Weven aan natuur en landbouw
Brabant wordt ook wel een ‘tapijt metropool’ genoemd.
Het Brabantse landschap is een mozaïek van verschillende
vormen van grondgebruik in hoge en lage dichtheden met
steden, dorpen, intensieve landbouw, industrie en veel
natuur en water. Vanuit landschappelijk oogpunt past de
productie van thee in Brabant binnen dit mozaïek. Sterker
nog, met de teelt van theeplanten in de volle Brabantse
zandgrond voegen we een stuk landschap toe dat een
combinatie is van natuur en landbouw: ecologische
theebossen. Met dit nieuwe landschapstype versterken
we belangrijke landschappelijke pijlers van het Brabantse
landschap: landbouw, bos, water en natuur. Daarbij zien wij
kansen voor recreatief medegebruik en de ontwikkeling van
een ‘natuur industrie’.

Hoe en met wie

ONDERDEEL VAN MOZAÏEK
BRABANTSTAD EN ECOLOGISCHE
HOOFDSTRUCTUUR

Water om thee te maken
Het Brabantse landschap wordt gekenmerkt door een
fijnmazig watersysteem van beken en riviertjes. Het
watersysteem is een belangrijke drager voor de verrijking
van de Brabantse zandgrond en het Beekdallandschap.
Ecologische verbindingszones zijn vaak gekoppeld aan
het watersysteem. Beken en rivieren worden hersteld
en in een meer natuurlijke staat vormgegeven om het
landschap aantrekkelijker en veerkrachtiger te maken. Dat
geldt ook voor de Kleine Aa die aan het kavel grenst. Het
waterschap Aa en Maas wil de landschappelijke context
van het Beekdal versterken door de kleine AA in een
oorspronkelijke natuurstrook terug te brengen. Hierdoor
wordt niet alleen de biodiversiteit vergroot, maar zal bij
extreme droogte meer water vastgehouden worden door het
meer natuurlijke karakter van de inrichting. Samen met het
waterschap verkennen we hoe de aanleg van een theebos
de ecologische structuur langs de Kleine Aa kan versterken
en hoe water op een dynamischere manier onderdeel kan
uitmaken van het landschap. Het theebos leent zich goed
om oplossingen voor een veerkrachtiger watersysteem te
realiseren.

Thee future of Brabant
Theebossen kunnen het begin zijn van een nieuw hoofdstuk
in de ontwikkeling van het Brabantse platteland. Via
kleinschalige initiatieven in het landschap kunnen meters
worden gemaakt op het gebied van ecologie en landbouw.
De afzetmarkt en opschaling voor thee uit theebossen
kan worden bereikt via een coöperatie van theemakers in
Brabant en daarbuiten. Dit sluit aan op de boerentraditie
van coöperatief organiseren. Ruimtelijke kwaliteit,
economische ontwikkeling en sociale vooruitgang gaan
hand in hand bij deze landschappelijke interventie in het
Brabantse platteland. De ultieme kansen liggen er voor
grondeigenaren met vrijkomende agrarische bebouwing
(VAB) grenzend aan ecologische verbindingszones (EVZ).
Het is een principe dat op verschillende manieren herhaald
kan worden: een ecologisch theebos als instrument om
ecologische verbindingszones in Brabant te versterken.
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MET EEN FIJNMAZIG
WATERSYSTEEM ALS DRAGER

Wij zien nieuwe perspectieven voor het Brabantse
platteland in een betere balans tussen ruimtelijke,
economische en sociale waarden.
We willen vanuit Brabant bijdragen aan de Werelddoelen
voor duurzame ontwikkeling (SDGs) en willen we naar een
meer verantwoorde consumptie en productie van voedsel,
het herstel van ons klimaat en internationale uitwisseling
van kennis en ervaring, ofwel een inclusieve economie op
het platteland. Deze doelstelling vereist multidisciplinaire
samenwerking. OpportuniTEA werkt samen aan een
nieuwe lokale en regionale keten met diverse partners
zoals onderwijsinstelling als het basis- en middelbaar
onderwijs, Avans Hogeschool, lokale sociale ondernemingen
zoals de Peelpioniers en Burgernetwerk WERKSAAM
(WMO Platform Someren), overheidsorganisaties als het
Waterschap AA en Maas en het Brabants Landschap,
gemeente Someren, Will Hawkins Foundation, Special Plant
Zundert, Brabantse netwerken zoals FoodUP en BrabantDC
en Lokale gemeenschappen zoals de slow food movement.

We zijn al bezig met…
•
•

•

•

Testen op locatie met het telen van theeplanten in de
volle grond.
Overleggen met het Waterschap Aa en Maas over het
aansluiten op de ecologische verbindingszone van de
Kleine Aa.
Ontwerpen van een renovatie van de oude stal op de
locatie zodat deze bestemd kan worden als verblijfs- en
werkruimte.
Aanleggen en onderhouden van een toegankelijke
boomgaard.

We zijn van plan om…
het watersysteem van brabant als katalysator voor ontwikkeling

•

gekoppeld aan ecologische verbindingszones

•
OPPORTUNITEA
e e n e c o lo g i s c h t h e e b o s
g e fa c i l i t e e r d d o o r d e n at u u r z o n e

•
•
•
•
•
•
•

de toekomst van het brabantse platteland met een cooperatie van theemakers in natuur zones

De teelt van theeplanten binnen een voedselbos verder
te ontwikkelen.
Het ecologisch theebos op locatie aan te leggen en
samen met het Waterschap Aa en Maas in te richten als
onderdeel van de ecologische verbindingszone.
(H)eerlijke speciale thee en ander gezond en eerlijk
voedsel te verbouwen.
Een maakplaats midden in een natuurlijke omgeving
realiseren.
Een nieuw vakmanschap te ontwikkelen samen met
jonge ontwerpers, studenten en lokale vaklieden
Een coöperatie van theemakers op te zetten om de
afzetmarkt te vergroten.
Een handboek te maken voor het opschalen van lokale
theeproductie vanuit kleinschalige initiatieven.
Ecologische boomhutten boven de thee en ecologische
lofts in de VAB te bouwen.
Culturele en educatieve activiteiten te organiseren.

