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De Kleine Aarde
naar een frisse start
De partijen die zich hebben verbonden aan dit concept zijn: Heijmans, Helicon Opleidingen,
Maris Projects, Sint Lucas, Summa College, Waterschap De Dommel en Woonstichting St. Joseph.
Dit visiedocument is tot stand gekomen onder coördinatie van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.
De Rabobank is binnen het collectief een tweedelijnspartner die zich verbindt aan het plan vanuit
maatschappelijk betrokkenheid.
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Historie
De Kleine Aarde in het Brabantse Boxtel was een
centrum dat kleinschalige technieken ontwikkelde
om het milieu te ontlasten. Visionair en uitvinder
Sietze Leeflang was de initiatiefnemer. Het
centrum werd gesticht in 1972 naar aanleiding van
de zorgen die Leeflang en vele anderen hadden
over de toenmalige toestand van het milieu en de
verwachtingen voor de toekomst. Zij vonden dat
er iets moest veranderen in hoe de mens met zijn
omgeving omgaat en dat daartoe concrete
alternatieven en voorbeelden nodig waren. Het
centrum ontwikkelde projecten op het gebied van
wonen, energieopwekking, voedselproductie,
afvalverwerking en besparingen op grondstoffen.

windenergie waren behaald.
In de periode 2011 - 2013 is gezocht naar
herbestemming en is onder andere de Ecowoning
gebouwd. In 2014 heeft het Kenniscentrum Triple
E gewerkt aan de renovatie en doorstart van De
Kleine Aarde. Het park werd opgeknapt en er
werden nieuwe gebruikersgroepen gevonden,
onder andere het Collectief van Cooth. Begin
2015 is het beheer van grond en gebouwen weer
overgegaan naar gemeente Boxtel.

Op 1 januari 2011 werd het centrum gesloten,
vele doelstellingen o.a. op het gebied van
publieksvoorlichting op het gebied van zonne- en
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DKA als living lab
Vanuit de historie van De Kleine Aarde zijn
duurzaamheid en vernieuwing belangrijke
elementen geweest. De kracht van De Kleine
Aarde is mensen te laten zien dat vernieuwing
en verduurzaming echt kan en geen fictie is.

andere cradle-to-cradle toepassing van biobased
materialen) maar ook de rol van de gebruikers/
bewoners in dit geheel.

We zien een samenleving waarbij steeds meer
aandacht is voor duurzame ontwikkelingen en
energiezuinig en zelfs klimaatneutraal leren,
werken, bouwen en wonen. Deze elementen
zijn verwerkt in het voorliggende plan dat een
toekomstvisie vertegenwoordigt.

Circulaire Economie

Hierbij is niet alleen gekeken naar energieneutraliteit maar ook naar een optimaal hergebruik van groene reststromen uit het gebied en
omliggende regio. Onze visie benadrukt niet alleen
de technische kringloop van materialen (onder

De circulaire economie is een economisch
systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van
grondstoffen, producten en menselijke talenten
te maximaliseren en waardevernietiging te
minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire
systeem, waarin grondstoffen worden omgezet
in producten die na verbruik worden vernietigd
en talenten die onnodig overbodig worden
verklaard.
(Bron MVO Nederland)
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In verbinding
De Kleine Aarde is in onze visie weliswaar een
duurzame, zelfvoorzienende leefgemeenschap,
maar dat betekent niet dat dit een afgebakend
geheel is dat los staat van de rest van de
samenleving. Er zal actief aansluiting worden
gezocht met omliggende gebieden en
omwonenden. Het terrein zal een open karakter
krijgen waar men kan genieten van de groene
omgeving in de vorm van een voedselpark,
ecologische speel- en picknickplekken, waarbij
er vanuit onderwijs reuring komt in het gebied
met tentoonstellingen en horeca. Op technisch
vlak kan aansluiting bij de omgeving worden
gezocht door bijvoorbeeld het energiesysteem
en de verwerking van groene reststromen ook
buiten De Kleine Aarde uit te rollen. Dit versterkt
de businesscase van het gebied en maakt de
herontwikkeling van De Kleine Aarde tegelijkertijd
een aanwinst voor de rest van de gemeente.

start van De Kleine Aarde. Een ontwikkeling die
toekomstbestendig is, doordat het gezamenlijk
optrekken de kwetsbaarheid vermindert en de
onderlinge kruisbestuiving zodanig versterkend
werkt dat de exploitatie haalbaar is.
Er zijn vier programma’s bepaald op grond
waarvan het volledige gebied tot ontwikkeling
komt, te weten: wonen, onderwijs, centrum en
energie. Ieder programma heeft één of meer
partijen die hier het voortouw in nemen, maar alle
partijen zijn op enige manier betrokken in alle
programma’s.

Hiermee is De Kleine Aarde een toonaangevend
voorbeeld in binnen- en buitenland van het
functioneren van een duurzame gemeenschap
waar volop geëxperimenteerd en geïnnoveerd
wordt met nieuwe ontwikkelingen en
technologieën. De herontwikkeling van De Kleine
Aarde is niet gefixeerd maar is als een living lab,
dat zich voortdurend ontwikkelt in samenwerking
met toekomstige bewoners, stakeholders,
omwonenden, gebruikers en bezoekers.
Dit komt ook duidelijk naar voren in onze
gezamenlijke aanpak. Alle meewerkende partijen
kunnen hun eigen expertise inbrengen in de
ontwikkeling van het gebied en tevens gebruik
maken van elkaars kennis en kunde voor het
versterken van hun eigen doelstellingen in
het gebied. Er wordt met elkaar, vanuit een
gezamenlijke maatschappelijke ambitie, de
verantwoordelijkheid genomen voor een frisse
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Proces en regie
De ambitie is om de Kleine Aarde te
ontwikkelen als voorbeeld van het
functioneren van een duurzame gemeenschap
waar volop geëxperimenteerd en geïnnoveerd
wordt met nieuwe ontwikkelingen en
technologieën.
Een gemeenschap waar wordt gewoond,
gewerkt en geïnnoveerd en waar onderwijs
en voorlichting een belangrijke rol spelen. De
Kleine Aarde moet ruimte bieden aan een
intensieve en vernieuwende samenwerking van
onderwijsinstellingen, bedrijven en bewoners,
binnen een flexibel raamwerk dat dient als
kapstok voor toekomstige ontwikkeling en
innovatie. Dit vraagt eerst een integrale visie
op hoe het gebied tot ontwikkeling zal worden
gebracht. Dit plan zet daartoe de eerste stap.
Vervolgens zal er een verdere uitwerking plaats
moeten vinden per programma in projecten en
processtappen met een verder doorgerekende
financiële paragraaf.

Proces
Met dit plan ligt er een integrale visie op het
gebied waarin wonen, onderwijs en techniek bij
elkaar komen én samenwerken en die bovendien
wordt onderschreven door de betrokken partners.
In de verdere uitwerking van de opzet zal
steeds aansluiting worden gezocht met
kennisinstellingen - ondernemers - overheden
en in het gebied en via de omliggende wijken
met de inwoners. Een volgende stap na deze
visie zal dus het op macro- en micro- niveau
uitwerken van deze visie zijn. Per onderdeel
wordt afgesproken welke partner welke
verantwoordelijkheid in de realisatie op zich zal
nemen. Dit betekent echter niet dat men niet op
relatief korte termijn van start kan gaan met het
ontwikkelen van De Kleine Aarde. Hiervoor is op
pagina 17 een indicatieve planning opgenomen.

BOM Business Development en DKA
De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Business
Development (BOM BD) werkt gemiddeld aan
zo’n 70 robuuste initiatieven waarin zij meer
dan 300 Brabantse MKB bedrijven actief
helpen bij het (door)ontwikkelen van innovaties.
Het portfolio van BOM BD bestaat uit de
drieslag “open innovatie ecosystemen business clusters - individuele
koploperbedrijven”. Open innovatie
ecosystemen zijn initiatieven, zoals een
proeftuin, die ervoor zorgen dat bedrijven,
kennisinstellingen en overheden elkaar
makkelijker vinden en tot samenwerking komen.
Om de circulaire en biobased economy tot
stand te brengen is samenwerking de sleutel tot
succes. De belangrijkste bijdrage van Business
Development is het tot stand brengen van de
benodigde samenwerking. Kansen zien en
benutten over sectorgrenzen heen is bepaald
geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt om een
onafhankelijke partij met een breed netwerk, die in
staat is om onconventionele verbanden te zien en
te leggen.
Het provinciale Bestuursakkoord 2015-2019
‘’Beweging in Brabant’’ zet nadrukkelijk in op het
stimuleren van de circulaire en biobased economie.
De provincie heeft samen met de BOM een
programma ontwikkeld dat uitstekend past binnen
de ambities van het bestuursakkoord dat uitdaagt
tot innoveren, experimenteren en grenzen
verleggen.
Het programma omvat onder andere projecten als
het BioTechPark Brabant, Strijp TQ, GreentechPark
Brabant, “Nieuwe groei met grondstoffen” en
“DKA, op weg naar een frisse start”. Stuk voor stuk
innovatieve trajecten die een bijdrage leveren om
te komen tot een circulaire economie.
BOM BD wil met DKA een lichtend voorbeeld
scheppen van het zoeken naar een duurzame
samenleving, cleantech verbonden met wonen/
werken, een circulaire economie.
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Regie
Het collectief DKA naar een frisse start richt
voor de realisatie een nieuwe entiteit op. Deze
entiteit wordt verantwoordelijk voor de creatieve
en operationele invulling en realisatie van DKA
volgens het opgezette plan en proces. De BOM
wordt door de entiteit ingeschakeld om programma-management (regie) voor haar rekening te
nemen. Dit houdt in dat BOM regie voert over:
1. Gebiedsontwikkeling: het uitbouwen en
versterken van het huidige ontwikkelperspectief. Vanuit een sectorale benadering
kan samen met andere afdelingen van de
BOM invulling gegeven worden aan het
gebied.
a. Programma’s: Verrijking van de
programma’s door het leggen van extra
verbindingen binnen Boxtel, Brabant,
Nederland en verder. Naast input voor
bedrijvigheid ook ruimte voor publieke
functies, onderwijs, recreatieve functies en
vergroening verder gestuurd laten invullen
en realiseren. Tevens op korte termijn
wonen/ woon-werkfuncties laten invullen en
realiseren.
b. Energie: DKA als energy lab/ showcase op
gebied van nieuwe energie en CO2 reductie
gestuurd door partners invulling laten
geven en realiseren. Thema’s in deze zijn
energiereductie bestaand vastgoed, nieuwe
energieproductie en lokale kringlopen.
c. Ruimte: Het openen van het gebied en waar
nodig aanpassen van de verkeerscirculatie
op nieuwe gebruiksvormen vormt in de tijd
een opgave. Dit met partners ontwikkelen op
tekeningniveau, uitwerken en realiseren.
d. Organisatie: coördineren van het uitwerken,
realiseren en operationeel maken van
constructie waarin de verbindingsrol/
kwartiermaker/creatief directeur,
operationele onderdelen (korte en lange
termijn) concreet gestalte kan krijgen.
2. Aansturen en bewaken van plannen en
uitvoering op de onderdelen
3. Aansturen en bewaken van visie naar
realisatie (borgen en bijstellen), aansturen van
processen voor PR/communicatie naar diverse

stakeholders en geografische regio’s/landen.
De BOM heeft naast een regisserende rol over
de totaal ontwikkeling tevens een ontwikkelrol/
adviesrol in het proces van de partners:
• Adviesrol bij verdere uitwerking en realisatie
van de woningbouw in combinatie met de smart
grid. Ook bij actieve acquisitie om wereldwijd
projectontwikkelaars naar DKA te trekken.
Laten zien hoe nieuwe energie/cleantech
gebouw gebonden toepassingen op het
gebied van wonen, werken, recreëren en
mobiliteit in een landelijke omgeving werkt en
het concept via DKA wereldwijd verkopen.
• Ontwikkelrol bij living lab in bezoekersgebied;
Het koppelen van DKA aan het brede netwerk
van bedrijven dat BOM in haar portfolio heeft.
Het ontwikkelen en realiseren demonstraties
nieuwe greentech/hightech-wonen modules.
Het ondersteunen bij verwaarden/vermarkten
ervan door begeleiding bedrijven bij ontwikkelen
juiste businessmodel.
• Adviesrol bij onderwijsgebied; Bijvoorbeeld
het leggen van de verbinding met greentech/
hightech binnen het onderwijs. Hiermee
zorgen voor verbinding naar bedrijventerreinen
door lokale bedrijveneisen te vertalen in
opleidingsprogramma’s, equipment in hallen,
stages etc.

Organisatie
Om “DKA naar een frisse start” tot ontwikkeling
te laten komen is het van belang dat de
betrokken partijen plaatsnemen in een nog op
te richten entiteit. Binnen deze entiteit kunnen
afspraken gemaakt worden wie er zorg en
verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud
van de verschillende programma’s en de
operationele processen incl. winst/verliesrekening
van een onderdeel. Een grove schets van de
verantwoordelijkheden en adoptanten zijn:
• Woningbouw; Verantwoordelijken: Heijmans
bouw met Woonstichting St. Joseph
• Energietechniek; Maris projects met Heijmans
Techniek
• Onderwijs; Helicon, Summa, SintLucas
• Bezoekersgebied; Heijmans, Summa en nader
te bepalen ondernemer (exploitant).
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Het gebied
De karakteristieke randen van het gebied,
de bijzondere beplanting en bebouwing zijn
belangrijke elementen die een basis vormen
voor de toekomstige ontwikkeling.
De groene rand van bomen en lage begroeiing
rond het gebied is belangrijk voor de
herkenbaarheid en identiteit van De Kleine Aarde
in zijn omgeving. Het bakent het gebied op een
natuurlijke manier af en zorgt voor een eigen sfeer.

het bezoekerscentrum, bolwoning en strowoning te
vinden. Deze zijn in de toekomst goed in te zetten
voor voorlichting en activiteiten voor bezoekers.
Dit is het centrumgebied, het hart, van De Kleine
Aarde.
De locaties die aangegeven zijn voor onderwijs zijn
de locaties waar experimenteerruimte is voor de
verschillende opleidingen. Dit kunnen technische
installaties betreffen, als ook ruimte voor het
verbouwen van groente en fruit.

De huidige bebouwing is geconcentreerd bij de
entreezone aan het Klaverblad. Hier zijn de hoeve,
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Programma ‘het hart’
Het entreegebied is het representatieve en
levendige ‘hart’ waar bezoekers het gebied
binnenkomen. Het is de wens om dit hart,
het centrale gebied, van De Kleine Aarde
te behouden. Het moet een plek zijn voor
innovatie, duurzaamheid en bezoekerseducatie.
Daaromheen krijgen functies als wonen,
onderwijs en bedrijvigheid een plek. Dit alles
komt in ‘het hart’ samen. Het fungeert daardoor
als een ontmoetingsplek voor bewoners,
gebruikers en bezoekers.
De bezoekers en gebruikers zijn een brede
groep van recreanten, studenten, betrokkenen
bij bedrijven, overheden zoals de gemeente en
het waterschap, enzovoort. In de hoeve, de kas
en het bezoekerscentrum zijn multifunctionele
ruimtes waar voorlichting wordt gegeven, voedsel
wordt verbouwd en verwerkt en waar bezoekers
en gebruikers elkaar kunnen inspireren. Nieuwe
duurzame concepten worden getoond en onder
meer het ondergrondse energienetwerk wordt
zichtbaar gemaakt. Bij de hoofdentree kan men
parkeren en te voet of per fiets verder gaan. Het
terrein blijft zo autoluw.

Het bezoekerscentrum
Het bezoekerscentrum kan zodanig worden
gerenoveerd, dat het voldoet aan de huidige
standaarden. Zo biedt dit gebouw plaats aan
voorlichting over De Kleine Aarde en duurzame
innovatie in het algemeen, een (onderwijs)
restaurant met terras (en mogelijk op termijn een
hotelfunctie krijgen), een winkel met in de kas en
tuinen verbouwde biologische producten en een
kantoor voor de beheerder. Rondom het paviljoen
kan het duurzame energienetwerk zich boven
de grond manifesteren. Bedrijven kunnen hun
innovatieve duurzame technieken aansluiten op dit
netwerk, deze testen en tonen aan de bezoekers.
Ook voor de overheid biedt dit mogelijkheden:
hier kunnen zij, al dan niet in samenwerking met

onderwijs en ondernemers hun ambities etaleren
op het gebied van duurzaamheid en innovatie.
Het bezoekerscentrum zal door Onderwijs (bijv.
Summa via Hospitality opleiding; Helicon en zijn
ervaring bij lunchcafé in de Roos) en een
horecaondernemer opgezet worden. WSD komt
als partner (Helicon heeft ervaring hiermee) erbij.

Kas
De kas voorziet, na onderhoud, samen met de
tuinen in een kleinschalige voedselproductie
voor bewoners, gebruikers en bezoekers van De
Kleine Aarde. Het onderwijs verbouwt groente en
fruit in de kas en gebruikt de op eigen terrein
verbouwde producten in de onderwijskeuken van
het bezoekerscentrum. Deze is sterk verbonden
met de kas. Naast de teelt voor gebruik in het
restaurant krijgt de kas een belangrijke rol in de
voorlichting over biologische voeding. De kas
werpt zich op als transparante grens tussen het
centrumgebied en het woongebied, waar de
bewoners gebruik maken van de volkstuintjes.
Hieromheen ligt een openbaar voedselpark.

Hoeve
De hoeve is het oudste gebouw en een belangrijk
onderdeel van de entreezone van De Kleine
Aarde. Deze wordt een toonbeeld van duurzame
renovatie. Dit past bij uitstek in het gedachtegoed
van de doorontwikkeling van het gebied. Daarnaast
kan door subtiele ingrepen meer licht in het
gebouw worden gebracht waardoor bestaande
ruimten multifunctioneel kunnen worden ingezet.
De grote zolder, die nu dient als opslag, kan
geschikt gemaakt worden als atelierruimte voor
creatieve of andere startende ondernemers die
rond duurzaamheid werken, net als de ruimten op
de eerste verdieping van het pand. De ruimten
op de begane grond en de grote keuken kunnen
multifunctioneel ingezet worden voor educatie- of
expositiedoeleinden. Op termijn kan, wanneer
de duurzame renovatie is voltooid, hier ook een
hotelfunctie aan worden gekoppeld.
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Programma wonen
Het woonprogramma van “De Kleine Aarde naar
een frisse start” zal een cruciaal onderdeel zijn
in het parkachtige gebied, naast het onderwijs-,
energie- en centrumprogramma. In het woonprogramma wordt geëxperimenteerd met het
wonen van de toekomst.

Woonvorm
Als woonvorm hebben we woningen van diverse
grootte in gedachte, bij voorkeur in een aantal
appartementen complexjes (max 600-800m2 van
de 4800m2 bebouwd). Hierin worden bekende
technieken en processen gecombineerd met
innovaties. De woningen zullen energieleverend
worden om daarmee nog een stap verder te gaan
dan de nul-op-de-meter lijn. Daarnaast zal gebruik
worden gemaakt van duurzame biobased
materialen, die perfect passen in de cradle to
cradle-gedachte van een oneindige kringloop
(circulaire economie). Dit biedt voor alle betrokken
partners in De Kleine Aarde een onderzoeksveld
om te experimenteren en pionieren met de
ontwikkelingen van de toe- komst.

Cradle to cradle benadering
De ‘Cradle to Cradle’-benadering vormt een
belangrijk principe voor de herontwikkeling van
De Kleine Aarde.
De ‘Cradle tot Cradle’-benadering betekent dat:
• elk product in zijn volledige cyclus bekeken
wordt, van wieg tot wieg (in plaats van ‘van
wieg tot graf’);
• producten zo lang mogelijk moeten worden
(her)gebruikt;
• uiteindelijk alle technische producten weer
moeten kunnen terugkeren naar de biosfeer;
• producten 100% goed moeten zijn, niet
‘minder slecht’;
• producten daarom niet toxisch mogen zijn, en
uiteindelijk natuurlijk afbreekbaar zijn.

De woningen worden in één keer opgeleverd en
kennen een definitief karakter. Zoals in het
programma energie verder wordt toegelicht zal
het gebied een separaat rioleringsnet krijgen. Dit
om het zogeheten ‘zwarte water’ in te kunnen
zetten voor de opwekking van energie en verdere
toepassingen in de biobased economy. Ook met
de andere stromen, hemelwater en huishoudelijk
afvalwater, wordt op een duurzame manier
omgegaan in het gebied. Regenwater wordt
zoveel mogelijk opgevangen en lokaal
vastgehouden. Dit wordt vervolgens benut voor
laagwaardig gebruik, zoals huishoudwater
(toiletspoeling, wasmachine, etc.). Tevens wordt
er gekeken naar de mogelijkheid om
helofytenfilters aan te leggen voor de zuivering
van het regenwater en huishoudelijk afvalwater
(keu-ken, badkamer en wasmachine). Dit zet zich
verder door in de toegepaste technieken in de
woningen. Een voorbeeld hiervan is de installatie
van een douchewarmtewisselaar.
Onderdeel van de bouwontwikkeling zijn 1-2
testwoningen of -appartementen, die gehuurd en
gebruikt kunnen worden door het onderwijs en
ontwikkelaars. Hier kunnen zij vernieuwingen (met
name op installatievlak) uitproberen die én technisch slim zijn én aantrekkelijk voor de bewoners
doordat zij het wooncomfort maximaliseren. Als de
vernieuwingen goed werken, kunnen gedurende de
exploitatie de ‘reguliere’ woningen worden
verbeterd. Hiervoor is een 10-jarig traject beoogd
met de volgende faseringen:
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Iedere fase kent een eigen dynamiek en betrokkenheid van de diverse deelnemers. Aan het einde van
het traject levert het woonprogramma geoptimaliseerde woningen op, die in perfecte conditie zijn
onderhouden.
Het idee is dat de woningen prikkelen om door te
stromen (twee slaapkamers). Exacte eisen aan de
woningen (m2, afwerkingsniveau etc.) zijn nog niet
geformuleerd. Het aantal woningen en bewoners
zal afhangen van een doelgroepanalyse en van
de uiteindelijke exploitatieberekening. Dit geldt ook
voor het eigendom van de woningen. Inzet is nu
circa 16 tot 25 kleine huurappartementen. Een
huurconcept biedt de meeste handvatten voor tussentijdse woningverbetering, waarbij bewoners bijvoorbeeld geen energierekening betalen maar een
‘energiebundel’ hebben zoals in concepten als “De
Stroomversnelling” wordt toegepast. Een bewoner
betaalt in dit concept met haar energiebundel voor
de energiedienst in plaats van het verbruik. Bij
gemiddeld verbruik is men iets goedkoper uit dan
met een energienota, bij bovengemiddeld verbruik
betaalt men iets bij en bij laag verbruik kan men
geld terugkrijgen. Vanuit een koppeling met het
onderwijs kunnen bewoners extra handreikingen
krijgen om hun energieverbruik zo laag mogelijk te
krijgen.
Het kan echter uit de uiteindelijke exploitatie blijken
dat het noodzakelijk is om enkele koopwoningen of
-appartementen toe te voegen. Het moet worden
bekeken of een dergelijke aanpak ook kan worden
gehanteerd bij koopwoningen. In lijn met de uitgangspunten van de circulaire economie passen
uiteraard huurwoningen, die in eigendom blijven
van een professionele verhuurder, het beste.

Doelgroep
Het woonprogramma is voor starters uit Boxtel,
die technologie – net als duurzaamheid – centraal
in hun leven hebben staan. Niet alleen omdat de
nieuwste technologieën interessant en spannend
zijn, maar omdat ze er mee op zijn gegroeid. Een
doelgroep die innovaties omarmt omdat het ze
slimmer en gelukkiger maakt en bovendien meer
comfort biedt.

Onafhankelijkheid staat hoog in het vaandel,
waardoor ze graag deel uit willen maken van een
eigen community waar gezamenlijk aanpakken
van wonen, energie en voedsel centraal staat. Ze
vinden het leuk om te pionieren in deze gezamenlijke aanpak en staan voor slimme vernieuwing van
hun woning en omgeving. De doelgroep bevindt
zich in alle inkomenscategorieën binnen het sociale
domein (< € 710,- per maand).
Er is bewust niet gekozen voor een selecte groep
ideologen, zoals bijvoorbeeld Iewan in Nijmegen tot
stand is gekomen. We willen meer aansluiting met
een grotere groep en met een Boxtelse identiteit
en uitdaging. De woonontwikkeling is daarmee een
vorm van duurzaamheid, die aansluit bij de nieuwe
generatie.

Community
Vanaf het prille begin ontwikkelen en testen de
bewoners nieuwe technieken en apparaten, van
zonnepanelen tot energiemanagement-systemen,
die bijdragen aan de Smart Grid die in het energieprogramma wordt opgezet. Aan de hand van feedback worden ervaringen gedeeld met het onderwijs
en bedrijven en vice versa. Deze communicatie
verloopt op een innovatieve manier; bijvoorbeeld
via open source platformen. Door de bottom-up
benadering worden kennis en kunde al werkend
ontsloten. Het onderwijs en het bedrijfsleven krijgen zo waardevolle input voor hun business cases
en de bewoners producten op maat, die aansluiten
bij hun behoeften. Deze open platformen zijn niet
alleen bedoeld om feedback van de huidige systemen te verkrijgen, ook kunnen bewoners en studenten nieuwe ideeën aandragen ter verbetering
van de leefomgeving. De bewoners participeren
bovendien in de projecten van De Kleine Aarde en
studenten onderhouden de gemeenschappelijke
delen van het terrein.
Het ontwikkelen, bouwen, monitoren, optimaliseren, onderhouden en beheren van het woongebied
vraagt diverse rollen en verantwoordelijkheden.
Het is de ambitie dat, vanuit circulaire economie
gedachte, vrijwel alle rollen en verantwoordelijkheden door betrokken partijen worden ingevuld.

12

Programma onderwijs
Duurzaamheid betekent samen werken aan een
toekomstbestendige samenleving waar people,
planet en profit in evenwicht zijn. Duurzaamheid is daarmee niet alleen een ecologisch
thema, maar een integrale manier van denken
en handelen op allerlei maatschappelijke vraagstukken.
Summa, Helicon opleidingen en SintLucas, verzorgen op De Kleine Aarde onderwijsprojecten,
waar juist deze verbinding tussen ecologische,
economische en sociaal maatschappelijke aspecten wordt gelegd. Het onderwijs is daarmee
het cement tussen alle activiteiten en partijen die
samenkomen op De Kleine Aarde; het versterkt en
verbindt. Actieve verbindingen worden niet alleen
tussen de onderwijsinstellingen gezocht, maar ook
met de gebruikers, bewoners en ondernemers en
overheden zoals gemeente en waterschap.
Onderwijs als de bruggenbouwer tussen allerlei
maatschappelijke uitdagingen. Zo doen zij recht
aan de oorsprong van De Kleine Aarde, maar in
een modern en spannend onder- wijsjasje.
“Technology meets design meets user
experience”. Kansarme jongeren kunnen i.s.m.
WSD een traject krijgen als onderdeel van het
onderwijsprogramma.
De kern van de deelname van het mbo onderwijs is
gelegen in het versterken van de leeromgeving:
1. Het beschikbaar krijgen/hebben van experimenteer faciliteiten / voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld vergistingsinstallaties in proefopstelling en in kleinschalige toepassing in gebouwverwarming.
2. De ontmoeting met mensen uit het bedrijfsleven, bewoners etc.; de praktijk van samen
denken en samen werken, maar ook mogelijkheden voor stages en start ups.
3. Het samenbrengen en door ontwikkelen van
technologische innovatie en sociale innovatie.

MBO instellingen verantwoordelijk voor het uitwerken van een onderwijsthema of project dat past
binnen de gedachte van de circulaire economie.
De insteek kan de ene keer meer technisch gericht zijn terwijl de andere keer een cultureel of
sociaal-maatschappelijk thema centraal staat. De
thema’s en projecten richten zich altijd in toepassing en uitvoering in eerste instantie op De Kleine
Aarde, waarbij er uiteraard op termijn vooral op het
gebied van technologische innovaties in de doorontwikkeling van het onderwijsprogramma gekeken
wordt naar opschaling.
Het semester wordt vanuit een multi- en interdisciplinaire insteek opgezet, waardoor het mogelijk
is om leerlingen van de verschillende opleidingen
gezamenlijk te laten deelnemen. Binnen projecten worden leerlingen vanuit hun eigen discipline
ingezet, waarbij de onderlinge uitwisseling van
kennis moet zorgen voor een kruisbestuiving en
een verrijking van het onderwijs. Het uitgangspunt
is dat gedurende het semester vanuit De Kleine
Aarde onderwijs gegeven wordt. De verantwoordelijke instelling levert docentenbegeleiding en
regie op het onderwerp. Per thema of project wordt
bezien welke partijen betrokken moeten worden. In
die zin zit er geen grens aan de reikwijdte van deelnemers. Vanuit de MBO-kracht kunnen er prima
crossovers worden gemaakt naar andere onderwijsniveaus als ook het bedrijfsleven en andere
relevante partijen zoals gebruikers en maatschappelijke instellingen.
Binnen het onderwijsprogramma kunnen de volgende zaken worden opgepakt:
Ontwikkeling, onderhoud en beheer
Het onderhoud en beheer van De Kleine Aarde
betreft zowel het groenonderhoud en -ontwikkeling
van het gebied, maar bijvoorbeeld ook onderhoud
aan wegen, het bezoekerscentrum, de hoeve,
bolwoning en de nieuw te bouwen woningen. In

Het onderwijsconcept
Ieder semester is één van de drie deelnemende
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gezamenlijkheid worden inrichtings-/opknapplannen gemaakt, waarbij er multidisciplinaire teams
worden opgezet die van ontwerp tot uitvoering hiermee aan de gang kunnen. Met name het onderdeel
onderhoud en beheer kan al op korte termijn van
start gaan, zodra met de initiatiefnemers van “De
Kleine Aarde naar een frisse start” een planning
voor het gebied wordt vastgesteld. Op termijn kan
het onderwijs ook het onderhoud en beheer van
het energiesysteem samen met het bedrijfsleven
oppakken.
Voedsel/Horeca
Voedsel kan op verschillende manieren terugkomen op De Kleine Aarde. Allereerst het organisch
verbouwen van groente en fruit op het terrein (de
kas). Dit kan in eerste instantie worden verkocht
via een local food shop. Deze local food shop richt
zich niet alleen op de bewoners van het terrein,
maar kan door goede communicatieconcepten ook
als trekker dienen voor bezoekers. Van daaruit kan
er een verdere ontwikkeling plaatsvinden waarbij
het verbouwde voedsel gebruikt wordt voor de
catering van het onderwijs. Een derde stap is het
samen met een ondernemer uitbaten van een (onderwijs)restaurant waar deze lokale geproduceerde
producten de basis vormen van het aanbod. Het
restaurant kan weer verder uitgroeien naar een
hotelfunctie (waarbij de fysieke groei weer gefaciliteerd kan worden door het onderdeel “ontwikkeling, onderhoud en beheer”). De behoefte aan
een short-stay faciliteit zal toenemen, naarmate de
activiteiten in het gebied zich verder ontwikkelen.
Verder zal er ook gekeken worden om het onderdeel voedsel en horeca een verdere verbinding te
laten maken met sociaal-maatschappelijke partners. Zo kan er bijvoorbeeld samenwerking worden
gezocht met de voedselbank, een service als
tafeltje-dekje worden opgezet voor ouderen in de
omgeving en bijvoorbeeld voor het verbouwen van
voedsel aansluiting worden gezocht bij de voedseltuin.
Ontwikkeling en testen nieuwe concepten
Via het projectonderwijs en stages kunnen studenten ideeën ontwikkelen en toepassen bij de

testwoningen. Dit kan op het gebied van energie,
materiaalgebruik en bijvoorbeeld nieuwe onderhoudsconcepten. Studenten kunnen gedurende
een periode wonen in deze woningen en tegelijkertijd tests uitvoeren en hun metingen en bevindingen rapporteren. De testwoningen zouden zich
ook heel goed lenen om mensen deze nieuwe
technieken uit te laten proberen en te laten ervaren. In combinatie met Heijmans, Van Maris en de
woonstichting St. Joseph kunnen innovaties dan
mogelijk verder uitgerold worden lokaal, regionaal,
nationaal en zelfs internationaal.
Voorlichting
De onderwijsactiviteiten en –projecten geven een
grote impuls aan de mate van innovatie van “De
Kleine Aarde naar een frisse start”. De voorbeeldfunctie die we aan het gebied willen geven, vraagt
om gedegen marketing- en communicatie concepten. Dit kan zowel digitaal plaatsvinden als op
locatie door het organiseren van activiteiten en
evenementen. In de Van Cooth hoeve of het bezoekerscentrum kunnen nieuwe technieken worden
getoond, waarna de gebouwen langzaam gereed
worden gemaakt als volwaardige bezoekerscentra
voor exposities, conferenties en shortstay arrangementen. Ook voor de interactie tussen onderwijs
en bewoners en gebruikers van het gebied liggen
grote kansen op het gebied van communicatie.
Daarnaast kunnen nieuwe bouw- en woonontwikkelingen worden getoond (organiseren van rondleidingen) aan mensen van buitenaf.

Doorontwikkeling van het onderwijsconcept
Op termijn is het wenselijk dat een aantal opleidingen zich vestigen in het gebied. Te denken valt aan
specifieke opleidingen als ‘greentech engineer’,
‘greentech operator’ en groen bouwen. Er zou hiervoor een gebouw met hal kunnen worden gehuurd
voor lessen en practica. De ontwikkeling hiervan
is uiteraard afhankelijk van de samenwerking en
aansluiting die gevonden kan worden met bedrijven
en bijvoorbeeld Greentech Brabant. De lokale behoefte van bedrijven kan zo meegenomen worden
in het opleidingsprogramma.
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Programma energie
Zoals de gebieden van De Kleine Aarde boven
de grond programmatisch zijn verbonden,
worden deze ook onder de grond verbonden
door een gezamenlijk energienetwerk of ‘Smart
Grid’. Iedere gebruiker van het gebied draagt bij
aan het duurzame netwerk en maakt er gebruik
van. In het bezoekersgebied toont het netwerk
zich ook boven de grond als toonbeeld van
duurzame energie.
Systeem van kringlopen
De economie wordt steeds meer circulair met
gesloten kringlopen van materialen (afval als
grondstof) en energie. De ambitie van De Kleine
Aarde is te laten zien dat de evolutie naar een
circulaire economie mogelijk is. Dit gebeurt onder
andere door het aanleggen van kosteneffectieve
duurzame energiesystemen die in de loop van de
jaren steeds weer worden vernieuwd en verbeterd.
Hierbij speelt het onderwijs een centrale rol. Het
educatieve karakter van De Kleine Aarde werkt
twee kanten op: het is informatief naar buiten toe
en educatief voor de studenten. Kringlopen van
voedsel, afval, biomassa, warmte en elektriciteit
worden stap voor stap gesloten. Het gebied zal zo
geleidelijk evolueren tot een geheel van betaalbare
gesloten kringlopen.
Duurzame energiebronnen
Het energieprogramma is enorm belangrijk. Niet
alleen omdat de energie infrastructuur voorziet
in een belangrijke behoefte van de bewoners en
gebruikers van het gebied, maar ook omdat
energie bij uitstek een thema is dat de circulaire
economie tastbaar maakt voor het publiek.
Fossiele brandstoffen raken op en zijn bovendien
slecht voor het milieu. Gezocht moet worden naar
de juiste mix van duurzame energiebronnen om
het gebied van De Kleine Aarde te voorzien in haar
energiebehoefte. Dit begint uiteraard eerst met het
zoveel mogelijk beperken van de vraag (duurzaam

bouwen). Dit kan bijvoorbeeld door bundeling van
voorzieningen, slimme bemetering, isolatie en
hotfill-apparatuur.
Vervolgens wordt bekeken op welke wijze de
energie in het gebied wordt opgewekt en kan
worden gedeeld. Hierbij wordt in ieder geval
gedacht aan zonne-energie en biomassa energie
(energie uit groene reststromen). Voor de aparte
business case die hiervoor nodig is, is aansluiting
gezocht met Greentech Brabant, Van Maris en
Heijmans.
Afval = grondstof
Ten behoeve van deze businesscase wordt onderzocht of een deel van de afvalstoffenverwerking
kan worden gecombineerd met het opwekken van
energie. Om dit te bereiken wordt de riolering van
De Kleine Aarde een separaat rioleringsnet. Afvalstoffen uit riolering worden aangevuld met GFT
afval wat in de woningen wordt verpulverd. Na
het opvangen van de afvalstromen in een buffertank, start er een continue vergistingsproces. Het
vergistingsproces wordt aangevuld met mest van
omringende boeren. Het resultaat van de vergisting
is gas en het restproduct is digistaat. Het digistaat
kan worden verhandeld als meststof en het gas
wordt gebruikt voor de productie van warmte en
elektriciteit. De opgewekte warmte wordt door
middel van een warmtenet weer teruggevoerd naar
de woningen. De woningen hebben daarom geen
gasaansluiting maar worden verwarmd door een
centraal aangestuurd warmtenet die gekoppeld is
aan de bio installatie. Door gebruik te maken van
dit system worden afvalstoffen omgezet in waardevolle producten en ontstaat er een schone energiefabriek voor De Kleine Aarde. Hiermee wordt het
gebied een voorbeeldcase nationaal en internationaal die laat zien dat de noodzaak tot het gebruik
van fossiele brandstoffen verleden tijd is.
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Smart Grid
De energievoorziening van De Kleine Aarde wordt
voorzien in een Smart Grid. Hierbij wekken de
woningen zelf elektriciteit op door gebruik van
zonnepanelen, wordt uit de schone energiefabriek
aanvullend elektriciteit geleverd en wordt de
verwarming van de woningen centraal geregeld.
Op dit moment wordt er haalbaarheidsstudie
gedaan naar deze businesscase. Er wordt
gekeken naar een businessmodel waarbij kosten
voor het verwerken van afval en gebruik van
energie opwegen tegen de ontwikkeling en
exploitatie van de nieuwe energievoorziening. In
de haalbaarheidsstudie wordt onderzocht of deze
opbrengsten overeenkomen met de kosten en hoe
groot een eventuele onrendabele top is. Hiernaast
moet voor de haalbaarheid ook inzicht worden
verkregen in de wettelijke en juridische risico’s.
De ontwikkeling van de Smart Grid is net als de
woningen een proces van ontwikkelen, monitoren
en verbeteren. De techniek en het systeem kan
op termijn verder worden verbeterd en efficiënter
worden ingericht. Concepten als omgekeerd
inzamelen zouden goed kunnen starten op De
Kleine Aarde en bij succes verder uitgerold kunnen
worden in Boxtel. In de verre toekomst kan er
zelfs gedacht worden aan volledige afkoppeling
van de riolering, waarbij de woningen aangesloten
worden op de vergister en zij direct leveren aan
de vergistingsinstallatie. Dit zou ook kunnen
middels de installatie van vergruizers in de
woningen waardoor Groente- en Fruitafval direct
wordt afgevoerd richting de vergister. Deze
vernieuwende concepten die worden getest op De
Kleine Aarde kunnen wereldwijd worden verkocht
aan ontwikkelaars.
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Planning
Activiteit

Start

Eind

Organisatie
Stuurgroep DKA

1-4-2016

-

Oprichten entiteit

1-5-2016

-

Bestemmingsplan laten
aanpassen

1-4-2016

31-12-2016

Vergunningen aanvragen

Loopt mee met bestemmingsplanprocedure. Kleine
vergunningen voor wat betreft opknappen bestaande
bebouwing gaan vanaf 01-04-2016 in aanvraag.
Vergunning voor netwerk en woningen moet een
ontwerp aanvraag omgevingsvergunning voor
komen die tegelijk met ontwerp bestemmingsplan in
procedure gaat via toepassing coördinatieregeling

31-12-2016

Opzetten exploitatie

1-4-2016

1-6-2016

Uitwerken en
concretiseren plan

1-4-2016

1-6-2016

Bewaken exploitatie

Gehele proces

Gehele proces

Afspraken maken/
formaliseren uitstel
verkoop van Cooth hoeve

1-4-2016

1-6-2016

Aanleggen duurzaam
netwerk

Voorbereidingen 1-11-2016

1-11-2017

Realiseren woningbouw

Voorbereidingen 1-1-2017

1-1-2018

Opknappen
bezoekerscentrum (dak,
inrichting, faciliteiten)

1-6-2016

1-12-2016

Verbouw veldschuur

1-12-2016

1-4-2017

Aanpassen Ecowoning

1-5-2017

31-12-2017

Conserveren bolwoning

1-5-2017

31-12-2017

Opknappen kas

1-6-2016

1-12-2016

Aanleg voedselpark/
kleinschalige landbouw

15-4-2016

1-10-2016 e.v.
doorlopend

Opknappen infrastructuur
+ nieuwe paden

1-1-2017

1-10-2017

Onderhoud groen

1-4-2016

Doorlopend

Procedures

Exploitatie

Gebiedsontwikkeling
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Financiële haalbaarheid
Plangebied
Qua financiële haalbaarheid is het plangebied in drie deelgebieden onder te verdelen.
Oranje = sociale woningbouw, ca. 4.800 m²
Blauw = huur gebouwen en terrein, ca. 20.000 m²
Groen = beheer van Cooth Hoeve, ca. 2.200 m2

Huur terrein en
gebouwen

Soc. woningbouw

Beheer
Van Cooth Hoeve

1. Huur gebouwen en terreinen
Het collectief betaald vanaf overname DKA een huur van ca. € 55.000 per jaar voor het terrein en
de gebouwen in het blauwe gebied. Na aftrek van de gemeentelijke exploitatielasten en de
rentelasten houdt de gemeente per jaar nog ca. € 30.000 over om door middel van afschrijving de
boekwaarde te verlagen en een bijdrage te doen aan het legaat. Uitgaande van een huurcontract
met een tienjarige looptijd (2017-2026) wordt op dit vlak ca. € 0,3 miljoen terugverdiend door de
gemeente Boxtel.
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De totale afschrijvingstermijn van de gebouwen op De Kleine Aarde bedraagt vanaf 2017 nog 24
jaar. Na 10 jaar zou de locatie nog eens 14 jaar op dezelfde wijze geëxploiteerd en gehuurd kunnen
worden waarmee de volledige boekwaarde afgeschreven kan worden en er nog 14 jaar een
financiële bijdrage geleverd kan worden aan het Legaat van Cooth. Hiermee zou de gemeente nog
eens ruim € 0,4 miljoen kunnen terugverdienen.
Wanneer het scenario door-exploiteren en huren na 10 jaar om welke reden dan ook niet realistisch
blijkt is de gemeente nog steeds eigenaar van een strategische grondpositie midden in de
bebouwde kom van Boxtel. De waarde (o.b.v. duurzame woningbouw) van deze grondpositie
overstijgt dan ruim de dan nog resterende boekwaarde van ca. € 0,21 miljoen. De gemeente loopt
na de gegarandeerde huurperiode van 10 jaar dus feitelijk geen risico meer.
Bij de exploitatie van de gebouwen en het terrein wordt globaal de onderstaande verdeling qua
kosten aangehouden. De kosten voor de gemeente in het onderstaande overzicht worden ruim
gedekt door de huurinkomsten. De kosten in onderstaand overzicht worden door het collectief
gedragen naast de huur die aan de gemeente betaald dient te worden.
Tabel 1: Verdeling kosten tussen gemeente en collectief
Kosten
Gemeente
Afschrijvingen
volledig
Rente
volledig
Belastingen
eigenaarslasten
Verzekeringen
opstalverzekering
Onderhoud
geen
Energie
geen
Beheer
administratief
Specifieke bedrijfslasten
geen

Collectief
geen
geen
gebruikerslasten
overige verzekeringen
volledige onderhoudslasten
volledige energielasten
volledige beheerlasten
volledige bedrijfslasten

2. Beheer Van Cooth Hoeve
Het groene gebied blijft eigendom van de Gemeente Boxtel maar het beheer wordt overgenomen
door het collectief waarmee de Gemeente een bedrag per jaar van ca. € 0,01 miljoen bespaart. De
van Cooth Hoeve wordt in eerste instantie gebruikt t.b.v. onderwijsprojecten. Deze
onderwijsprojecten gaan gepaard met een investering (voor rekening van Collectief,
onderwijspartners en extern door Collectief in te schakelen en te financieren bedrijven) en zorgen
daarmee ook voor een waardestijging van de Hoeve. Na een aantal jaar kan de Van Cooth Hoeve
verkocht worden indien gewenst; dit zal dan altijd gebeuren in een beslisvergadering tussen
Gemeente en Collectief.
3. Aankoop en realisatie kavels t.b.v. sociale woningbouw
De kavels voor de sociale woningbouw in het oranje gebied worden door het collectief aangekocht
voor een bedrag van ca. € 0,4 miljoen. Het collectief (St.Joseph en Heijmans) zorgt voor realisatie
van de woningen (complexjes van appartementen) op de kavels (ca 600-800m2) en het Collectief
(alle partners) zorgt voor de verdere inrichting en beheer van het oranje gebied.
Het opknappen en inrichten van het totale plangebied (oranje + blauw + groen) inclusief het bouwen woonrijp maken van de woningbouwkavels zijn voor rekening en risico van het collectief. De
gemeente ontvangt aanvullend op de koopsom een nader overeen te komen vergoeding voor
aanpassing van het bestemmingsplan.
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4. Bijdrage uit het legaat van Cooth
Om het volledige plangebied in te richten en geschikt te maken voor onderwijs is een bijdrage uit
het Legaat van Cooth benodigd van ca. € 0,3 miljoen.
5. Resumé financiële haalbaarheid
Omschrijving
Verhuur gebouwen en terrein 2017-2026
Verhuur gebouwen en terrein 2027-2040
Aankoop kavels voor soc. woningbouw
Beheer van Cooth Hoeve 2017-2026

waardestijging van Cooth Hoeve 2017-2026
Bijdrage uit het legaat van Cooth
Totaal

Bijdrage
+0,3 miljoen
+0,4 miljoen
+0,4 miljoen
+0,1 miljoen (kosten die
Gemeenten niet meer hoeft te
maken)
+0,3 miljoen
-0,3 miljoen
1,0 -1,2 miljoen

De gemeente ontvangt per saldo ca. € 1,2 miljoen verdeeld over de resterende exploitatieperiode
van DKA (tm 2040), waarvan €0,8m in de periode 2017-2026 en heeft een verwachte
waardestijging van Cooth Hoeve (plus dat het weer een courant en goed onderhouden pand is) van
ca €0,3 miljoen in de periode tot 2026. De gemeente blijft daarnaast eigenaar van het groene en het
blauwe gebied.
Dit eigendom is na afloop van iedere huurperiode door verkoop alsnog te gelde gemaakt worden
waardoor de opbrengsten verder toenemen.
Planvorming en risico’s
Het plan bevindt zicht op dit moment in de definitiefase. Dit betekent dat de uitgangspunten die ten
grondslag liggen aan deze haalbaarheidsberekening nog niet vaststaan. De financiële haalbaarheid
zal gedurende het ontwerpproces nog meerdere malen aangepast moeten worden ten gevolge van
veranderende uitgangspunten. Dit zijn tevens de momenten waarop besloten moet om al dan niet
door te gaan met het project.
Naast de financiële haalbaarheid zullen gedurende het proces ook de risico’s scherper in beeld
komen. Daaruit volgend kunnen beheersmaatregelen getroffen worden.
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