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Voor mijn oma’s,
twee sterke Achterhoekse vrouwen.

Goeiendag mijn meisje, ben jij nog vrij?
Mijn naam is Berend van Kuiperij.
Ik heb een mooie boerderij,
die is ook van jou, als je trouwt met mij.
Ik heb melkrechten op al mijn grond,
er is voor twee plaatsen genoeg.
Ik heb vijftig koeien en een hond,
mijn vader en moeder wonen apart.
Als je bij mij komt,
geef ik mijn liefde, heb je mijn hart.
Ik zag je over straat gaan,
je kwam dicht bij me voorbij.
Mag ik even bij jou staan,
mijn naam is Berend van Kuiperij.
Ik heb jou hier nog nooit gezien,
je komt hier zeker niet vandaan.
Ik voel me soms zo alleen,
geen meisje durft het met mij te wagen.
Ik doe voor jou,
als je bij me komt, alles wat ik kan.
In het voorjaar gaan we langs de es,
we lopen daar samen hand in hand.
En bij de beek in het gras,
vliegt onze liefde in brand
De kalveren rennen bijna door het hekwerk,
de kievitten schreeuwen hoog aan de lucht.
Ik weet me met mijzelf geen raad,
ik heb zolang hiernaar gezocht.
Ik krijg van jou geen genoeg,
nee nooit genoeg.

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.
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LIEFDE, ZORG EN GEVOEL | het nutslandschap

Deze liedtekst is van de Achterhoekse band Boh Foi Toch en doet mij herinneren aan het landschap van de Achterhoek. Mijn opa’s Hans Vleemingh
en Willem Breukink waren daar boer. Ze hadden beiden een boerderij op
de kleiige gronden van de Achterhoekse IJssel. Wat ik zo mooi vind aan
het Achterhoekse landschap is de liefde van het gebruik. Bijvoorbeeld
bij de geboorte van mijn oma werden er tien populierenstekken gepland
voor haar bruiloft 18 jaar later. Het eikenhakhoutbos diende als brandhout
voor de kachel en van de knotwilgen werden tenen gesneden om manden mee te maken.2 Dit historische nutsgebruik is nog steeds erg goed
zichtbaar in ons huidige Achterhoekse landschap.
Hoe anders is dat in de Brabantse Peel, een landschap dat ik niet kende
en leeg, versleten en vreemd vond. De Peel is pas na de Tweede Wereldoorlog ontgonnen.3 Dit was de tijd waarin je geen bruidsschat meer nodig
had en je een bezemsteel bij de Boerenbond kocht. Ik ben in het gebied
gaan praten met veel verschillende mensen; bewoners, boeren, recreanten, beleidsmakers van het Waterschap, de Provincie en de gemeente. Iedere partij had een ander probleem en het werd mij duidelijk dat er heel
wat aan de hand is in dit gebied. Ik vond het interessant om te ontdekken
dat het nutsgebruik in dit industriële landschap nooit bestaan heeft. Deze
laag vind ik erg belangrijk omdat het een uiting is van liefde en gevoel
voor het landschap, waardoor verbondenheid met een gebied ontstaat
en veel problemen voorkomen kunnen worden.
Mijn plan voor de Peelhorst heet Go nuts ! Industriële landbouw maakt
liefdevol landschap voor nut en genoegen. Go nuts, omdat ik vind dat Nederland een gewaagd plan nodig heeft om de discussie over industriële
landbouw te voeden. Daarnaast voegt de vierde generatie van importboeren die belangrijke liefdevolle nutslaag toe aan het landschap. Tenslotte planten deze ondernemers hier ruim zeshonderd hectare scharrelbos gevuld met nuts/noten. Dit plan toont aan dat industriële biologische
varkenshouderij in de Peelhorst een waardevolle ruimtelijke structuur aan
het landschap kan toevoegen. Met het plan wordt een nieuw perspectief
geschetst voor een regio die op slot lijkt te zitten. De vierde generatie van
importboeren is hier geboren en getogen en zal liefde en zorg naar de
Peelhorst brengen. Hierbij wordt aangesloten op het karakter en de voordelen van de Peelhorst. De geldgestuurde en industriële landbouw wordt
getransformeerd tot een liefdevol landschap met nut voor ondernemers
en genoegen voor zijn bewoners.
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De Peelhorst is een geologisch verschijnsel waarbij het gebied omhoog
wordt gedrukt ten opzichte van de naastgelegen slenken en verticale
lagen in de bodem ontstaan die geen water doorlaten. Hierdoor ontstond
een hooggelegen gebied dat nat bleef en waar hoogveen ontstond.3 Dit
veen vormde een goede barrière tegen onze oosterburen, maar deze
werd geslecht door de vervening tussen 1850 en 1950. Daarom is in 1934
de PeelRaamstelling aangelegd; een defensielijn bestaande uit een antitankgracht (kanaal), een defensiewal met kazematten en schootsvelden.
De defensiezijde is bebouwd en beplant, terwijl de schootsveldzijde open
is en uitzicht heeft. Op de eerste oorlogsdag, 10 mei 1940 is de stelling al
gevallen doordat bij Mill een Duitse trein ongehinderd de linie kon passeren.4 Helaas is de stelling tegenwoordig nauwelijks nog bekend en op
enkele plaatsen al deels verdwenen.

LIGGING BOVEN OP DE HORST

PEELRAAMSTELLING

BEDREIGINGEN | groei - veiligheid - verdroging

GROEIERS VS STOPPERS

De Peel is bekend door zijn grootschalige intensieve varkenshouderij en de
bijbehorende megastallen die onderwerp van discussie zijn. Veertig procent van onze varkens leeft in de Peelhorst, terwijl dat gebied in oppervlak
maar twee procent van Nederland beslaat.5 Hieruit blijkt het belang van
de regio, maar ook de grote druk die hierdoor ontstaat. Tegenover deze
groei staat dat de laatste tien jaar vijfentwintig procent van de agrarisch
ondernemers gestopt is met zijn bedrijf.6 En wanneer de door de GGD geadviseerde afstand van tweehondervijfitg meter tussen burgerbebouwing
en varkenshouderijen wordt aangehouden7 blijkt dat in bijna het gehele
gebied geen enkel bedrijf kan zitten. Enkel rondom het defensiekanaal
zou dan ruimte zijn voor ‘gezonde’ veehouderij.
Volgens onderzoek van het Waterschap Peel en Maasvallei levert ook de
intensivering van de akkerbouw problemen op. Uit hun onderzoek blijkt
dat door toenemende drainage bij nat weer en beregening bij droog
weer het gebied verdroogd. In droge tijden voert het Defensiekanaal
vanuit de Maas water aan. De afhankelijkheid hiervan moet verminderd
worden, om ecologische en economische schade te beperken.8
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KANSEN | pioniers - ondernemerschap - biologisch
FLEXIBEL ONDERNEMERSCHAP
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Na de Tweede Wereldoorlog wil Nederland meer zelfvoorzienend zijn en
worden de laatste woeste gronden, zoals de Peel ontgonnen. Door de
grootschalige toepassing van kunstmest is het mogelijk de schrale gronden om te zetten in goede landbouwgrond. Voeg daar de grote schaal
van de Peel en het nieuwe efficiënte landbouwsysteem aan toe en je hebt
de basis voor een perfect landbouwland. Vanuit heel Nederland komen
agrariërs naar de Peel om een nieuw agrarisch bedrijf te beginnen: de
eerste generatie importboer.9 Door het katholieke erfrecht; waarbij elk
kind een even groot deel van de boerderij erft, zijn de bedrijven van de
tweede generatie importboer een stuk kleiner. Boeren gaan specialiseren
en intensiveren om voldoende inkomen te kunnen vergaren; de intensieve
veehouderij komt in opmars.10
Tegenwoordig is de derde generatie aan het werk en is de diversiteit
van bedrijfstypen enorm. Doordat ondernemers minder met hun grond,
herkomst en familie zijn verbonden is de bereidheid om van bedrijfstype
te veranderen groter dan in de rest van Nederland. De afgelopen tien
jaar is drieëndertig procent van de agrarische bedrijven veranderd van
type, terwijl in de rest van Nederland die verandering maar drie procent is.11 Verandering en aanpassing zijn hier de norm. Daarom denk ik
dat biologische varkenshouderij hier zeker kans van slagen heeft. Op dit
moment is biologisch vlees de enige groeimarkt in Nederland.12 Maar dan
ontworpen op de Peelhorster manier; grootschalig en efficiënt. De winst
die wordt verkregen met schaalvergroting wordt ingezet voor een dier- en
milieuvriendelijker systeem. De mondiale trend naar een duurzamer systeem met een beter evenwicht tussen natuur en maatschappij maakt een
perfecte setting voor deze transformatie.

4%

DYNAMISCHE RUIMTE
gronden van bedrijven < 50 NGE
gronden van intensieve veehouderijen < 300 NGE
gronden van nertsenhouderijen
bebouwing van stoppende bedrijven

REGULIER VS BIOLOGISCH
“Reguliere landbouw is sterk vervuilend met pesticiden en maakt
teveel gebruik van niet vernieuwbare grondstoffen als kunstmest.”

“Biologische landbouw is te kleinschalig en produceert daardoor
te weinig om de gehele wereldbevolking te kunnen voeden.”

“Grootschalige biologische landbouw?!”

DOEL | landschap met nut en genoegen

PEELRAAMSTELLING
IS DE
RUGGENGRAAT

Dit plan toont aan dat industriële biologische varkenshouderij in de
Peelhorst een waardevolle ruimtelijke structuur aan het landschap kan
toevoegen. Met het plan wordt een nieuw perspectief geschetst voor een
regio die op slot lijkt te zitten. Hierbij wordt aangesloten op het karakter en
de voordelen van de Peelhorst; de grote schaal, de ondernemingsgeest
en de PeelRaamstelling. Een transformatie van geldgestuurde productielandbouw naar een liefdevol landschap met nut voor ondernemers en
genoegen voor zijn bewoners. Genoegen, trots en liefde zijn terug te zien
in ansichtkaarten. Helaas zijn die nauwelijks van de Peelhorst te vinden.
Om dit plan bij de betrokkenen te laten slagen zijn de beelden van het
plan Go nuts ! op ansichtkaarten gedrukt. Hiermee worden verschillende
doelgroepen aangesproken, van boeren tot bewoners, natuurbeschermers en bestuurders.

BIOLOGISCHE
VARKENSHOUDERIJ
IN SCHARRELBOSSEN

De historische PeelRaamstelling wordt de ruggengraat van het gebied.
Door gebruik te maken van de open en gesloten zijde van de stelling krijgen functies een logische plek.

De nieuwe biologische varkenshouderijen liggen aan de westzijde van de
stelling en bestaan uit scharrelbos voor de varkens, dat ook een recreatieve en ecologische functie heeft. De nieuwe varkensbedrijven zijn aangetakt op de MiddenPeelweg, de gasleiding en het kanaal.

GRONDWATERRESERVOIR
AANVULLEN VOOR
INNOVATIEVE
AKKERBOUW
NIEUWE
STRUCTUUR IS
SCHAKEL TUSSEN
NATUURGEBIEDEN

Aan de oostzijde van de stelling liggen rietvloeivelden die water zuiveren
en het grondwaterreservoir aanvullen. Hierdoor wordt droogteschade
voor de akkerbouw voorkomen. De toekomstgerichte akkerbouwers vormen de proeftuin voor akkerbouwend Nederland.

DORPSRAND
TRANSFORMEERT
MET VERBREDE
BEDRIJVEN

De nieuwe structuur van rietvloeivelden en scharrelbossen vormt een
schakel tussen diverse natuur- en bosgebieden en draagt daarmee bij
aan de ecologische structuur en vergroting van de biodiversiteit.

Aan de randen van de horst, bij de dorpen komt door de verplaatsing van
de varkensbedrijven ruimte vrij. De dorpsrand transformeert door ruimte
voor tijdelijke initiatieven, nieuwe teelten, dorpse functies en streekgebonden activiteiten.

DOEL | landschap met nut en genoegen

De kringlopen van de Peelhorst worden meer sluitend, waardoor een toekomstgericht landschapsysteem ontstaat. Daarvoor zijn twee toevoegingen nodig. Een waterzuivering om het waswater uit de luchtwassers van
de varkensstallen te zuiveren. Samen met het opgevangen regenwater
wordt dit in de waterzuivering geinfiltreerd. Daarnaast is een transformatiestation met biovergister nodig dat van reststoffen varkensvoer en
van varkensmest energie maakt. Tezamen met de reeds bestaande drie
pijlers; de varkensbedrijven, de huishoudens en de akkerbouw ontstaat
een kringloop die gebruik maakt van elkaars energie, mest, afval, water
en productie.

KRINGLOPEN HERSTELLEN

EISEN EN VOORWAARDEN | nieuw bedrijf
DEFENSIEZIJDE : GESLOTEN - BEBOUWD - BEPLANT
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defensiewal
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De PeelRaamstelling vormt de ruggengraat van het plan. Aan de defensiezijde komen de massieve functies, zoals de biomassateelt, scharrelbossen, bedrijfsgebouwen en het transformatiestation.
De schootsveldzijde van de stelling biedt ruimte aan de rietvloeivelden
met hun open en weidse karakter.
De deels verdwenen defensiewal wordt hersteld en krijgt een dubbelfunctie, door de leidingen voor de aanvoer van varkensvoer en de afvoer van
mest naar het transformatiestation.
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Een nieuw varkensbedrijf met bedrijfsgebouwen, stallen, scharrelbossen
en rietvloeivelden vormt een ruimtelijke eenheid die ‘nutsgoed’ wordt
genoemd. De onderlinge relatie blijkt uit de lanen die de verschillende
onderdelen verknopen en het biomassabos dat het nutsgoed omsluit.
De dorpen, kazematten en nutsgoederen krijgen een visuele relatie door
de brede lanen met zichtlijnen die ze verbinden. Deze routes gericht op
landmarks doen denken aan de oude heidepaadjes gericht op de kerken
in de omgeving, in de tijd van de woeste Peelhorst.
De lanen en scharrelbossen zijn toegankelijk voor bezoekers en zijn de
schakel tussen de dorpen en het kanaal.

ONTWERPPRINCIPES | masterplan

minimaal 50 ha wilgenteelt

anti besmettingszone

transformatiestation

nutsgoed

min 25

0m

MidddenPeelweg

nutsgoed

De varkensmest wordt in het transformatiestation verwerkt tot energie.
Vijftig procent van de vergiste producten is cosubstraat, bijvoorbeeld
bladafval, groenteafval of restproducten. Elk varkensbedrijf is verplicht
vijventwintig procent van dit cosubstraat zelf aan te leveren. Dit komt neer
op vijftig hectare wilgenbos per nutsgoed.
Rondom elk nutsgoed ligt een kraag van wilgenbos die elke drie jaar
geoogst wordt en daarmee dit cosubstraat levert. De extra functie van dit
wilgenbos is een varkensvrije zone van tweehondervijftig meter, waardoor
besmetting tussen bedrijven wordt voorkomen.13
Elk nutsgoed heeft een eigen oprit vanaf de MiddenPeelweg. Bijvoorbeeld tijdens een ziekte-uitbraak kan elk nutsgoed apart worden afgesloten. De recreatieve routes blijven echter intact, omdat de paden langs het
kanaal en de wal altijd open blijven.
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Een nieuw bedrijf heeft maximaal 50.000 varkens, dat is tien procent van
het huidig totaal aantal varkens op de Peelhorst. Dit betekent dat elk
nieuw varkensbedrijf straks vier procent van het totale varkensvlees in
Nederland produceert.14 Deze maat zorgt ervoor dat de biologische varkenshouders een stevigere marktpositie krijgen tegenover grote spelers als
slachterijen en supermarkten. Aan de andere kant komt met deze maximale maat voedselveiligheid, dier- en volksgezondheid niet in gevaar.
Bij biologische varkenshouderij krijgen de dragende zeugen weidegang,
de rest blijft binnen. Het is mogelijk om binnen dit systeem verder te extensiveren, wat betekent dat ook de zeugen met biggen of zelfs alle varkens
naar buiten gaan.

PEELHORST | visie 1:12.500

Stel je voor dat je in Landhorst woont en bij je moeder in
Elsendorp langs gaat. De omgeving is leeg en ruim, een
hele verandering vergeleken met vroeger, toen alles hier nog
vol stond met grote varkensstallen. Nieuwe, biologische en
verbrede bedrijven poppen overal op en telen en verkopen de
meest bijzondere gewassen. In een aantal oude varkensstallen zitten culturele functies als ateliers, speelhallen en
overnachtinglocaties. En op de gesloopte plekken zijn nu
dorpsbossen, pluktuinen en boomgaarden. Bij de boer om de
hoek koop je een bos lokaal geteelde tulpen en wat biologische
groenten voor vanavond. Je loopt over de kade van het
rietveld naar het zuiden. De voormalige schootsvelden van de
PeelRaamstelling zijn uitgestrekte rietvloeivelden geworden,
die vol zitten met vogels en amfibieën en je schrikt van de
grote zilverreiger die voor je opvliegt.

bebouwing met kerk
dorpsakkerbouw
weiland
boomgaard
dorpsbos
verbreed of oud varkens bedrijf

VERBREDE DORPEN

gesloopte intensieve veehouderij
lokale weg met dubbele eikenlaan
kleine (zand-)weg met enkele berkenrij
beschermingszone woning(250m)/ natuur(500m) / dorp(1000m)

NUTSGOEDEREN

bossen

kanaal
wal met mest- en voerleiding
kazemat als oriëntatiepunt
landhuis met erf en front
scharrelbos met varkensstallen
wilgenteelt
rietvloeivelden met waterzuivering en oude verkaveling
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PEELHORST | visie 1:12.500
Aan het eind van de kade zie je achter de voormalige defensiewal een grote laan
verschijnen die in de verte verdwijnt. Je kunt hier het kanaal niet oversteken, de
verdedigende afscherming van de stelling is nog steeds voelbaar. Het maakt je nieuwsgierig naar wat daar achter is en je slaat linksaf. Na tien minuten lopen steek je bij de
doorgaande weg, een oud aces in de linie het defensiekanaal over. In de defensiewal,
verscholen tussen de Acaciabomen ligt een kazemat. Je klimt erop en kunt de rietvelden
overzien, tot aan de dorpsrand van Landhorst. Je draait je om en kijkt door een prachtige brede laan met allerlei soorten bomen naar een hoeve in de verte. Via de laan loop
je het smalle pad op dat een prachtig bont gemengd woud in leidt. In de beslotenheid
van de bomen leven insecten, vogels en zoogdieren. Tussen een bont mengsel van bomen scharrelen varkens naar eikels, noten en vruchten. De stallen zijn open, waardoor
je binnen de varkens in het stro ziet luieren.

STROMEN EN KRINGLOPEN IN DE RUIMTELIJKE CONTEXT

Na nog een kwartiertje wandelen kom je door een wilgenbos met aan de rand een
hoeve en een prachtig veld vol koolzaad als voortuin. Het is onderdeel van het hele
nutsgoed waar je net doorgelopen bent. Alles is onderdeel van een groot systeem dat
ervoor zorgt dat hier grootschalig, duurzaam en biologisch varkens gehouden kunnen
worden. Het doet denken aan de Italiaanse landbouwvilla’s uit de 16e eeuw, zoals
bijvoorbeeld Villa Emo of Villa Rotonda. Deze nutsgoederen hebben tegenwoordig
vaak een andere functie dan waarvoor ze gebouwd zijn, maar hun ruimtelijke structuur is nog steeds van groot belang in het Italiaanse landschap.15 Dat geldt ook voor
deze nutsgoederen op de Peelhorst. Over honderd jaar eten we vast geen varkensvlees
meer, maar worden hier krekels gekweekt of komen er prachtige verzorgingsappartementen voor gepensioneerde varkensboeren. Je loopt verder naar Elsendorp langs de
akkers waar allerlei nieuwe teelten worden uitgeprobeerd en komt bij je moeder aan.
Ze vertelt dat ze nog steeds zo blij is dat ze twintig jaar geleden het lef had mee te doen
met de grootse plannen voor de Peelhorst. Zij is één van de eerste Go nuts ! pioniers,
net als haar opa.

PEELHORST | vogelvluchten visie

Vogelvlucht vanaf Landhorst over de rietvloeivelden en de defensiewal
richting nutsgoed Josephhoeve, linksmidden nutsgoed Beugense hoeve.

Vogelvlucht nutsgoed Josephhoeve, vooraan de MiddenPeelweg, achterin de kerktoren van Landhorst.

THEMA | zichtlijnen en lanen

De zichtlijnen tussen dorpen en
hoeves vormen dertig meter
brede lanen met dubbele boomrijen en brede bermen waardoor
je kunt wandelen en fietsen. De
bestaande kazematten van de
PeelRaamstelling liggen verscholen in de wal en vormen oriënteringspunten langs het kanaal.
Vanaf een kazemat kun je vaak
meerdere dorpen, hoeves en
andere kazematten zien. Via de
lanen worden de nutsgoederen
ieder met een eigen oprit ontsloten naar de MiddenPeelweg.

| hoeves en recreatie

Naast de grote lanen is er een
kleiner netwerk van paden langs
de vloeivelden, over de defensiewal en door de bossen.

THEMA | lanen en beplanting

Tussen de lanen, wegen en paden is hiërarchie aangebracht door middel
van verschillende soorten, groottes en aantallen beplanting. De MiddenPeelweg wordt als gebiedsontsluitingsweg herkenbaar door twee
dubbele rijen van Amerikaanse eik, een prachtig beeld dankzij de herfstkleuren. Daarnaast is Amerikaanse eik dé boom die aan bosranden en
langs wegen werd aangeplant tijdens de ontginning van dit gebied.16 De
defensiewal is aangeplant met Valse acacia aan de schootsveldzijde en
Zomereik aan de defensiezijde. Ook de nieuwe stukken wal krijgen deze
herkenbare tweedeling die het contrast tussen beide zijdes van de stelling
vergroot. De nutsgoedlanen krijgen twee dubbele rijen in wildverband van
Zomereik, Amerikaanse eik, Ruwe berk en Valse acacia die elkaar afwisselen in kleur, seizoen en grootte. Dit is een samenstelling van soorten die
om verschillende redenen gebiedseigen zijn. De Amerikaanse eik en Ruwe
berk vanuit de ontginning, de Zomereik van nature en de Valse acacia
vanuit de PeelRaamstelling.

THEMA | natuur en verbinding

De nutsgoederen vormen een
systeem van rietvelden, wilgenbos en scharrelbossen. Samen
met de dorpsbossen, boomgaarden en omgevormde naaldbossen in de omgeving ontstaat
een netwerk van droge en natte
habitats die onderling en met
natuurgebieden uit de omgeving
verbonden zijn.

| infra en veiligheid

Door de aanleg van een transportleiding in de voormalige
defensiewal wordt varkensvoer
en varkensmest aan- en afgevoerd. Hierdoor zijn er per dag
achthonderd minder vrachtwagens op de weg. Door een eigen
oprit naar de MiddenPeelweg
is elk bedrijf gegarandeerd van
een constante aan- en afvoer.
Bij een ziekte-uitbraak op een
bedrijf kan elk apart nutsgoed
worden afgesloten. De kragen
van tweehonderdvijftig meter
brede wilgenteelt rondom elk
bedrijf zijn varkensvrij en voorkomen besmetting tussen bedrijven
onderling.

THEMA | waterzuivering

In de voormalige schootsvelden
van de stelling wordt waswater
gezuiverd en samen met opgevangen regenwater geïnfiltreerd.
Elk agrarisch bedrijf heeft zijn
eigen vloeiveld.

| vloeiveldkades

De hoogte van de vloeiveldkades wordt bepaald door de grootte van
het vloeiveld en de hoeveelheid ingelaten was- en regenwater. Een klein
vloeiveld maakt een hogere kade, omdat er per hectare meer water
wordt ingelaten. Een groter vloeiveld krijgt een lagere kade. Wanneer je
over de kades loopt kun je dus de grootte van het veld aflezen.

THEMA | vloeivelden en grote schaal

Op de grote schaal van de Peelhorst zorgen de zevenhonderd hectare
rietvelden voor aanvulling van het grondwaterreservoir. De opwaartse
werking van de Peelhorst zorg voor een ondoorlatende verticale laag in
de bodem. Hierdoor wordt het geïnfiltreerde water in de bodem vastgehouden. In droge tijden kan het dan gebruikt worden om te beregenen.17

Via een kade met een aanvoerleiding komt het afval- en regenwater in
het rietveld terecht, waar het uitvloeit. Dichtbij de kade bevat het water
veel nutriënten die worden opgenomen door het riet. Het riet dicht bij de
kade is dikker, hoger en dichter. Verder het veld in wordt de toevoer van
nutriënten minder en is het riet lager en dunner. Met dit systeem zijn zichtlijnen en massa’s in het gebied gecreëerd, die aansluiten bij de nutsgoederen aan de defensiezijde van het kanaal.

RIETVLOEIVELDEN | kanaal en defensiewal

NUTSGOED | ontwerpprincipes
De ondernemers die dit plan gaan verwezenlijken zijn de vierde generatie
ondernemers. De zonen en dochters van de huidige boeren zullen het
anders aanpakken dan hun voorouders. Inmiddels is de ontginning van de
Peelhorst bijna zeventig jaar oud, één mensenleven. De huidige bewoners
zijn hier geboren en getogen. Familiebanden zijn ontstaan, relaties vanaf
het pierenbadje geboren en vriendschappen voor het leven gesmeden. Bewust van de maatschappelijke trends en verduurzaming van de
landbouw maken de nieuwe pioniers iets dat ze willen nalaten aan de volgende generatie. De Peelhorst is klaar voor een culturele daad van liefde
en schoonheid, gebracht door de vierde generatie ondernemers.
Eén van de nutsgoederen, Stichtingshoeve, is uitgewerkt in een ontwerp.
Het is het meest zuidelijke nutsgoed dat in één lijn ligt met Venhorst, twee
kazematten en de hoeve die de afronding van de zichtlijn vormt. Deze
lijn met laan, de Klotallee vormt de ontsluiting van het nutsgoed naar de
MiddenPeelweg. Haaks op deze lijn ligt nog een zichtlijn die Landhorst en
Elsendorp visueel verbindt. Ook in deze lijn ligt een kazemat die een oriëntatiepunt vormt. Deze laan, de Stichtingsallee, vormt de ontsluiting naar
de scharrelbossen. Dit netwerk van lanen en de defensiewal vormt niet
alleen de utilitaire ontsluiting van het gebied, maar is ook een prachtige
biotoop voor diverse soorten vleermuizen die deze lijnvormige elementen
gebruiken voor hun navigatie.
Om het nutsgoed ligt een kraag van wilgenbos die zich op één punt
opent, daar ligt de hoeve. Dit staat aan de rand van het nutsgoed en
behoort functioneel bij de stallen en het erf, maar kijkt naar Elsendorp en
heeft daardoor twee verschillende zijdes. De voorkant is de zijde waar de
ondernemer zich presenteert en bezoekers binnen komen. Hier zijn functies als wonen, ontvangst, verkoop en informatievoorziening gesitueerd.
De achterzijde is utilitair ingericht voor het agrarisch gebruik met bedrijfsruimtes als kantine, kleedruimtes en kantoor.
Door het veld aan de presentatiezijde af te graven en de vrijkomende
grond te gebruiken als terp voor de hoeve krijgt deze een betere zichtbaarheid en meer aanzien. De kavel wordt ingezaaid met een laag gewas
als bijvoorbeeld koolzaad en heeft daardoor naast een esthetisch doel
ook een agrarisch doel, want in de Peelhorst heeft alles een functie. Wanneer je als bezoeker naar de Stichtingshoeve komt neemt het, in tegenstelling tot de rechte, snelle ontsluiting aan de utilitaire zijde, de tijd om zich
aan je presenteren . Hier word je rondgeleid, zonder de route extra lang
te rekken. Voordat je de hoeve bereikt heb je al een prachtig koolzaadveld, de wilgenteelt en de scharrelbossen met de varkens gezien, terwijl je
ondertussen alle zijden van de hoeve hebt kunnen bewonderen.
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Verschillende functies in diverse zijden van het gebouw
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NUTSGOED | ontwerp 1:3.500
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NUTSGOED | doorsnedes en scharrelbos

A - van nutsgoedlaan naar Keizersven

B - van biomassateelt naar defensiewal

NUTSGOED | uitgangspunten bebouwing
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orientatie
Simpele vorm met recht hoofdvolume
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WERKRUIMTES
kleedruimte
kantine

OPSLAG
tractorloods
werkplaats
werktuigenberging

Hoeve op de kop van een laan

G
zicht

BEDRIJFSRUIMTES
ontvangst
presentatiezaal
winkel

Alle functies in één volume combineren

WONING

orientatie

Hoeve aan een laan

Het gebouw is recht van vorm, met een groot, rechthoekig hoofdvolume
en alle gebouwde functies voor het nutsgoed worden gecombineerd in
één groot volume. Afhankelijk van hun ligging aan de laan hebben de
hoeves een andere oriëntatie. Een aantal vormt een duidelijk eindpunt
van de zichtlijn, waardoor de ontsluiting, de tuin en de façades van de
hoeve zich op deze lijn richten. Anderen liggen aan een zichtlijn, waardoor de tuin, ontsluiting en façades zich richten op de omgeving. Als
bezoeker is een dergelijke hoeve vaak een verrassing, omdat ze zich pas
presenteert wanneer je heel dichtbij bent, terwijl een hoeve op de kop
van een zichtlijn al van honderden meters afstand wordt aangekondigd.

B

MATERIAAL

MATERIAAL

Gesloopte bebouwing wordt gerecycled tot beton voor nieuwbouw

Gebruik van biomassa in nieuwbouw; riet en wilg

Bij omvorming van naaldbossen naar natuurlijker bos komt douglashout vrij

Het materiaalgebruik voor zowel de hoeve als de stallen komt uit de buurt.
Het Brabants Landschap werkt aan omvorming van de naaldbossen in de
omgeving.18 Naaldbomen als douglas en spar worden gekapt om verdroging te voorkomen en ruimte te geven aan de eik. Dit lange rechte hout is
perfect voor het casco van de stallen en de hoeves. Bij de sloop van oude
stallen en huizen in de buurt komen bouwmaterialen vrij als glas en staal
die ook gebruikt worden voor de nieuwbouw. Deze recycling past goed
bij de nieuwe manier van bouwen door de vierde generatie. Recycling
is de standaard. Milieubewust, goedkoop en bijzonder zorgen voor werkgelegenheid in de omgeving. Trots van de nieuwe ondernemer spreekt
uit deze innovatieve bouw en het hergebruik van materialen maakt een
knipoog naar de historie.

NUTSGOED | uitgangspunten bebouwing
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Voorzien in eigen energie-behoefte

aan-/afvoer
Stal staat aan de rand voor het bos voor aan- en afvoer

De stallen zijn rank en maximaal twintig meter diep. Door het gebruik van
een open front aan de voorzijde ontstaat een beter stalklimaat en zijn de
varkens beter zichtbaar voor bezoekers. In Duitsland worden dit soort stallen al veel toegepast.19 Elk nutsgoed voorziet in zijn eigen energiebehoefte
met zonnepanelen, waardoor de stallen noord-zuid zijn georiënteerd.
Tenslotte liggen ze altijd aan de rand van het bos, langs de weg waardoor
ze goed en snel bereikbaar zijn.

NUTSGOED | vogelvluchten

Vogelvlucht nutsgoed Stichtingshoeve. Boven vanuit het zuiden met op de
voorgrond de hoeve. Onder vanuit het noordoosten, met in het midden de
stallen en scharrelbossen

NUTSGOED | MiddenPeelweg, hoeve en nutsgoedlaan

SCHARRELBOS | = varkensmenukaart

Om biologische varkenshouderij mogelijk te maken worden scharrelbossen aangelegd. Eén groep varkens bestaat uit honderd dieren, dan
herkennen zij elkaar nog en ontstaat er geen ruzie. De aanplant van het
scharrelbos gebeurt in twee fases. Op de ene helft worden de varkens
geweid. De andere helft wordt ingeplant en de eerste vijf jaar afgerasterd.
Na vijf jaar worden de grondhelften omgeruild. De varkens mogen in het

AANPLANT EN BEHEER

EINDBEELD

ingeplante bos en het reeds beweide stuk wordt nu ingeplant en uitgerasterd. Wanneer ook dit na vijf jaar beschikbaar komt kan de ondernemer
extensiever worden door meer varkens naar buiten te laten, of hij kiest
ervoor meer varkens te gaan houden. Om het bos ook in de toekomst te
beschermen tegen het gewroet van de varkens bestaat elk bos uit drie
bosdelen om elke vier dagen te rouleren.20

SCHARRELBOS | planten

In het scharrelbos staan gebiedseigen soorten zoals de Zomereik en
inheemse nootdragende bomen zoals Walnoot, Hazelaar, Paarde- en
Tamme kastanje, die zorgen voor een gevarieerd varkensmenu verspreid
over de seizoenen. Om een interessant, rijk cultuurbos compleet te maken
zijn ook inheemse vruchtbomen als Vlier, Mispel, Peer en Appel toegevoegd.21 De blokvormige aanplant is gebaseerd op machinaal planten
en tezamen met de verschillende (herfst-)kleuren laat ze zien dat hier een
cultuurrijk bos is aangeplant met een nutsfunctie.

SCHARRELBOS | noten

Wintereik
Quercuspetreae

Amerikaanse eik
Quercus rubra

Zomereik
Quercus robur

Peer
Pyrus communis

Appel
Malus sylvestris

Mispel
Mespilus germanica

Paardekastanje
Aesculus hippocastanum

Tamme Kastanje
Castanea sativa

Walnoot
Juglans regia

Vlier
Sambucus nigra

Hazelaar
Corylus colurna

Aardpeer
Helleborus tuberosus

HAHA GREPPELS | vrijkomend puin
OUDE VARKENSSTALLEN

HERBGEBRUIK PUIN

Voor de maatschappelijke acceptatie en de transparantie van grootschalige biologische varkenshouderij is het van belang dat bezoekers de
varkens kunnen zien. De scharrelbossen zijn daarom openbaar toegankelijk. Om het contact tussen de bezoekers en de varkens zo groot mogelijk
te maken worden haha’s gebruikt. Dit zijn greppels met aan de zijde van
de bezoeker een keermuur, waardoor het varken niet het bos uit kan,
maar de bezoeker wel de varkens kan zien, zonder dat hier een hekwerk
tussen zit. In de greppels ontstaan modderpoelen waardoor badderende
varkens van heel dichtbij te zien zijn. De haha verandert van vorm, afhankelijk van de functie; wandelpad, langs de weg of drinkwatervoorziening.
De keermuur is een schanskorf, gevuld met puin. Op de hele Peelhorst
wordt ruim honderd hectare oude varkensstallen gesloopt, dit levert 10.000
kuub puin op, waarmee ruim tien kilometer aan schanskorfmuur te maken
is. Deze schanskorven functioneren als afrastering, maar dienen ook als
schuurplek en beschutting voor de varkens en herbergen een grote diversiteit aan insecten, reptielen en kleine zoogdieren.

FUNCTIONALITEIT

TYPE HAHA’S

HAHA GREPPELS | detaillering
WANDELPAD

TUSSEN DE VARKENS

LANGS DE WEG

WANDELPAD

TUSSEN DE VARKENS

LANGS DE WEG

NIEUWE PIONIERS | organische groei

Binnen tien jaar verandert ongeveer twintig procent van de gronden in de
Peelhorst van functie of eigenaar.22 Wanneer deze contouren van vrijkomende gronden van de allerkleinste agrariërs en alle nertsenhouderijen
over de plankaart worden gelegd, is te zien waar de grootste kansen liggen. In het plangebied liggen negen grote intensieve veehouderijen23 , de
meesten met een opvolger, de vierde generatie boeren en boerinnen. In
tegenstelling tot hun voorouders, zijn ze hier geboren en getogen waardoor ze meer verbondenheid en trots zullen voelen met en voor de Peelhorst. Mijn hoop is dat zij een culturele daad zullen willen nalaten aan de
volgende generatie en liefde en schoonheid in dit gebied gaan brengen.
Deze zoons en dochters zie ik als de pioniers die zullen beginnen met de
eerste stappen van dit plan. Daarnaast leeft bij de jongeren ook een sociaal en maatschappelijk besef van een duurzamere, schonere en betere
wereld. Met hun pioniersbloed zal de vierde generatie het jeugdige lef en
de veerkracht hebben een nieuwe weg in te slaan.
De burgemeester van de gemeente Boekel, Pierre Bos, is ambassadeur
van het project Agro-as de Peel. Samen met waterschap Peel en Maasvallei steunt dit project van de Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital
agrarisch ondernemers die hun bedrijf met behulp van agrobiodiversiteit
robuuster en economisch sterker willen maken.25 De Middenpeelweg
functioneert daarbij als verbindend element. Go nuts ! sluit erg goed aan
bij dat gedachtegoed.

NIEUWE PIONIERS

eerste pionier

vrijkomende grond

NIEUWE PIONIERS | organische groei
start pioniers op vrijkomende gronden

vrijkomende grond

Het is belangrijk dat het nieuwe
systeem flexibel genoeg is om
ook toekomstige groei van de
nutsgoederen te garanderen.
Functioneel kunnen de nutsgoederen onafhankelijk van elkaar
aangelegd worden en ook
ruimtelijk gezien is het goed mogelijk het plan organisch te laten
groeien. Langs de MiddenPeelweg is ruimte om te beginnen
met de eerste nutsgoederen die
langzaam in grootte en aantal
kunnen uitbreiden.

organische groei

uitbreiding

WINST | voordelen

Voor verschillende partijen zitten er veel voordelen in dit plan. In de eerste
plaats voor de starters van dit project: de ondernemers. Het nieuwe, biologische systeem is een diervriendelijker systeem ten op zichtte van de huidige reguliere varkenshouderij; honderdvijftig procent meer stalruimte en
honderd vierkante meter scharrelbos per varken. Daarnaast krijgen de ondernemers ruimte om door te groeien naar een bedrijf dat tot twintig keer
zo groot is als een gemiddelde varkenshouderij in de Peelhorst. Door de
verplaatsing van de varkenshouderij komen er in de rand van de Peelhorst
bedrijven vrij en krijgen bestaande bedrijven meer ruimte. Deze bedrijven
richten zich op hun ligging; de verbinding tussen dorp en platteland. De
dorpsrand transformeert doordat er ruimte komt voor tijdelijke initiatieven,
dorpse functies en streekgebonden bedrijven als dorpsbossen, boomgaarden, innovatieve teelten, festivals en nutstuinen. Er komt milieuruimte
vrij waarmee ze ontwikkelen tot toekomstgerichte, innovatieve bedrijven
die straks de trots van de streek worden. Dan is er ruimte voor bijzondere
teelten zoals bijvoorbeeld blauwe bes, eikenkwekerijen of koolzaad.
Ook voor de natuur is er winst. Door aanvulling van het grondwaterreservoir stijgt het grondwaterpeil met dertig centimeter, zodat verdroging van
natuurgebieden en akkerbouw wordt voorkomen. De scharrelbossen en
vloeivelden betekenen nieuwe leefgebieden voor flora en fauna. Ruim
honderd kilometer lanen, zeshonderd hectare scharrelbos, vijfhonderd
hectare wilgenbos en zevenhonderd hectare rietvloeivelden zullen de bestaande bos- en natuurgebieden verbinden en de biodiversiteit vergroten
en ruimte bieden aan bijvoorbeeld vleermuizen, zilverreigers, spechten,
reeën, dassen, ringslangen en vele andere bijzondere dieren én planten.
Tenslotte is er ook voor de bewoners van de Peelhorst veel te halen. Het
lijkt in eerste instantie een heel erg grote ingreep waarbij het gaat om heel
veel varkens, maar het voordeel zit hem in het ‘onzichtbare’ op de kaart.
Kijk maar eens goed. Met heel kleine lijntjes staan op het masterplan nog
alle huidige varkensstallen ingetekend en dat zijn er veel, ruim honderd
hectare.26 Dit betekent een afname in geuroverlast en verminderde kans
op besmetting van vijftig procent. Daarnaast liggen de nieuwe beschermingszones in het lege gebied midden op de Peelhorst en niet meer bij de
dorpen.

TOEKOMST | waarde

Het hele plan is ontworpen met een gulheid en overdaad in rijke cultuurbossen, extra brede lanen, vele paden en rietvelden met zichtlijnen.
Enerzijds draagt dit bij aan een maatschappelijk draagvlak voor biologische varkenshouderij op grote schaal, maar het heeft ook een toekomstwaarde wanneer de bossen en lanen eenmaal tot volle wasdom zijn
gekomen. Het is gemaakt voor een tweede leven na de nutsgoederen.
Over honderd jaar eten we waarschijnlijk geen vlees meer, omdat we zijn
overgestapt op sprinkhanen en meelwormen of zelfs geheel vegetarisch
zijn gaan eten. Dan krijgt dit plan een andere functie. Zo is ook ooit de
PeelRaamstelling ontworpen en vormt deze nu de ruggengraat van dit
plan. Op diezelfde manier zullen de brede lanen, scharrelbossen en rietvloeivelden over een x aantal jaar de basis voor een nieuw programma
vormen. De bossen vormen een belangrijke ruimtelijke én ecologische
structuur die de biodiversiteit enorm vergroot. De hoeves kunnen diverse
functies vervullen op het gebied van cultuur of wonen en het zuiveringssysteem van de rietvloeivelden is erg waardevol voor het tegengaan van de
verdroging. De lanen zorgen voor verbindingen tussen de dorpen en de
stelling en maken het gebied toegankelijk. Hierdoor zal het gebied beter
bekend en geliefd worden, waardoor een tweede leven voor de volgende generatie in de toekomst gegarandeerd blijft.

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.

Toen ik nog heel klein was
en van het leven niks begreep
alleen maar speelde, at en sliep.
Toen ik nog zo klein was,
dat ik op de tenen moest gaan staan,
om te kijken naar de maan.
De wtte strepen in de lucht,
je kneep je ogen half dicht.
Elke wolk was een gezicht.
En ‘s avonds laat de haren nog nat,
nog eventjes en naar bed.
Het raam wijd open en geen slaap.
En de hemel was vuurrood,
mist hing op het land,
‘s avonds laat stond de Peel in brand.
Je kon uren dromen,
je was de baas van iedereen,
vocht met de sterkste alleen.
Languit liggen in het gras.
Je rook het asfalt en de damp
als het pas geregend had.
Je had het maar met één ding druk.
Groter worden
maar wat je ook deed,
echt veel ouder word je niet.

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 Brand29

Ik denk dat Go nuts ! een voorbeeld is van hoe we om moeten gaan met
ruimtelijke én maatschappelijke vraagstukken op het gebied van industriële landbouw. Een transformatie van mono en uitputten naar multi en
benutten, waarbij we de grootschaligheid en impact van deze industrie
niet ontkennen of wegstoppen.27 We maken deze eigenschappen tot een
uitdaging en creëren een nieuw multifunctioneel landschap. De oorsprong van het vlees op ieders bord wordt zichtbaar in het landschap.28
Dat is volgens mij dé opdracht voor de landschapsarchitect.
Ik vind dat dit plan bij de Peelhorst past; grootschalig, efficiënt en ambitieus. Een plan dat juist hier zal slagen. Ten eerste omdat de vierde generatie ondernemers opportunistische pioniers zijn die graag iets nieuws
willen proberen en zorg met liefde naar de Peelhorst zullen brengen. Ook
natuurbeschermers, bestuurders en bewoners zullen de voordelen van het
plan gaan inzien.
Er komt ruimte op de Peelhorst, ruimte om te ademen, ruimte voor nieuwe
kansen voor iedereen. Biologische landbouw, duurzame innovatieve akkerbouw, nieuwe natuurgebieden en een prachtig landschappelijk raamwerk om doorheen te fietsen, in te struinen, te ontdekken en te leren. Op
deze manier maakt grootschalige, industriële landbouw een liefdevol en
tijdsbesteding landschap met nut voor ondernemers en genoegen voor
zijn bewoners. Niet gek, Go nuts !
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Go nuts ! is een voorbeeld hoe we om kunnen gaan met ruimtelijke én
maatschappelijke vraagstukken op het gebied van industriële landbouw.
Een transformatie van mono en uitputten naar multi en benutten, waarbij
we de grootschaligheid en impact van deze industrie niet ontkennen of
wegstoppen. We maken deze eigenschap tot een uitdaging en creëren
een nieuw multifunctioneel landschap. De oorsprong van het vlees op
ieders bord wordt zichtbaar in het landschap.
Go nuts, omdat Nederland een gewaagd plan nodig heeft om de discussie over industriële landbouw te voeden. Daarnaast voegt de vierde
generatie van importboeren de belangrijke liefdevolle nutslaag toe aan
het landschap. Tenslotte planten deze ondernemers hier ruim zeshonderd hectare scharrelbos gevuld met nuts/noten. Dit plan toont aan dat
industriële biologische varkenshouderij in de Peelhorst een waardevolle
ruimtelijke structuur aan het landschap kan toevoegen. Met het plan wordt
een nieuw perspectief geschetst voor een regio die op slot lijkt te zitten.
De vierde generatie van importboeren is hier geboren en getogen en zal
liefde en zorg naar de Peelhorst brengen. Hierbij wordt aangesloten op het
karakter en de voordelen van de Peelhorst; de grote schaal, de PeelRaamstelling en de ondernemingsgeest.
De PeelRaamstelling vormt de ruggengraat van het plan. Door gebruik te
maken van de open en gesloten zijde van de stelling krijgen functies een
logische plek. Aan de defensiezijde komen de massieve functies, zoals
scharrelbossen voor de varkens, bedrijfsgebouwen, biomassateelt en het
transformatiestation. Aan de schootsveldzijde van de stelling liggen open,
weidse rietvloeivelden die water zuiveren en het grondwaterreservoir
aanvullen. Hierdoor wordt droogteschade voor de akkerbouw voorkomen.
De nieuwe structuur van rietvloeivelden en scharrelbossen vormt een
schakel tussen diverse natuur- en bosgebieden en draagt daarmee bij
aan de ecologische structuur en vergroting van de biodiversiteit. De deels
verdwenen defensiewal wordt hersteld en krijgt een dubbelfunctie, door
de leidingen voor de aanvoer van varkensvoer en de afvoer van mest
naar het transformatiestation. Een nieuw varkensbedrijf met bedrijfsgebouwen, stallen, scharrelbossen en rietvloeivelden vormt een ruimtelijke
eenheid die ‘nutsgoed’ wordt genoemd. De onderlinge relatie blijkt uit de
lanen die de verschillende onderdelen verknopen en het biomassabos
dat het nutsgoed omsluit. De dorpen, kazematten en nutsgoederen krijgen
een visuele relatie door de brede lanen met zichtlijnen die ze verbinden.
Deze routes gericht op landmarks in de omgeving doen denken aan de
oude heidepaadjes gericht op de kerken in de omgeving, in de tijd van
de woeste Peelhorst. De lanen en scharrelbossen zijn toegankelijk voor
bezoekers en zijn de schakel tussen de dorpen en het kanaal. Aan de
randen van de horst, bij de dorpen komt door de verplaatsing van de
varkensbedrijven ruimte vrij. De dorpsrand transformeert door ruimte voor
tijdelijke initiatieven, nieuwe teelten, dorpse functies en streekgebonden
activiteiten.
Er komt ruimte op de Peelhorst, ruimte om te ademen, ruimte voor nieuwe
kansen voor iedereen. Biologische landbouw, duurzame innovatieve
akkerbouw, nieuwe natuurgebieden en een prachtig landschappelijk
raamwerk om doorheen te fietsen, in te struinen, te ontdekken en te leren.
Op deze manier maakt grootschalige, industriële landbouw een liefdevol
en tijdsbesteding landschap met nut voor ondernemers en genoegen voor
zijn bewoners. Niet gek, Go nuts !

