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Geacht college, 

 

 

Naar aanleiding van ons overleg d.d. 20 mei jongstleden, waaraan de 

initiatiefnemers , woonachtig aan de Koenderstraat 9, 

6003 PR te Weert, van Viduro, 

van gemeente Weert en  en ondergetekende hebben deelgenomen 

doe ik u hierbij namens de initiatiefnemers een principeverzoek toekomen om in het 

kader van de Procedure Crisis- en Herstelwet (Chw) een bestemmingsplan met 

verbrede reikwijdte samen met gemeente Weert op te stellen. 

 

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 

 

De meerwaarde van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is dat er een 

integratie mogelijk is van het ruimtelijk proces met de milieutechnische uitwerking. 

Het initiatief “Stadsboerderij Hushoven” is naar de mening van de deelnemers aan 

het overleg vanuit gemeente Weert bij uitstek geschikt om te experimenteren en aan 

de slag te gaan met een nieuw omgevingsplan. Echter, gezien het uitstel van de 

Omgevingswet zal deze procedure middels een bestemmingsplan met verbrede 

reikwijdte dienen te worden opgepakt. In het overleg van 20 mei jongstleden is 

daarover overeenstemming bereikt met de kanttekening dat het van groot belang is 

voor de initiatiefnemers om de vigerende omgevingsvergunning en de vigerende 

bestemming te kunnen behouden tot het moment van onherroepelijk worden van 

alle besluiten die voor een rendabele exploitatie van de Stadsboerderij noodzakelijk 

zijn. Daarnaast vormen de vigerende omgevingsvergunning en vigerende 

bestemming een belangrijk uitgangspunt voor het proces dat gemeente Weert 

middels een omgevingstafel (waarbij alle specifieke disciplines binnen de ambtelijke 

organisatie van gemeente Weert worden betrokken naast de initiatiefnemers met 

hun adviseurs) om te komen tot een goede invulling van “Stadsboerderij Hushoven”. 
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Gezamenlijk traject gemeente en initiatiefnemer 

 

Initiatiefnemers juichen het toe dat gemeente Weert heeft gekozen om dit 

bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, hetgeen overeenkomt met een 

uiteindelijk omgevingsplan, samen met de initiatiefnemers op te zetten en samen het 

proces te doorlopen en daar waar oplossingen nodig zijn deze gezamenlijk te vinden 

voor een uiteindelijk goed resultaat nl. een rendabele exploitatie van “Stadsboerderij 

Hushoven”. 

 

Leertraject voor gemeente Weert  

Gemeente Weert beschouwt dit als een gezamenlijk leertraject om met de werkwijze 

van het opstellen van een Omgevingsplan ervaring op te doen en te kunnen 

evalueren wat goed gaat en wat kan verbeteren. Gemeente Weert zal het proces 

extra faciliteren met een extern bureau dat reeds veel ervaring heeft opgedaan met 

de processen om te komen tot een goed opgesteld omgevingsplan (of 

bestemmingsplan met verbrede reikwijdte in het kader van de Crisis- en herstelwet). 

 

 

Omgevingstafels 

 

Het proces zal vorm krijgen middels omgevingstafels welke vooral bestaan uit de 

verschillende disciplines binnen de ambtelijke organisatie van gemeente Weert. Het 

extern bureau zal daarbij het proces richting geven en bijsturen, daar waar nodig. 

Initiatiefnemers onderschrijven het belang van deze aanpak, maar vinden het daarbij 

tevens van belang dat het gehele proces ook bestuurlijk wordt gedragen en juicht 

een goede wisselwerking tussen de ambtelijke werkorganisatie, bestuur van 

gemeente Weert en initiatiefnemers toe. Elkaar meenemen in dit proces vinden de 

initiatiefnemers van groot belang. 

 

Principeverzoek tot medewerking zowel ambtelijk als bestuurlijk 

 

Daarom verzoeken initiatiefnemers middels deze brief uw ondersteuning en 

instemming om op deze wijze gezamenlijk aan de slag te kunnen gaan voor het 

uiteindelijke bestemmingsplan met verbrede reikwijdte door de gemeenteraad te 

kunnen vast laten stellen. 

Daarbij zouden initiatiefnemers graag met gemeente Weert een tijdpad willen 

plannen met een richtdatum wanneer de gemeenteraad het plan kan vaststellen. Alle 

betrokken partijen die deelnemen aan dit proces kunnen zich dan daar naar richten. 

Het adviesbureau Arvalis zal daarbij de initiatiefnemers ondersteunen met vooral de 

inhoudelijke kant van het proces en Viduro met de communicatie. 

 

Meenemen buurtbewoners 

 

In het vooroverleg op 20 mei is besproken dat de beslissing op dit principeverzoek 

gecommuniceerd wordt met de buurt, zodat zij ook meegenomen worden in de 

voortgang van de procedure. Immers, een aantal buurtbewoners voelen zich ook 

betrokken bij het plan en hebben zich aangemeld voor een werkgroepje dat samen 
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met de initiatiefnemers zich heeft gevormd. Dit kan plaatsvinden direct na het besluit 

van uw college. De publicatie vindt meestal een week later plaats, waardoor de buurt 

daaromtrent vooraf reeds kennis van heeft kunnen maken.  

 

Presentatie door initiatiefnemer op 25 augustus 

 

Tijdens het vooroverleg is aangekondigd dat op 25 augustus aanstaande een 

informatiebijeenkomst in het gemeentehuis zal plaatsvinden waarin de 

initiatiefnemer het plan zal toelichten. 

 

Goedkeuring Ministerie van Binnenlandse Zaken 

 

Om het traject te kunnen uitvoeren volgens de voorgestelde wijze, nl. middels een 

procedure van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, is separate 

toestemming nodig van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het verzoek daartoe 

zal door gemeente Weert bij het Ministerie worden gedaan. Een beslissing 

daaromtrent vergt wel enkele maanden volgens . Volgens 

 is uit een overleg met het Ministerie gebleken dat dit initiatief zich uitstekend 

dient om middels dit proces te laten besluiten. De verwachting op een instemming 

vanuit het Ministerie is daarom positief en weerhoudt de gemeente niet om reeds 

met het proces aan te vangen en daarin reeds stappen te zetten met het organiseren 

van de omgevingstafel. 

 

Uitwerken deelaspecten initiatief 

 

Bij de organisatie van de omgevingstafel zullen alle belangrijke aspecten worden 

besproken. Tijdens een buurtinformatieavond op 3 februari van dit jaar is het plan 

door de buurtbewoners positief ontvangen. Ook de dorpsraad heeft zich positief geuit 

over het plan en vindt het een goed initiatief. Er zijn ook enkele zorgpunten 

uitgesproken die eveneens worden meegenomen. Dit betreft vooral de aspecten 

verkeer en geur.  

 

Doel van initiatiefnemers 

 

Het doel van de initiatiefnemers is om een locatie te ontwikkelen waar de consument 

en agrariërs samenkomen. Een ontmoetingsplaats waar transparantie naar herkomst 

van het eten de rode draad is. Bezoekers moeten landbouw kunnen ervaren, 

meemaken, proeven, ervan leren en meegenieten. De initiatiefnemers willen de 

bezoekers laten ervaren hoe een toekomstig kleinschalig boerenbedrijf er uit kan 

zien. Schoolkinderen wil men leren waar het eten vandaan komt en ondernemers wil 

men inspireren.  

 

Eigenschappen van het initiatief 

 

Vanuit de initiatiefnemer zijn een groot aantal voordelen te benoemen met dit 

voorgenomen plan. Hieronder wordt daar kort op ingegaan. 
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Op de milieuaspecten geur, fijnstof, ammoniak wordt een grote verbetering 

gerealiseerd met emissiereducties van respectievelijk 67%; 93% en 87%. Er is voor 

de nieuwe situatie binnen de inrichting veel minder ventilatiecapaciteit benodigd. 

Verwacht wordt dat dit nog maar 17% bedraagt van de huidig benodigde capaciteit. 

Dit brengt voor de omgeving ook minder belasting met zich mee. Op basis van het 

geluidsaspect kan worden aangegeven dat op grond van de huidige 60 

autobewegingen binnen dezelfde geluidsmarges er 780 personenauto’s mogelijk zijn. 

De vraag is, of dit in het plan nodig is. Een reeds geformeerde werkgroep kan daarin 

voorstellen bespreekbaar maken en zoeken naar een juiste balans in deze. Ook 

voorstellen van de initiatiefnemer om het verkeer van een richting naar 

stadsboerderij te laten komen en via een andere richting de boerderij weer te 

verlaten kan daarbij meegewogen worden. 

Ook volksgezondheidsaspecten worden in het proces meegenomen. Door de 

omschakeling naar de stadsboerderij met minder belastende dieraantallen wordt de 

afstand voor een veilige omgeving nog groter dan in de huidige situatie het geval is. 

De initiatiefnemer streeft met het plan naar een zo laag mogelijke CO2 footprint. 

Ook worden reststromen zoveel mogelijk hergebruikt, waardoor er geen of weinig 

voedselverspilling ontstaat. Herkomst en traceerbaarheid staat bij de initiatiefnemers 

hoog in het vaandel, korte ketens, voedsel met en voor de directe omgeving, welke 

tevens bijdraagt aan de ecologische duurzaamheid. Met het voorgenomen plan willen 

de initiatiefnemers een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak bereiken. 

Burgers hebben de landbouw nodig, en boeren hebben burgers nodig.  

 

Huidige situatie 

 

Voor de locatie Koenderstraat 9, 6003 PR te Weert is het bestemmingsplan “1e 

herziening Buitengebied 2011” van de gemeente Weert van kracht. Aan de locatie is  

de enkelbestemming Agrarisch- Agrarisch bedrijf met de functieaanduidingen :  

“bedrijfswoning” en “intensieve veehouderij” naast dubbelbestemmingen voor 

“Leiding -  Hoogspanning” en “Waarde – Archeologie Middelhoog en Hoog” en de 

gebiedsaanduiding “reconstructiewetzone – verwevingsgebied” toegekend. Voor het 

overige deel van de locatie is het bestemmingsplan Buitengebied 2011 van de 

gemeente Weert van kracht met als enkelbestemming “Agrarisch” en een 

dubbelbestemming “Waarde- Archeologie middelhoog” en de gebiedsaanduiding 

“reconstructiewetzone-verwevingsgebied”. 

 

Daarnaast is een omgevingvergunning van kracht van 8 juni 2009 voor de volgende 

activiteiten met de daarbij behorende voorzieningen:  

Het houden van totaal 182.795 legkippen verdeeld over twee stallen. Daarnaast is de 

vergunning verleend voor handel in kippen en eieren; het verwerken van eieren van 

de eigen inrichting en eieren van derden tot 10% van de eigen eieren; het verpakken 

van eieren en eiproducten; het aan- en afvoeren van eieren voor de sorteermachine; 

de aanvoer van grondstoffen en bijproducten voor de eierverwerking; de afvoer van 

eiproducten en het stallen van vrachtauto’s voor het transport van grondstoffen en 

eindproducten. 

Met deze vergunning is tevens een ontheffing op het lozingenbesluit 

bodembescherming verleend. 
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1 Concept Stadsboerderij Hushoven 
Er liggen kansen op het gebied van korte ketens voor de agrarische sector. Door 

schaalvergroting, toenemende concurrentie en prijs- en margedruk is er voor 

diverse agrariërs behoefte om over te stappen naar nieuwe verdienmodellen. De 

huidige manier van grote volumes tegen zo laag mogelijke kosten, is niet langer 

houdbaar. Het nastreven van een verkorting van de voedselketen, ook wel korte 

keten, is een mogelijk interessant model. Een keten wordt korter naarmate er 

minder schakels zijn tussen producent en consument. De korte keten is geen doel 

op zich; het gaat om het aantal voedsel kilometers, hogere marges voor de boer, 

kwaliteit (verser) en transparantie en rechtstreeks contact met de consument. Met 

dit in het achterhoofd ontstond het idee om op de locatie Koenderstraat een 

Stadsboerderij concept te ontwikkelen. Op basis van verschillende waarneembare 

ontwikkelingen en trends is een concept ontwikkeld dat goed zou passen op deze 

locatie. 

 

Stadsboerderij “Hushoven” moet een locatie worden waar de verbinding tussen 

consument en agrariër samen komt; een ontmoetingsplaats waar transparantie 

naar herkomst van het eten als rode draad dient. Een boerderij waar burgers 

landbouw kunnen ervaren (bezoeken), mee-maken (vrijwilligerswerk), proeven 

(productverkoop), leren (workshops, koeienpraatjes) en meegenieten. 

 

Er staan binnen het concept vier elementen centraal, deze elementen zijn 

hieronder kort toegelicht: 

 

1. Lokaal 

De producten die worden geproduceerd, worden verkocht op het eigen terrein door 
middel van een eigen winkel. Hierdoor wordt de consument een mogelijkheid 
geboden om eten bij de bron (de boer) te kopen en kan men dus lokaal eten 

inkopen. Door een transparante bedrijfsvoering zorgt dat de consument meer 
gevoel (en waarde) krijgt bij de producten, er wordt immers voldaan aan een 

heleboel duurzame aspecten, een verhaal welke lastig is over te brengen via een 
retailer. Dit ‘kopen bij de boer’ biedt ook een mogelijkheid om de consument ‘op 
te voeden’ over goed en eerlijk eten (educatie).  

 
Door ook de verwerking op eigen terrein te houden zijn het aantal 

voedselkilometers dat de producten aflegt vrijwel nihil. Het brede aanbod van 
producten (fruit, vlees, eieren, sap) zorgt dat het aantrekkelijk wordt om ook 
daadwerkelijk hier de boodschappen te halen.  

 
Door samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld biologische 

melkveehouders uit de regio, zou ook zuivel verwerkt kunnen worden tot melk en 
speciaal kazen (hooimelk kaas). Het aanbod wordt zo breder, waardoor het 
aantrekkelijker wordt om de boodschappen bij de boer te halen. Hetzelfde geldt 

voor andere samenwerkingen met lokale agrariërs. Dit laatste kan op twee 
manieren aangepakt worden: 

a) Men weet dat de bedrijfsvoering van de andere agrariër ook uniek is en 
waarde heeft (en vertrouwt dat dit een eerlijk en transparant verhaal is) en 
daarom worden deze producten ook in de winkel verkocht. 
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b) In plaats van de producten in de winkel te verkopen, wordt er een 

mogelijkheid geboden dat de agrariër zelf zijn producten komt verkopen op 
‘de streekmarkt’. Dit kan in meerdere vormen: men heeft zijn eigen stand 

die wordt bevoorraad; een of twee keer per week zijn spullen verkopen op 
de streekmarkt (tegelijktijdig met de andere); consumenten kunnen online 
hun versbox samenstellen uit het brede assortiment (van eigen producten 

en de partner producten, welke 1 maal per week kunnen worden opgehaald 
(concept zoals buurderij en rechtstreex). 

 
Een goede aanvulling op dit element zou een online winkel kunnen zijn. Online 
aankopen stijgt enorm en past tegenwoordig thuis in het leven van een drukke 

consument. Verder is online informatie over locatie en bedrijf essentieel om 
gevonden te worden en om vertrouwen te winnen.  Echter, meer consumenten 

betrekken en behouden kan ook worden versterkt door te investeren in de 
experience.  
 

2. Experience 
Om meer consumenten lokale producten te laten kopen zal men investeren in de 

experience; waarde toevoegen aan het bezoek.  Zo kan men arrangementen 

rondom koken aanbieden, welke in de kookstudio zullen plaatsvinden. Naast het 

koken met de lokale producten, kan men ook leren over het tot stand komen van 

deze producten (educatie). Verder is er een mogelijkheid tot direct proeven van 

producten die vers worden gemaakt op het terrein. 

 
Verder kan men voorzien van een speeltuin voor kinderen, waardoor ouders sneller 
een tussenstop maken op de locatie en tegelijkertijd boodschappen kunnen 

meenemen, terwijl de kinderen zich vermaken.  
 

Een BBQ-automaat zou geplaatst kunnen worden in de zomer, gevuld met vers 
vlees voor op de barbecue. De automaten zijn uitgerust met een werkend 
koelsysteem zodat alles vers en fris blijft. De automaten zijn ook voorzien van een 

registratiesysteem, zodat de temperatuur gecontroleerd kan worden. Aan de 
automaten kan men betalen met kleingeld en briefjes van 5 en 10 euro. Hierdoor 

kan de consument, tijdens de last-minute barbecue avonden, toch nog kwalitatief 
goed vlees direct van bij de boer kopen. Deze automaat zou actief kunnen zijn 

wanneer de winkel/streekmarkt gesloten is. 
 

3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Educatie is een belangrijk onderdeel binnen het concept. Zo zorgt het verhaal en 
de transparantie dat consument het eten weer leert te waarderen. De 

kookworkshops dragen bij dat men ook leert gezond en gemakkelijk te koken. 
Verder is de locatie geschikt voor educatie voor hogescholen, gezien het 
multifunctionele karakter en het samenkomen van verschillende elementen. 

Verder is er de mogelijkheid om samen met onderwijs innovatieve elementen te 
testen op deze locatie.  

 
Verder kan de locatie perfect ingevuld worden met een zorgboerderij, waar 
mensen met een hulp- of zorgvraag een passende dagbesteding vinden. Zowel in 

de agrarische activiteiten als de directe verwerking van een aantal producten of 
de kookstudio zouden mogelijkheden bieden voor geschikte activiteiten.  In de 
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landbouwvisie van de gemeente Weert wordt dagbesteding i.r.t. zorg ook als 

geschikt voorbeeld genoemd als bestemmingsplan buitengebied. Zo wordt via 
verschillende manieren gedacht aan het betrekken van de omgeving.  

 

4. Duurzaam Bedrijf 
Dit bedrijf investeert in duurzaamheid. Naast een lokale afzet/ korte keten, 

investeert het in het realiseren van een duurzaam bedrijf. Hierdoor wordt gewerkt 

aan een betere balans tussen de ecologische houdbaarheid, de sociale 

uitwerkingen en de economische levensvatbaarheid van het landbouw- en 

voedselsysteem. Dit bedrijf dient als show-case en is uniek in meerdere aspecten.  

Productie en verwerking gebeurt op eigen terrein en biedt daarom ultieme 

transparantie en geen onnodig gereden voedselkilometers. Eigen 

energieopwekking kan door zonnepanelen worden gerealiseerd. 

 

Centraal binnen het concept staan: Kijken | Proeven | Genieten, waar de vier 

verschillende elementen in samen komen. 

 

Kijken staat voor het zien van het verhaal. Zichtstallen op de dieren, het fruit aan 

de bomen, de streekmarkt waar de producten te koop zijn, met extra informatie 

om het verhaal over te dragen naar de consument. Door de eigen verwerking is 

het mogelijk om het ‘echte’ eten te proeven, maar ook worden arrangementen 

aangeboden om kookworkshops te volgen. Door de mogelijkheid van het kopen 

van lokale vervaardigde producten kan de consument thuis weer genieten van 

(h)eerlijk eten. Daarnaast is het voor mensen met een hulp- of zorgvraag weer 

genieten om in een mooie omgeving bezig te kunnen zijn. Verder bieden de 

unieke experiences momenten om van te genieten. 

 

1.1 Achtergrond   
Gemeente Weert telt ~50.000 inwoners (ongeveer 22.000 huishoudens). In een 

straal van 15 km wonen er ongeveer 138.000 inwoners. Doel is dat ongeveer 7% 

van de mensen in deze regio lokaal kan kopen bij Stadsboerderij “Hushoven”.  

Op locatie zullen dieren gehouden wat vlees en eieren oplevert. Verder zullen er 

fruitbomen geplaatst worden waardoor men ook kan voorzien in appels, nog steeds 

het meest gekochte fruit in Nederland. Gemiddelde aankoop per huishouden is 20 

kg appels per jaar. 

Vleesconsumptie blijft de laatste jaren nagenoeg gelijk, ondanks de beweging dat 

consumenten minder vlees willen eten. Een vaak gehoorde uiting is wel dat men 

graag minder vlees wil eten, maar het vlees dat ze wel eten moet ook kwalitatief 

beter vlees zijn. Vlees rechtstreeks bij de boer kunnen kopen past goed in dit 

beeld.  
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2 Uitwerking deelconcepten 
Het hele concept wordt gevormd door een aantal elementen, c.q. deelconcepten. 

Denk aan kippen die scharrelen tussen de fruitbomen, het proeflokaal en de 

streekmarkt.  

 

Bij elke element staan een aantal aspecten centraal, namelijk: 

- Zo laag mogelijk CO2 voetafdruk 

- Opwekken eigen energie 

- Hergebruiken van reststromen (geen/weinig voedselverspilling) 

- Hoog/zichtbaar dierenwelzijn  

- Een controleerbaar concept 

Dit versterkt het verhaal onder het concept Stadsboerderij “Hushoven”. In 

onderstaande plattegrond zijn de deelconcepten weergegeven. 

 

Vanuit het basisconcept is de specifieke invulling uitgewerkt die ook passend moet 

zijn voor de locatie. Hieronder worden de verschillende deelconcepten toegelicht, 

in de bijlage zijn de specificaties samengevat. Het is wel belangrijk dat de 

marketing vanuit het totaalconcept wordt uitgedragen naar buiten voor het 

welslagen. 

 

2.1 Legkippen 
Een lichtdoorlatende binnentuin met nachtverblijven en een afgeschermde 

buitentuin. Focus ligt op de natuurlijke leefomgeving en het welzijn van de kip. In 

de buitentuin staan ook fruitbomen, waar de legkippen kunnen rondlopen. Dit biedt 

meer beschutting en bootst zo weer een beetje de natuurlijke omgeving van een 

kip na.  
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Verder is de ambitie, om samen met Hendriks Genetics, toe te werken naar het 

ontwikkelen van een dubbeldoel kip. Waardoor ook de haantjes gebruikt gaan 

worden. 

 

Gemiddeld worden 210 eieren per persoon per jaar geconsumeerd. Dit betreft de 

daadwerkelijk gekochte verse eieren in doosjes en niet de reeds verwerkte eieren 
in bijvoorbeeld koekjes. Eieren bij de boer kopen is iets wat vaker gedaan wordt. 

Het idee is om ongeveer 10.000 inwoners per jaar te kunnen voorzien van eieren. 
Met 8000 kippen per jaar levert dit ongeveer 2.100.000 eieren per jaar op. Verder 
zullen de eieren gebruikt worden in het proeflokaal voor kookworkshops of lunches. 

 

2.2 Fruitbomen 
Op het terrein zullen appel fruitbomen geplaatst worden. Gezien de focus van het 

bedrijf niet ligt op fruitteelt, zullen de bomen wat ruimer worden geplaatst dan op 

een fruitteeltbedrijf. Per hectare staan normaal 3000 bomen. Idee is om het aantal 

bomen gelijk te houden, maar op meer oppervlakte. Hierdoor wordt het ook 

mogelijk gemaakt dat de legkippen tussen (een deel) van de bomen kan 

rondscharrelen.  

 

Appels zullen vers worden aangeboden, maar kunnen ook worden verwerkt tot 

verse sappen. Deze zijn voor zowel verkoop als gebruik op locatie. 

 

2.3 Vleeskuikens 
Pluimveevlees maakt bijna een derde uit van de vleesconsumptie in Nederland. 

Hiervan is het grootste deel, ruim 18 kg van de 21 kg, kippenvlees. Om ook te 

kunnen voorzien in kippenvlees, zullen er vleeskuikens gehouden worden. Men 

verwacht dat de vraag naar kippenvlees gaat groeien de komende jaren, gezien 

het een gezonder imago heeft en pluimveevlees geen geloofsbeperkingen kent.  

 

Wanneer men kijkt naar soortaandelen, is kipfilet de favoriet. Dijvlees is de 

afgelopen jaren ook gestegen. Om zoveel mogelijk delen te verkopen, en niet 

alleen kipfilet, zullen hoogstwaarschijnlijk voorverpakte vleespakketten verkocht 

worden. Door het aanbieden van samengestelde pakketten kan de verdeling van 

producten beter worden gewaarborgd en leert de consument ook gevarieerder 

vlees te gebruiken/kopen. 

 

De locatie zal ingericht worden voor 18.500 vleeskuiken plaatsen. Dit levert circa 

180.000 kg kippenvlees per jaar op. Hiermee kunnen circa 10.000 consumenten 

jaarlijks worden voorzien van kippenvlees van locatie. 

 

2.4 Varkens 
Het varken is het “ultieme” kringloopdier. Zij is in staat om reststromen om te 

zetten tot hoogwaardige eiwitten en vervolgens bij te dragen aan het verhogen 
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van de bodemvruchtbaarheid. Hiermee draagt de sector direct bij aan de circulaire 

economie van Nederland. 

 

In Nederland wordt circa 36 kg varkensvlees per jaar geconsumeerd. Het varken 

bestaat uit verschillende delen en biedt dus meerdere varkensvlees ‘producten’ 

aan. Het gehele varken is interessant voor verwerking binnen diverse keukens, 

maar niet alle producten zullen door consumenten worden gekocht. 

 

Door het aanbieden van samengestelde pakketten kan de verdeling van producten 

beter worden gewaarborgd en leert de consument ook gevarieerder varkensvlees 

te gebruiken/kopen. Dit zou in combinatie kunnen met het aanbieden van BBQ-

pakketten, Gourmet schotels en Fondue schotels. In combinatie met bijvoorbeeld 

het kippenvlees. 

 

Op locatie zullen er 640 plaatsen beschikbaar zijn voor vleesvarkens. Dit levert 

ongeveer 190.000 kg varkensvlees per jaar op. Voor het houden van varkens zal 

een extern persoon gezocht worden. 

 

2.5 Zorgboerderij 
Op locatie zal er zorgboerderij gestart kunnen worden voor het aanbieden van 

begeleide dagopvang. Een zorgboerderij is een (agrarisch) bedrijf waar landbouw 

en zorg gecombineerd worden en hand in hand gaan. Een zorgboerderij heeft een 

eigen karakter en kwaliteit, welke gekenmerkt wordt door het bieden van zorg en 

ondersteuning aan cliënten in een groene en natuurlijke omgeving, het 

kleinschalige karakter en een niet-zorg context, de persoonlijke en betrokken 

houding van de zorgboer, het heilzame contact met de natuur en dieren, een 

aanbod van zinvolle en gevarieerde activiteiten en door een veilige sociale 

gemeenschap. Op een zorgboerderij kunnen verschillende groepen mensen terecht 

voor zorg en ondersteuning, doorgaans in de vorm van begeleide dagopvang, 

individuele begeleiding of begeleide c.q. beschutte leer- of werkplekken.  

 

Eén van de belangrijkste kenmerken van zorgboerderijen is hun kleinschaligheid. 

Op de meeste zorgboerderijen vindt een groep van maximaal 10-15 cliënten per 

dag hun plek. Vaak vinden de activiteiten op verschillende plekken binnen het 

bedrijf plaats waardoor iedereen zijn eigen plek heeft en de ruimte krijgt om zijn 

of haar talenten te ontwikkelen. De zorgboer(in) zorgt vaak (eventueel samen met 

vrijwilligers of collega’s) voor de begeleiding. Dit betekent dat de bezoeker elke 

dag dezelfde gezichten ziet wat zorgt voor herkenbaarheid en een vertrouwde 

basis. Op de zorgboerderijen wordt ook met vrijwilligers en stagiaires gewerkt. 

Hierdoor is het mogelijk dat er in kleinere groepjes activiteiten worden aangeboden 

en heel specifiek wordt ingespeeld op de behoeftes van elke individuele bezoeker 

afzonderlijk. 

 

Mogelijk zal de zorgboerderij in eigen beheer worden geëxploiteerd. De activiteiten 

kunnen variëren van boerderij-werkzaamheden (bv. voeren, eieren rapen) tot 

meehelpen in de winkel of in het proeflokaal.  
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Beschikbare oppervlakte voor het implementeren van alle facetten van de 

zorgboerderij is circa 900 m2. 

 

2.6 Streekmarkt 
De streekproductenmarkt vormt een belangrijk onderdeel in het totaalconcept. Het 
idee daarbij is dat het een verbindende factor is om het concept tot uiting te 
brengen. Men kan hier kijken, proeven en genieten en daarbij zorgen dat de 

producten ook in huis gebruikt kunnen worden.  Op de streekmarkt zal verkoop 
van eigen of in de directe omgeving bewerkte producten plaatsvinden. 

 
De producten die worden geproduceerd en verwerkt op locatie, worden verkocht 
op het eigen terrein door middel van een eigen winkel. Hierdoor wordt de 

consument een mogelijkheid geboden om eten bij de bron (de boer) te kopen en 
kan men dus lokaal eten inkopen. In de streekmarkt kunnen consumenten de 

verse en bewerkte producten van eigen locatie of producten uit de regio kopen. 
Doelgroep hierbij is bewoners uit de directe omgeving. Achterliggende idee is dat 
men nu ook de mogelijkheid krijgt om op locatie te kijken, ervaren en genieten, 

waar hun producten vandaan komt (transparantie).  
 

Eigen producten die hier verkocht gaan worden zijn eieren, vleespakketten en 

appels. Het assortiment zal worden uitgebreid met streekeigen producten, 

aanvullende producten uit de omgeving (bijv. groentes, andere fruitsoorten, 

zuivel). Men zal voor een groot deel van de boodschappen hier terecht moeten 

kunnen. Uitbreiden van assortiment is daarom noodzakelijk. De basis blijft 

streekeigen producten. Daarmee weet de bezoeker uit de regio dat hij hier terug 

kan komen voor gewone en bijzondere producten uit de regio. Waarvan hij weet 

waar het vandaan komt, dat het goed smaakt, verser is en niet duurder hoeft te 

zijn voor een goede kwaliteit. Hij vindt het fijn om te zien welke producten in de 

regio worden geproduceerd en waardeert dat hij in de stallen kan kijken naar de 

dieren. 

 

De exacte invulling van de streekmarkt moet nog verder uitgewerkt worden. 

Mogelijk wordt het 1 winkel gevuld met de producten van eigen terrein en directe 

omgeving, andere mogelijkheid is dat boeren er zelf staan met een kraampje, een 

shop-in-shop setting. Hierbij biedt men ruimte voor de streekproducent om op een 

permanente markt zijn showcase in te richten. De sfeer en beleving van de locatie 

zet mede aan tot aankopen.  

 

Ingeval het een streekmarkt wordt (een boerenmarkt) dan is daarvoor meer 

ruimte nodig dan bij een streekwinkel. Voor de streekwinkel is ca. 600 m2 

beschikbaar. Voor een streekmarkt zal minimaal ca. 1.500 m2 vloeroppervlakte 

benodigd zijn. 

Openingstijden: overdag, waarschijnlijk twee of drie momenten in de week (bv. 

woensdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdag). 

Bewegingen: er zal een lichte toename zijn in personenauto’s en fietsverkeer. 
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2.7 Proeflokaal & multifunctionele ruimte 
Belangrijk onderdeel van het concept is het ervaren en genieten. Om deze reden 

zal, om mede de beleving van voeding in relatie tot gezondheid te stimuleren, 

kookworkshops gegeven worden in het proeflokaal. Daarnaast biedt de locatie 

mogelijkheden voor vergaderingen en presentaties. Hiervoor zal een van de 

ruimtes als multifunctionele ruimte worden ingericht.  

Voor het geven van de kookworkshops of het aanbieden van 

vergaderarrangementen, zal er altijd geprobeerd worden dat er gewerkt wordt met 

producten van eigen locatie. Dit zal ook aangevuld worden met overige producten 

van buiten de eigenlocatie om een volwaardige lunch of kookworkshop aan te 

kunnen bieden. 

Verder zal er aansluiting gezocht worden bij scholen om de locatie te gebruiken 

voor educatie. Door de stallen als zichtstallen ingericht kan het mooi gebruikt 

worden om zowel consumenten als leerlingen te leren over landbouw. 

 

2.8 Koelcellen 
Een van de ruimtes zal dienen als koelcel. Als belangrijk onderdeel van het 

verdienmodel binnen dit concept zullen deze koelcellen gevuld worden met eieren 

die nodig zijn binnen Global Food Group. Dit is dus opslag van ‘derden’ en niet van 

de eigen eieren. Het gaat met name erom dat de opslag gevuld kan worden na de 

piekmomenten (na kerst en na Pasen).  

 

De opslag van ‘derden’ is financieel noodzakelijk om de omschakeling naar 

Stadsboerderij mogelijk te maken. In het eerste jaar zal de opslag 100% 

noodzakelijk zijn voor het verdienmodel. Naar verwachting zal het verdienmodel 

na 4 jaar meer dan 75% draaien op de Stadsboerderij. 

 

Specificatie 

Maximale opslag eieren 16.000.000 

 1480 pallets à 10800 eieren 

Oppervlakte 810 m2 

  

Bewegingen Twee keer per jaar wordt de eieropslag in 4 weken tijd 
vol gereden. Dit zijn 370 pallets per week, 74 pallets 

per dag in 4 vrachtwagens. Ditzelfde geldt voor het leeg 
halen van de opslag.   
 

 

2.9 Verwerking 
De producten die op locatie geproduceerd worden plus 10% product van derden 

kunnen op de locatie verwerkt worden. Denk aan eieren en fruit, maar bijvoorbeeld 

ook zuivel. De eerste twee jaar zal wel nog eierverwerking voor derden (voor 

Global Food Group) plaatsvinden. Dit zal, na de realisatie van de loods in Ospel, 

verplaatst worden. Het gaat hier om het afvullen van klein verpakkingen.  
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2.9.1 Compostering 

De mogelijkheid om stromen van het eigen bedrijf op terrein te composteren wordt 

niet uitgesloten. 

 

2.9.2 Voerbedrijf 

Op het terrein staan Silo’s, deze worden gevuld met biologisch voer van Global 

Feed Mill BV (Balgoij, biologische voerfabriek). Dit biedt de mogelijkheid om op 

locatie lokale granen te malen en te mixen waardoor droogvoer voor de dieren 

beschikbaar komt. Dit draagt ook weer bij aan het sluiten van kringlopen. 

 

2.9.3 Vleesverwerking 

De dieren worden bij een externe slachterij geslacht. Op locatie wordt het 

uitgebeend en wordt het vlees verwerkt tot pakketten.  

 

2.10 Horeca en Recreatie 

2.10.1 Horeca 

Er is geen wens om horeca op de locatie te exploiteren. Wel zal er een mogelijkheid 

zijn tot aanbieden van maaltijden voor tijdens presentaties/bijeenkomsten of 

proefsessies/workshops. Proeven en beleven moet kunnen. 

 

2.10.2 Recreatie 

In de toekomst is de wens om de locatie ook te gebruiken voor recreatie en 

verblijfactiviteiten.  

 

2.11 Afvalwater 
Met de heer Thijssen is overleg gepleegd over de afvoer van het afvalwater op 

het gemeentelijk riool, vanwege het uitschakelen van de waterzuivering op 

locatie. Uit het overleg is gebleken dat de afvoer van afvalwater via het 

gemeentelijk riool geen problemen zou opleveren voor het onderhavige concept. 

 

3 Overige aspecten 

3.1 Vrachtwagen bewegingen 
Het aantal vrachtwagen bewegingen blijft beperkt. Enkel tijdens de piekmomenten 

(2x per jaar) voor het aanleveren van de opslag eieren is het aantal bewegingen 

wat verhoogd. Hieronder is een overzicht gemaakt van het aantal bewegingen 

wanneer de locatie 100% in gebruik is. 
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3.2 Reductie  
Op de bestemming Koenderstraat ligt een vergunning. De nieuwe situatie zal 

zorgen voor een reductie in geur, ammoniak en fijnstof ten opzichte van de 

verleende vergunning.  

Milieubelastende 

emissie 

Vigerende 

vergunning 2009 

Nieuwe situatie Minimale 

reductie (%) 

Geuremissie in 

Ou/jaar 

63.978 12.978 67 

Ammoniakemissie in 

kg NH3/jaar 

4.450 886 67 

Fijnstofemissie in kg 

PM10/jaar 

2.773 198 67 

 

Volksgezondheid o.b.v. endotoxinen  Meter afstand houden 

Vigerende vergunning 2773 kg fijn stof per jaar 171 

Nieuwe situatie 198 kg fijn stof per jaar 80 

80 meter blootstelling vanaf emissiepunt is vrijwel eigen terrein. 

 
Figuur 1. Geurcontouren 3 OU vergund (roze) en nieuwe situatie (groen) 

 

3.3 Voordelen 
Het nieuwe concept van Stadsboerderij op deze locatie biedt allerlei voordelen, 

zowel voor het klimaat als voor de omgeving.  

- Stimuleren biodiversiteit 

- Transparante keten 

- Minder belasting omgeving (fijnstof, geur, ammoniak reductie) 

- Werkgelegenheid 

- Locatie voor educatie en zorg 

- Dierenwelzijn 
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- Minimaal transport 

- Sluiten kringloop 

Samen de verbinding maken tussen landbouw, voeding en gezondheid en educatie 

met onze gemeenschap! 
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4 Bijlagen 
 

Specificatie leghennen 

Aantal kippen per jaar 8.000 

Aantal eieren per jaar 2.100.000 

Aantal doosjes eieren per week 4.038 

  

Huisvestiging Volière 

Systeem Biobedfilter met beluchting 0,5 m3 

Oppervlakte binnen 1334 m2 incl. overdekte uitloop 
Stal: 1.111 m2, overdekte ruimte 223 m2 (20%) 

Oppervlakte Buiten 10.000 m2 onder fruitbomen 

Keurmerk Een ster beter leven minimaal, eigen keurmerk. 

  

Volgende stap in keten Streekmarkt 

  

Bewegingen Aanvoer kippen 4 bewegingen per jaar 

Benodigde aanpassingen Uitloop maken, volièresysteem installeren, 
overdekte uitloop maken, bobed installeren. 

  

Jaarlijkse consumptie p.p. 210 eieren per persoon (fysieke eieren die men 

koopt) 

Te bereiken Consumenten 

(Jaarlijks) 

10.000 

 

 

Specificatie fruitbomen 

Aantal 3.000 bomen met appels 

Opbrengst per jaar 34.000 kg 

  

Oppervlakte Buiten 10.000 m2 

  

Volgende stap in keten Streekmarkt en verwerking 

Eigen verwerking Ja, evt. Sap productie 

  

Bewegingen Aanleveren bomen (1x in 15 jaar) 

  

Jaarlijkse consumptie p.p. 9,1 kg appels p.p. 

Te bereiken consumenten 
(jaarlijks) 

3.700 

 

  



Pagina 16 van 16 
 

Specificatie vleeskuikens 

Aantal dierenplaatsen 18.500  

Kippenvlees per jaar (kg) 180.000 

  

Systeem Warmtewisselaar + biobedfilter 

Oppervlakte binnen 1.550 m2 incl. overdekte uitloop 

1.270 stalruimte en 280 overdekte uitloop ( 20%) 

  

Eigen verwerking Verwerking tot vleespakketten 

  

Bewegingen Aanleveren jonge vleeskuikens (~5x per jaar) 

Benodigde aanpassingen • Overdekte uitloop 

• Slachterij 

  

Jaarlijkse consumptie p.p. 18 kg 

Te bereiken consumenten 
(jaarlijks) 

10.000 

 

Specificatie varkensvlees 

Aantal dierenplaatsen 640 

Varkensvlees per jaar (kg) 190.000 

  

Systeem Combiwasser 

Oppervlakte binnen 2.100 m2 incl. overdekte uitloop 
1258 m2 overdekte uitloop 

  

Keurmerk Beter leven 1 ster 

Volgende stap in keten Uitbeenderij eigen terrein 

Eigen verwerking Verwerking tot vleespakketten 

  

Bewegingen Aanleveren biggen (3x per jaar) 

Benodigde aanpassingen • Overdekte uitloop 

• Uitbeenderij 
• Plaatsen combiwasser 

• Stalsysteem installeren 

  

Jaarlijkse consumptie p.p. 36 kg 

Te bereiken consumenten 

(jaarlijks) 

5300 
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Door de Provincie zijn diverse vergunningen verleend in het kader van de Wet 

natuurbescherming welke meer dan voldoende de benodigde stikstofdepositie 

vertegenwoordigen. 

 

 
 
Figuur 1: 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied 2011 gemeente Weert 

 

Concept Stadsboerderij Hushoven 

 

Het concept is in een separate notitie verder uitgewerkt. Deze notitie is bij dit 

verzoek als bijlage gevoegd. Enkele hoofdpunten uit deze notitie worden hieronder in 

het kort samengevat.  

Vier elementen staan er binnen het concept centraal nl.: Lokaal; Experience; 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Duurzaam. Deze zullen de rode draad 

vormen binnen het totale concept. 
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Figuur 2: plattegrond concept 

 

Het concept wordt gevormd door een aantal elementen nl.: 

• 8.000 legkippen in een licht doorlatende binnentuin met nachtverblijven en 

een afgeschermde buitentuin met fruitbomen voor een natuurlijke 

leefomgeving en welzijn van de kippen. Met de 8.000 legkippen willen de 

initiatiefnemers ongeveer 10.000 inwoners per jaar kunnen voorzien van 

eieren. Daarnaast worden de eieren gebruikt in het proeflokaal, bij workshops 

en/of lunches. 

• Ca. 2.000 fruitbomen voor verse consumptie en het maken van verse sappen 

• 18.500 vleeskuikenplaatsen voor het aanbieden van samengestelde pakketten 

aan ca. 10.000 consumenten. 

• Ca. 640 varkensplaatsen voor aanbieden van samengestelde pakketten 

waaronder bijvoorbeeld BBQ-pakketten, Gourmetschotels en Fondueschotels. 

• Opstarten van een zorgboerderij met vrijwilligers en stagiaires op ca. 900 m2 

oppervlak. 

• Het opzetten van een streekmarkt  met openingstijden bijvoorbeeld 

woensdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdag. De vorm is nu nog niet geheel 

duidelijk. Ingeval het een streekmarkt ( boerenmarkt) dan is daar een ruim 

vloeroppervlak voor nodig. Dit zal richting de 1.500 m2 . Ingeval het een 

streekwinkel wordt, dan kan met ca. 600 m2 vloeroppervlak worden volstaan. 
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• Proeflokaal en multifunctionele ruimte ten behoeve van de verbinding tussen 

burger en agrariër te bevorderen. Ook kan deze ruimte voor educatie worden 

gebruikt in samenhang met het uitvoeren van zichtstallen voor de kippen, 

vleeskuikens en varkens. 

• Het exploiteren van aanwezige koelcellen voor de opslag van eieren van 

derden welke noodzakelijk is voor et verdienmodel van de Stadsboerderij. 

• Verwerking van op locatie geproduceerde producten plus 10% verwerking van 

producten van derden. Gedurende de eerste periode ook eieren van Global 

Food Group en met name het afvullen van klein-verpakkingen totdat dit 

geheel in Ospel kan plaatsvinden. 

• Compostering van reststromen wordt niet uitgesloten. 

• Voerbedrijf op locatie met biologisch voer van Global Feed Mill. Op locatie 

kunnen diverse biologische grondstoffen (ook van lokale telers)worden 

gemalen en gemixt om de gewenste samenstelling binnen het concept te 

verkrijgen. 

• Vleesverwerking op eigen bedrijf zal gedeeltelijk plaatsvinden. De dieren 

worden extern geslacht, maar op locatie uitgebeend en verwerkt tot 

pakketten. 

• Horeca zal in beperkte vorm worden geëxploiteerd met name het aanbieden 

van maaltijden tijdens presentaties, workshops of bijeenkomsten. 

• Verblijfsaccommodatie wordt op termijn in het concept ingevuld, waarvoor nu 

reeds de mogelijkheden dienen te worden meegenomen. 

• Afvoer van afvalwater in overleg met gemeente. De op het bedrijf aanwezige 

zuivering zal dan buiten gebruik worden gesteld en het afvalwater zal deels 

op het riool worden aangesloten, hetgeen reeds is voor besproken met 

gemeente Weert en niet als een probleem wordt gezien voor een bedrijf met 

deze omvang. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Namens de initiatiefnemers 

 

 

 

Arvalis Roermond 

 


