenbouw,
Marco Vermeulen
landschap, onderzoek
Wat zouden we voor elkaar kunnen betekenen?

Tweelinden
StudioMarcoVermeulen

Toon Kanters

grondeigenaar / experimenteel
glastuinder Shop

Tuinbouwloonbedrijf
A.F.M. Kanters

Leander van Berkel / Harm
Arts

landschapsarchitect / advies
gebiedsontwikkeling

Pouderoyen Compagnons

Frank Hendrikx

mede-aanvrager

Mireille Winkelmolen

aanvrager

Agrarische Dagen
Someren (ADS)
Dorpsoverleg Someren-
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Mireille Winkelmolen

mede-aanvrager

Heide
SHop coöperatieve
dorpswinkel

Vallend Water
Z.033

Kees Mattheussens

grondeigenaar

particulier

Jos Cuijpers

architectuur en stedenbouw

Cuijpers Advies

John Stohr

ruimtelijke ordening

John Stohr Advies

G.J.M. van der Kaa

pluimvee en poeliersbedrijf

v.o.f. De Walnoothoeve(n)

Eva Pfannes

architectuur, stedenbouw

Ooze Architects

Bennie Meek

sociaal ontwerp

Studio Meek

Vincent Wittenberg

sociaal ontwerp

Vincent Wittenberg

Willem van der Kooi

grondeigenaar

Sparcs Ventures

Hans Oude Ophuis

landschapsarchitect

NXTlandscapes

SMAAKSTAAT
Z.035

Landscapes for Living
Z.040

Kyra van den Hil

ecologe/antropologe

-

Wilma van der Kooi

huiseigenaar

-

Hedendaagse herder als (be)hoeder van het landschap
Z.041

Maarten Pijnenburg

ondernemer

Stichting het Kempische
Heideschaap

Jeroen Sprangers

ontwerper

Folded Architecten

Jos Klessens

grondeigenaar

Joeri de Bekker

landschapsarchitect

Akkerbouwer
OVSL Oog voor
Schoonheid
Landschapsarchitectuur

Erwin van Woudenberg

lectoraat Innovatief ondernemen
met natuur

HAS Hogeschool

Bart van Ekkendonk

schapenhouderij

De Lachende Ooi

Marlies Rijken

landschapsarchitectuur

Ceciel Visser

natuur- en milieueducatie,
recreatie

Wim Kroot

natuur- en milieueducatie,
recreatie

John van Lierop

architectuur, bouwhistorie,
restauratie

RijkenVermaat
Stichting Educatieve
Boerderij Tilburg-Loon op
Zand
Stichting Educatieve
Boerderij Tilburg-Loon op
Zand
John van Lierop
architectuur |
bouwhistorie |
restauratie

De Natuurakker

Z.042

Educatieve Boerderij

Z.045

Wijstwater & whisky

Z.047

Dennis Hurkmans

grondeigenaar Bus 8, akkerbouw
& whiskyproductie

Distilleerderij De
Maashorst BV

Ezra Leeger

grondeigenaar Bus 8, akkerbouw
& whiskyproductie

Hein Koppens

architect

Netty van de Kamp

senior adviseur kunst & ruimte
BKKC

Distilleerderij De
Maashorst BV
Architectenbureau
Koppens
BKKC (Brabants
Kenniscentrum voor
Kunst en Cultuur)

Wil Snellen

landschapsarchitect &
kwartiermaker Unesco Geopark
Peelhorst

Bureau Kragten
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Noortje van den Elzen

designer in Rotterdam en
opgegroeid op Bus 16 - co-owner
trendlab, textile and material
development, graduate Design
Academy 2009

Studio Tomorrow

Sanne van den Elzen

fotografe & kunstenaar in
Amsterdam en opgegroeid op Bus
18 | graduate AKV St. Joost, Breda –
winnaar stipendium dialoog 2017
van Fotodok, Vrij Nederland en
Stichting Dialoog

Sannevandenelzen.nl

Paul van de Ven

bouwkundig ingenieur

Ventek Bouwkunde

Rimbaud Laperre

geohydroloog en promoveert
momenteel op de Peelrandbreuk
|Faculty of Science, Earth and
Climate, VU Amsterdam

Landslide

Sophie Duran

designer in Rotterdam - co-owner
trendlab, textile and material
development, graduate Design
Academy 2009

Studio Tomorrow

F.W.G. Louwers-Manders

grondeigenaar

Landbouwbedrijf
Louwers-Manders V.O.F.

B. Termeer

architect/ ontwerper

Bas Termeer Architect

E Meulendijks

ruimtelijk adviesbureau/ concept

De Blauwe Campus BEECKK Ruimtemakers

De Blauwe Campus - Deurne
Z.053

Klein Kladwijck: verbinding en bezinning op een Brabants boerenhof
Z.054

Anja Korst-de Bakker

grondeigenaar/projectleider

nvt

Laurien Korst

stedenbouwkundige,
landschapsontwerper

nvt

Klaas Oostendorp

sociaalpedagogisch hulpverlener

Welzijn Nederland

Dick van den Oever

vastgoedeigenaar

a.s.r. real estate

Pieter Stoutjesdijk

architect

TheNewMakers BV

Ernst Jonkers

toerisme

The Big Barn

Albert Vleer

architect

Studio Vleer

SmartBarns
Z.063

The Big Barn

Z.069

Luc Zweerts

sport

The Big Barn

Frans Kapteijns

biodiversiteit

Bteam Oisterwijk

Peter van den Heuvel

duurzame energie

Energieloze de Meierij

H. den Dekker

eigenaar

Chadema

C.C. Mudde

landschapsarchitect

Eelerwoude

J. van Schie

gebiedskenner

Grenzeloos VOF

M. van Hooft

landschapsontwerper

Eelerwoude

K. Koekkoek

adviseur en coördinator

Eelerwoude

Buurtwerf Witteweg

Z.073

Vitaal Erf Landschot
Z.074

Jan en Gerrie Willems

gezondheid

Arno Kolen

ontwerper

Gasterij en NatuurSpa
Landschot
Van den Hout & Kolen
architecten

glampingdebosweide
Z.077

Ronnie Maes

intensieve veehouderij

D.D. Bolier

architect

veehouderij/glamping
Bolier Ontwerp &
Bouwregie
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Raymond Oude Groen
OpportuniTEA
Marielle Swinkels
Z.079

Het ontwikkelen van recreatie &
toerisme
sociale ondernemer

Mirte van Laarhoven

landschapsarchitect en senior
ontwerper

Maarten van Vroonhoven

architect

Midpoint Brabant

ZorgtechnoService
OKRA
Landschapsarchitecten
BV
STRK

Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf
J.A.J. Braspenning

grondeigenaar

Ad Schoenmakers

architectuur/ruimtelijke ordening

Z.082

Floribras Garden Plants
Architecten Buro
Schoenmakers /
Schoenmakers Advies
Achtmaal

Wroetplaats

Z.085

Rob Denissen

melkveehouderij/landeigenaar

Piet van Meintjes hoeve

Ingolf Krusmann

architect en greenbuilding design.
Ecologisch bouwen, ontwerp en 3D ASK
plus uitwerking tot bouwfase

Vincent van Rijsewijk

advisering

SOOH

Paul van Rijswijk

ontwerper/kunstenaar

Paul van Rijswijk

grijs worden in het groen, knipoog naar het verleden
Hetty van Trijp
Z.088

grondeigenaar

Hoeve de Berg

Huub Oome

architect

ODM architecten

J.. Wagemakers

grondeigenaar

Hoeve de Berg

Jo Wagemakers-van Trijp

grondeigenaar

Hoeve de Berg

Chantal Verdonk

mede-ontwerper

Hoeve de Berg

STAL-VAN-STAL-HALEN
Z.095

Z.096

H.D. Thoonsen

grondeigenaar

Piet Tuin

organische architectuur

Wim Pothof
Beleef Biobased
Broedplaats
Piet Backx

organische architectuur

landeigenaar

Mo Bayo

architect

Yvon Zautsen

ontwerper

Els Backx

hbo docent filosofie

Architectenbureau
Acanthus
ontwerper

Richel Lubbers
Architecten
Zautsen-Lichtobjecten

de Kippencoupé
Z.100

Harro Wieringa

landschapsarchitect

Witteveen+Bos

Peter van Agt

grondeigenaar - pluimveehouder

Fladder Farm B.V.

voormalig melkveebedrijf

Grondeigenaar

Best's nieuwe hart
A.F.M. Scheepens
Z.105

P.E. van Beelen

ontwerper

Koolvis Studio

P.M. Rooijakkers

zelfstandig ondernemer

Snoeperij de Bonte Koe

C.M.O. Scheepens

jurist

------

Mariaheide verbindt, zorg voor elkaar!
Z.106

Z.107

Stefan Rovers

grondeigenaar

grondeigenaar

Stan Elings

landschapsarchitect

Elings landschap b.v.

Arjan van Dooren

planoloog

Reland adviseurs b.v.

Aart van Asseldonk

kunstenaar / designer

Atelier van Asseldonk

eigenaar perceel

particulier

Productief Peppelland
Frans van Boeckel
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Joost van der Waal

ontwerper

Architect

Job Wittens

hout

Peppelhout

melkveehouder

Van Genugten VOF

ondernemer

Maanvak B.V. | neovito

landschapsarchitectuur en
stedenbouw

Buro Lubbers

HennepHub
Frank van Genugten
Rob van Kaathoven, Robbert
van Kaathoven
Z.108

Marian de Vries

Architectenbureau
Werkstatt
Architectenbureau
Werkstatt

Raoul Vleugels
Niels Groeneveld
KloosterNu

Z.109

Ingrid van de Ven

agrarisch/recreatie

Kim de Greef

architect

Carina Pijnenborg

landschapsinrichting

Agri-kubus/Boerderij
Natuurlijk
Kim de Greef
Architectuur
Carina Pijnenborg
Landschapsinrichting

DE WEDERKEER VAN HET PASTORALE LANDSCHAP

Z.111

Rob van de Langenberg

grondeigenaar

Niké van Keulen

landschapsarchitectuur

Nicolas Lernouldt

landschapsarchitectuur

Lisa Franke

landschapsarchitectuur

Coöperatie Herenboeren
MTD
landschapsarchitecten
MTD
landschapsarchitecten
MTD
landschapsarchitecten

BuitenGoed de Bunders

Z.113

Joke van Dijk

locatie / grondeigenaar / mede
exploitant

Bjorn Hendriks

architect

Dick W. van de Kaa

projectinitiator / exploitant

Van Dijk Water
Management B.V.
Hendriks Architectuur
Studio
Gaaf Groen Wonen /
Innoforia

Een 21e eeuwse versie van de 18e-eeuwse ornamental farm

Z.116

Dorien Pessers

landgoedbeheer en -ontwikkeling

P. Verhoeff

landschapsarchitect

Stichting Landgoed
Baest
Stichting In Arcadië

R. van Immerseel

cultuurhistoricus

Stichting In Arcadië

R. Groenen

biologisch dynamische landbouw

De Beersche Hoeve BV

Marc Mulders

kunstenaar

Marc Mulders

Erik van den Berg

landschapshistoricus

Natuurmonumenten

Natuurlijk! beheer met kippen

Z.123

Ad van den Akker

biologische veehouderij &
consumentenverkoop

Biologische Boerderij Bos
& Akker

André van de Ven

architect

ANDRE VAN DE VEN
ARCHITECTEN BV BNA
OIRSCHOT

Erik van den Oord

ontwikkelaar nieuwe business
modellen

Ivanhoe Management

Jan Witmer

horeca

Guldenberg hotel

Peter van Agt

pluimveehouderij en stallenbouw

Fladderfarm

Joset Vermeer

grondeigenaar en ondernemer

De Sprankenhof

Nicole Maurer

architectuur

Maurer United Architects

agrariër - grondeigenaar

Henk Wiersma

VINDEMIA
Z.124

Z.125

Boer zoekt Waarde
Henk Wiersma
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Sebastian van Berkel

stedenbouw

MUST stedebouw

Renske Zengers

ruimtelijke economie

Peter van den Berk

beeldend kunstenaar / architect

Joost van Dijk

ontwikkelaar

Bureau Buiten
Kunstenstichting SintOedenrode
Kunstenstichting SintOedenrode

Ziega van den Berk

ontwerp landschap en openbare
ruimte

MUST stedebouw

Anne Nieuwenhuijs

ontwerp landschap en openbare
ruimte

MUST stedebouw

Casteren radicaal in beweging
Renze van Och
Z.126

landschapsarchitect

BRO

Wim van der Heijden

grondeigenaar

n.v.t.

Marloes Timmers

(landschaps)ontwerp, stedenbouw
BRO
en planologie

Toon Teurlings

nazaat Casterse molenfamilie

n.v.t.

Blauwdruk Brabants Bijennetwerk
Z.132

Lieke Abbenhuis

natuur & cultuur

Het Domein van Iedje

Paul de Roos

architectuur

Paul de Roos Architect

Erik Bretveld

natuurontwikkeling

Babako

Paul Maas

visualisatie

Paul Maas Illustratie

Eric Lamers

grondeigenaar

Tim Kort

landschapsarchitect en ontwerper

Lamers vof
Bureau B+B Stedebouw
en
Landschapsarchitectuur
BV

Robert Ceelen

adviseur natuur- en
landschapsbeheer

Monique van der Zanden

adviseur natuureducatie

Esther Vastrick

agro-ecologische landbouw

de Vlinderboerderij

Z.133

Natuur en Mens
De Wereldboom
Stichting Agrobosbouw
NL

Eeuwig leven

Z.134

Wieteke Brocken

eco social concept & design

Biologisch
melkveebedrijf Honus
J.D. Tump
landschapsarchitect
Aarde en Co

Pedro Schamp

adviseur ruraal erfgoed /
herbestemming / bouwkundig

Schamp Bouwkundig
Advies

Thijs Dolders

landschapsarchitect MSc.

Track landscapes

Leny van den Eijnden

grondeigenaar

Pepijn Schakenraad

architectuur

Natuurpoort de Peel
Architect regio Deurne /
Helmond

Johan van Zelderen

bio melkveehouderij

Jaap Dirk Tump

landschapsarchitect MSc.

rusten in het riet
Z.135

Cure
Z.136

Antonius Manders

grondeigenaar

Hans de Mare

architect

Artima bv
Mare Architectuur &
Advies

Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant
Z.138

Z.140

Bas Combee

eigenaar

R. de Visser

landschapsarchitectuur

Henk Antonissen

melkveehouderij

Maatschap Combee
Vista
landschapsarchitectuur
en stedenbouw
Stichting Duinboeren

agrarisch

Melis V.O.F.

Proeftuin sfeer en meer
Jan Melis
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Maarten Willems

architect
verandermanagement en
duurzame inkoop
onderwijs

F-Fort b.v.

Anne Melis

zorg

Melis V.O.F.

Riky Melis

agrarisch

lokale kleinschalige kracht
Ingrid van Berlo

agrarisch ondernemer

Hoeve Baerlo

Astrid Kepers-Koornberg

stedenbouwkundige

nvt

Dr. Ir. Jack E. Doomernik MM

lector Smart Energy
Expertisecentrum Duurzame
Innovatie

Avans Hogeschool

Jordie van Berkel-Schoonen
Marieke Melis

Z.141

Melis V.O.F.

Herstel van bodemvruchtbaarheid en opslag van CO2 door biochar uit schraallanden
Z.142

Henny Brinkhof

grondeigenaar natuurterrein

H.H.W. Derks

landschapsarchitect

Ketelwald BV
DLA+ Landscape
Architects BV

Arcadië in de Frontlinie
Guus van Roessel
Z.144

biologische melkveehouderij

De Dobbelhoeve

Hans van Engen

landschapsarchitect

StadGoedLandGoed

Jeroen Doorenweerd

schilder, beeldhouwer en
installatiekunstenaar

Jeroen Doorenweerd

Willem Hoppenbrouwers

bouwkundige

BA013

Natuurinclusieve Streekboerderijen Slabroek

Z.145

Frank van Beuningen

landbouw

Fonds Natuurinclusieve
Streekboerderijen

Pieter Veen

landschapsarchitect

circular landscapes

Sjef van Dongen

permacultuur

Fruitzforlife

Wilco de Zeeuw

landbouw

BoerInNatuur

Johan Martens

grondeigenaar

Hemelrijksche Hoeve

Moon Brader

architectuur

Team O

Alexander Herrebout

landschapsarchitectuur

OTO Landscape

Wouter Spijkerman

urban strategy and concept

Ravenkop

Rayhaneh Farhoudi

urban Strategy and concept

Jan Couwenberg

architectuur

Ravenkop
Jan Couwenberg
Architectuur

Het geheugen van Brabant

Z.152

Bakel
Z.157

Erwin van Leeuwen
Daan Bendel

projectleider
projectleider &
landschapsarchitectuur

Zorgboog
Hemelse Natuur
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Bijlage 5
Uitschrijver, partners en mede-initiatiefnemers
Uitschrijver
De prijsvraag is uitgeschreven door de Rijksoverheid, vertegenwoordigd door de
Rijksbouwmeester, Atelier Rijksbouwmeester.
Mede-initiatiefnemers
De prijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs.
Mede-initiatiefnemers zijn:
• Provincie Gelderland
• Provincie Overijssel
• Provincie Noord-Brabant
• Noord-Brabantse Waterschapsbond
• Groen Ontwikkelfonds Brabant BV
• ZLTO
• Gemeente Deurne
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
De mede-initiatiefnemers maken de prijsvraag mede mogelijk met kennis, financiële bijdragen
en personele inzet. De 22 gemeenten van de Taskforce VAB’s dragen ook financieel bij aan de
prijsvraag.
Partners
Een aantal partners draagt bij aan de uitvoering van de prijsvraag met kennis en ervaring.
Zij worden vooral ingezet in de tweede ronde van de prijsvraag ter ondersteuning van de
deelnemende teams.
De partners zijn:
• Wageningen Environmental Research (WUR)
• Kadaster
• Waterschap Rijn en IJssel
• Waterschap Vechtstromen
• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
De uitschrijver en mede-initiatiefnemers zetten zich in om lopende het prijsvraagtraject de
groep partners uit te breiden met relevante organisaties.
Organisatie
Het projectteam, onder leiding van Rutger Oolbekkink (Inbo), bestaat uit ambtelijke
vertegenwoordiging van de uitschrijver en Architectuur Lokaal.

