GLOBALE OPGAVEN, LOKALE WRIJVING
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“Een verrukkelijk landschap begint bij een enthousiaste boer!”

DE TRANSITIE
In plaats van de aarde verder uit te putten
heeft onze samenleving een brede transitie
ingezet, richting een nieuwe, gezonde
balans met onze leefomgeving. Hiertoe
zijn systeemveranderingen nodig; zo zal
onder andere de productie van voedsel,
het opwekken van energie, het bouwen van
woningen, de inrichting van het landschap en
de zorg voor onze natuur, integraal aangepakt
moeten worden. Een sociaal-maatschappelijke,
financieel economische en ruimtelijke opgave
ineen.
DE HOUTGREEP
Niet meer dan logisch levert de beweging
van oude naar nieuwe systemen wrijving
op. Wie zich in de materie verdiept ziet een
gecompliceerde puzzel ontstaan. De ruimte
in ons land is schaars en de belangen zijn er
vele. Vooral de belangen van boeren komen
steeds in de knel met die van andere actoren
en maatschappelijke doelen waarvoor het
platteland zoekgebied is. Belangen die, door
een dolgedraaid marktsysteem, al geweldig
onder druk stonden en juist tot vergaande
intensivering, opschaling en monocultuur
hebben geleid.

Nederland

De Kempen

Hilvarenbeek

Groot- & Klein Loo

BOER GIEL “Ik ben gestopt met boeren en val
tussen wal en schip. Wanneer ik mijn grond nu
verkoop weegt dat niet op tegen de kosten die
komen kijken bij het saneren van mijn opstallen
en de hand van de fiscus. Mocht op mijn erf
woningontwikkeling mogen plaatsvinden, dan zou
ik een betere prijs krijgen en zo wellicht in mijn
pensioen kunnen voorzien. Maar nu is dat geen
optie, vanwege de milieuhindercontouren van mijn
buren”

BOER ROOS “De voedselketen is gewoon
doorgedraaid; ik krijg vaak geen faire prijs voor
mijn producten. Ik zou wel willen extensiveren,
maar daarvoor zijn investeringen, helpende handen
en extra land nodig. In m’n eentje trek ik dit niet.”

BOZE GEZICHTEN
Die “dubbele” druk op de agrarische sector
zorgt voor boze gezichten, voor tractoren op
het Malieveld, voor een impasse. Terwijl een
verrukkelijk landschap pas echt begint bij een
enthousiaste boer. Zij spelen als dragers van
het landschap een cruciale rol.

BOER STEF “Om mijn veestapel te mogen
vergroten heb ik meer landareaal nodig omdat
grondoppervlakte bepalend is voor productieen mestrechten. Ondanks dat er boeren zijn die
stoppen, zijn er ook genoeg die willen uitbreiden,
of zelfs nieuw willen starten. Daarbij zijn de
erfpachtvoorwaarden meestal niet fantastisch die
boeren als Giel hanteren: korte looptijden en hoge
prijzen. Ik snap hem wel, die grond is nu zijn
pensioen, maar het maakt dat de boel op slot is
komen te zitten.”

STUDIEGEBIED DE KEMPEN
Als studiegebied voor ons plan hebben we de
westzijde van de gemeente Hilvarenbeek in de
Noord-Brabantse Kempen gekozen. Één van
de weinige gemeenten in de regio die de VAB
problematiek al wat concreter in kaart heeft
gebracht. Vanuit de dorpskern lopen hier twee
historische linten (Groot en Klein Loo) langs
een aantal grote agrarische bedrijven. Een
beekloop doorkruist de zandgronden en iets
verder naar het westen ligt een Natura 2000
gebied.

Dode bomen door
droogte en ziekte

Weinig biodivers bos

Laag gehalte organische stof in bodem

Milieueffecten intensieve veehouderij

Sloten vormen “ontwateringsmachine”

Droogte leidt tot verlies
gewas opbrengst

Eutrofiering leidt tot verlies
karakteristieke soorten

Verlies (water vasthoudende) vegetatie
structuren & schaalvergroting

Beek is gekanaliseerd,
onherkenbaar en onbenut

Hittestress bij zon en water
overlast bij regen in het dorp

Natura 2000 gebied
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Senioren en starters
buiten de boot

Hilvarenbeek

SCHOUDER AAN SCHOUDER
“Werk schouder aan schouder een intelligente ruilverkaveling uit en transformeer VAB-locaties
middels een ontwikkelfonds dat vanuit ideële doelstellingen waarde creëert voor nu en later”

VAB ALS PROBLEEM
VAB staat voor vrijkomende agrarisch
bebouwing. Onder invloed van
schaalvergroting en gebrek aan opvolging
daalt het aantal landbouwbedrijven in
Nederland al jaren. Waar een boer die
stopt zijn grond meestal verkoopt of
verpacht aan boerende buren, vallen de
(verouderde) opstallen geregeld ten prooi aan
verloedering en soms zelfs aan ongewenste
activiteiten. Het saneren en ontwikkelen van
dit soort locaties wordt nu vaak uitgesteld, is
ruimtelijk gezien ingewikkeld (in verband met
milieuhinderaspecten en bestemmingsplannen),
levert de stoppende boer vaak niet genoeg
op, of gebeurt op een manier die niet van
maatschappelijke meerwaarde is (villa’s in het
groen).

Transitieopgave landbouwsector
+
Woningbouwopgave
+
Klimaatopgave
+
Biodiversiteitsopgave
+
Energietransitie

+

BOER

=

KANS

VAB ALS KANS
Ondanks bovenstaande bezwaren, zien we
in het vrijkomen van agrarische bebouwing
een onbenutte kans. Onder meer vanwege
de huidige woningbouwopgave: de getallen
lopen uiteen, maar er zullen in ons land naar
verwachting nog honderdduizenden woningen
worden bijgebouwd. De vraag die we ons zelf
hebben gesteld is; hoe zou met wat visie en lef
de ontwikkeling van woningen op VAB-locaties
langs de historische linten van dorp en stad,
juist kunnen worden benut om te investeren
in het omringende landschap, nieuwe
verdienmodellen voor agrariërs, en groene,
betekenisvolle woonprogramma’s. Om zo een
integrale verandering van ons leefsysteem op
gang te brengen.

“Onze generatie heeft best wat te kampen met
eenzaamheid. Een meer beschutte woonvorm
waarin we met elkaar, maar ook met andere
generaties in contact staan, zou ons goed doen.
En weetje, ik ben misschien niet meer de lenigste,
maar ik heb tijd te over, laat mij maar in de
moestuin rommelen!”

“Wanneer boeren en burgers, ondersteund
door een professionele organisatie als Landlink,
zelf gebiedsgericht initiatief nemen, dan kunnen
wij als (semi-)overheden er van alles aan doen
om dat te ondersteunen”

“Het is moeilijk voor ons om als starters
op de woningmarkt in Hilvarenbeek iets
te vinden. En al helemaal iets dat bij onze
duurzame levensvisie past.”

SCHOUDER AAN SCHOUDER
In ons studiegebied hebben we een aantal
potentiële VAB-locaties geïdentificeerd,
het landschappelijk systeem onder de loep
genomen en zijn in gesprek gegaan met lokale
agrariërs. Dit heeft onze kijk op de zaak enorm
verrijkt, met als belangrijkste oogst: begin bij
de boeren, werk binnen een overzichtelijk
gebied schouder aan schouder een intelligente
ruilverkaveling uit, en richt een ontwikkelfonds
op dat vanuit ideële doelstellingen waarde
creëert voor nu en later.

staatsbosbeheer

waterschap

provincie

toekomstige bewoners

wethouder

OVERHEDEN
landschapsontwerper

ontwikkelaar

LAND.LINK TEAM
boer Stef

boer Giel

boer Roos

BOEREN

LANDLINK

revolution
develpment

architect

SAMEN RUIMTE EN WAARDE CREËREN
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“Deze aanpak kan de ruimte en vooral ook het draagvlak onder lokale agrariërs en politici
vrijmaken om op een duurzame manier betekenisvolle woonprogramma’s op VAB-locaties te ontwikkelen en daarmee landschapsherstel mogelijk te maken”

INVESTEREN IN HET LANDSCHAP
Een peiler van Landlink is dat dankzij
(terugkerende) opbrengsten vanuit de
ontwikkeling van een VAB-locatie, op een
samenhangende, regio-specifieke manier
blijvend geïnvesteerd kan worden in het
landschap. Dus over de grenzen van het
bouwblok heen en niet eenmalig. Concreet
vertaald naar ons studiegebied in Hilvarenbeek
betekent dit bijvoorbeeld: de revitalisatie
van aanwezige beeklopen en daarmee het
vernatten van de bodem, het creëren van
biodiversiteit en het aanplanten van houtwallen.

WERKING LANDLINK FONDS
Het Landlink-ontwikkelfonds (LLOF) is een
revolverende motor die zich laat karakteriseren als
een samensmelting van het Groen-ontwikkelfonds en
het ruimte- voor-ruimte instrumentarium. LLOF koopt
VAB locaties op, exclusief bedrijfswoningen, en
zorgt voor herontwikkeling van het bouwblok (RvRprincipe). De grond blijft in eigendom van het LLOF
en een jaarlijkse erfpachtcanon van de VvE maakt
een continue kasstroom vrij. Afgestemd op de lokale
woonbehoefte wordt een gemixt woonprogramma
ontwikkeld (sociaal, middenhuur en koop).
Daarnaast worden ook opstalrechten gevestigd, om
zelfbouw mogelijk te maken.

SCHAARSTE
Hiervoor is ruimte nodig, grond, die
logischerwijs veelal in bezit is van omringende
agrariërs. Die agrariërs zijn vaak zelf juist
ook op zoek naar ruimte, ofwel om te kunnen
intensiveren, maar net zo goed om rendabel
te kunnen extensiveren. Daarnaast leggen
factoren zoals milieuhindercontouren extra
ruimtelijke restricties op.

DRAAGVLAK

tegenprestatie gevraagd, zoals het onderhoud van
groenstructuren. Dit mes snijdt aan twee kanten; de
gronden kunnen het slot van het lokale agrarische
systeem halen door boeren die willen intensiveren
of extensiveren netto meer ruimte te bieden.
Tegelijkertijd wordt diezelfde ruimte ingezet binnen
het ruilverkavelingsproces om elders kwalitatieve,
samenhangende landschappelijke ingrepen te
kunnen realiseren (zoals brede beekdalen en
aaneengesloten houtwallen).

Bijbouwen in het buitengebied ligt om meerdere
redenen vaak gevoelig. Met het waarborgen van
de ruimtelijke kwaliteiten van het buitengebied
voorop. Daarom benadrukken we dat ontwikkeling
á la Landlink uitgaat van rood voor rood; de
kubieke meters van bestaande opstallen zijn
leidend, we voegen niet meer toe. Maar afhankelijk
van de context ook niet persé minder.

De huidige ontwikkeling van erven is met name
voor de happy few; wonen in het landschap,
dat kan, mits je er flink voor betaalt. Terwijl wij
zeggen; wonen in het groen, dat kan, mits dit
een integrale, blijvende link met het land en een
inclusief woonprogramma oplevert. Dat is de basis
van waaruit lokaal en politiek draagvlak voor een
nieuwe vorm van woningontwikkeling op VABlocaties ontstaat.

Tot slot de boer die stopt; omdat het LLOF
middels ruilverkaveling en ideële doelstellingen
de mogelijkheid én het draagvlak creëert om
VAB-locaties te mogen ontwikkelen, kan het de
boer die stopt met een faire prijs en onder goede
voorwaarden opkopen.

Verworven landbouwgronden buiten het bouwblok
worden door het LLOF tegen gunstige prijzen en
looptijden verpacht aan lokale agrariërs. Wel wordt,
middels een kwalitatieve verplichting (principe
Groenontwikkelfonds), een maatschappelijke

VAN RUILEN KOMT RUIMTE
Wanneer we nu met die ogen naar de integrale
ontwikkeling van een VAB-locatie kijken,
moeten we die niet als opzichzelfstaand
“project” zien, maar om te beginnen als een
lokaal “ruimtespel” tussen alle betrokken
grondeigenaren. En juist dit spel, is één van
onze conclusies, zal de impact van Landlink
alleen maar ten goede komen. Het is de
welkome aftrap van een ruilverkavelingsproces
waar een hoop partijen baat bij hebben.
HET LANDLINK-ONTWIKKELFONDS
Vragen die hierbij opspelen zijn: wie
begeleidt dit proces? Hoe wordt het proces,
en hoe worden aanleg en beheer van de
opwaardering van het landschap betaald?
En wie kan en mag zo’n VAB-locatie
ontwikkelen? Kort gezegd zien we een
sleutel in het oprichten van een fonds, het
“Landlink-ontwikkelfonds” (LLOF). Een landelijk
opererend orgaan dat de ideële doelstelling
heeft middels duurzame woningontwikkeling
in het buitengebied de impuls voor een
gezond agrarisch systeem en een verrukkelijk
landschap te geven.

RUILVERKAVELING GEBIEDSNIVEAU
Stef wil
intensiveren

Giel wil
stoppen

Roos wil
extensiveren

Door erfpacht van extra land
kan Stef intensiveren en zo
investeren in schone stallen

RUILVERKAVELING: INZOOM ERF
LLOF koopt Giel voor
een faire prijs op
Roos kan door erfpacht van extra land
haar bedrijfsvoering
verbreden

Realisatie
toekomstbestendig
woonprogramma

Schuren
verloederen

43k aan erfpacht inkomsten per jaar
na aftrek grond- en landschapsontwikkelingskosten LLOF

Gebruik

LLOF VAB-ontwikkeling creëert
opbrengsten voor beekverbreding
en robuuste landschapselementen

LLOF ruilverkaveling creëert
ruimte voor beekverbreding en
robuuste landschapselementen

Beken rechtgetrokken

Minimaal
groen

Landschap

Milieuhindercountouren
belemmeren ontwikkeling VAB

Grotere veestapel, stallen
schoner en/of geheralloceerd

Kleinere veestapel,
kleinere contour

Milieuhindercountouren
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DIEP INZICHT IN EEN COMPLEXE BALANS
“Onze interactieve applicatie maakt, op basis van wetenschappelijke feiten, de milieu-impact van het
bouwen van woningen én het leven in die woningen, op een ruimtelijke manier inzichtelijk”

WAT IS DUURZAAM?
Wat is een “duurzame” manier van bouwen en
leven op een VAB-locatie? Wat zijn intelligente
manieren om in het landschap te investeren?
En welke verdienmodellen levert dit op voor
het agrarisch systeem? Duurzaamheid wordt,
merken we in ons werkveld en daarbuiten,
makkelijk tot ééndimensionale ingrepen
gereduceerd. Maar alles staat nauw met
elkaar in verbinding en we hebben vanaf onze
allereerste ideeën de noodzaak gevoeld met
Landlink meer grip te krijgen op complexe
verbanden.
EEN INTELLIGENTE APP
Daartoe hebben we in de uitwerkingsfase
de beta versie van een simulatiemodel
gemaakt. Deze interactieve applicatie
maakt, op basis van wetenschappelijke
feiten, de milieu-impact van het bouwen van
woningen én het leven in die woningen,
op een ruimtelijke manier inzichtelijk.
Vervolgens wordt die impact vertaald naar
mogelijke gebiedsgerichte ingrepen om een
gebalanceerde en klimaatneutrale ontwikkeling
te realiseren. De app fungeert zo als slim en
creatief sturingsinstrument voor het Landlinkontwikkelteam en ontwerpers.

1. INVOER STAPPEN
Dit is de voorbeeldinvoer voor de ontwikkeling
van een gemiddelde VAB locatie.

A. UITGANGSPUNTEN ERF

Elektrische
deelauto’s
8

Windmolens
H15m
3

PV panelen
274

Nieuwe bomen
42

Beekdal
10%

Houtwallen
25%

Nieuw Bos
35%

Bomenrij
30%

CLT bomen
2840

C. LEVENSSTĲL

KADERS STUDIEGEBIED INVULLEN

INVLOEDRIJKE KEUZES

Studiegebied
Totaal footprint bouwvlak

M2 12075
M2 2898

100%
24%

Dieet

Infrastructuur
Wateroppervlakte
Biodivers groen
Totaal onbruikbaar overig

M2 1669
M2 443
M2 0
M2 405

14%
3%
0%
3%

Recreatie

Verkaveling

M2 1311

11%

Traditioneel

50%

Plant based

Weinig

50%

Veel

3x pj vliegen

50%

Dichtbij huis

Delen spullen/ruimtes

D. VOEDSELVERBOUW

Output bij een gemiddelde levensstijl, uitgaande van:

INVLOEDRIJKE KEUZES

AANVULLEN STAP 1:

+ wateroppervlakte
+ biodivers groen

M2 160
M2 3622

2%
30%

overig

M2 0

13%

Zelf verbouwen

0%

100

100%

•
•
•
•

E. ENERGIEGEBRUIK
INVLOEDRIJKE KEUZES

Prestatie woning
Energie Productie
Grootte windturbine

B. DOELGROEP EN TYPOLOGIE

BENG

Nul op de meter

PV panelen
H15m

P

H35m

15

Passief

Singles
Stellen

0%

30

0%

30

Gezinnen

0%

100%
100%

Biobased bouw
Passieve woningen
Het delen van auto’s
Lokale voedsel productie

Windturbines

50%

In gelijke delen gecompenseerd door:
beekdal, houtwallen, nieuw bos en bomenrijen

H50m

VOOR WIE WORDT ER GEBOUWD?

F. MOBILITEIT

100%

40

INVLOEDRIJKE KEUZES

Ambitie deelauto’s
Type auto

WONINGTYPOLOGIE

Vrijstaand

0%

2-Kap

0%

Rij
Appartamentenblok

0%

20

100%

0%

20

100%

Toren

0%

Geen
Benzine

50%

Maximaal

E

Elektrisch

100%

35
25

100%

0

G. LANDSCHAPSSTRATEGIE VOOR CO2-COMPENSATIE

Voedselverbouw
13%

100%

INVLOEDRIJKE KEUZES
VINVLOEDRIJKE KEUZES

Formaat woningen
Materiaalgebruik
Verkaveling

DE POTENTIE
Meer dan een fraaie rekenmachine voor op de
tekentafel, zien we in de app een heel krachtig
bewustwordingsinstrument ontstaan. Een manco
van projectmatige natuurcompensatie zoals nu
wordt uitgevoerd is vaak de onpersoonlijke,
abstracte laag waarop die zich afspeelt. Deze
app kan juist, op een verfijnde en tastbare
manier, de directe milieu-impact van menselijk
handelen op een, voor alle betrokken partijen,
begrijpelijke manier inzichtelijk maken. Om
vervolgens niet ver van ons bed maar heel
lokaal de juiste maatregelen te nemen.

3. LANDSCHAPPELIJKE IMPACT

Compact
Standaard
Prive tuinen

XL

143

HSB
50

CLT

CLT

Beekdalontwikkeling

0%

Houtwallen

0%

Nieuwe Bos
Bomenrij

0%

100%

10

0%

Voedselverbouw
veehouderij

Voedselverbouw
planten

25

100%
35

100%

30

100%

Collectieve tuinen

2. RESULTAAT ERF NIVEAU

Auto’s
40

Windmolens
H15m
3.35
PV panelen
413

Betongebaseerd Uitbesteden Weinig collectief Geen deelauto’s
Veel vliegen
bouwen
voedselBenzine ipv elektrisch
verbouw

Output bij een gemiddelde levensstijl, uitgaande van:

+45%
+89%

Mensen
90

Huishoudens Wateroppervlakte
38
10%

Biodivers groen
30%

Bestaande bomen
11

•
•
•
•

+102%

+74%

Bouwvlak
24%

Tuinen Infrastructuur
11%
14%

Onbruikbaar overig Overig
3%
13%

Windmolens
H15m
1.45

LANDLINK

PV panelen
180

Overig
13%

Nieuwe bomen
42

Betongebaseerde bouw
Reguliere energie opzet (BENG)
Geindividualiseerde mobiliteit
Niet lokaal voedsel

In gelijke delen gecompenseerd door:
beekdal, houtwallen, nieuw bos en bomenrijen

Beekdal
10%

Houtwallen
25%

Nieuw bos
25%

revolution
develpment

Bomenrij
30%

- een gemiddeld formaat VAB van 1,2 Ha in een kernrandzone
Omschrijving

aantal

eenheid

bedrag

totaal

Aankoop bouwblok

8.000

m2

€ 25,00

€ 200.000,00

100.000

m2

€ 7,00

€ 700.000,00

Sloopkosten opstallen + putten

Aankoop agrarische grond 10 ha

1.500

m2

€ 30,00

€ 45.000,00

Opkoop stikstofrechten

2.500

kilo

€ 25,00

€ 62.500,00

Plankosten bestemmingswijziging (resumé)

1

pst

€ 80.000,00

€ 80.000,00

Bouwrijp maken (putten dichten, infrastructuur etc)

1

pst

€ 40.000,00

€ 40.000,00

LANDLINK IN DE PRAKTIJK
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€ 1.127.500,00

Totale investering VAB-locatie

“De huidige ontwikkeling van erven is met name voor de happy few; wonen in het landschap, dat kan,
mits je er flink voor betaalt. Wij zeggen; wonen in het groen, dat kan, mits dit een integrale, blijvende
link met het land en een inclusief woonprogramma oplevert.”
2. Investering landschap

- minimaal co2 neutraal bouwen én leven middels co2 retentie volgens simulatiemodel
- minimaal 1 Ha beekdalontwikkeling per VAB

EEN GEDURFD SCENARIO

Omschrijving

Gebaseerd op onze gesprekken in het veld, de
landschappelijke ondergrond en de uitkomsten
van ons simulatiemodel hebben we Landlink in
een hypothetisch scenario op de praktijk van ons
studiegebied geprojecteerd. Dit scenario gaat uit
van de integrale ontwikkeling van niet één maar
vijf VAB-locaties. De ontwikkeling van meerdere
VAB’s in onderlinge samenhang zal boeren veel
bewegingsvrijheid opleveren, en het landschap
nog robuuster maken.

aantal

eenheid

bedrag

totaal

Beekdalontwikkeling (rietmoeras en water - 0,6m gemiddeld ontgraven)

10

are

€ 3.650,00

€ 36.500,00

Beekdalontwikkeling (inzaaien extensief groen - 25% gras en 75% kruiden)

10

are

€ 1.500,00

€ 15.000,00

Nieuw (broek)bos (bosplantsoen, deels in beekdalen deels op zandgrond)

8,6

are

€ 450,00

€ 3.870,00

Houtwallen (bosplantsoen)

6,6

are

€ 450,00

€ 2.970,00

Bomenrij

275

stk

€ 200,00

€ 55.000,00

onvoorzien 25% totaal

€ 28.335,00
€ 141.675,00

Totale investering landschap

VOORBEELDBEREKENING VAB
ONTWIKKELING
INVESTERING
TOTAAL

REKENWERK

1. GREX van één gemiddelde VAB-locatie

3. Revolverende baten VAB-ontwikkeling

- een gemiddeld formaat VAB van 1,2 Ha in een kernrandzone

- Ruimte voor de ontwikkeling van 38 wooneenheden

Omschrijving

aantal

eenheid

bedrag

totaal

Aankoop bouwblok

8.000

m2

€ 25,00

€ 200.000,00

100.000

m2

€ 7,00

€ 700.000,00

Aankoop agrarische grond 10 ha

Ook hebben we op dit punt een indicatieve
berekening gemaakt van wat de ontwikkeling
en exploitatie van een gemiddelde VAB-locatie
á la Landlink mogelijk oplevert, eenmalig en
terugkerend. Vervolgens hebben we gekeken
naar de kosten van beheer en aanleg van
landschappelijke elementen. De sommen
schetsen een veelbelovend beeld. We zijn hierbij
(nog) niet uitgegaan van landelijke subsidies en
investeringen vanuit bijvoorbeeld het waterschap.

Sloopkosten opstallen + putten

1.500

m2

€ 30,00

€ 45.000,00

Opkoop stikstofrechten

2.500

kilo

€ 25,00

€ 62.500,00

Plankosten bestemmingswijziging (resumé)

1

pst

€ 80.000,00

€ 80.000,00

Bouwrijp maken (putten dichten, infrastructuur etc)

1

pst

€ 40.000,00

€ 40.000,00
€ 1.127.500,00

Totale investering VAB-locatie

€ 1.269.175,00

- De VvE betaalt eenmalige kavelgebonden ontwikkelkosten en een jaarlijkse erfpachtcanon voor het gebruik van de bouwgrond
- Geschatte kavelgebonden ontwikkelkosten € 25.000,- per woning
- Agrariers betalen erfpacht voor het gebruik van de landbouwgrond
- Erfpachtcanon = [ 35% van € 200.000 gemiddelde beleggingswaarde] - [€ 25.000 kavelgebonden ontwikkelkosten] x 3.5% = € 1575 per woning p/jr
Balans jaar 0
Kavelgebonden ontwikkelkosten woningen

aantal

eenheid

bedrag

totaal

38

woning

€ 25.000,00

€ 950.000,00

Totale investering

-€ 1.269.175,00
-€ 319.175,00

Balans jaar 0

2. Investering landschap

Terugkerende jaarlijkse baten

aantal

eenheid

bedrag

totaal

Erfpachtcanon woonrijpe grond (30jr)

38

woning

€ 1.575,00

€ 59.850,00

Erfpacht landbouwgrond (10jr)

10

Ha

€ 1.500,00

€ 15.000,00

- minimaal co2 neutraal bouwen én leven middels co2 retentie volgens simulatiemodel
- minimaal 1 Ha beekdalontwikkeling per VAB
Omschrijving

aantal

eenheid

bedrag

totaal

Beekdalontwikkeling (rietmoeras en water - 0,6m gemiddeld ontgraven)

10

are

€ 3.650,00

€ 36.500,00

Beekdalontwikkeling (inzaaien extensief groen - 25% gras en 75% kruiden)

10

are

€ 1.500,00

€ 15.000,00

Nieuw (broek)bos (bosplantsoen, deels in beekdalen deels op zandgrond)

8,6

are

€ 450,00

€ 3.870,00

Houtwallen (bosplantsoen)

6,6

are

€ 450,00

€ 2.970,00

Bomenrij

275

stk

€ 200,00

€ 55.000,00

onvoorzien 25% totaal

VERDIENMODELLEN

€ 28.335,00

-€ 10.000,00

Aflossing [€ 319175 (balans jaar 0) / 30 jr]

-€ 10.639,00

Rente [3,5% € 319175 p/jr]

-€ 11.171,00
€ 43.040,00

Totaal

BATEN TOTAAL PER JAAR TEN BEHOEVE VAN LANDSCHAPSBEHEER

€ 43.040,00

€ 141.675,00

Totale investering landschap

Nieuwe verdienmodellen voor agrariërs
ontstaan hoofdzakelijk op drie manieren. Ten
eerste door de ruilverkaveling waar het LLOF
bij de ontwikkeling van een VAB- locatie mee
begint. In het ruilen van ruimte ligt de primaire
basis voor nieuwe verdienmodellen, het geeft
boeren immers de ruimte om ofwel op een
moderne, schonere manier te intensiveren, of
juist te extensiveren. Ten tweede valt er geld
te verdienen aan de aanleg en het beheer van
het nieuwe landschap dat het LLOF bekostigd.
Ten derde biedt Landlink tal van andere
stevige mogelijkheden voor verbreding van de
bedrijfsvoering; van energieproductie, de teelt
van specifieke gewassen, tot aan verschillende
vormen van recreatie.

jaarlijkse beheerkosten LLOF

INVESTERING TOTAAL

€ 1.269.175,00

3. Revolverende baten VAB-ontwikkeling
- Ruimte voor de ontwikkeling van 38 wooneenheden
- De VvE betaalt eenmalige kavelgebonden ontwikkelkosten en een jaarlijkse erfpachtcanon voor het gebruik van de bouwgrond
- Geschatte kavelgebonden ontwikkelkosten € 25.000,- per woning
- Agrariers betalen erfpacht voor het gebruik van de landbouwgrond
- Erfpachtcanon = [ 35% van € 200.000 gemiddelde beleggingswaarde] - [€ 25.000 kavelgebonden ontwikkelkosten] x 3.5% = € 1575 per woning p/jr
Balans jaar 0
Kavelgebonden ontwikkelkosten woningen

aantal

eenheid

bedrag

totaal

38

woning

€ 25.000,00

€ 950.000,00

Totale investering

-€ 1.269.175,00
-€ 319.175,00

Balans jaar 0
Terugkerende jaarlijkse baten

GEBIEDSTAFELGESPREK
AANWEZIG
Wethouder Hilvarenbeek

Dhr. T. vd. Loo; via bestuurs

aantal

eenheid

bedrag

totaal

Erfpachtcanon woonrijpe grond (30jr)

38

woning

€ 1.575,00

€ 59.850,00

Erfpacht landbouwgrond (10jr)

10

Ha

€ 1.500,00

BOER STEF “Dankzij de
ruilverkaveling van Landlink
heb ik mijn veestapel kunnen
uitbreiden en de sprong gewaagd
naar een nieuwe, schone stal wat
verderop. Dit is een gigantisch
vooruitgang voor mij, voor mijn
dieren en voor het leven om de
boerderij heen. Ik ontvang
mensen hier met trots”

BOER GIEL “Na een
intensief maar mooi proces
was het dan zover en heb ik
mijn gronden verkocht aan
Landlink. Ik kreeg een faire
prijs betaald en kon blijven
wonen in mijn eigen woning
op het erf. Ik ben vooral
ook blij voor mijn boerende
buren, die nu eindelijk weer
perspectief hebben”

€ 15.000,00

jaarlijkse beheerkosten LLOF

-€ 10.000,00

Aflossing [€ 319175 (balans jaar 0) / 30 jr]

-€ 10.639,00

Rente [3,5% € 319175 p/jr]

-€ 11.171,00

BOER ROOS “Ik heb veel
minder dieren nu, maar kan
ze binnen Landlink het jaar
rond vrij laten grazen in de
nieuwe natuur die is ontstaan.
Het prachtige vlees daarvan
verkoop ik allemaal op de
Nederlandse markt, voor
een veel betere prijs. Verder
verbouwen de bewoners van
Landlink een groot deel van
hun voedsel zelf en huren mij
daarbij vaak in”

€ 43.040,00

Totaal

BATEN TOTAAL PER JAAR TEN BEHOEVE VAN LANDSCHAPSBEHEER

€ 43.040,00

secretariaat gemeente
Hilvarenbeek
Gebiedsbewoner Groot Loo

Bert Jans; gastheer op locatie;
Sigma Engineering bouwkundig bureau

Agrarisch Ondernemer

Stijn Bierkens; melkveehouder Groot Loo

ZLTO lid regio de Hilver

Frans Paulissen; (varkenshouderij in Esbeek)

ZLTO voorzitter Regio de Hilver

Bart Rijnen; voorzitter kring de Hilver

CDA Fractievoorzitter

Clemens Veraa

Waterschap de Dommel

Matty Nierop

Vertegenwoordiger Ondernemers

Jos van Bussel; voorzitter ondernemings-

Water vasthouden:
(divers) bos aanplant

Elisabeth Pietsch

Beekdalmoeras

vereniging Hilvarenbeek
Huis van de Brabantse Kempen

Mireille Winkelmolen (gebiedsmanager)

Kennisinstelling Has Den Bosch

Ursula Kirchholtes; docent en expert MKBA

AFGEMELD
Ambtenaar ruimtelijke domein

(vervanger André Engelse)

Agrarisch Ondernemer

Janna de Kort; grondeigenaar Groot Loo en
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eigenaar boerderijmuseum
Agrarisch Ondernemer

Martijn Hesselmans; agrarisch ondernemer

Kennisinstelling Has Den Bosch;

Joeri de Bekker; landschapsontwerper en

Cooperatieve
voedselproductie

kenner agrarische wereld

AANWEZIG VANUIT EIGEN TEAM
Arthur v.d. Lee

Woonpioniers architecten

Daniël Venneman

Woonpioniers architecten

Tim Kort

H+N+S Landschapsarchitecten

Josje Hoefsloot

H+N+S Landschapsarchitecten

Jeroen Pijnenburg

Revolution Development

Eco-toerisme

Landlink-overleg met boeren, overheid en experts.

Bewust
bodembeheer

LANDSCHAPSELEMENTEN

2 LANDLINK VAB’s

Onstluiting
met het dorp

Aanleg en beheer
i.s.m agrariers

Ons studiegebied bestaat historisch
gezien uit een rijk, gelaagd landschap vol
landschapselementen waarvan veel inmiddels
verdwenen zijn. Door het terugbrengen van
houtwallen en laanbomen, en het verbreden
en vernatten van de beekloop versterken we
de gebiedsidentiteit. Ook zorgen we op die
manier dat de bodem als een grote spons bij
hevige neerslag het water beter op kan nemen
en in droge tijden langer vast kan houden.
Verder revitaliseren we in samenwerking met
staatsbosbeheer het nabij gelegen Natura
2000 gebied: naaldhout wordt vervangen door
loofhout en we voegen nieuwe boscomplexen,
boszoom- en mantelvegetaties toe.

Het effect van de 5
gelandlinkte VAB’s op het landschap

ik wil INtensiveren
en heb daarvoor
meer land nodig

WOONPROGRAMMA
Aansluitend op de woonvisie van Hilvarenbeek
realiseren we op de vijf erven samen een
toekomstbestendige mix van 190 huur- en
koopwoningen voor alleenstaanden, starters,
senioren, doorstromers, zelfbouwers en cpoinitiatieven. Op en tussen de verschillende
erven worden, voor wie dat wil, allerhande
voorzieningen, spullen en (buiten)ruimtes
gedeeld. De woningen zelf zijn niet alleen
circulair en nul op de meter, maar de totale
co2 impact van bouwen én leven staat
lokaal in balans met de aangebrachte
landschapselementen.

Klimaatbestendige gewassen

ik wil EXtensiveren
en heb daarvoor
meer land nodig
ik STOP ermee

Het gebied anno 1900

De situatie nu

De schuifpuzzel in detail

EEN VERRUKKELIJK PERSPECTIEF
Gezamenlijk creëren deze ingrepen een gezond
habitat voor een verscheidenheid aan planten en
dieren. En ook voor mensen is het goed toeven;
vanaf de dorpsrand lopen nieuwe klompenpaden
dwars door de velden tot aan de bosrand van
het Natura 2000 gebied. Onderweg wandel
je langs getransformeerde woonerven, waar
bewoners ondersteund door boeren uit de
omgeving een groot deel van hun eigen voedsel
verbouwen. Je bent hier welkom voor een kop
thee en een rondleiding. En misschien blijf je
zelfs een nacht slapen, in één van de circulaire
cabins, verstopt in het broekbos achter de beek.
Wat verderop in het landschap staan een aantal
grote, schone stallen; de intensieve veehouderij
in Nederland is in kwantiteit afgenomen maar
heeft aan kwaliteit steeds meer gewonnen. Ook
bij deze trotse boeren ben je vaak welkom voor
een kijkje achter de schermen.
NEDERLAND(LINK)
De problematiek in de Kempen, die van VAB’s,
gebrek aan toekomstperspectief voor boeren,
een woonprogramma dat niet meer voldoet en
een landschappelijk systeem dat om revitalisatie
vraagt zijn niet uniek. Als ontwikkelprincipe,
dat met regiospecifiek maatwerk inspeelt op de
grotere opgaves, is Landlink ook voor andere
gebieden in Nederland relevant.

Een verrukkelijk perspectief

LANDLINK

revolution
develpment

