BLOEIKRACHT
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Integraal ontwerp

• Stakeholders betrekken: buren, ANV,
NL Zoemt, Imkervereniging,
Provincie Overijssel, TBO’s, Waterschap
Vechtstromen, Gemeente, WUR/UT.
• Verhalen, belangen, kennis delen.
• Proces ontwerpen, intentieverklaring,
rolverdeling.

• Integraal natuurinclusief ontwerp van
de 30 Ha grond.
• Plan beekherstel.
• Biodiversiteit opzet onderzoek en 		
monitoring.

• Marktverkenning, afzetmarkt belangen
inventariseren en benaderen.
• Plan voor invulling leegstaande
gebouwen.
• Energieplan.
• Paragliding en andere recreatie
behouden voor goodwill en marketing.

Inrichting en bouwen fase 1

• Opzetten streekverbinding in Kiemlab.
• Vervolg Streekverhaal.

• Start Bijen.
• Start Levende Bodem.

Inrichting en bouwen fase 2

2019 en verder

Beheer en uitbouwen

• Streekverwevenheid uitbouwen. 		
Mensen weten ons te vinden wij weten
de mensen te vinden.
• Recreatie: wandel, fiets, paragliding,
retraite lopen goed.
• Anderen raken geïnspireerd.

• Nieuwe gewassen.
• Inrichten terrein.
• Circulariteit vormgeven.
• Kudde rundvee uitbreiden.

• Recreatie uitbouwen (wandel, rust-		
punt).
• Start twee retraite huisjes.

• Veelzijdige variëteit met bloemen.
• Biodiversiteit monitoren en uitbouwen.
• Vee is gezond.
• Bijen in balans met andere bestuivers.
• Circulair bedrijf intern en met
omgeving.
• Bedrijf is een EU-proefbedrijf.

• Streekafzet van bijzonder vlees en 		
gewassen op poten.
• Buren nemen structuurrijk gras af.
• Luzerne voor omliggende maneges.
• Bij-producten vinden gretig aftrek.
• Retraite huisjes zijn gevuld, plannen 		
voor twee nieuwe.
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2e fase Brood en Spelen

Erfdelen: samenleven op een erf en samenwerken met buren.
Dagbesteding voor jongvolwassenen met verstandelijke beperking
in tuinen en vrijkomende stallen.
Kennisdelen met betrekking tot bloem- en bijproducten in samenwerking
met kennisinstellingen.
Kiemzone: samen werken aan versterking van regionale productie.
Kiemhuisjes: te huur voor een retraite.
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Hightech in de kas: verduurzaming van de teelt, waterzuivering,
energie opwekken.
Volle grond combi’s, proeftuinen en Bij-producten: onderzoek en teelt
van meerdere soorten en combinatieteelten van bloemen tbv voedsel,
zaadveredeling en hoogwaardige producten van de bij.
Monitoring van ecologie: High-end monitoren van ecologische
verbeteringen adv sensortechniek en geo-data analyses.

Beek (dal)herstel met nieuwe functionaliteit, n.l. oogsten voor bloemen bijproducten.
Groenblauwe dooradering als drager van ecologische veerkracht.
Robuuste Runderen gedijen goed op het structuurrijke gras langs
de beek. Oude stal ombouwen tot potstal voor hoogwaardige mest.
Levende Bodem: ruige mest is de basis voor de teelt van gewassen.
Het organische stofgehalte neemt toe en daarmee het waterbergend
vermogen.
Energie: asbest op het dak maakt plaats voor zonnepanelen.
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Ontwikkelingen uit het verleden inspireren tot een perspectief
op de toekomst.
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Blik op de toekomst met Bloeikracht
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Bloeikracht maakt gebruik van een werkproces waarin onderzoek,
bewustwording, ontwerp en actie elkaar afwisselen in een cyclisch
proces. Hoofd, hart en handen doen alle drie mee.
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