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“The farther backward you can look, the 
farther forward you can see.” 

Winston Churchill

3e generatie:  

de uitdaging te worden wie je kunt zijn



• te leen van volgende generaties 

• verbonden met de omgeving 

• behoud door ontwikkeling 

• regie op samenhang & verweven functies  

• diversiteit vergroot de oplossingsruimte 

Landgoedmodel  1 + 1 = 5



2 opgaven: 

• adequaat antwoord op verstedelĳking 
• oplossing voor bodemerosie landbouw  



Foto: Ties Blaauw, drone Wageningen 
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stad & ommeland

Stedelijke wensen en functies bepalen al 
eeuwen de vormgeving van het 
‘buitengebied’. (Pim Kooij) 

In de 20e eeuw hebben processen van 
verstedelijking en modernisering van de 
voedselproductie zich parallel  
maar los van elkaar voltrokken.  
Met onderlinge ‘vervreemding’ als gevolg. 

Grootstal is het  laatste ‘landgoed 
in bedrijf’  van de hele Nijmeegse 

Ring van Arcadië



visie Grootstal (1996):                                    
stad & land verbinden

PAVILJOEN / Bob Meltzer, 2012 LandgoedLAB /Henri Borduin, 2017

Poort naar het landgoed Werkplaats landbouw

ontwerp-opgave:                                    
duurzaam, multifunctioneel en wendbaar



bodem te leen  
van volgende generaties
Sturing op efficiency en rationalisering is diep ingekerfd in ons 
landschap, in de boerenbedrijven. De gevolgen voor bodem en 
biodiversiteit zijn zorgwekkend. Willen we het land - de bodem - 
gezond doorgeven, dan is een reset nodig om het tij te keren. 
-> landbouw weer in evenwicht met natuur, landschap en 
maatschappij: 
• herstel van de bodem als levend organisme 
• gebiedsgerichte oplossingen (landbouw, natuur en 

waterbeheer) zijn pas in samenhang toekomstbestendig 
• herijking van stad-land & mens-natuur relatie 

Prof Henk Siepel, Radboud 
universiteit, neemt 

bodemmonsters in het 
veld van Bodemzicht

Vragen: 

o Zijn de geesten daar rijp voor? 
o Welke nieuwe rollen kan een duurzaam voedsel landschap 

spelen en wat zijn de ruimtelijke implicaties ?  
o Wat is verder nodig om “De Stad” hiermee te verbinden?  



verkenning innovatie

o verzachting harde scheidslijnen: tussen kadastrale 
eigendomsgrenzen, natuur & landbouw, stad & land.                                                                    
-> sector overstijgende visie + multidisciplinaire aanpak  

o aspect ‘publieke toegankelijkheid’ vereist  
doordachte oplossing:                           

                        - geen vandalisme gevoelige recreatie                                                                      
 - bijdragen aan bewustzijn van bezoekers  

o diepte-investeringen en ingrepen in het 
landschap staan in het teken van continuïteit en 
volhoudbaarheid op de lange termijn, (met behoud 
aanpassingsvermogen)                   

o ‘realiseren vanuit vertrouwen’ houdt in, dat er bij 
stakeholders consensus is over gemeenschappelijke 
doelen/waarden, dat bondgenootschap kan leiden 
tot meervoudige maatschappelijke waarde; 

o ontwerp proces moet dus zowel landschap & ecosysteem 
als functies, organisatie en relaties omvatten.

Diner Pensant - gebiedsniveau 
met omliggende landeigenaren en beide gemeenten



 
 
landschap van nu 
 
 

• land, water, stad, ondergrond, lucht & ruimte.  

• fysieke setting, de directe realiteit om ons heen, vroeger, huidige toestand, toekomstperspectief 

• sociale constructie,  verbinding in netwerken, bewustzijn 

• heeft gezicht naar binnen + naar buiten; van bovenaf + van binnen uit  

• wijst op de grote schaal waarop we vraagstukken rond landbouw en voedsel moeten bekijken 
(Noël van Dooren)



ontwerpen voor morgen 

Landeigenaren overheden: uitgangspunten 

Multifunctioneel team:  bouwstenen

Foodwalks:   preferenties wandelaar, publiek

Ondernemers  stakeholders, concrete keuzen

landbouw weer in evenwicht met natuur, 
landschap, mens en samenleving 
o geen project maar transformatief proces (transitie) 
o het bestaande veelzijdig, duurzaam en integraal benutten                               
o voorlopend op de toekomst, anticiperend op het nog 

onbekende  (‘toekomstgeletterdheid’) 

Prijsvraag Brood en Spelen ->  vernieuwing op: 
• inhoud: ruimtelijke transformatie  
• • business model   
• • organisatie vorm 

Vitamine G+ -> aanvullende inzet  op: 
• het verzachten van harde scheidslijnen                                 

in tijd, functies, sectoren 
• landschap als sociale, gezonde, participatieve ruimt

Grootstal finalist Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit
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Nieuwe gebiedsidentiteit:  
verwevenheid landbouw  
en natuur (mesoniveau)



Voedsellandschap 21e eeuw 

meervoudige waarde 
dichtbij 

verbonden 



Verbonden voedselsysteem: 

"Zodra je de relatie tussen producent en 
consument herstelt, en burgers zelfs 

mede-eigenaar maakt van de boerderij, 
kunnen boeren ineens heel anders            

te werk gaan.”


Han Wiskerke, hoogleraar rurale sociologie 



Bodemzicht
Een regeneratieve, gemengde productieboerderij en 
leercentrum, dat een realistisch circulair alternatief 

presenteert voor boeren in Nederland.  
De boerderij werkt creatief met bestaande natuurlijke 

processen en stuurt op optimale koolstof-vastlegging en 
waterretentie in de bodem.  



Bodemzicht

Hoogwaardige groenten uit de no-dig-moestuin 
worden al in fase 1 direct aan klanten en 

restaurants geleverd, terwijl het bodemleven op de 
geërodeerde akker langzaam wordt hersteld. In fase 

2 worden de boomweides strooksgewijs 
ingericht met fruit-, noten- en kastanjebomen. 





filmpje

https://youtu.be/KOkScpWha5w


Pixelbegrazing met mobiele  
kipcaravans:  

Activeert bodemleven, bouwt 
organische stof op, goed voor 
waterretentie en opslag CO2. 



Klant koopt klimaat-ei,  
•levert bijdrage aan landschap  
•helpt de boerderij kickstarten.

foto: David van Haren, 
Gelderlander



Hier oogst je behalve groenten ook geluk, educatie, gezelligheid, en 
gezondheid. Onderzoek: Kunnen we daarmee ook de stress door 

armoede verlichten? Samenwerking met Huis van Compassie. 

In de rijen zijn ook alvast notenbomen aangeplant, die over 
15 jaar tot wasdom zullen zijn gegroeid. In 2020 uitgebreid 

met bijzondere cultivars, ter promotie van de 
walnotenteelt in Nederland.

hetheerlijkeland

http://www.hetheerlijkeland.nl/
http://www.hetheerlijkeland.nl/




Transformeert afgesloten grasland 
(SBB) tot een CSA Voedselbos. Het 

zorgproject van de cooperatie ontlast  
de boer in de beginfase, de clienten 

worden opgeleid tot 
voedselboswachter. De inleg van 

betrokken certificaathouders 
faciliteert de bedrijfsinvesteringen. 
Radboud Universiteit en Radboud 

UMC financierden samen een deel van 
de bomen uit de besparing van 

printkosten. 

arbres.nl

http://www.arbres.nl/
http://www.arbres.nl/


Xandra van der Eijk, Beyond Green, 2019

sociale ruimte
Naast het telen van duurzaam voedsel geven de 
ondernemers samen met het landgoed vorm aan 

veelzijdige ervaringen, nieuw bewustzijn en participatie;  
de ‘sociale ruimte’. 



Voedselboslessen Wouter van Eck

    leerlingen Kandinsky College: wereldburgers

   Groene Vrijdagen Green Capital

Soil4U conferentie 



 
veelzijdig 
landgoedmodel 

Verduurzamen in een veelvormig systeem, 
tbv meervoudige maatschappelijke waarde 

• het slim combineren van functies staat centraal in het NOVI 

• combineren economisch en natuurlijk kapitaal, culturele en sociale waarden, vanuit centrale regie 

• zorgdragen voor economische c̈ontinuïteit, kwaliteit omgeving, menselijke inclusie 

• te gebruiken als: gebiedsgericht organisatiemodel gebaseerd op interactie elementen + 
samenwerking partijen

De bodem is gerelateerd aan 9 SDG’s



Meervoudige Waardecreatie 
    casus landgoed Grootstal - Kien van Hovell



ruimte economie 1917 - 1982



ruimte economie

ruimte natuur kringlopen cultuur

1917 - 1982

1982 - 2009



ruimte economie

ruimte natuur kringlopen cultuur

ruimte natuur kringlopen gastvrijheid cultuur

1917 - 1982

1982 - 2009

2009 - 2014



ruimte economie

ruimte natuur kringlopen cultuur

ruimte natuur kringlopen gastvrijheid cultuur

1917 - 1982

1982 - 2009

2009 - 2014
ruimte natuur kringlopen economie ondernemen gastvrijheid cultuur

2014 !



2016





Regeneratieve insteek landgoedmodel:  

“door middel van voedselproductie 
sociale ecologische en economische 

waarde toevoegen aan een regio”



UN SDG’s




