Productielandschap
Campus

Route

Toekomstbeeld

De campus biedt woongelegenheid aan studenten en
werknemers, maar ook aan dorpsbewoners. De woningen
hebben lange tuinen waarin bewoners moestuinen kunnen
aanleggen. De woningen zijn gemaakt van populieren CLT
(cross-laminated timber) en leggen daarmee CO2 vast. In
de proefvelden wordt een paviljoen gerealiseerd dat als
informatiecentrum over de eiwittransitie gaat fungeren.

Op de proefboerderij wordt de verbinding gelegd tussen
consumenten en producenten, landbouw en natuur in de
kringloopgedachte, maar ook tussen dorp en buitengebied.
Een wandelpad doorsnijdt de proefvelden en verbindt die
met de nieuw te bouwen woningen en het dorp, maar ook
met het omliggende landbouwgebied. Het voert daar langs
een aantal bedrijven en plekken waar de agrarische industrie
in de praktijk kan worden bezocht. Eén van de bedrijven
betreft varkenshouderij Hoeve de Hulsdonk van de familie
Oosterlaken. Daar kun je in de Zichtstal een kijkje in de stal
nemen en zien hoe de varkens er echt bij liggen.

De Eiwitcampus Beers is bedoeld als een reëel scenario,
niet als een droombeeld van een perfecte wereld. Het toont
hoeveel ruimte er nodig is voor de productie van dierlijke
eiwitten en tegelijkertijd wat de kansen zijn voor de productie
van plantaardige eiwitten. De proefboerderij verbeeldt zo een
interessant en divers productielandschap, waarin elementen
van nieuwe vormen van eiwitproductie zichtbaar worden.
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proefboerderij

2

paviljoen

3

voorplein

4

walnoten/parkeren

5

zwarte soldaatvliegen

6

fruitbomen

7

tarwe voor seitanproductie

8

sorghum

9

varkens

stap 1: transformatie gebouwen

10 algen/viskwekerij
11 koeien

stap 2: toevoegen woningen en paviljoen

12 lupine
13 wandelroute
14 eendenpoel
15 hovenier Verlinden
16 loonbedrijf Hendriks
17 varkensbedrijf Jan de Haas
18 zichtstal Hoeve de Hulsdonk fam.Oosterlaken
19 fietsroute
20 biobased woningen
21 sportveld

stap 3: aanleggen proefvelden

een samenwerking tussen Tweelinden B.V, Studio Marco Vermeulen, AgriFood Capital en Derks Advies; januari 2019, paneel 3

