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Vijverhoeve Nieuwsbrief over de nieuwe
stichting!

Februari 2009

Lieve vrienden en familie,
Op de Vijverhoeve zijn vele zaken aan de gang. En graag maken
we je deelgenoot van al deze prachtige ontwikkelingen.
We zijn namelijk al langer aan het werk om met name de ideële
doelstelling van het landgoed meer in de schijnwerpers te
zetten. Naast de zogeheten ‘economische drager’ van het
landgoed (de conferenties), willen we ook activiteiten ontplooien
die in het belang van de regio zijn.
Een nieuwe stichting
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Afgelopen maand hebben we een nieuwe stichting opgericht: De
Stichting Vrienden van De Vijverhoeve. De doelstelling is wel
heel deftig:
a. De stichting heeft ten doel het Landgoed De Vijverhoeve,
gelegen te 4635 RA Huijbergen (Noord-Brabant), Vijverstraat 6,
een ruimere bekendheid te geven en te promoten en tevens de
natuur- en cultuurwaarden van het landschap en de gebouwen
van dat landgoed die waardering te geven die zij verdienen en
deze te behouden, te herstellen en/of te versterken.
b. De stichting heeft tevens aandacht voor wetenschappelijk
onderzoek, -educatie en kunstuitingen, die direct of indirect in
relatie staan met voormeld landgoed dan wel de ontwikkelingen
in de regio.

Deze uitgave is bstemd
voor vrienden en
geinteresseerden van
Landgoed De
Vijverhoeve
Voor nadere
informatie, en aan- of
afmelden voor deze
nieuwsbrief: mail naar:
emmy@vijverhoeve.com
Of bel: 0164-643501

Onze vrienden als bestuurders
Om samen tot een verantwoorde besteding van geld en
tijd te komen, hebben we een bestuur samengesteld uit
onze vriendenkring. We zijn trots dat Koos de Valk
toegetreden is tot het bestuur. Naast het feit dat Joop en
Koos, ons al meer dan 20 jaar kennen, hechten we immer
veel waarde aan de ethische en filosofische kwaliteiten
van Koos, als hoogleraar. Wat eens op een warme juni-dag
in Hillegersberg bij een koel glaasje witte wijn begon,
hebben we vele malen herhaald. We bediscussieerden de
ontwikkelingen in de wereld, en wat wij daar aan konden
bijdragen om de wereld ‘net een beetje mooier’ er uit te
laten zien.
In het bestuur is nog een andere plaats ingenomen door
Huub Oome
een bijzondere persoonlijkheid: Huub Oome, onze architect. Naast
zijn specialisme in het restaureren van historische
boerderijen, is hij door de wol geverfd als het om
natuurontwikkeling gaat. Iedere vogel, en elke plant,
weet hij op waarde te schatten. Vele jaren was Huub
te vinden in de Biesbosch. Ontelbare dagen heeft hij
natuuronderzoek gedaan. Dus ook deze kwaliteit
komt de stichting uitstekend van pas. Verder hebben
we nog ruimte om het bestuur aan te vullen. Maar
onder het voorzitterschap van Etienne hebben we al
de eerste activiteiten opgestart. De inrichting van het
natuurgebied van De Vijverhoeve, heeft namelijk een
krachtige impuls nodig. En we hebben hier een
belangwekkend voorstel voor.
De ecologische verbindingszone die De Vijverhoeve
doorsnijdt
Zoals je vermoedelijk nog kunt herinneren van alle
wandelingen over het Vijverhoeve-natuurgebied,
loopt er een beek achter de boerderij. Dit is een
De Weverbeek
historische turfvaart. Maar ook een ecologische
verbindingszone. Dit zijn groene/ droge of blauwe/ natte verbindingen tussen natuurgebieden. In ons
De Weverbeek
geval praten we over een droge verbinding, alhoewel er water in staat. Maar volgens natuurkenners
gaat het bij De Vijverhoeve niet om de vissen die erin zwemmen (de natte zone), maar om de

gelegenheid die we aan het wild bieden om te kunnen drinken, tijdens een trek van het ene
natuurgebied naar het andere. Door de natuurontwikkeling zullen dieren, zoals de kamsalamander,
de vinpootsalamander, de heikikker, de nachtzwaluw, de levendbarende hagedis, de gladde slang en
de struweelvogel dit tot hun leefgebied gaan rekenen. Dit project wordt in nauwe samenwerking met
de gemeente Woensdrecht ontwikkeld. In totaal dienen namelijk 8 partijen betrokken te worden bij
de ontwikkeling. Aangezien 6 hiervan agrariërs zijn, valt daar vanuit hun bedrijfseconomische
overwegingen weinig medewerking te verwachten. Landgoed De Vijverhoeve, is de grootste
voorvechter van deze natuurontwikkeling. Eén deelnemer, die zijn grond in het verlengde van de
Vijverhoeve heeft, wil deze desgewenst verkopen om de EVZ-ontwikkeling niet te frustreren.
Het eerste ‘Vrienden van’ project op De Vijverhoeve
Sinds 2002 zijn we al bezig om het agrarische
gebied De Vijverhoeve in een natuurgebied om te
vormen. De bestemmingsplanwijziging is in volle
gang. Rond de jaarwisseling informeerden we je al
over het beeldkwaliteitsplan van het natuurgebied.
Dit is half februari in de Welstandscommissie van
de gemeente aan de orde geweest. DE EVZ
(Ecologische Verbindingszone) zal kans van slagen
hebben, indien De Vijverhoeve hierin het voortouw
zal nemen. En indien we de ‘verkopende’ buurman
van EVZ-grond over de streep kunnen trekken, zal
nagenoeg het grootste deel van dit unieke
natuurgebied worden herontwikkeld.
Daartoe zoeken we SPONSORS. De aankoop van de
bewuste natuurstrook van circa 15 meter breed,
en 750 meter lang, omvat één Hectare
grondgebied. In dit deel van NL vergt dat een
investering van circa € 45.000,= Iexcl.
Notariskosten). Ben je geïnteresseerd in dit unieke
stukje natuurgebied, dan kun je op twee manieren
een bijdrage leveren. Je kunt een éénmalige
donatie doen voor de aankoop van een aantal
(honderd) m2. Voor het resterende deel van de
grond kan De Stichting Vrienden van de
Vijverhoeve optreden als koper. De tweede groep
sponsors, kunnen bijdragen in de rentelasten die
deze investering vergt.

Interesse
Ben je geïnteresseerd en je wilt aanvullende informatie. dan kun je dat melden bij
emmy@vijverhoeve.com. Wij zorgen voor een kopij van het rapport: Inrichtingsvisie EVZ Gemeente
Woensdrecht. Wil je al direct gaan doneren, dan is je gift te storten op girorekening: 9473357 van
E.B.M. Schoenmakers en/of H.C.M. van Overdijk onder Vermelding van: Eenmalige, of periodieke,
donatie voor Stichting Vrienden van de VV: EVZ-zone. Je krijgt een certificaat van deelneming
toegestuurd. Inclusief het bijbehorende lidmaatschap van: De Stichting Vrienden van de Vijverhoeve.

Vrienden van De Vijverhoeve
De Vrienden van De Vijverhoeve vormen een hecht gezelschap.
Naast kameraadschap, zit er ook een nodige dosis idealisme
achter. We komen 2-3 maal per jaar bijeen. Een maal per jaar een
‘formele bestuursvergadering. Dit in de vorm van een
authentieke boerenmaaltijd á la De Vijverhoeve. Daarnaast willen
we workshops voor de Vrienden organiseren. Of lezingen door
mensen die ons inspiratie geven. Evenals jullie!
De eerstvolgende bijeenkomst van De Vrienden van De

Vijverhoeve is op zaterdag 14 maart aanstaande tussen 13.00
uur en 18.00 uur. Dan gaan we de eerste wilgen van De
Vijverhoeve knotten. Naast aandacht voor de natuur, is het
ontzettend gezellig om met vele inspirerende mensen contacten te leggen. Neem vooral werkkleding
mee! En een snoeischaar en/of zaag. We hebben zelfs al mensen gesignaleerd met een
muziekinstrument.
Je bent van harte uitgenodigd.
Kortom
Graag willen we je met deze ‘Vrienden’-nieuwsbrief opnieuw betrekken bij de ontwikkelingen op De
Vijverhoeve. En je interesseren om, evenals wij, de wereld ook ‘net iets mooier te maken’. Meld je
dan ook aan als ‘Vriend van De Vijverhoeve’. En pak de kans om voor het eerste VijverhoeveVrienden project, een donatie te storten. Iedere bijdrage is welkom. En…….volgens de doelstelling:
geheel belangeloos. En fiscaal aftrekbaar.
Wij danken je bijzonder voor je betrokkenheid bij De Vijverhoeve, en heten je van harte welkom als:
Vijverhoeve-vriend.
Emmy van Overdijk en Etienne Schoenmakers
emmy@vijverhoeve.com
of schoenmakers@eso-mp.nl

Aanmeldingsformulier
Voornaam en achternaam:………………………………………………………………………………………………..
Adres en Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres:………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………….

0

ik wil graag (gratis) steun-lid worden van de ‘Vrienden van De Vijverhoeve’ en ontvang
periodiek de Vrienden-nieuwsbrief per e-mail.

0

ik wil graag lid worden van de ‘Vrienden van De Vijverhoeve’ voor € 250,= per jaar.
Hiervoor word ik uitgenodigd voor de 2-3 feestelijke bijeenkomsten per jaar van de
Vijverhoeve- Vrienden. En ontvang periodiek de Vrienden-nieuwsbrief per e-mail.

0

Graag ontvang ik nadere informatie over het EVZ project, betreffende de Weverbeek.

0

Graag word ik donateur voor een eenmalig bedrag voor ……….m2 (€ 45,= per m2) = € ….,…
Jaarlijks ontvang ik informatie over de voortgang van het natuurproject.

0

Graag word ik donateur voor een periodiek bedrag voor een bijdrage in de rentekosten van
de EVZ: voor twee, vijf of tien jaar. Jaarlijks ontvang ik informatie over de voortgang van het
natuurproject.

0

Graag meld ik mij, met …………..personen, aan voor de ‘Vrienden-van’ dag op 14 maart
aanstaande om 13.00 uur in Huijbergen.

0

Helaas meld ik mij af voor de nieuwsbrief.

Stuur het per post of per mail naar:
Emmy van Overdijk en Etienne Schoenmakers

De Vijverhoeve
Vijverstraat 6
4635 RA Huijbergen
Telefoon: 0164-643501
E-mail: schoenmakers@eso-mp.nl
of emmy@vijverhoeve.com

