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Inleiding

Wij, Rotterdamse sociaal hoveniers en stadsland-
bouw-pioniers Daniël Opbroek en Rutger Henneman, 
hebben van onze organisatie GroenGoed een succes 
gemaakt. Onze levendige buurtmoestuinen produceren 
volop groenten, kruiden en fruit, vervullen een diversiteit 
aan maatschappelijke doelen en zijn niet weg te denken 
uit het welzijnswerk in de wijken waar wij actief zijn. Nu 
het voortbestaan van GroenGoed geborgd is, is het tijd 
voor ons pioniers om een volgende stap te zetten. 

We zijn gedreven om bij te dragen aan een duurzaam 
voedselsysteem en een rechtvaardige samenleving. 
Voortbouwend op ons stadse netwerk, onze ervaring met 
het telen van voedsel en met het aantrekken, binden en 
organiseren van grote groepen mensen, hebben we het 
volgende plan geformuleerd. We starten een voedsel-
producerend bedrijf, een ‘Moerderij’1 met de volgende 
ontwerpstrategieën. 

1  Ecosysteemherstel van het moeras en bos. Op het 
land dat we tot onze beschikking krijgen willen we 
het oorspronkelijke ecosysteem van bos en moeras 
herstellen. 

1  (‘Moer’ is een ander woord voor veen of drassig land)

2  Voedselproductie. We streven naar een optimale 
productiviteit per hectare. Dat doen we door gebruik 
te maken van de vele niches die ontstaan doordat 
we met reliëf gaan werken. In de verhoogde gebie-
den vind je zoal tamme kastanje, walnoot, fruit en 
scharrelend klein- en pluimvee. In de lager gelegen, 
waterrijke delen juist moerasteelteen zoals vis, vee-
voer, isolatiemateriaal en hout. 

3  Veel mensen. Op veel manieren trekken we men-
sen aan: een deel van het terrein richten we in als 
camping. De ‘moeras-beleving’ biedt allerlei moge-
lijkheden voor avontuur, sport en survival. Ook het 
groenten verbouwen op zich wordt een beleving 
waar mensen aan mee willen doen. Daarnaast 
kunnen mensen gebruik maken van de faciliteiten op 
het land voor bijvoorbeeld trouwerijen en zakelijke 
bijeenkomsten.

4  Economisch en maatschappelijk bestendig model 
voor het boerenbedrijf. Doordat we een multifunctio-
nele vorm van voedselproductie toepassen, creëren 
we op verschillende manieren economische waarde 
én ontstaat er ook ruimte voor een maatschappelijke 
en inclusieve vorm van bedrijfsvoering. 

Waarom en hoe we dit alles in de praktijk willen brengen 
gaan we in dit projectplan stap voor stap uitwerken. 

Wie zijn we?

Werk en gezin
Rutger Henneman (40) is samen met Maartje 
Hoeve naars (36). Zij hebben elkaar leren kennen in  
2002 tijdens hun studie geschiedenis. Onder tussen zijn 
ze samen vader en moeder van drie kinderen: Mies (8), 
Fos (5) en Roek (3). 

Daniël Opbroek (37) is getrouwd met Anne van 
Zessen (32). Zij ontmoetten elkaar op de 
werkvloer van de afdeling Neurologie in het 
Erasmus Medisch Centrum waar ze beiden 
vanuit de studie Geneeskunde een bijbaan 
hadden in het Studententeam. Getrouwd in 
2018 en sinds 2020 ouders van hun eerste 
kind: Elin (0). 

Anne en Maartje zijn beiden werkzaam als 
arts. Maartje werkt als vrijgevestigde zelfstan-
dige huisarts, momenteel werkzaam in het Oude 
Noorden, daarvoor in Bergschenhoek. Verder geeft ze 
les in anamnese en diagnostisch onderzoek bij de Genees-
kundeopleiding aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Anne werkt als afdelingspsychiater bij PsyQ, 
gespecialiseerd in de behandeling van psycho trauma. 

Anne en Elin

Rutger

Daniël
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Buurttuinen en stichting GroenGoed
Wij, Rutger en Daniël, werken sinds 2009 sa-
men aan de ontwikkeling van verschillende 
organisaties en buurt initiatieven. Samen 
nemen we een rijke achtergrond aan 
opleidingen en werkervaring mee. 

Daniël heeft in eerste instantie Beleid 
en Management in de Gezondheidszorg 
en daarna Geneeskunde gestudeerd aan 
het Erasmus MC in Rotterdam. Na het be-
halen van het doctoraal diploma van de ge-
neeskundeopleiding is hij zich professioneel 
gaan ontwikkelen in een in de loop van de stu-
dietijd gegroeide passie en interesse: het door 
gezamenlijk tuinieren samenbrengen van allerlei 
thema’s, zoals preventieve gezondheidszorg, ecologie, 
participatie en onderwijs. Voor inhoudelijke verdieping 
heeft hij een Permaculture Design Course en een aantal 
kleinere trainingen, zoals een Natuursprong training, af-
gerond. Verder is in de loop van de jaren door werken en 
autodidactisch leren brede ervaring opgebouwd op het 
vlak van organisatievaardigheden, lesgeven, tuinieren, 
ecologie en diverse bouwwerkzaamheden.
Rutger heeft zijn kennis en ervaring te danken aan een 
MSc diploma Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van 
Wageningen, gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek 
naar (agrarische) sociale bewegingen en zingeving, een do-
centenopleiding maatschappijleer en werkervaring in het 
middelbaar onderwijs.Ook zet Rutger zich in voor bredere 

samenwerkingsverbanden zoals Groen010. Op 3 februari 
2021 heeft Rutger het Edicitnet onderzoeksrapport ‘Naar 
een Rotterdams Netwerk van Groene (Voedsel)Initiatieven’ 
gepubliceerd.
Beiden zijn wij sinds 2010 werkzaam als zelfstandige 
sociale hoveniers, waarbij we tuinieren en de begeleiding 
van zelfbeheergroepen inzetten voor sociale en ecologi-
sche doeleinden. Sinds 2009 zijn we in totaal tien buurt-
moestuinen en eetbare parken begonnen, elk met eigen 
groepen deelnemers en vaste werkmomenten. In de loop 
van de jaren is er een uitgebreid netwerk van contacten 

met deelnemers, gemeentelijke instanties, buurtorgani-
saties, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en 
bewoners ontstaan. In de tuinen verbouwen we voedsel. Er 
is voldoende opbrengst om alle deelnemers ieder werkmo-
ment oogst mee naar huis te geven, en daarnaast delen we 
de overvloed van de tuinen met organisaties in de buurt 
die bijdragen aan armoedeverlichting, zoals welzijnspart-
ner SOL, de Pauluskerk en de Nico Adriaans Stichting.

In 2017 hebben we stichting GroenGoed opgericht. De 
oprichting van stichting GroenGoed heeft op verschillen-
de vlakken een sprong in de ontwikkeling gegeven. Er is 
een stevige organisatiestructuur opgezet en helder om-
schreven werkwijzen zijn gedocumenteerd. Met stichting 
GroenGoed worden de tuinen, de deelnemers en de or-
ganisatie achter de tuinen verder met elkaar verbonden. 
Die wederzijdse verbondenheid versterkt de operatione-
le en financiële veerkracht van de verschillende tuinen. 
En door de heldere manier van werken en toegenomen 
naamsbekendheid zijn er meer structurele samenwerkin-
gen ontstaan. Dat maakt het mogelijk om het potentieel 
van de tuinen nog verder te benutten. Zo zijn de tuinen 
nu middels de stichting ook stevig ingebed in het wel-
zijnsnetwerk van de buurt en hebben de tuinbegeleiders 
vanuit stichting GroenGoed een duidelijke signalerende 
en doorverwijzende rol. Deelnemers worden door andere 
vrijwilligers- en welzijnsorganisaties naar onze tuinen 
doorverwezen en we bieden structurele natuur- en 
milieueducatie aan. Op www.groengoedrotterdam.com 
is in woord en beeld te vinden wat we doen en met welke 

visie. Een aanrader is om de 20 minuten durende mini-
docu ‘Stilte in de Stad’ te bekijken, waarin goed in beeld 
is gebracht welke rol de tuinen spelen in het leven van de 
deelnemers.

In de loop van de jaren hebben we zo veel ervaring 
opgedaan met projectontwikkeling in een pioniersveld, 
organisatiestructuur, documentatie, groenontwerp en- 
onderhoud, welzijnswerk, educatie en het bijeenbrengen 
en begeleiden van groepen deelnemers. En is wat begon 
met een kleine buurttuin nu uitgegroeid tot een stevige 
organisatie met honderden betrokkenen en een flinke 
impact. Al met al divers en zinvol werk wat we met veel 
plezier en voldoening uitvoeren en waarbij we met ge-
paste trots naar de resultaten kunnen kijken.

Waarom nu buiten de stad?
GroenGoed is een succes en is niet meer weg te denken 
uit Rotterdam. De organisatiestructuren staan zo stevig 
dat GroenGoed er klaar voor is dat wij onze pioniersgeest 
verder volgen en een nieuwe stap zetten. Die nieuwe 
stap komt overigens niet plots uit de lucht vallen, maar is 
een langgekoesterde wens waarvoor de tijd nu rijp is.

Bij onze volgende stap willen we minder gelimiteerd zijn 
door de beschikbare hoeveelheid land dan in de stad. 
Om de stad te voeden zijn ook productieve ommelanden 
nodig. We willen onze ervaringen inzetten om significant 
bij te dragen aan nieuwe manieren van voedselpro-
ductie. Voor die stap is het ook nodig dat we ons meer 

Samen tuinieren in een GroenGoed buurttu
in
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onttrekken aan de tijdelijkheid van de stadse dynamiek 
die het aangaan van een langdurige band met de plek in 
de weg staat. Maar ook bepalend is voor de inrichtings-
mogelijkheden van het land: een walnootboom moet in 
ons nieuwe project tot volle wasdom kunnen komen. 
Het beeld dat we hebben bij onze nieuwe stap is ook dat 
onze jonge kinderen opgroeien op een plek waar ze van 
kunnen genieten en aan kunnen bijdragen, en die ze kan 
inspireren voor de rest van hun leven. 

Zo zijn er verschillende redenen die ons ook verder doen 
kijken naar een plek buiten het stadscentrum, waar we 
willen werken aan een plek waar sociale, ecologische en 
economische rijkdom zich over langere tijd kan ontwik-
kelen en waar vanuit weer de versterkende verbinding 
met de stad gezocht kan worden. GroenGoed en het 
netwerk wat we de afgelopen vijftien jaar hebben opge-
bouwd kunnen een sterke rol spelen bij die verbinding 
die we met onze nieuwe stap willen bereiken.

Doelen en aanpak

Ondanks haar vele verworvenheden, kent onze moderne 
geglobaliseerde wereld grote problemen waar we het 
hoofd aan moeten bieden. Wereldwijde ecologische 
destructie (klimaatverandering, uitputting van natuurlij-
ke hulpbronnen, uitsterven van soorten, degradatie van 
ecosystemen, milieuvervuiling), massale armoede en 
groeiende ongelijkheid zorgen voor grootschalig leed, 
schaarste, stress, depressie en betekenisloosheid, on-
derdrukking, geweld, vluchtelingenstromen en geopoli-
tieke instabiliteit.

In het streven naar een duurzame en rechtvaardige 
samenleving speelt de hervorming van de manier waarop 
we voedsel produceren een belangrijke rol. De landbouw-
sector draagt voor 14% bij aan CO2 uitstoot. Armoede kan 
gedefinieerd worden als een gebrek aan toegang tot land 
en haar producten. Zowel door de Nederlandse overheid 
als door de Europese Unie en de VN wordt erkend dat het 
voedselsysteem hervormd moet worden. Daarbij is vaak 
oog voor het samengaan van a) het verduurzamen van het 
voedselsysteem, b) voedselzekerheid en zelfs voedsel-
soevereiniteit (toegang tot voedsel), c) het betrokken ma-
ken van de samenleving/consument bij voedselproductie 
en d) het verbeteren van de economische positie van het 
boerenbedrijf. 

In onze aanpak is het hoogst haalbare de basis: we willen 
een boerenbedrijf ontwikkelen waarbij we op ons land de 
oorspronkelijke ecosystemen van Nederland, het bos en 
het moeras, herstellen en tegelijkertijd een zo groot mo-
gelijke voedselproductie willen ontwikkelen. Het meest 
diverse stukje natuur van Zuid-Holland verwezenlijken, 
dat tegelijkertijd maximaal waarde en diensten levert en 
ook nog eens heel direct zichtbaar en beleefbaar is. Die 
ambitie komt niet uit de lucht vallen maar is gestoeld op 
breed gedeelde inzichten in het wetenschappelijke en 
maatschappelijke domein. En natuurlijk op onze eigen 
ervaringen en opgedane kennis. Welke doelen horen er 
bij ons initiatief en hoe verwezenlijken we die?

1 Rotterdam en ommelanden verbinden
Lokaler dan het voedsel uit onze buurttuinen gaat het 
niet worden, maar om de stad te kunnen voeden met lo-
kaal, verantwoord geproduceerd voedsel zijn de tuinen in 
de stad niet voldoende. De stad is geen eiland op zich en 
kan niet zonder de verbinding met de ommelanden. We 
willen vanuit de omgeving van Rotterdam helpen de stad 
te voorzien van lokaal, gezond en verantwoord voedsel. 
We willen bijdragen aan het versterken en inzichtelijk 
maken van de onlosmakelijke verbondenheid tussen 
stad en platteland, tussen de boer en de consument.

2 Zorg dragen en opbouwen
We handelen vanuit de overtuiging dat we het heden niet 
ten koste moeten laten gaan van de toekomst. Integen-

Klim
m

en in het bos Photo by Annie Spratt on Unsplash
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deel, we willen zorg dragen, waarde toevoegen, opbou-
wen, zodat we de wereld beter achterlaten dan dat we 
haar aantroffen. Niet alleen lokaal, maar ook op globale 
schaal moeten we destructieve processen zoals klimaat-
verandering tegengaan en ervoor zorgen dat we ecologi-
sche rijkdom en veerkracht beschermen en versterken. 

3 Ecosysteemherstel
Bos is in onze gematigde klimaatzone een uiteindelijk 
climaxecosysteem. Zonder ingrijpen van de mens zal de 
natuurlijke successie van planten uiteindelijk resulteren 
in een bos. Het onderbreken van de natuurlijke successie 
kost energie en arbeid. We willen bijdragen aan het herstel-
len van bosecosystemen in gebieden die nu permanent in 
een vroeg stadium van de natuurlijke successie verkeren 
en een lage soortendichtheid kennen. Dat heeft allerlei 
voordelen, zoals toegenomen biodiversiteit en veerkracht, 
afvang en vastlegging van koolstof, opbouw van humus en 
een toegenomen vermogen van de bodem om voedings-
stoffen en water vast te houden. Een bos kent ook een 
hogere hoeveelheid biomassa per vierkante meter, en bij 
het gericht productief inrichten van het bos (daarover hier-
onder meer) kan dat eenzelfde en zelfs hogere opbrengst 
leveren van producten voor menselijk gebruik.

Ook Nederlandse wetlands vormen mondiaal gezien 
een uniek ecosysteem, met een hoog vermogen tot het 
afvangen uit de lucht en opslaan in het ecosysteem van 
koolstof. Een moeras slaat door het opbouwen van veen 
meer koolstof op dan een bos. Nu is het op veel plekken 

zo dat veengebied is gedraineerd om het land geschikt te 
maken voor landbouw of andere economische activitei-
ten. Het droogleggen leidt tot oxidatie en krimp van het 

veen waardoor de bodem daalt. In dit proces komt 
overigens ook een grote hoeveelheid Co2 vrij die 

wordt afgegeven aan de atmosfeer. Na verloop van 
tijd wordt de grondwaterstand weer bereikt en 
kan de hele cyclus van droogleggen, oxidatie en 
bodemdaling weer van voren af aan beginnen. 
Herstel van het veenmoeras kan deze vicieuze 
cirkel doorbreken. De aangroei van nieuw veen 
kan zorgen voor een einde aan bodemdaling en 
misschien zelfs het omkeren van dat eeuwenou-

de proces van ecologische destructie, met zelfs 
een hernieuwde bodemstijging tot gevolg. Her-

stel van het moeras zou een van de belangrij-
kere aspecten kunnen zijn van een strategie 

om de zeespiegelstijging in onze lage landen 
het hoofd te bieden.

4 Ecosystemen productief maken
Door overconsumptie en overpopulatie 
is de druk op landbouwgrond groot en 
worden bossen gekapt en wetlands droog-
gelegd. Daarom is het uitermate zinvol 

om kennis te ontwikkelen over hoe ecosys-
temen zowel ecologisch rijk als productief 

voor menselijke behoeften kunnen zijn. Door 
bossen en wetlands productief te maken sluiten 

landbouw en natuur elkaar niet uit. En hoeft onze 
Waterrijk veengebied in de Hoeksche Waard

W
alnoten uit een voedselbos, rijk aan eiw

itten, mineralen en vitaminen Photo by Shahab Yazdi on Unsp
lash
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consumptie niet ten koste te gaan van natuur. Dan wordt 
onze ecologische voetafdruk enorm verkleind en kan de 
productie van behoeften van de mens binnen de grenzen 
van de draagkracht van lokale en globale ecosystemen 
blijven. Zo kan ecosysteemherstel over heel de wereld 
samengaan met het produceren van voedsel en daarmee 
ook een rol spelen in het verlichten van armoede. Dat 
ecosysteemherstel en voedselproductie samen kan 
gaan (en zelfs productiever kan zijn dan monocultuur 
landbouw) wordt steeds vaker in theorie en praktijk 
bewezen. Met ons project willen wij bijdragen aan die 
groeiende kennis en praktijk.

5 Versterken plattelandseconomie 
We willen bijdragen aan een sterke plattelandseconomie 
en versterking van de ecologie, zowel in de stad als op het 
platteland. Het verschil in bevolkingsdichtheid tussen de 
stad en het platteland is groot. In de stad is de dichtheid 
zo hoog dat ruimte voor groen en natuur voortdurend 
onder druk staat, zo kennen wij ook uit onze dagelijkse 
praktijk. Op het platteland is het door een lage bevolkings-
dichtheid soms moeilijk om gezamenlijke voorzieningen 
rendabel en in stand te houden. Mensen vanuit de stad 
naar het platteland trekken en zoeken naar een schaal 
die tussen de stad en het platteland ligt kan de nodige 
voordelen opleveren, zoals ecologische en economische 
weerbaarheid, lokale waardecreatie en -distributie en 
werkgelegenheid. De ecologische waarde van grote op-
pervlakten aan monocultuurakkerbouw en veehouderij is 
vaak beperkt. Ecosysteemgebaseerde voedselproductie 

leidt tot toegenomen biodiversiteit, ecologische waarde, 
landschapsherstel en recreatie mogelijkheden.
Escalerende schaalvergroting van het boerenbedrijf en 
afhankelijkheid van een soms wispelturige markt brengt 
bedreigingen voor de volhoudbaarheid met zich mee. 
We willen door een diverse bedrijfsvoering, het stapelen 
van functies en waarden en het betrekken van mensen, 

werken aan een economisch en ecologisch bestendig 
model voor het boerenbedrijf van de 21ste eeuw.

6 Natuurcultuur
In de stad merken we dat het voor veel 

mensen, zeker ook kinderen, moeilijk 
is om natuur heel direct te beleven. 
Je moet de auto of de bus pakken 
om van de niet-natuur van de stad 
naar de natuur buiten de stad 
te gaan. Een dergelijke ervaren 
loskoppeling van mens en natuur 
heeft gemiste kansen, en soms 
ook negatieve effecten tot gevolg. 

Wanneer men zich wel dichtbij 
en verbonden met de natuur voelt 

brengt dat rust, stabiliteit en mentaal 
en fysiek welzijn. Het bewust zijn van 

deze waarde maakt los dat mensen zorg 
willen dragen voor de natuur, zowel in het 

bos buiten de stad als in het geveltuintje naast de 
eigen voordeur in de stad.
Door een plek te creëren waar de natuur volop tot haar 
recht komt en waar een diversiteit van mensen dat kan 
beleven, willen we mens en natuur dichter bij elkaar 
brengen en bijdragen aan een ‘natuurcultuur’.

7 Gezondheid 
Momenteel versterkt door de gevolgen van de lock-
down, maar ook daarbuiten een voortdurend aanwezig 

fenomeen met grote gevolgen: gebrek aan beweging 
en gezond eten heeft negatieve consequenties voor de 
gezondheid. We willen mensen uitnodigen om te bewe-
gen door aantrekkelijke wandelroutes en ruimte voor 
recreatie en sport te creëren. Ook het meedoen met het 
werken op het land is een actieve bezigheid. 
Het voedsel dat we produceren op ons land moet niet al-
leen vullen, maar ook voeden. Biologisch voedsel van een 
gezonde bodem is rijk aan voedingsstoffen die we nodig 
hebben voor een gezond lichaam en arm aan de stoffen 
die een gezond lichaam juist kunnen bedreigen, zoals 
residuen van pest- en herbiciden. Voor een betrouwbare 
en ziektevrije groei en opbrengst zetten we niet in op 
bestrijdingsmiddelen, maar op een gezonde, rijke bodem 
en een divers en veerkrachtig ecosysteem.
Niet alleen fysiek zijn er gezondheidsvoordelen. In de 
buurttuinen zien we welke positieve invloed er van 
natuur en werken op het land kan uitgaan op de mentale 
gezondheid en weerbaarheid. Het contact met andere 
mensen, het actief zijn en meedoen, de ontstressen-
de werking van groen: het draagt allemaal bij aan een 
gezonde geest in een gezond lichaam. En zeker ook een 
gevoel van zingeving, wanneer men bijdraagt aan een 
groter, positief geheel en je trots kunt genieten van het 
resultaat van je inspanningen.
We willen een plek en een werkwijze realiseren die 
optimaal ruimte geeft voor het behalen van deze gezond-
heidseffecten. Een plek waar je tot rust komt door actief 
te zijn.

Dicht bij de natuur 

Dicht bij de natuur Photo by Vanessa Garcia from Pexels
Photo by Vanessa Garcia from Pexels
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8 Educatie en bewustzijn
Wat we doen op het land inspireert en is het waard om 
gedeeld te worden. Documenteren en delen maakt het 
mogelijk om de opgedane ervaring en geleerde lessen 
ook op andere plekken toe te passen. Dat geeft positieve 
impactvergroting en dat zien we graag. Daarom willen we 
op verschillende manieren vastleggen en overdragen wat 
er op het land gebeurt.
Mensen kunnen bijdragen en meewerken aan de ontwik-
keling van het land, en in dat proces kennis en vaardig-
heden opdoen die ze verder kunnen verspreiden en toe-
passen. We willen educatieve routes maken zodat mensen 
het land en de natuur kunnen beleven en er tegelijkertijd 
kennis over kunnen opdoen. We zoeken gericht samen-
werkingen met scholen en andere organisaties, zodat kin-
deren het land kunnen beleven en al in een vroeg stadium 
natuur in hun normaalkader kunnen sluiten. Leren dat 
natuur iets voor je kan betekenen en dat het daarom goed 
is om natuur de ruimte te geven en er zorg voor te dragen, 
waar je ook bent. 
Niet alleen fysiek maar online delen we kennis en erva-
ring, door een informatieve website en filmpjes van het 
land en wat we daar doen. 
We willen ook samenwerken met universiteiten, na-
tuurorganisaties en ministeries zodat goed onderzocht 
kan worden wat de waarde en de effecten zijn van onze 
manier van werken. Er kan data verzameld worden over 
koolstofsequestratie en veenopbouw, over biodiversiteit 
en productiviteit. We onderzoeken wat wel en niet werkt, 
en wat wel werkt maken we reproduceerbaar.

9 Rechtvaardigheid
Duurzaamheid, ecologie en rechtvaardigheid zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. Zonder bestaans- en voedsel-
zekerheid voor iedereen zou een ecologisch volledig duurza-
me wereld niet compleet zijn. En een wereld waarin iedereen 
voldoende welvaart kent maar de gezamenlijke consumptie 
voorbij het opbrengend vermogen van het ecosysteem van 
de aarde gaat is ook niet houdbaar. Daarom is het van belang 
dat we met een integrale aanpak tegelijkertijd aan deze 
verschillende thema’s werken: werken aan het terugbrengen 
van de behoeften van de mens binnen de grenzen van de 
draagkracht van de aarde, werken aan een rijke ecologie die 
maximaal in staat is om leven mogelijk te maken, en werken 
aan zekerheid op toegang tot en een rechtvaardige verdeling 
van voedsel en andere behoeften van de mens.
We willen met ons land bijdragen aan voedselsoeverei-
niteit en armoedeverlichting. Zoals we dat gewend zijn 
met onze buurttuinen hebben we een sociaal-inclusieve 
bedrijfsvoering en organisatiecultuur. Iedereen, ook als 
je minder geld hebt, moet de gelegenheid hebben om het 
land te beleven. Inkomstenstromen uit verhuur aan be-
drijven, organisaties en mensen met voldoende middelen 
aan de ene kant maken het aan de andere kant mogelijk 
om financiële drempels voor het beleven van het land 
weg te nemen voor mensen met minder geld. Er hoeft 
geen hoofdprijs gevraagd te worden voor het voedsel en 
voor de educatieve en recreatieve activiteiten.
Het land is een plek voor verbinding en ontmoeting. Zo 
kunnen we ook in bredere zin organisaties faciliteren met 
sociaal-maatschappelijke doelstellingen.

Jong geleerd is oud gedaan Photo by Quinten Buijsse
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10 Verrijking voor de omgeving
Waar we ons bevinden willen we een positieve kracht 
zijn. Ons initiatief gaat geen eiland zijn, maar juist heel 
actief verbindingen zoeken met de omgeving. Zo kan ons 
land een verrijking zijn voor de omgeving op verschil-
lende manieren: we bieden divers en gezond voedsel, 
sociaal-culturele activiteiten, sport en spel, en een 
prachtlocatie zowel qua natuur als voorzieningen waar 
mensen uit de omgeving van mee kunnen genieten. 
Ook economisch voegt ons initiatief toe aan de omge-
ving door werkgelegenheid te creëren, mensen naar de 
omgeving te trekken en bedrijven en organisaties de 
mogelijkheid te bieden om de faciliteiten van het land te 
benutten.

Hoe bereiken  
we onze doelen?

Om invulling te geven aan de hierboven beschreven 
doelen willen we een veelheid aan activiteiten ontplooi-
en. Door een breed aanbod willen we het land optimaal 
benutten en waarde laten produceren, veel verschillen-
de doelgroepen aanspreken, activiteiten elkaar laten 
versterken en financieel-economische veerkracht en 
stabiliteit behalen.

Diverse inrichting van het land
Behalve dat biodiversiteit al een belangrijk doel op zich 
is, biedt een diverse inrichting van het land met ver-
schillende landschapstypes veel aanknopingspunten 
voor natuurbeleving, het ontplooien van activiteiten en 
het creëren van waarde. Laaggelegen drassig land en 
water partijen geven ruimte voor moeraslandbouw, hoger 
gelegen land juist voor fruit- en noten bomen. Reliëf in 
het land, misschien zelfs een educatieve, recreatieve 
en productieve ‘terp’, geeft het terrein een avontuurlijk 
karakter, stromend water trekt spelende kinderen aan.
Open gebieden wisselen af met bos(randen) en water-
partijen. Daar waar water en land elkaar ontmoeten, en 
op de grens van ecosystemen, daar is het meeste leven 
te vinden. 

Boslandbouw
In een bos wemelt het van leven, interacties en syste-
men. Behalve de ecologische rijkdom die een divers bos 
zo inherent in zich huist kan een bos ook veel andere 
waarden en diensten leveren: voedselproductie (zoals 
noten, paddenstoelen, fruit en honing), brand- en bouw-
hout, biomassa voor compostering en productie van 
potgrond, beschutte verblijfplekken voor mens en dier, 
en ruimte voor sport en spel. Een groot deel van het land 
wordt dan ook ingericht als bossysteem.
We streven naar zoveel mogelijk aanplant en groei van 
verschillende productieve gewaslagen. We leggen voed-
selbossen aan, met met name tamme kastanje, walnoot 
en fruit. Daartussen laten we eerst klein- en pluimvee 
scharrelen, later introduceren we mogelijk ook oude 
rassen varkens en koeien.
Daarbij staan we wel open voor enige specialisatie. Als 
blijkt dat we een project kunnen ontwikkelen met bij-
voorbeeld de verwerking van tamme kastanjes tot meel, 
of er veel lokale vraag is naar kleinfruit, zullen delen van 
het terrein eerder lijken op een tussenvorm tussen een 
voedselbos en een agrosilvicultuur systeem.

Moeraslandbouw (paludicultuur)
Aangezien we ons initiatief vorm willen geven in de 
omgeving van Rotterdam kunnen we ervan uitgaan dat 
we met natte veengrond te maken gaan krijgen. Niet het 
grondwaterpeil verlagen om de grond geschikt te maken 
voor gangbare landbouw, maar juist werken vanuit de be-
staande conditie van het land kan waardevolle resultaten 

Verse w
aren op de markt Jonah Pettrich on Unsplash
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en informatie opleveren op het gebied van het 
opbouwen van veen, tegengaan van bodem-
daling, herbebossen en het productief ma-
ken van veen- en moerasgrond. We brengen 
reliëf aan zodat hogere delen afwisselen 
met waterwegen, visvijvers en zwemvij-
vers. De waterrijke gebieden excelleren in 
het produceren van organisch materiaal 
en daarom planten we veel gewassen aan 
die floreren in waterrijke gebieden, zoals 
wilg, es, riet, bamboe en lisdodde. Dat 
organisch materiaal oogsten we en kan ter 
plekke worden gebruikt voor veenopbouw, 
maar kan ook worden geoogst voor andere 
doeleinden, zoals isolatiemateriaal, gebruiks- en 
brandhout en veevoer. We benutten de waterrijke 
gebieden voor het groeien van eetbare waterplanten, 
het kweken van vis, bamboe-eilanden en zwemmen in 
natuurlijk zwemwater. Voor de teelt van groenten, fruit, 
kruiden en paddenstoelen experimenteren we met 
‘drijvende bedden’, geïnspireerd door oude vormen van 
landbouw in Latijns-Amerika en Mesopotamië. 
Als resultaat, maar ook juist voor het faciliteren, van het 
proces van veenopbouw willen we onderzoeken of het 
mogelijk is om de grondwaterstand juist te verhogen.

Tuinbouw
Een deel van het land wordt gebruikt voor de intensie-
vere teelt van met name één- en tweejarige gewassen. 
Ook hier wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke 

soortenrijkdom van bloemen, kleinfruit, groenten en 
kruiden. Zoals in onze buurttuinen werken we met een 
mengvorm van combinatie- en wisselteelt. Zo benutten 
we zoveel mogelijk de voordelen van een poly cultuur, en 
behouden we tegelijkertijd een overzichtelijke structuur 
en teeltplan. Dat maakt het mogelijk om ook in de tuin 
te kunnen werken met beginnende tuinders voor wie het 
soms te overweldigend is om in een volledige, kennis-
intensieve polycultuur te beginnen. 

Veenmoeras productief maken: schetsideeën

Goede oogst is een goede dag
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Pluktuin
Een mooie en populaire vorm van mensen betrekken bij 
het land en de producten van het land is een pluktuin, 
waar mensen zelf bloemen, kruiden en groenten kunnen 
oogsten.

Dieren
In een divers en veerkrachtig ecosysteem horen ook die-
ren thuis. Dieren laten de plek tot leven komen en kun-
nen een mooie en belangrijke rol spelen in het efficiënt 
gebruiken van natuurlijke hulpbronnen (het gebruiken 
van gras, kruiden en boomblad als veevoer), het sluiten 
van kringlopen (gezonde dierenmest helpt in goede 
composterings- en bemestingsprocessen), bestuiving 
(zowel op eigen land als daarbuiten) en plaagbeheersing 
(zoals kippen die schadelijke insecten in de boomgaard 
opruimen). En als bonus: melk, honing, eieren en wol. 
Het ondersteunen van dieren is ook een doel op zich. 
Bijen, vogels, amfibieën: talloze diersoorten staan onder 
druk door het wegvallen van een geschikte leefomgeving 
en voldoende voedselaanbod. Daar doen we wat aan 
door voedsel en habitat te bieden waar we kunnen. 

Verwerken
Producten die van het land komen kunnen verder ver-
werkt worden. Te denken valt aan het maken van kaas, 
jam, limonade, meel, het drogen van kruiden, theemeng-
sels, laurier en paddenstoelen, en het maken van produc-
ten met hout uit het bos, zoals meubels en lampen.

We maken een werkplaats waar we op gepaste schaal 
het hout van het land kunnen verwerken tot planken 
en balken voor constructiedoeleinden.

Distributie
De ervaring leert dat er bij goedlopende produc-
tie al snel sprake is van overvloed. De oogst van 
het land kan op verschillende manieren worden 
gedistribueerd: verkoop, beloning aan deel-
nemers die bijdragen aan de ontwikkeling van het 
land, en als donatie aan projecten die zich richten 
op armoedeverlichting. Bij verkoop kan gedacht 
worden aan doelgroepen zoals mensen die recrea-
tief verblijven op het land, passanten zoals fietsers en 
wandelaars, en mensen die worden bereikt door bredere 
distributie via (streek)winkels. De netwerken die we van-
uit ons huidige werk hebben in Rotterdam kunnen hierin 
ook een waardevolle rol spelen.

Educatie
De diversiteit aan activiteiten en inrichting van het land 
biedt veel aanknopingspunten voor overdracht van ken-
nis en ervaring. Zo kunnen er onderwijslijnen, workshops 
en meewerk- en scoutingprogramma’s worden opge-
zet rond thema’s als ecologie, voedsel verbouwen en 
natuurlijk bouwen. Door educatie aan te bieden kunnen 
leergierige en energieke doelgroepen van alle leeftijden 
betrokken worden.

Bouwprojecten waarbij gebruik gemaakt wordt van 
natuurvriendelijke bouwmethoden (zoals bouwen met 
volhout, stro en leem en concepten als passief- en aarde-
huizen) laten zien dat er veel interesse is bij vrijwilligers 
om mee te helpen en te leren van het proces. Indien er 
zorg wordt gedragen voor een goed georganiseerd aan-
bod van voorzieningen en begeleiding kan er een weder-
zijds versterkende samenwerking ontstaan. Deelnemers 
doen kennis en ervaring op, en het land heeft baat bij de 
extra inzet en menskracht.

Kippen bij de fruitbomen Photo by Skylar Jean on Unsplash

Leren door te doen en mee te maken 

Leren door te doen en mee te maken Photo by Quinten Buijss
e

Photo by Quinten Buijss
e
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Natuurbeleving
Activiteiten kunnen ook gericht zijn op het beleven van 
het land en het op je in laten werken van de natuur en 
de rust om je heen. Rondleidingen, speurtochten, een 
blotevoetenpad, meditatie, of er gewoon zijn en de rust 
benutten voor een goed gesprek. We maken van het 
hele landschap een beleving, met mooie paden door het 
moeras en het bos.

Sport
De natuur kan je ook heel actief beleven: hutten bou-
wen, spelen in de modder, een parcours met natuurlijke 
sporttoestellen, een klimbos, slingertouwen (idee van 
Mies) en een mtb-baan. Ook voor sporten zoals volleybal 
en tafeltennis (fanatieke hobby van Daniël) kan ruimte 
gecreëerd worden. Dit biedt sportmogelijkheden voor 
zowel degenen die recreatief op het land verblijven als 
voor (de jeugd uit) de omgeving.

Verblijf en recreatie
Een andere mooie manier om mensen te betrekken bij 
en te laten delen in het beleven van het land is door 
mogelijkheden voor verblijf en recreatie te bieden. Ver-
blijfsruimten kunnen gerealiseerd worden doordat ze het 
eindresultaat zijn van de workshops natuurlijk bouwen. 
Dergelijke kleinschalige verblijven kunnen worden ge-
bruikt voor kortdurend verblijf van mensen die bijdragen 
aan de ontwikkeling van het land, of worden verhuurd 
aan betalende gebruikers. 

Verder kan er op het land gekampeerd worden. Natuurkam-
peerterreinen zijn erg in trek en kunnen het gehele jaar ver-
zekerd zijn van goede klandizie. Op overzichtskaarten van 
natuurlijke kampeerplekken is de omgeving van Rotterdam 
een vrij lege plek. Een goede reden om het aanbod uit te 
breiden door natuurlijke kampeerplekken te creëren op het 
land. De inrichting van het land kan zo ontworpen worden 
dat er uitsparingen en beschutte plekken zijn die het verblijf 
een hoog natuurbelevingsgehalte geven.
En natuurlijk is het mooi om het terrein met het oog op 
kinderen te voorzien van allerlei avontuurlijke speelele-
menten, zoals loopbruggen, waterlopen, hutten, kruip-
buizen, klimrekken en mooie klimbomen.

Evenementen
Vanuit eigen ervaring weten we hoe mooi het is om te 
trouwen op een natuurlijke plek, waar de bruiloftsgasten 
samen eten aan een lange houten tafel en de kinderen met 
blote voeten in het zand spelen. Maar ook uit eigen erva-
ring weten we hoe moeilijk het toch was om zo’n plek te 
vinden. Mooi zou het zijn als we een dergelijke plek kunnen 
bieden, voor bruiloften, maar ook andere evenementen die 
passen bij het natuurlijke van de omgeving, zoals school-
reisjes en evenementen op het gebied van kunst, muziek 
en cultuur. Zoals bij alle gebeurtenissen waar grotere 
groepen mensen samenkomen is een degelijke organisatie 
en vormgeving van belang om overlast te voorkomen.

Natuur als speeltuin Photo by Anete Lusina from Pexels

Bruiloft in het groen
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genieten en gebruik zullen maken van de plek. 
Deze doelgroep kunnen we bereiken door ons 
zichtbaar te maken in netwerken rond natuurlijk 
kamperen in het groen en rustige plekken te 
bieden om te verblijven.

-  Gezinnen met kinderen. Omdat het mooi is om 
juist al bij kinderen de verbinding met en waarde-
ring voor de natuur te stimuleren. Bovendien kan 
het voor de ouders erg aangenaam zijn om er tus-
senuit te zijn op een plek waar hun kinderen genoeg 
te spelen hebben en leeftijdsgenoten treffen om mee 
te spelen. Voor deze doelgroep is het belangrijk dat er 
voldoende faciliteiten en prikkels voor de kinderen zijn.

-  Mensen uit de stad. In onze huidige dagelijkse 
praktijk zien we veel kinderen, maar natuurlijk ook 
volwassenen, die leven en opgroeien met een mini-
male hoeveelheid groen in hun omgeving. Vaak zien 
we dan ook dat het aan middelen, mobiliteit of soms 
gewoon inspiratie ontbreekt om groen buiten de stad 
op te zoeken. Door bijvoorbeeld betaalbaar kampe-
ren aan te bieden, of uitstapjes voor kinderen uit de 
stad te organiseren, kunnen we ook mensen uit de 
stad aan groene ervaringen helpen.

-  Consumenten. Het land zal op verschillende manie-
ren producten opleveren die via goed georganiseer-
de distributie bij consumenten kunnen belanden en 
daarmee bijdragen aan de financiële stabiliteit van 
de plek. Consumenten kunnen bereikt worden door 
ons aan te sluiten bij bestaande distributiekanalen 
zoals Rechtstreex en Etsy. Verder kunnen we via onze 
huidige contacten in de stad ook zelf direct leveren. 

En natuurlijk worden mensen uit de omgeving en 
passerende fietsers en wandelaars uitgenodigd om 
een kijkje te nemen in een winkeltje waar producten 
van het land aangeboden worden.

-  Huurders van de faciliteiten. Hierbij denken we 
vooral aan twee doelgroepen. Ten eerste mensen die 
ruimte willen huren voor het vieren van gebeurtenis-
sen zoals bruiloften, familiefeesten en verjaardagen. 
En ten tweede aan bedrijven en andere zakelijke 
contacten die ruimte willen huren als rustige kan-
toorplek in het groen, voor teambuilding en voor 
brainstormsessies. 

-  Sporters. We willen het land zo inrichten dat het 
uitnodigt tot activiteit. Dat kan zowel spontaan en 
op het individu gericht door een sportparcours aan 
te leggen, maar ook door sportactiviteiten aan te 
bieden in georganiseerd groepsverband.

Verhuur
Werkplekken in het groen, een groene omgeving voor brain-
stormsessies en teambuilding: er is behoefte aan en wij 
kunnen er ruimte voor bieden door groene, rustige plekken 
te bieden die zijn voorzien van de benodigde voorzieningen 
zoals stroom, WiFi en catering. Een dergelijk aanbod heeft 
een economische functie, zowel voor de bedrijven die 
gebruik maken van deze mogelijkheden, als voor de plek 
zelf waarvoor de inkomsten uit deze verhuur bijdragen aan 
financiële zekerheid en langetermijnstabiliteit.
 
Doelgroepen 
Door gericht verschillende doelgroepen aan te spreken 
kan het land en de mogelijkheden breed benut worden. 
Verbindingen tussen verschillende groepen kunnen 
worden gemaakt, en het een kan het ander mogelijk ma-
ken: als er extra inkomsten zijn door de bedrijfs activiteit 
‘verhuur van groene werkplekken’ kan er aan de andere 
kant goedkoop kamperen voor mensen met een smalle 
beurs mogelijk worden gemaakt. Hieronder een aantal 
doelgroepen die we graag op het land zien en waar we in 
ons ontwerp van inrichting en activiteiten rekening mee 
houden. Overigens geen uitsluitende lijst: uiteindelijk is 
iedereen welkom om mee te doen en mee te genieten. 
Ook kunnen zich in de loop van de tijd kansen voordoen 
waardoor de focus kan verschuiven.

-  Natuurgenieters. We willen graag mensen bereiken 
die een liefde en waardering hebben voor de na-
tuur en daarom op een respectvolle manier zullen 

Genieten van de rust Photo by Rachel Claire from Pexels

Verhuur voor familiefeesten
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zijn hoe minder ruimte binnenshuis er nodig is. De woon-
ruimte, bestaand of nieuw, mag voldoen aan minimale 
eisen van luxe en omvang. Dat betekent dat een relatief 
beperkt deel van het beschikbare budget naar woon-
ruimte hoeft te gaan en er meer overblijft voor aanschaf 
van en investeren in land.
Het ontplooien van de economische activiteiten zal 
hoofdzakelijk door Daniel en Rutger gebeuren. Maar wij 
kunnen het niet allemaal alleen, en bovendien is het veer-
krachtiger om extra kracht en expertise te betrekken. Er is 
in eerste instantie ruimte voor in ieder geval twee werkne-
mers. Daarvoor zijn wij in gesprek met mogelijke kandida-
ten. We streven ernaar dat het ook voor hen mogelijk is 
om op het land te kunnen wonen, voor optimale binding 
met het initiatief en langdurige betrokkenheid. 
Uit eigen ervaring met een inwonende oma weet Daniël 
hoe bijzonder, onderling respectvol en leerzaam het kan 
zijn als meerdere generaties met elkaar wonen en leven. 
Vanuit dat beeld lijkt het ons erg mooi als ook onze ouders 
op het land kunnen wonen. In ieder geval één ouderpaar 
beschouwt dat op dit punt als een serieuze optie. 
Op het grensvlak van recreatief verblijf en permanente 
huisvesting zou het mogelijk kunnen zijn voor mensen 
om voor langere tijd te verblijven in een kleinschalig 
onderkomen naar het concept van een tiny house.

Koop en financiële ruimte
In de stad worden we voortdurend geconfronteerd met 
toenemende vluchtigheid en tijdelijkheid, geïllustreerd 
door pop-up en flexconstructies. Binnen die context is 
het moeilijk om initiatieven met een langetermijnvisie 

Wat is er nodig?

Land
Voor voldoende ruimte om te wonen, economische 
activiteiten te ontplooien, infrastructuur en natuurinrich-
ting is 8 tot 20 hectare grondoppervlak nodig. Voor een 
optimale schaal is 15 tot 20 hectare nodig. Acht hectare, 
evt. met zicht op toekomstige uitbreiding en opschaling, 
is het minimale grondoppervlak waarop ons initiatief 
gerealiseerd kan worden. 
Het bodemtype en de grondkwaliteit is van ondergeschikt 
belang. Omdat we willen werken vanuit de bestaande 
bodemcondities en omdat we graag werken aan herstel 
en regeneratie hoeft het land niet in optimale conditie te 
verkeren, zolang er geen sprake is van verontreiniging die 
beperkingen geeft voor het gebruik van het land. 
Om de verbinding met de stad en onze huidige projec-
ten te kunnen leggen zoeken we een locatie binnen een 
radius van een half uur autorijden vanaf Rotterdam. 

Woonruimte
De deur van je huis uitstappen en direct aan de slag met 
je omgeving, dat is een wensbeeld geworden na jaren-
lang van tuin naar tuin te bewegen, verspreid door de 
stad. Daarom is het van belang dat het voor onze twee 
gezinnen in ieder geval mogelijk is om op het land te 
wonen. Er moet dus voldoende woonruimte aanwezig 
zijn voor twee gezinnen, of de ruimte bestaan om twee 
huizen te bouwen. Hoe meer ruimte er is om buiten te 

we trekken mensen aan die vrijwillig of in ruil voor een 
niet-financiële waarde willen meewerken op het land. 
Het belangrijkste deel van ons verdienmodel concen-
treert zich op het aantrekken van mensen, bedrijven en 
organisaties die betalen voor hun verblijf, rondleidingen, 
activiteiten en/of voor het huren van faciliteiten. 
Ook sluit onze ultra-ecologische benadering aan bij lan-
delijke en Europese doelstellingen waardoor we aanslui-
ting kunnen vinden op subsidies voor natuurbeheer en 
koolstofvastlegging. 

-  Meewerkende leergierigen. Via platforms zoals 
WWOOF is het mogelijk om mensen te bereiken die 
tegen een vergoeding zoals kost en inwoning bereid 
zijn mee te werken aan het land. Veelal zijn dit jonge-
ren die zich in een oriënterende en verdiepende fase 
van het leven bevinden. Wij willen ze graag zinvolle 
kennis en ervaring aanbieden, en voor het land is 
het fijn als er extra mensen zijn die de handen uit de 
mouwen komen steken.

Financieel gezond
Om een langetermijninitiatief met een langetermijnvisie 
te doen slagen is het ook van belang dat er sprake is van 
een financieel veerkrachtige en stabiele situatie. Met 
dat doel willen we breed inzetten op verwaarding van de 
producten en diensten die het land kan leveren. Verkoop 
is mogelijk van de producten van het land, zoals voedsel, 
hout en isolatiemateriaal. Door producten van het land 
te verwerken tot hoogwaardiger producten, zoals meel, 
gedroogd fruit, meubels en lampen, voegen we waarde 
toe. Door zoveel mogelijk directe verkoop in bijvoorbeeld 
streek- en campingwinkel kan de marge beter zijn dan bij 
distributie via grote tussenhandelaren. 
Naast het genereren van inkomsten draagt het minimali-
seren van de kosten ook bij aan de financiële zekerheid. 
Door zoveel mogelijk circulair en zelfvoorzienend te 
werken en eerder arbeid dan geld te investeren voegen we 
zelf zoveel mogelijk waarde toe en kunnen we de kosten 
minimaliseren. We gebruiken hout van eigen land, zeven 
onze eigen potgrond, zaai- en plantgoed kweken we zelf, 

Bezoekers tijdens een rondleiding
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programma ‘Rotterdam de boer op!’ en verschillende 
aanbieders van lokale groenten- en fruitpakketten. Steeds 
meer wordt niet schaalvergroting, maar multifunctionele 
vormen van landbouw gezien als de realistische toekomst 
van het boerenbedrijf. Daarmee is de verwachting dat de 
context waarin we opereren blijvend en zelfs toenemend 
gunstig zal zijn.

Grond divers en efficiënt benutten
Door verschillende mechanismen is land in Nederland, 
en zeker ook in Zuid-Holland, schaars en duur. Dat maakt 
het er niet makkelijker op om de benodigde grond voor 
ons initiatief te vinden. Toch is die schaarste ook juist 
een argument voor het mogelijk maken van ons initiatief. 
Juist wanneer grond schaars is, is het van belang dat de 
beschikbare grond door gesta-
pelde functies divers en 
efficiënt benut wordt. 
We hopen erop dat de 
sociaal-maatschap-
pelijke, ecologische 
en economische 
meerwaarde van 
ons initiatief het 
mogelijk maakt 
een plek te vin-
den waar we ons 
initiatief werkelijkheid 
kunnen maken.

Is het initiatief  
realistisch?

Realistisch door ambitie
Ons initiatief is ambitieus in diversiteit en in schaal. Toch 
maakt dat het niet onrealistisch, integendeel, die ambitie is 
nodig. Integrale problematiek vraagt om integrale oplos-
singen. Resultaat wordt behaald door in samenhang aan 
een breed scala van aspecten te werken. Een diverse aan-
pak brengt veerkracht en flexibiliteit in de bedrijfsvoering 
en de ontwikkeling van het land met zich mee. Bovendien 
komt in dit initiatief alles samen wat wij mooi en belangrijk 
vinden, en dat betekent maximale inzet en motivatie. Het 
pionieren met stadslandbouw in hartje Rotterdam heeft 
ons kennis, ervaring en inventiviteit gebracht die ook voor 
dit initiatief uitermate zinvol is. We houden ervan om van 
abstracte voorstellingen een concrete realiteit te maken. 
Ons initiatief is toekomstgericht en sluit naadloos aan 
op doelstellingen van Europese, nationale en regionale 
doelstellingen op het vlak van duurzaamheid, natuur-
inclusieve en regeneratieve landbouw, klimaatadaptatie 
en -mitigatie, welzijn en educatie. Maar ook op wat burgers 
en consumenten in toenemende mate belangrijk vinden: 
gezond, lokaal voedsel, inzicht in en betrokkenheid bij de 
herkomst van hun voedsel, duurzame recreatiemogelijk-
heden enzovoort. Zo blijkt onder meer uit de opkomst 
en populariteit van voorbeelden zoals Herenboeren, het 

Met de twee kerngezinnen brengen we voldoende eigen 
vermogen en hypotheekruimte mee voor de aanschaf 
van (een deel van) het land en woonruimte voor twee 
gezinnen. We houden er daarnaast rekening mee dat 
we voldoende investeringsruimte overhouden voor het 
opzetten van de economische activiteiten. Wanneer 
aanvullende mensen zich huisvesten maken zij zelf de 
financiering voor de woonruimte rond. Wanneer extra 
financiën benodigd zijn voor aanschaf en/of exploitatie 
kunnen we gebruik maken van onze ervaring met het 
aanvragen van (Europese) subsidies. Ook andere kans-
rijke instrumenten als sponsoring, crowdfunding en com-
munity-supported-agriculture staan ons ter beschikking.
De juridische structuren rond eigendom en gebruik 
moeten goed in elkaar zitten. We laten ons op dat vlak 
uitgebreid en professioneel bijstaan.

Bestemmingsplan en vergunningen 
Grondverzet, verschillende vormen van bewoning, 
recreatie, bruiloften, horeca, bouwen van infrastruc-
tuur zoals schuren, sanitaire voorzieningen en een 
activiteiten ruimte: er zijn genoeg dingen te verzinnen 
waarvoor ruimte in het bestemmingsplan moet zijn of 
gemaakt moet worden, of waar vergunningen voor nodig 
zijn. Hierin lijkt het ons fijn als er korte lijnen kunnen be-
staan met de betreffende gemeentelijke diensten zodat 
deze processen correct en soepel kunnen verlopen.

tot volle wasdom en potentie te ontwikkelen. Nu willen 
we werken aan een plek waar we ons voor de rest van 
ons leven aan kunnen verbinden, een plek waar we 
walnoten en tamme kastanjes kunnen planten in de 
wetenschap dat ze als volgroeide bomen jarenlang oogst 
kunnen geven, een plek waar we met een langetermijn-
aanpak het land kunnen ontwikkelen, en een plek die 
we volgens goed rentmeesterschap kunnen overdragen 
aan onze kinderen. We steunen de ideologie en dragen 
organisaties, zoals Aardpeer en Land van Ons, die land 
in collectief bezit tegen schappelijke prijzen verpachten 
een warm hart toe. Maar we denken dat in koop voor ons 
de meeste zekerheid en betrouwbaarheid zit om voor 
de lange termijn te kunnen ontwikkelen. Op land dat we 
hebben gekocht kunnen we in vertrouwen de maximale 
toewijding en investering geven die nodig is. 

Als je naar buiten kunt hoeft het huis niet groot te zijn Wendel Moretti from
 Pexels
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IJ -  https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_de_
bodem_bereikt_-_def.pdf

-  https://www.deltares.nl/app/uploads/2015/01/
Dossier-Bodemdaling-Delta-Life-3.pdf

-  Herstel Broekbossen en Veenvormende Moerassen 
in Beekdalen 

 https://edepot.wur.nl/315395
-  Markets for Peatlandrestoration
-  Natte teelt kansrijk voor Agrariërs
-  Natte teelten voor het veenweidegebied.
-  Wetlands, William J. Mitsch e.a.
-  Ecology of Shallow Lakes, Marten Scheffer
-  Vereniging voor Veldbiologie https://www.knnv.nl/

home
-  https://duurzaamheid.nl/artikelen/de-natuur-kan-

zich-herstellen/
  https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-

2020-nationale-analyse-waterkwaliteit-4002_0.pdf
-  C.Bronsveld (2014), Onze Oogst, Sociale aspecten 

van Rotterdamse Stadslandbouwprojecten
-  D. Schram-Bijkerk en L. Dirven-van Breemen, Healthy 

Urban Gardening, RIVM Report 
 2 015-0172, RIVM 2015. http://www.rivm.nl/

Bronnen

-  Annual European Union greenhouse gas inventory 
1990-2017 and Inventory report 2019)

-  EEA (2019), Annual European Union greenhouse gas 
inventory 1990-2017 and Inventory report 2019

-  Centraal_Bureau_voor_Statistiek
  https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-

broeikasgassen/hoofdcategorieen/welke-sectoren-
stoten-broeikasgassen-uit-#:~:text=In%202019%20
werd%20van%20de,het%20stoken%20van%20
aardgas%20voor

-  https://ec.europa.eu/commission/publications/
natural-resources-and-environment

-  Multifunctionele Landbouw https://www.wur.nl/nl/
Dossiers/dossier/Multifunctionele-landbouw-1.htm

-  Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit 
  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-

van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit
-  http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-

agriculture/en/
-  https://www.lto.nl/onderwerpen/platform-

multifunctionele-landbouw/
-  https://multifunctionelelandbouw.net/
-  https://www.lto.nl/onderwerpen/platform-

multifunctionele-landbouw/
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