


Goeindag mien deern, bun i-j nog vri-j? Mien naam is Beernd van Kuperi-j.
Ik heb ne mooie boerderi-j, den’s ok van ow, a’j trouwt met mi-j.
Ik heb good melk op al miene grond, der is veur twee plaatse zat.
‘k Heb viefteg beeste en een hond, mien va en moo woont ampart.
A’j bi-j mi-j komt, gaef ik mien lief, gaef ik mien hart.

Ik zag ow aover straote gaon, i-j kwamen kort an mi-j veurbi-j.
Mag ik wal efkes bi-j ow staon, mien naam is Beernd van Kuperi-j.
Ik heb ow hier nog nooit ezeen, i-j komt hier zekers neet vandan.
Ik veule mi-j mangs zo alleen, gin deerntjen wog ‘t met mi-j an.
Ik doo veur ow, a’j bi-j mi-j komt, al wat ik kan.

In ‘t veurjaor gao’w dan langs den es, wi-j loopt daor samen hand in hand.
En bi-j de bekke in ‘t gros, vleegt onze lieve in de brand.
De kalvere stoeft haost deur den draod, de kieften reert hoog an de loch.
Ik wette met mi-j zelf gin raod, ik heb zolang hiernao ezocht.
Ik kriege van ow jo neet genog, nee nooit genog.

Boh Foi Toch - Beernd Van Kuperi-j
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LOCATIE | locatie plangebied



LOCATIE | intensieve veehouderij en megastallen



BEDREIGINGEN | belang van -en druk op- de regio



BEDREIGINGEN | adviesafstanden
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BEDREIGINGEN | verdroging
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KANSEN | pioniersgeest



KANSEN | flexibel ondernemerschap



gronden van bedrijven < 50 NGE

gronden van intensieve veehouderijen < 300 NGE

gronden van nertsenhouderijen

bebouwing van stoppende bedrijven

KANSEN | dynamische ruimte
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DOEL | PeelRaamstelling is de ruggengraat van het plan



DOEL | biologische varkenshouderij in scharrelbossen



DOEL | grondwaterreservoir aanvullen voor innovatieve akkerbouw



DOEL | nieuwe structuur is schakel tussen natuurgebieden



DOEL | dorpsrand transformeert met verbrede bedrijven



DOEL | kringlopen herstellen
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PEELHORST | masterplan 1:12.500



PEELHORST | 3d print



PEELHORST | 3d print
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STICHTINGSHOEVE | ontwerp 1:3.500
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GEBRUIKS ZIJDE PRESENTATIE ZIJDE

Hoeve hoort functioneel bij de stallen en kijkt naar het dorp

Hoeve staat in de rand van het bos

Verschillende functies in diverse zijden van het gebouw

Hoogteverschillen en uiterlijk

Infrastructuur

Hoeve heeft twee verschillende zijdes

STICHTINGSHOEVE | ontwerpprincipes
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MATERIAAL STALLEN
BEBOUWING | uitgangspunten hoeve



NUTSGOED | MiddenPeelweg, hoeve en nutsgoedlaan
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MATERIAAL STALLENBEBOUWING | uitgangspunten stallen



NUTSGOED | vogelvucht 3d print maquettes



RIETVLOEIVELDEN | waterzuivering



RIETVLOEIVELDEN | ruimte en massa



RIETVLOEIVELDEN | droogtebestrijding grote schaal



RIETVLOEIVELDEN | kanaal en defensiewal



SCHARRELBOS | noten



SCHARRELBOS | soorten



SCHARRELBOS |  toegankelijk



HAHA GREPPELS | oude varkensstallen en vrijkomend puin



HAHA GREPPELS | functionaliteit



HAHA GREPPELS | detaillering langs de weg



NIEUWE PIONIERS | vrijkomende gronden



start pioniers op vrijkomende gronden organische groei uitbreiding

NIEUWE PIONIERS | organische groei



WINST | bedrijfsvoordelen



WINST | natuurvoordelen



WINST | omgevingsvoordelen



TOEKOMST | waarde



TOT SLOT | Go nuts!



Toen ik nog hiel klein waas en van ‘t leave niks begreep
allien mar speulde oot en sleep.
Toen ik nog zo klein waas, dat ik op de tiene mos goan stoan,
um te kieke nar de moan.
De witte streepe in de lucht, ge kneept ow oege half dicht.
Elke wolk waas ‘n gezicht.

En s oaves laat de hoar nog naat, nog efkes en nar bed.
De raam wiet oap genne sloap.

En d’n hemel waas veurroej, mist hing op ‘t land,
‘s oaves laat da stong de piel in brand.

Ge kost oore droeme, ge waart d’n baas van iederien,
vocht met de sterkste allien.
Langoet ligge in ‘t graas. Ge rookt d’n asfalt en de zwaj
as ‘t pas gereagend haj.
Ge had ‘t mar met ien ding druk.
Groeter weare mar wat ge ok deed, 
echt veul alder woorte neet.

Rowwen Heze - De Peel in Brand



www . IngeVleemingh . com




