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De locatie
De Hemelrijksche Hoeve is gelegen op een unieke plek
met een rijke historie die teruggaat tot de middeleeuwen.
Vandaag de dag ligt de zorgboerderij tussen twee
natuurgebieden, op de rand van nat (de Brand) en droog
(Loonse en Drunense duinen) gebied en op 20 minuten van
het centrum van Tilburg en ’s-Hertogenbosch.
De zorgboerderij biedt dagopvang voor mensen met
dementie die thuis wonen. In een groene en kleinschalige
setting worden elke werkdag maximaal 20 gasten in de
leeftijd tussen 50 en 100 jaar ontvangen. Elke dag zijn er
twee medewerkers en enkele vrijwilligers aanwezig die
vertrouwde en professionele zorg bieden. Belangrijkste
inkomstenbron van de boerderij zijn de zoogkoeien van
het Brandrode ras die ook een plek hebben op het erf. Dit
zijn koeien waar de vrouwelijke kalfjes na hun geboorte
gewoon bij hun moeder blijven. In 1993 is er gekozen voor
biologische bedrijfsvoering.
Visie
Bij de boer en boerin is een sterk besef van de bijzondere
ligging van de boerderij en de rol die deze speelde in
vroegere dagen. Het ideaal is een gezond gemengd bedrijf
welke sterk verbonden is met de maatschappij. Net zoals
100 jaar geleden toen de boer diverse werkzaamheden
had en voor diegene die niet mee konden komen in de
maatschappij ook wel werk en een plekje had. We leren
hierbij van het verleden van deze plek maar richten onze
blik op de toekomst. Een toekomst waarin de rol van de
zorgboerderij een meervoudige taak vervult in harmonie
met het landschap, de dieren en planten die er wonen en
de mensen die passeren en verblijven en het boerenbedrijf
opnieuw is gedefinieerd door de boerderij en het landschap
in te zetten voor zorgverlening en directe familie en vrienden
van cliënten.
Landschappelijke uitwerking
Door de boerderij onderdeel van het natuurgebied de Brand
te maken kan het bijdragen aan het natter maken van deze
natte parel en wordt de biodiversiteit van dit bijzondere
gebied vergroot. Een eenvoudige ingreep hiervoor zou
zijn de Zandleij te laten meanderen (c.) hiermee wordt
de waterafvoer vertraagd en ontstaat de mogelijkheid om
water natuurlijk te filteren. Samenwerking hiervoor is reeds
gezocht met het Brabants Landschap, Waterschap de
Dommel en naastgelegen grondeigenaren.
De zoogkoeien van het brandenrode ras (50 koeien en 20
kalfjes) begrazen op dit moment het gehele terrein van de
boer en verblijven in de winter in de potstal op het erf. Het
te begrazen terrein willen we inperken tot een kerngebied
(a.). Zo ontstaat er aan de randen van het terrein ruimte
om een verbinding te maken met de aangrenzende
landschappen: (1.) de Loonse en Drunense duinen, (2.)
het historisch zandpad, (3.) het water de Zandleijen en
(4.) De Brand. Het gebied dat hiermee vrijkomt (zone b.)
wordt opengesteld voor het publiek, zo wordt het mogelijk
om een rondje om de boerderij te lopen waarbij men kan
genieten van een zeer divers natuurlandschap en diverse
cultuurhistorische elementen. Deze route bewerkstelligt
een recreatieve verbinding tussen de Loonse en Drunense
duinen en het natuurgebied de Brand. Op het erf (d.) wordt
het zorgconcept uitgebreid welke op zijn beurt op deze
manier weer verbonden wordt met het landschap rond de
boerderij.

