VOORSTEL /WHAT

De te creëren nieuwe waarden zullen tot uiting komen in een innovatieve en experimentele
binnen-buitenruimte. Een laboratorium (lab) dat gehoor tracht
te geven aan een aantal maatschappelijke opgaven:

Boerderijk
De stal van de toekomst creëert winst voor iedereen,
door nieuwe functies voor lege stallen.

1. Investeren in sociale innovatie en leefbaarheid (WHY)
2. Nieuwe economische dragers (HOW)
3. Nieuwe functies voor lege stallen (WHAT)

Conceptvorming

- Sharing is caring // delen in overvloed
- Zelfvoorzienend en zelforganiserend

Een oude varkensstal,
een tweede leven

De stal van de toekomst
creëert winst voor iedereen.

De stal als laboratorium,
waar men kan zaaien en
kan oogsten.

Samen werken we aan een
evenwichtige lokale economie
van geluk, gezondheid en geld.

Waar mens en dier vrij is
en bijdraagt aan waardecreatie en cohesie.

Iedereen Boerderijk!

Waardecreatie
Het nieuwe lab, en het land daar direct omheen, hebben een cohesieve kracht en dragen daarmee
dermate goed bij aan het oplossen van de hedendaagse en toekomstige uitdagingen. Dus concreet:
werk- en vergaderruimtes in de natuur (green offices); een gaarkeuken voor soul food; voldoende
experimenteerruimten voor duurzame ondernemers; reïntegratietrajecten; educatieve programma’s
voor en door kinderen; mens-en-dier ontmoetingen; ruimte voor meditatie & bezinning; stress
reductie via shinrin-yoku (forest bathing) in het 2500 m2 bos. Daarnaast geeft de verbouwing en
herinrichting van het land eromheen kansen voor holistic engineering - energieneutrale
bedrijfsvoering; zonnecellen in glas (van de serre) geïncorporeerd; warmtekrachtkoppeling (wkk);
CO2 afvang en (regen-)waterbeheersing door extra aanleg groen; waterzuivering door
helofytenfilters; maar ook nieuwe circulaire afval naar energie-stromen Tot slot volgt een
opsomming van de korte, middellange en lange termijn doelen:.

Korte termijn (0-2 jr):
- Asbest verwijderen
- Mestkelders gereed maken voor (regen-)wateropslag
Omgevingskaart

Situatieschets oude varkensstal: De ruimte
wordt nu met name gebruikt voor opslag en
een klein deel voor dieren. Het dak bevat
asbest en de kelders zijn deels afgesloten - vol
met water of in gebruik als oorspronkelijke
mestkelders. De totale ruimte bevat ongeveer
zo’n 800m2 en de boerderij heeft zo’n 8
hectare land, waarvan 3 momenteel verhuurd.

Klantreferentie: 701906

- Zonnecellen op het dak van de stal of in het glas van de aangebouwde kas
- Waardecreatie van de stal als een laboratorium door een start te maken met duurzame co-ondernemers
- Eerste experimenten met duurzame intergenerationele zorg (tegen eenzaamheid)

Middellange termijn (2-5 jr):

Situatieschets nieuwe lab: de stal en
omliggende grond worden het episch centrum
van het gehele ecosysteem: Het Boerderijk!
Daar waar de delen samenkomen en een
geheel gaan vormen! Waar de synergie
plaatsvindt. Waar mens, dier, de natuur tot
bloei komen, hun rijkdom delen en
experimenteren het codewoord is.

Gemeentecode-Sectie-Nummer
A- 7782
perceel met de recreatie woningen

- Recreatiewoningen energieneutraal dankzij eigen opgewekte energie > nul-op-de-meter-woningen

A - 7783
perceel van de boerderij
en de aan te pakken stal
(tot en met pruimenboomgaard)

- Wateropslag in kelders voor toilet en irrigatie bruikbaar > ook gebruik helofytenfilters

A - 5737
perceel aan andere kant
van de weg met
strook bos en weiland

- Voorbeeldfunctie als katalysator voor regio door nieuwe waarden zichtbaar uit te dragen (voor buurbedrijven)

- Alle gebouwen van het gas

- Groen aanleggen ten behoeve van CO2 afvang > CO2-neutraal en shinrin-yoku
- Met meer vrijwilligers, ondernemers en nieuwe doelgroepen delen in de overvloed

Lange termijn (5-10 jr):
A - 112
perceel weiland
A - 5073
perceel weiland met stuk
pruimenboomgaard

Kadastrale gemeentenaam: Diepenveen

- Circulaire bedrijfsvoering
- Geheel energieneutrale nul-op-de-meter boerderij
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- Geheel zelfvoorzienende boerderij
Schaal 1: 12500

- CO2 afvang in wijde omgeving organiseren > CO2-neutrale provincie
- Wateropslag uitbreiden met natuurlijke waterzuivering t.b.v. drinkwatersysteem voor mens en dier
- Kaders van het co-ondernemerschap en het delen in overvloed zijn uitgebreid en opschaalbaar gebleken
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