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1 Projectnaam

Buitengoed Bunderdreef / Boskant

2 Initiatiefnemer(s) project / Gegevens projectorganisatie

Naam organisatie: Buitengoed 
Contactpersoon: Dick W. Van de Kaa & Ank Westdorp 
Mailadres: dvdkaa@kpnmail.nl 
Telefoon: 06- 1459 6862 

3 Partners waarmee in het project wordt samengewerkt

initiatiefnemers = Gaaf Groen Wonen / Heel Anders / Van Dijk Watermanagement  
partners: Stichting Voedselbosbouw Nederland + Dunagro - Oude Pekela: producent 
van prefab kalkhennep woningen + Avans Hogeschool + Sint - Lucas + VGZ 
Zorgkantoor (inkoop  begeleid wonen + financiering) + Per Saldo: advies, opleiding en 
belangenbehartiger PGB houders 
in gesprek met: Brabants Landschap + Rooise imker(s) + Imkeropleiding + De Rooi 
Pannen + opleiding begeleiding bijzondere doelgroepen + Basisschool (schooltuin 
project) + particuliere investeerders



                               
4 Locatie

  



                               
5 Aanleiding  => ons Why / Waarom (naar de Golden Circle van Simon Sinek)

 Ons Waarom: “knowledge causes responsibility, responsibility causes worshipping, 
worshipping causes wanting to care, wanting to care causes sharing, sharing causes 
action”. 

Ank Westdorp en Dick W. van de Kaa zijn van de generatie die onwetend, onbewust en 
onbedoeld de aarde uit balans heeft gebracht. Wij weten dat nu. Deze kennis maakt 
ons verantwoordelijk. Niets doen is geen optie! 

In het Buitengoed komt al onze levens- en professionele kennis en ervaring bij elkaar. In 
het Buitengoed  zijn voorbeelden van oplossingen voor urgente kwesties waarvoor wij 
met z’n allen staan gecombineerd.  

Buitengoed draagt bij aan: verbetering van het milieu - schone lucht en water, 
verbetert agrarische productie-bodems, energietransitie, klimaatadaptatie, verbeteren 
van biodiversiteit, oplossen woningnood voor starters en medioren = 55 plussers, 
sociaal inclusieve gemeenschappen, voedselproductie met gesloten kringlopen, 
plattelandsvernieuwing en revitalisering van verpauperende VAB’s in voormalige 
extensiveringszone’s,  natuur- en landschapsontwikkeling, bio ecologisch bouwen, 
waterzuivering en retentie. Het Buitengoed is sociaal inclusief, ecologisch en 
economisch duurzaam.  

Het is een voorbeeld van oplossingen die bijdragen aan het doorgeven van een 
leefbaardere wereld aan onze en hun kinderen.  

Daarom.

6 Doel => ons How / Hoe

Met holistisch integrale projecten voorbeelden geven hoe de uitdagingen waarvoor 
onze maatschappij.NL voor staat kunnen oplossen. In de geest van Panorama 
Nederland.  

Door met de formule Buitengoed minstens 10 moderne plattelandsondernemingen te 
realiseren dragen wij bij aan een beter leefbare wereld.  

Vormgegeven door ondernemende inclusieve open gemeenschappen van 
verschillende soort mensen.  

Deze mensen willen allemaal het 'beter, leuker en slimmer’ doen. Samen met moeder 
Natuur leven, wonen en werken. Met concrete voorbeelden en oplossingen bijdragen 
aan een vitaal platteland en verantwoord voedsel produceren. Zo een zingevend 
betekenisvol leven creëren en een beter volhoudbare Nederlandse maatschappij.



                               
7 Beschrijving => ons What / WAT 

Moodboard:



                               
Wat? de formule Buitengoed op de Bunderdreef kent de volgende basis elementen:  
• de Boerderij met Toekomst: een agrarische bedrijfsvoering op basis van 

permacultuur. Gesloten kringlopen, grondgebonden. Op circa 6 Ha (10 tot 12 Ha) 
voedselbos, natuurlijke moestuin, 250 dubbeldoelkippen (eieren, vlees, 
grondbewerking en bemesting) en een bijenhouderij. Later uit te breiden met een 
paddenstoelen, slakken en viskwekerij. 

• Zorg - in dit geval beschermd en begeleid wonen voor cliënten van Heel Anders. 
Licht tot matig verstandelijk beperkten en mensen waarvoor de maatschappij 
tijdelijk of structureel te snel gaat.  

• Gaaf Groen Wonen - leven in een natuurlijke voedsel producerende omgeving met 
daarin gezonde woningen die bio ecologisch gebouwd zijn. Cliënten wonen in 5 
clusters van 5 Tiny Houses. Medewerkers, vrijwilligers, urgentie zoekers, 
woonstarters en/of wooneconomen wonen in 12 Tiny Houses en 5 Cabanons = 
compacte bungalows met een voetprint van 80 vierkante meter. 

• Onderwijs en opleiden - basisscholieren: schooltuin projecten, 
middelbarescholieren: maatschappelijke stages en werk, MBO en HBO studenten : 
stages en afstuderen en banen, vrijwilligers: zingevende tijdsbesteding en 
deelgenoot zijn. 

• Informatie en recreatie: een informatiecentrum in het bestaande prieel met info 
over de thema’s van het Buitengoed en een mini camping met 25 plaatsen. Een 
camping waar thema weken worden aangeboden die gelijktijdig in de praktijk 
worden ervaren door deel te nemen aan de bedrijfsvoering van de Boerderij met 
Toekomst. Doelgroep: werkweken van scholen en bewust nieuwsgierige recreanten. 

 



                               
8 Plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen

Het Buitengoed lost problemen op door de schijnbare tegenstellingen en scheidingen 
tussen diverse (beleids)sectoren te combineren tot MEER waarden. MEER in deze 
context betekent dat de oplossing voor de ene sector (bv. Land- of woningbouw) geen 
nieuw probleem oplevert voor een andere sector (bv. natuur of waterbeheer).  

Zo oplossen lukt niet door het toepassen van de sectorale regelgeving en VINK lijsten 
die deze problemen juist veroorzaken. Dit vraagt om lef, een pilot status en om in 
gemeentelijke termen te spreken een VONK attitude. 

Het Buitengoed creëert MEER waarden. Een pilot status is nodig om te voorkomen dat 
het sectoraal wordt  afgevinkt. Het VINKen heeft schijnbare tegengestelde belangen 
namelijk langzaam in ‘beton’ gegoten en maakt radicale realistische MEER waarde 
creatie onmogelijk. Wij willen VONKen.  

9 Meekoppelkansen met andere projecten

Onderdeel van de Zuidelijke zoetwaterberging cq historische lijnstructuren (mozaïek 
Dommelvallei MIPP) kunnen wellicht verbanden worden gevonden in het plangebied 
van Buitengoed.  

Buitengoed geeft op een radicale realistische wijze invulling aan vele beleidslijnen. 
Wij staan en open voor samenwerkingen.



                               
10 Uitvoeringsperiode

Korte termijn (2020 – 
2021)

Middellange termijn 
(2022-2025)

Lange termijn (2026 e.v.)

Najaar 2020 uitwerken 
exploitatie + haalbaarheid 
+ financiering // stagiaires 
van Sint-Lucas Studio: 
grafisch uitwerking 
website en ‘look and 
feel // ontwerp interieurs 
Tiny Houses door 
studenten van Sint- Lucas  
Voorjaar 2021: 
afstudeerders van Avans - 
ruimtelijke ontwikkeling en 
infra > energie en infra 
concept + voorbereiding 
van bestemmingsplan // 
samenwerking studenten 
Avans Bouwkunde en Sint 
- Lucas > ontwerp 
renovatie, interieur en 
inrichting oude boerderij, 
= gemeenschappelijk 
gebouw  
Juni 2021: procedure 
bestemmingplan + 
aanvraag vergunningen  
Eind 2021: start aanleg 
voedselbos + landschap + 
grondwerk // mulchen = 
voorbereiding aanleg 
natuurlijke moestuin

vanaf voorjaar 2022 
betrekken van een 
toenemend aantal cliënten 
van Heel Anders en 
toekomstig bewoners van 
het Buitengoed bij aanleg en 
onderhoud van voedselbos, 
voorbereiding natuurlijke 
moestuin en verzorgen van 
de kippen > ingroei model // 
voorjaar 2022: renovatie +
(ver)bouw boerderij, Tiny 
Houses en Cabanons // 
voorjaar 2023: opening en 
start volledige operationele 
exploitatie  
Voorjaar 2024  
start ontwikkeling twee of 
meerdere Buitengoederen 
op andere locaties

Volledige exploitatie en 
doorontwikkeling van de 
formule + uitbreiding naar 
minimaal 10 locaties in de 
regio - bijvoorkeur in 
Meierijstad. Meierijstad als 
fenomeen in holistisch 
integrale projecten.

11 Stand van zaken

Intentie overeenkomst + koop optie van de locatie // financiële haalbaarheid  globaal 
getoetst > najaar 2020 verder uit te werken // aanmelding voor deelname aan 
stimuleringsprogramma LNV bij Stichting Voedselbosbouw // ontwerpen van de Tiny 
Houses en Cabanons in het prefab kalkhennep bouwsysteem door afstudeerders van 
Avans Hoge School zijn klaar // interieurs worden komende maanden ontworpen door 
Sint - Lucas studenten // zo ook website - grafisch ontwerp - ‘look and feel’ door 
stagiaires van de Studio van Sint-Lucas //  vervolggesprek met Brabants Landschap 
over aangrenzende percelen is aanstaande // afdeling inkoop van zorgkantoor VGZ 
geeft aan momenteel circa 300 plaatsen voor de doelgroep van Heel Anders te zoeken 
// verschillende vrijwilligers en toekomstig medewerkers hebben interesse getoond // 
zo ook potentiële investeerders 
 



                               
12 Geraamde kosten

Totaal circa  8 - 8,5 miljoen euro

13 Beoogde financiering

De huuropbrengst en de daarvan afgeleide beleggingswaarde van de Tiny Houses en 
de Cabanons lijkt voldoende om de bouw en aanleg te kunnen bekostigen. 
Verschillende investeerders / pensioenfonds / verzekeraar zijn gepolst en hebben 
positief geïnteresseerd gereageerd. 

De financiering van de onzekerheid in de ontwikkel en opstart fase (bestemmingsplan 
wijziging, vergunningen, tijdsverloop, aanleg voedselbos, onderzoeken, leges, 
leegstand en onvoorzien) vergt nog aandacht. Ondersteuning met  een opstart/
haalbaarheid subsidie en/of risicodragend lening zal wellicht nodig zijn. Een 
bescheiden eigen vermogen is beschikbaar bij gemeentelijke en provinciale 
medewerking ter dekking van aanloopkosten. 

De zorgomzet is voldoende om de zorg en (individuele) begeleiding in te vullen en te 
voorzien in inkomen voor de initiatiefnemers en de medewerkers / begeleiders van 
Heel Anders. 

De Boerderij met Toekomst lijkt op een coöperatie. Elke cliënt, medewerker en 
vrijwilliger heeft medezeggenschap op de winst bestemming. Jaarlijks zullen er 
verschillende ideëen zijn om de winst in het bedrijf terug te investeren. Ter 
vervolmaking van het Buitengoed en/of uitbreiding agrarische activiteiten (bijv. slakken, 
vissen, paddenstoelen kweken) van de agrarische bedrijfsvoering of ontwikkeling en 
opstart van nieuwe Buitengoederen om meer mensen dit leven te gunnen.

14 Opmerkingen

15 Beoogde rol van Mozaïek Dommelvallei

Begeleiding, sparren en opwerking met als doel alle middelen en mogelijkheden te 
benutten om voor ons initiatief Buitengoed bestuurlijk, regeltechnisch en financieel het 
benodigde draagvlak te creëren zodat wij in het voorjaar 2023 operationeel zijn.

16 Bijdrage aan Global Goals



                               

 Zie: https://www.globalgoals.org/ -  

Buitengoed draagt (deels) bij aan de volgende Global Goals: 

1.4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9.1 
11 
12 
13 
14 
15 

https://www.globalgoals.org/
https://www.globalgoals.org/

