twee wooneenheden

drie wooneenheden

IDENTITEIT ZUNDERT
streekeigenproducten

RECREATIE
samen eten/
knooppunt

Publiciteit van het plan --> op zoek naar toekomstige bewoners
Nieuwe situatie
In de gebouwen van het
boerenerf bevinden zich wooneenheden, hier wonen vitale ouderen. Zij
kunnen meehelpen in de moestuin en in de
fruitboomgaard, het onderhoud en een gedeelte
van de aanleg van de tuin doet men in samenspraak
met de professionele tuinbeheerder.

Plan uitwerken: planlogisch, architectonisch, landschappelijk en bouwkundig
--> Radicaal en Realiseerbaar

Uitvoering plan

atie, Recreatie en duurzaam Wonen op het Boerenerf
winkel

wonen

De bewoners van de wooneenheden zijn vitale 55 - plussers .Mensen die zelfstandig en niet te groot willen wonen
en houden van het buitenleven. Het wonen op een boerenerf
biedt de bewoners saamhorigheid. Daarnaast gaat het vereenzaming tegen, doordat er zorg gedragen wordt voor elkaar.
De tuin is een educatie- en inspiratieplek voor iedereen die
geïnteresseerd is in het telen, verzorgen en bereiden van
groenten en fruit. Scholen en groepen kunnen langskomen
voor een educatief lesprogramma op maat over de groei en
bloei van flora en fauna en geschiedenis van het platteland.

woning beheerder
in cultuurhistorische boerderij

CULTUURHISTORIE
behoud cultuurhistorische
bebouwing

twee wooneenheden
in cultuurhistorische boerderij

Nieuw perspectief - Achtmaalseweg 111

Doordat de tuin opengesteld wordt voor recreatie is het een plek waar mensen geïnspireerd
worden om zelf groenten en fruit te kweken, biologisch en gezond te eten en
inzicht te krijgen in een (meer)
wonen
zelfvoorzienend leven.

ontmoeten

wonen

wonen
Binnenplaats
Hoogstamfruitboomgaard

wandelpaden door de tuin
Dierenweide

Moestuin

Op het boerenerf komen verschillende functies samen: Recreatie, wonen en educatie.
Door deze functies te verbinden met
de tuin, wordt het boerenerf een belevenis. Binnen
het erf is het mogelijk om te proeven,
ruiken, voelen, horen en zien. Deze zintuigen
kunnen gekoppeld worden aan de activiteiten/onderdelen van het erf.
Door natuurlijke
wandelpaden wordt een route
van belevenis gecreëerd.
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Knotbomen

Doorzicht

Doorzicht

wandelpaden door de tuin

optie: ‘tinyhouses’ integreren in wal

Belevenistuin: horen, zien, ruiken, voelen en proeven

Referentiebeelden

horen, zien, ruiken, voelen en proeven

WWW.AANDEDREEF.NL
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Concept

RUIMTELIJK BEELD

Op zoek naar vab-locaties voor de sloop-bonus-regeling

educatie/kleinschalige horeca
in cultuurhistorische
Vlaamse schuur

STAPPENPLAN

Omgevingsdialoog

LOCATIE & OMGEVING

Meerwaarde traject: ruimtelijk vraagstuk afstemmen met provincie & gemeente

VOORSTEL

twee wooneenheden

RUIMTELIJKE INTERVENTIES

kennis overdracht
van ouderen naar jongeren

samen op een erf wonen
voorkomt vereenzaming

Begin feb. 2019 --> Eindpresentatie: prijsvraag Brood & Spelen

Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf

EDUCATIE

WONEN

VERTREKSITUATIE

Stappenplan/fasering/prioriteiten

