
P R O J E C T P L A N

 DE LEEF EN GROEI HOEVE
 

in verbinding met jezelf, de ander en de natuur.



Inhoud 

1. De Leef en Groei Hoeve
2. Hoekstenen
3. Doel en Missie
4. Wonen
5. Hart en Ziel woningen 
6. Natuur en biodiversiteit
7. Circulair bouwen en leven
8. Cultureel erfgoed en geschiedenis
9. Maatschappelijke functie/shared space
      9.1  de Ontmoeting en Atelier
      9.2 werkplaats de Ambacht 
      9.3 tuin en landschap 
      9.4 de yurt 
      9.5 natuurlijk kamperen 
10. Organisatie

10.1 Besluitvorming
10.2 Juridische structuur 
10.3 Financiering
10.4 Lidmaatschap
10.5 Einde lidmaatschap 

11. Plattegrond  
12. Project Partners
13. Over ons & contact 

  "Mooi hè, alles"
-Loesje-

   



"Geniet nooit met mate."
-Loesje-

 

Je komt de poort binnen.... 
Misschien verblijf je in een Hart en ziel huisje of op de camping, kom je meehelpen als
vrijwilliger in de tuin en voedselbos, werken aan je project in de werkplaats of atelier, kom je
voor gezelschap in de ontmoetingsruimte of heb je een mooie lezing, (zang)cirkel of workshop
in de yurt. 

Als je om je heen kijkt is er veel groen en een prachtige historische boerderij. Je hoort mensen
praten en er rennen wat kinderen rond. In de grote schuur is het een bedrijvigheid in de
ambachtsruimte, atelier en werkplaats met verschillende mensen die daar bezig zijn. In het
kleine winkeltje worden producten verkocht uit de tuin en de werkstukken vanuit de
werkplaats en atelier. Een paar wandelaars drinken een kopje koffie. Je loopt door naar de
tuin, tussen de yurt-tuin en de moestuin door, langs de speeltuin loop je een heerlijke stille
ronde door de boomgaard, overal om je heen zie je inmeemse struiken, bomen en kruiden
waar van alles te plukken valt. Je gaat even liggen in een hangmat, het voelt alsof je even
helemaal alleen op de wereld bent. 

Je hoort de vogels fluiten en ziet een natuurlijke poel met kikkers en een paar libelles langs
de oever. Bijen en vlinders vliegen af en aan. In de weide lopen dieren die nieuwsgierig
terugkijken. Op de terugweg zie je de 4 hart en ziel huisjes naast elkaar in de stal. Je voelt de
rust en kijkt even naar binnen. De inrichting is simpel en rustig, de perfecte plek om even
helemaal tot rust te komen en terug bij jezelf. 

Uit nieuwsgierigheid kies je een ander paadje terug en komt op de camping. Er staan 6 tentjes
en kinderen spelen onder een grote kastanjeboom, terwijl hun ouders afwassen.

Je volgt het pad verder, over de binnenplaats en dan wordt je aandacht getrokken naar
heerlijke geuren van vers gebakken brood en pizza. Het is lunchtijd en vandaag is de bakoven
in het historische bakhuisje aan. Vanochtend vroeg was iemand al begonnen 
met stoken, dat betekent vers brood voor iedereen. De bel luidt en 
vanuit alle hoeken komen mensen te voorschijn. 
 
De pizza's worden belegd met verse groenten en kruiden 
uit de tuin. Je voelt je welkom, helemaal zoals je bent. 

In verbinding...
Met jezelf, de ander en de natuur! 

1. De Leef en Groei Hoeve
 



2. De hoekstenen
 

Ons project is gefundeerd op de hieronder afgebeelde hoekstenen. 

Door deze hoekstenen als fundering van de Leef en Groei Hoeve te beschrijven, kunnen wij
deze ook uitdragen naar onze Hart en ziel -bewoners, gasten en vrijwilligers.  Elke steen apart
draagt bij aan een duurzame manier van samen-leven.

Onder deze hoekstenen zit het gedachtegoed van Permacultuur: 
- Earth Care, zorgen voor de aarde: door te streven naar samen leven met de natuur. Door
middel van de aanleg een voedselbos, moestuin en vele inheemse kruiden, planten, struiken en
bomen. Kleinschalig, off grid kamperen in verbinding met de natuur. Hergebruik van
hemelwater, biomassa en zonneenergie. 
- People Care: zorgen voor de mens door aanbod gericht op de verbinding met jezelf, de ander 
en de natuur. Vaste woningen in de gemeenschap en Hart en Ziel 
woningen voor tijdelijk verblijf. 
- Fair share: Wij delen onze overvloed door: oogst uit de tuin 
en voedselbos. Shared Space waar iedereen welkom is: 
de werkplaats, het atelier en de ontmoetingsruimte. 
Verbinding, aandacht en gezelschap. Zoveel mogelijk 
activiteiten op basis van wederruil. 

"Actie is de fundering van elk
succes"

-Pablo Picasso-
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- De natuur - 
Laten groeien en bloeien van de biodiversiteit.

     Stimuleren van bewustwording van de mens als onderdeel van de natuur.
Het zelf-herstellend vermogen van de natuur de ruimte geven.  

Het aanbieden van natuur en milieu educatie. 
Het stimuleren van een gezonde leefomgeving.
Voedselvoorziening in balans met de natuur.

In verbinding leven met het cultureel erfgoed        
en de lokale geschiedenis. 

De hoeve en bijbehorende tuin als een        
ontmoetings-, herstel- en rustplek.        

 - Jezelf -
Het ontdekken van eigen kwaliteiten, mogelijkheden en kracht.

Groeien in zelfvertrouwen en zelfliefde. 
Het zelf-herstellend vermogen en fysieke gezondheid stimuleren.

Vrij voelen in geven en ontvangen.
Intrinsieke motivatie voor persoonlijke groei.

Eigen bewustzijn ontwikkelen. 
Vanuit vrijheid de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven.

Je-Zelf mogen zijn.

- De ander -
Genieten van samenzijn.

In verbinding staan met de maatschappij en er 
positief samen aan bijdragen. 

Het aangaan van lokale samenwerkingen.
Een voedingsbodem voor kunst, cultuur, creatie.

Ontspanning, plezier en spelen!
Ruimte voor ontmoetingen. 

Een ondersteunende gemeenschap.
Bijdragen aan bewustzijnsgroei, vrede en verbinding.

Oog hebben voor elkaar. 
Samen delen, helen, groeien en knoeien.
Een plek voor vast en tijdelijk wonen. 

 

3. Doel en Missie

"Ik ben omdat wij zijn, omdat de aarde is."
-Annette Nobuntu Mul, 
ubuntu gedachtegoed-



Wonen als basisbehoefte! 

In het groen, op de Leef en Groei Hoeve zijn 3 vaste huurwoningen, in het sociale segment, 
van +/- 80-90 m2. Vanuit onze visie is wonen een basisbehoefte, door onze juridische structuur
zijn we een voorbeeld hoe je wonen uit de marktwerking kan halen. 

Klein wonen en een zo'n klein mogelijke voetafdruk past bij onze visie. De woningen komen in het
woonhuis en een klein gedeelte van de stal ernaast.  Dit brengt ons qua sfeer terug in de tijd van
wonen op woonerven met meerdere families. Door de woningen te realiseren binnen de
bestaande bouw kan het culturele erfgoed passend blijven in het prachtige, bestaande landschap.
Deze woningen worden verhuurd aan de leden van de vereniging die huur betalen aan de Leef en
Groei Hoeve en zelfstandig voor hun inkomen zorgen. 
Daarnaast zetten zij zich vrijwillig in als beheerders voor al het reilen en zeilen binnen de hoeve. 
In ruil daarvoor kunnen de vaste bewoners genieten van de vele ruimte en faciliteiten die de
Hoeve biedt. 
De woningen worden duurzaam en zoveel mogelijk energieneutraal verbouwd.
 
Door de Leef en Groei Hoeve in te richten met 3 vaste huishoudens is al het werk wat deze plek
vraagt, door de vaste bewoners, goed te dragen. Ook maakt het het mogelijk om de hoeve te
herstellen in haar oude staat en haar cultuurhistorische waarde te behouden. Op deze manier
wordt leven in het prachtige buitengebied mogelijk voor alle portemonnees. 

Door bewoners van verschillende leeftijden en levensfasen bij elkaar te brengen, ontstaat een
mooie vorm van meer-generatie wonen, waarbij je elkaar ondersteunt en aanvult.  

Het wonen in gemeenschappen is niet nieuw, maar van alle tijden en culturen. 

4. Wonen

"it takes a village to raise a child."
- proverb - 

 



We bieden verblijf met hart en ziel aan op de Leef en Groei Hoeve door een pauzeplek te bieden
voor mensen met een tijdelijke afstand van zichzelf, de arbeidsmarkt en/of maatschappij. Of met
een andere reden op zoek zijn naar een rustige landingsplaats. Zij kunnen verblijven in een van
onze "hart en ziel huisjes." 

Het meedraaien in een kleinschalige gemeenschap, op een groene locatie draagt bij aan het
herstel, waarna iemand weer in zijn of haar kracht een plekje in de maatschappij kan innemen. Dit
meedraaien zal plaatsvinden in de permacultuur tuin, voedselbos, verzorging van de dieren,
onderhoud van de boerderij of het organiseren van sociale activiteiten. 

Er zijn momenteel veel mensen in onze maatschappij die even een moment van rust en bezinning
kunnen gebruiken. Vaak speelt ook eenzaamheid en een meer individualistische samenleving
hierbij een grote rol. Wij bieden geen intensieve zorg aan maar een herstel plek met
gemeenschapsondersteuning. Ook voor mensen die zelf met een project bezig zijn, een boek
schrijven of iets anders vanuit het hart aan het ontwikkelen zijn, zijn van harte welkom. 

Met bovengenoemde redenen komen er in de stal, met uitzicht op de weide, 4 zelfstandige'hart
en ziel huisjes'. Deze mensen kunnen voor maximaal 6 maanden blijven en zich inschrijven bij de
Gemeente Peel en Maas en hebben een eigen huisnummer. De huisjes zijn sfeervol ingericht,
helemaal compleet en van alle gemakken voorzien. Een complete basis om tot rust te komen.
Daarnaast kunnen de 'Hart en Ziel bewoners' gebruik maken van alle Shared Space op de Hoeve
zoals: de ontmoeting, het atelier, de  vuurplaats, de werkplaats, de yurt, speeltuin en ruim 1
hectare aan prachtig landschap. Meer hierover is te lezen bij het hoofdstuk: maatschappelijke
functies/shared space. 

Verblijf is gericht op terugkomen in het hier en nu en plezier hebben en ontdekken waar je blij
van word en wat je wél kan. 

Ons motto: 

"ja voelen, ja zeggen, ja doen"
"nee voelen, nee zeggen, nee doen"

Als mensen vanuit hun hart en ziel gaan leven 
kunnen ze de wereld aan. 

5. Hart en Ziel woningen
 

"Bewust worden is je ogen openen
voor alles wat er binnenin je

speelt."
-Elly Raaijmakers-

 



6. Natuur en biodiversiteit

Op de Leef en Groei Hoeve besteden wij veel aan biodiversiteit, inheemse planten, bomen en
struiken en een rijk bodemleven. Dit past bij de peiler Care for the Earth van de permacultuur
visie, alsook Care for the people, verblijven in de natuur heeft vele gezondheidsvoordelen. 

Ron Janssen (http://ronjanssen-elv.nl/)  heeft ons geholpen met het maken van een
landschapslan waarbij zoveel mogelijk inheemse aanplant wordt gedaan, om zo een fijn
leefklimaat voor insecten, vogels, wilde- en onze dieren te creëren. Het volledige
landschapsplan is te zien op onze website. 

Ook is er een natuur inclusieve moestuin en gaan we een voedselbos aanleggen voor eigen
voedselvoorziening en onze overvloed delen of verkopen in een klein boerderijwinkeltje. De
nadruk ligt hier op gewassen die meerdere jaren mee gaan. Bloemen en groentes groeien
tussen elkaar om zo een natuurlijke plaagbestrijding te zijn (lieveheersbeestjes vinden bladluis
heerlijk) en tegelijker tijd is er dan gevarieerd voedsel voor de bijen en andere insecten die
zorgen voor bestuiving.  

We zien de mens als onderdeel van de natuur en het meewerken in de tuin of in de
dierenverzorging zorgt voor sociale en helende momenten. 
Een van de uitgangspunten is om een educatie plek te zijn waar we laten zien hoe we als
mensen samen kunnen werken met de natuur en dit ook doorgeven aan jongere generaties.
We werken dan ook samen met lokale natuur educatie organisaties.

Het hele jaar door is er vanalles te oogsten en plukken, zo komt er een meterslange plukhaag
waar voor iedereen wat te halen valt. 

We leven met de seizoenen en volgen het ritme van het jaar. 

"De natuur, dat zijn wij zelf."
-prinses Irene-

 



 

In Februari 2023 wonnen wij het kringlogo voor het meest circulaire burgerinitiatief van
Limburg. Voor ons is denken in cirkels de basis, in de natuur is geen afval, 
 Ons uitgangspunt is om gesloten cirkels te krijgen op alle gebieden van ons initiatief. 
 Een aantal daarvan: 
Het hemelwater wordt gebruikt voor toiletten, wasmachines en besproeiing van onze
moestuin.
Ons grijs en zwart water wordt daarna gefilterd door een helofyten filter, en gaat de aarde
weer in. Zo gebruiken we het water en gaat het toch op dezelfde plek de grond weer in. 
De mest van onze dieren en ons eigen groente en fruit afval gaat naar de gezamenlijke
composthoop, deze compost wordt weer gebruikt op de moestuin. 
In de composthoop komt een ringleiding die aangesloten wordt op ons collectieve
verwarmingssysteem en de warmte van de compost levert warmte voor de boerderij. 
Er komt een collectieve biomassa ketel, hiermee stoken we met biomassa afval van ons eigen
terrein en uit de omgeving warmte voor de huizen en maatschappelijke ruimtes. 
De verbouwing van de boerderij vindt plaats met ofwel 2e hands ofwel circulaire
bouwmaterialen.
De 'nieuwe' dakpannen komen als restpartijen van verbouwingen in de buurt, of als
tweedehands van boerderijen in de omgeving. 
Restmaterialen van de verbouwing worden gebruiken als klusmaterialen in onze
maatschappelijke werkplaats. 
We helpen als vrijwilligers bij het onderhoud van bos inde buurt en in ruil daarvoor is er een
wilgenhaag van het snoeiafval aangeplant waar wij weer biomassa vanaf halen door ze te
knotten. 

Ook op sociaal gebied leven we circulair, we stellen onze boerderij 
open voor verbinding en in ruil helpen deze mensen in onze tuin, 
bij de klussen of evenementen. 
En zo helpen alle bewoners elkaar, dit is ook een circulair 
systeem. De een helpt de ander met een lekke band,
 diegene kookt voor de buurvrouw, die past weer op de 
kinderen enz. 

7. Circulair bouwen en leven

In de natuur is alles een
cirkel en bestaat afval niet. 

 



 

Er is een gesprek geweest om meel van een lokale biologische boerderij te gebruiken en
hiervan broden te bakken in het historische bakhuisje voor bewoners en omgeving. 

Ook in onze financiering hebben we nagedacht over circulairiteit, zo gaat bij de crowdfunding
de rente terug naar de particuliere investeerders of naar de (non profit) projectpartners waar
ze voor gekozen hebben.  

Statutair is vastgelegd dat als over dertig jaar onze rente en aflossing zijn afbetaald blijft onze
huur gelijk, maar omdat we geen winst maken met ons project gaat de overwaarde op dat
moment naar nieuwe sociale woon initiatieven die aan het opstarten zijn of een financiële
bijdrage nodig hebben. 

We zien ons gehele terrein als een circulair systeem waar mens en dier samenwerkt. De
bomen, struiken en planten voorzien als voeding voor de mensen maar ook voor de vogels en
andere dieren aanwezig. 

In ruil daarvoor helpen deze dieren mee met het bestrijden van onbalans (denk aan mieren die
helpen bij een teveel aan luizen op de planten en een buizerd en sperwer in het teveel aan
(woel)muizen. We hebben hier nog heel veel over te leren maar dit een belangrijk
uitgangspunt van ons biodiversiteitsplan. 

Wat maakt deze projecten succesvol: 
Het zijn allemaal simpele, lowtech haalbare circulaire projecten voor gemeenschappen,
woonwijken, bedrijven. We leren van de geschiedenis. 

7. Circulair bouwen en leven

In de natuur is alles een
cirkel en bestaat afval niet. 

 



8. Cultureel erfgoed en geschiedenis

"Veni Vidi Vici"
-Julius Ceasar-

 

 Op oude kaarten is te zien dat de prachtige boerderij, waar de Leef en Groei Hoeve gevestigd
is, al voor 1820 ingetekend is op de Tranchotkaart (1803-1820). De twee delen, namelijk het
woongedeelte met stal en de grote schuur en daarnaast het bakhuisje staan ingetekend.
 
Terug in de tijd zijn er verschillende wisselingen geweest qua bewoners. De boerderij was
verschillende keren in het bezit van een notabele, welke de boerderij als belegging
aankochten. In 1845 was het in bezit van Jan Frans Mertz, arts in Roermond en in 1851
verkocht aan Jan Frans Hubert de Pollart, hij was rentenier te Baarlo en hij was van 1867-1868
burgermeester van Maasbree. Het werk op de boerderij werd ongetwijfeld gedaan door een
pachter of halfman. 
In 1888 kochten Hendrik Grubben (1845-1923), bijgenaamd "Niezen Hein" en een zekere Gerard
Smeets de boerderij samen aan. Uit de verhalen wordt duidelijk dat Grubben aan de oostzijde
(nu het woonhuis met stal) ging wonen, en dat compagnon Gerard Smeets de westzijde
betrok. In 1900 was “Niezen Hein” in staat om zijn partner uit te kopen, waardoor de hele
boerderij zijn eigendom werd.
 
Wat mooi is om te zien is dat de boerderij al door de eeuwen heen een plek was waar een
samenwerking was, iemand die het aankocht en iemand die de boerderij pachtte of dat men
het samen aankocht zodat de kosten gedeeld werden om op deze boerderij te kunnen wonen
en werken. In een nieuwe vorm herhaalt zich de geschiedenis. Het delen van deze mooie
bijzondere plek is dus niet iets nieuws. Al door de jaren heen gebeurde dit.
De zorg, het onderhoud, verbeteringen en bewaren van de historische eigenschappen is dus
door verschillenden gewaarborgd. Nu mag de Leef en Groei Hoeve de boerderij laten floreren
en wat zij ook wil is het delen van deze mooie boerderij, waar samenwerkingen mogen
ontstaan.
 



 

"Heb je jaren gestudeerd,
wordt gezond boerenverstand 

weer hip ."
-Loesje-

 

Over het uiterlijk van de boerderij is veel te vertellen. De keuzes die in het verleden gemaakt
zijn bepalen de statigheid van de boerderij. Zo is bijvoorbeeld in 1876 aan ieder van de beide
parallelle gebouwen een varkensstal aan de voorzijde bijgebouwd. Waardoor het huidige effect
van een bijna gesloten binnenplaats ontstaan is. De daken van beide varkensstallen werden
bedekt met handvormpannen, want in deze periode waren nog bijna geen machinaal gevormde
pannen te koop. Wel werd gekozen voor de dure variant van de handvormpannen, de blauw-
gesmoorde pan. Deze zilvergrijze pannen dienden vaak om meer status aan het huis toe te
kennen. 
 
De buitenmuren van de boerderij bestaan uit opgemetselde hardgebakken veldovenstenen.
Karakteristiek voor oude Limburgse gebouwen, want in die tijd waren er veldovens waar men
bakte door een oven te creëren in het veld, nagenoeg ter plekke werden de stenen gebakken.
De prachtige kleurschakeringen op iedere steen afzonderlijk, geeft een hele mooie uitstraling
van het gebouw in zijn geheel. 
 
De verschillende verbeteringen en aanpassingen van zowel het woonhuis als de stallen zijn
door de jaren heen nog heel zichtbaar gebleven. Mede door de kleinzoon van Hendrik Grubben;
Antoon Grubben (Toon, 1925-2018) is het cultureel erfgoed, met liefde, bewaard gebleven.



Een belangrijke peiler van onze visie is het delen van overvloed. 
Graag zijn we een plek waar vele anderen van kunnen mee genieten en dragen we positief bij
aan de maatschappij. Dit doen we naast allerlei sociale vormen door een heleboel ruimte te
delen als Shared Space, open voor iedereen om kosteloos of op donatiebasis gebruik van te
maken.

a. de Ontmoeting en het Atelier 
Door de poort gelopen aan de rechterkant, in de oude varkensstal die aan de historische poort
vast zit, komt de Ontmoeting. Een ontmoetingsruimte waar iedereen welkom is, een veilige
haven waar mensen van de hoeve zelf, maar ook uit de omgeving anderen kunnen ontmoeten
en samenkomen. En allerlei mooie verbindingen kunnen ontstaan. In deze ruimte zal een lange
tafel, zitplek bij de houtkachel en keuken aanwezig zijn. 
Tevens wordt deze ruimte en de ruimte erachter gebruikt als shared space atelier, een
groeiplaats voor creativiteit en kunstenaarsschap. Kosteloos en/of op donatiebasis, met kasten
vol creatieve materialen en een inspirerende omgeving. Voor alle kunstenaars, jong en oud, die
vanuit hart en ziel willen creeeren. 

b. werkplaats de Ambacht 
Met je handen bezig zijn is helend, door de inrichting van de huizen in onze huidige
maatschappij is er nauwelijks plek meer om te handwerken en klussen. Terwijl met hart en
handen iets creeeren voor vele mensen heel erg helend is. Wij willen onze Ambacht
openstellen voor iedereen die met zijn/haar handen iets moois wil creeren, of het nou met
hout, vlechtmateriaal, ijzer of ander materiaal is, alleen of samen. Of mee klussen op de
boerderij zelf. Bij ons ben je welkom. Ook om oude ambachten weer nieuw leven in te blazen. 

c. Tuin en Landschap
Mensen die de ontmoeting of de ambacht bezoeken komen 
vanzelf ook terecht op de historische binnenplaats met 
vuurplaats en bakhuisje. Van daaruit kunnen ze, op 
gezette tijden, over het terrein wandelen naar de 
boomgaard, meewerken in de moestuin,
 knuffelen met de dieren, hangen in de hangmat of 
spelen in de speeltuin en een wandeling over het 
terrein van ruim 1 hectare. In verbinding met de 
natuur. En een heleboel leren over biodiversiteit, 
permacultuur en de verbinding met de natuur. 

9. Maatschappelijke functie/ Shared Space 

Art is the journey 
of a 

Free Soul
 



d. de Yurt  
Op een rustige, sfeervolle plek in het groen staat onze yurt. Buiten fluiten de vogels en binnen
is het ingericht met zorg, rust en ruimte voor wie jij bent. Er is een bijzondere, lichte sfeer
met een houtkachel en een prachtig rond raam in de nok. Om de yurt heen is een tuintje
aangelegd met vuurplaats en geborgen prive plek. Vanuit de yurt-tuin kun je naar de moestuin
doorlopen of naar de boomgaard. 
Hier kan je even helemaal terug komen bij jezelf. Het is de ideale locatie voor allerlei
activiteiten passend bij onze visie in verbinding met jezelf, de ander en de natuur. 

e. Natuurlijk kamperen
In slaap vallen bij het geluid van de vogels, op het terrein van de historische boerderij. 
‘s ochtends een lekker stokbroodje eten voor je tent terwijl de kinderen spelen onder de
kastanjeboom of bezig zijn met de dieren. Een verblijf op onze mini natuur camping brengt je
terug in verbinding met jezelf, de ander en de natuur.
Onze camping is heel kleinschalig, offgrid en back to basic ingericht met 6 tentplaatsen en 2
camperplaatsen. Er is een sanitair gebouw met toiletten en douches, een schuilplaats voor
natte dagen, een vuurplaats en er zijn heerlijke, sfeervolle speelplekken. Uiteraard is het ook
mogelijk om gebruik te maken van alle overige faciliteiten zoals de ontmoeting/atelier,
werkplaats de ambacht en het gehele landschap.
We creëren heel graag samen met onze gasten een fijn verblijf, we bieden mooie activiteiten
aan, passend bij onze visie (denk aan: (kinder)yoga, wandelingen, muziek maken, kampvuur en
spelletjes) maar nodigen ook onze gasten uit om initiatief te nemen en 
iets leuks op het bord te schrijven om samen te doen.
Als je wilt natuurlijk… want heerlijk in de hangmat liggen 
en een boek lezen, of met je gezin op pad is soms 
precies waar je zin in hebt.

Ook is dit een plek om tot rust te komen, in verbinding met
jezelf, de ander en de natuur. 

Niks moet.. veel mag!
 

9. Maatschappelijke functie/ shared space 

"Bij haast, vertragen ."
-Cato Harperink-

 



10. Organisatie 
10.1. Besluitvorming 
Op de Leef en Groei Hoeve worden volgens de CONSENT-methode® besluiten genomen. De
inrichting van onze besluitvorming is een ontzettend belangrijk onderdeel om van de Leef en
Groei Hoeve een succes te maken. 

Consent betekent dat je gezamenlijk besluiten neemt waar geen van de aanwezigen een
overwegend, beargumenteerd bezwaar op heeft. Zo worden gedragen besluiten genomen en
voelen betrokkenen zich verantwoordelijk en geven graag uitvoering aan wat besloten is. 
Het is geen veto en ook geen consensus. 

Ieder mens heeft een gelijke waarde, tegelijkertijd zijn we ongelijk, uniek en verschillend. 
Ieder kan zijn eigen kwaliteiten inzetten binnen deze besluitvorm.

Deze methode geeft houvast en veiligheid. Van daaruit ontstaat de vrijheid die nodig is om te
kunnen brainstormen en tot compleet nieuwe ideeën te komen. Door gebruik te maken van
elkaars kennis en wijsheid kom je tot verrassende resultaten.

De CONSENT-methode® is ontstaan door heel verschillende oude wijsheden en werkwijzen in
een praktische vorm te gieten die past bij onze cultuur, onze maatschappij en zo helpt
antwoorden te vinden op vragen die in deze tijd spelen.

Meer info is te vinden op: www.consentmethode.nl 

"Alleen ben je sneller, 
samen kom je verder."
-Ubuntu gedachtegoed-

 



De vastgoedvereniging
Bewonersvereniging 
VrijCoop en het Mietshäuser Syndikat 
de Leden. 

10.2 Juridische structuur 

De Leef en Groei Hoeve heeft haar rechtspersonen constructie aangepast aan deze tijd.
Vastgoedbeheer zonder winstoogmerk.
We willen betaalbaar wonen mogelijk maken voor iedereen. 
Wat ons betreft leen je alles zolang je leeft, daarna geef je het immers weer door, er is vrij
weinig wat je mee kan nemen, zo hebben wij begrepen ;). 

Daarom kiezen wij voor huurwoningen in het sociale segment, die na jou beschikbaar zullen
zijn voor nog vele anderen. Het uitgangspunt is dat wonen een basisbehoefte is en voor elke
portemonnee mogelijk moet zijn. Ook onze rechtspersonen organisatie is plat, gelijkwaardig
en zonder winstoogmerk ingericht. Ons uitgangspunt is dus dat alles van de vereniging is,
maar niets van individuele personen. Het is daarom ook niet nodig om het bezit veel meer
waard te laten worden, of om heel veel eigen vermogen op te bouwen. Het bezit hoeft enkel
in stand te blijven en haar visie te blijven uitdragen. Maar de huidige bewoners kunnen dit
weer overdragen aan nieuwe bewoners, zodat alles in stand blijft. 

Ons uitgangspunt is eigenlijk heel simpel: wonen is mogelijk voor iedereen, 
(weer) leven in balans met de natuur, met zo'n klein mogelijke voetafdruk, gezamenlijk zoveel
mogelijk zelfvoorzienend worden, zorg kunnen aanbieden voor wie dat nodig heeft en vooral
samen leven en elkaar ondersteunen. 

Maar hoe organiseer je dat juridisch en financieel gezien? 
Gelukkig is daar al veel ervaring mee opgedaan. 

Hieronder even op een rijtje: 

Vaver
L&G Hoeve

Vrijcoop Bever 
L&G Hoeve



Ons project: de Leef en Groei Hoeve
bestaat uit 2 rechtspersonen: 

2. VaVer
We hebben ‘Vastgoedvereniging 
de Leef en Groei Hoeve’ (VaVer), 
die eigenaar is van de grond en de 
gebouwen en gaat de verschillende 
leningen aan om de aanschaf en 
bouw te realiseren. De VaVer verhuurt 
het vastgoed aan de BeVer. De VaVer 
heeft twee leden, n.l. 
'Bewonersvereniging de Leef en 
Groei Hoeve' (uitvoerend lid) en Vrijcoop 
(controlerend lid).
Het doel van de VaVer is om deze woningen te realiseren en tot in oneindigheid in stand te
houden als huurwoningen in het sociale segment. De VaVer heeft uitdrukkelijk geen
winstoogmerk. Geld dat overblijft nadat de rente en aflossingen van de leningen zijn betaald,
wordt gebruikt voor onderhoud aan de huizen, en later herinvesteert in nieuwe projecten met
dezelfde structuur. 

2. BeVer
Alle bewoners zijn lid van de ‘Bewonersvereniging Leef en Groei 
Hoeve’ (BeVer). De BeVer verhuurt en beheert de woningen en ontvangt huur van de leden. De
BeVer is uitvoerend lid, die bepaalt het dagelijkse reilen en zeilen binnen de vastgoedvereniging.

controlerend lid uitvoerend lid

"Wie zich gelukkig voelt met het
geluk van anderen, bezit een

rijkdom zonder grenzen'"
-Frans Daels- 

Vaver
L&G Hoeve

Vrijcoop Bever 
L&G Hoeve

2 leden



Vaver
L&G Hoeve

Vrijcoop Bever 
L&G Hoeve

VrijCoop
In Duitsland is al in 1992 een concept bedacht waarmee betaalbaar wonen voor
woongemeenschappen realistisch haalbaar wordt op deze zelfde manier: 
het Mietshäuser Syndikat. Hierbij zijn meer dan 150 woongemeenschappen aangesloten. 

VrijCoop is een Nederlandse zusterorganisatie van het Mietshäuser Syndikat. Vrijcoop levert per
project 2 mentoren die toezicht houden op zo afgesproken structuurbesluiten. Aanpassing van de
huurprijs en bijvoorbeeld ook de verkoop of splitsing van het vastgoed is alleen mogelijk met
instemming van VrijCoop en omdat het doel van VrijCoop is om betaalbare huurwoningen tot in
oneindigheid in stand te houden zal deze instemming er in de basis nooit komen.  

Volgens dit model zijn al succesvolle projecten opgezet, zoals oa Ecodorp Boekel en  Het nieuwe
Bajesdorp waar wij onze ervaring hebben opgedaan. Meer informatie is te vinden op: 
www.vrijcoop.org, www.syndikat.org, www.ecodorpboekel.nl, www.bajesdorp.nl

De leden
Zijn lid van de bewonersvereniging, betalen huur aan de BeVer en dragen bij aan het reilen en
zeilen binnen de BeVer. Niemand is eigenaar of heeft persoonlijk financieel gewin of
afhankelijkheid van de vereniging. Alle leden leggen bij lidmaatschap een inleg in als renteloze,
achtergestelde lening, die je terugkrijgt bij vertrek. 
Bij vertrek zeg je de huur en het lidmaatschap op en heb je een opzegtermijn van maximaal 3
maanden. Door middel van de consent methode worden besluiten mbt de vereniging gezamenlijk
genomen op basis van gelijkwaardigheid. Zie hierover meer info bij organisatiestructuur. 

"Het lijkt altijd onmogelijk tot het is
verwezenlijkt'"

-Nelson Mandela- 



10.3. Financiering
De aankoop van de boerderij in 2021 is volledig gefinancierd uit crowdlending. 

We financieren de aankoop- en verbouwkosten door: 
- eigen kapitaal (inleg van de leden) 
- hypotheek van de Duitse GLS bank
- inleg crowdlending
- subsidie woonprojecten provincie Limburg
- subsidie duurzaamheid provincie Limburg  
- overige subsidies passend bij ons project 

De exploitatie kosten:
- rente- en aflossingskosten van de hypotheek 
- onderhoudskosten
- verzekeringen
- overige kosten

Deze worden betaald vanuit:
- huurinkomsten van de leden
- huurinkomsten van de hart en ziel woningen 

De Duitse GLS Bank heeft nu al meer 150 woongemeenschappen gefinancierd. Zij hebben de
ervaring dat juist het financieren van groepen meer zekerheid geeft. 

Kijk voor meer financiële informatie op onze pagina: 
www.leefengroeihoeve.nl/investeer

 
"Hier ist Geld fur die 

Menschen da."
-GLS bank-

 



10.4. Lidmaatschap

Lid worden
We hebben een toetreden procedure zodat er uitgebreid de tijd is voor kennismaking en
verbinding. De huidige groep besluit tot wel of niet toetreden als wachtend lid van de
geïnteresseerde(n). De verschillende vormen van lidmaatschap zijn stapsgewijs opgebouwd:

Wachtend lid
Voor als je al lid bent maar nog niet woont. Dit kan o.a. in de start-up fase van dit project
tijdens het wachten totdat de woningen klaar zijn of als er een vertrekkend lid is en er op het
leegkomen van die woning wordt gewacht.

Lid in proeftijd
Voor het eerste jaar dat je woont op de Leef en Groei Hoeve ben je lid in proeftijd.  Aan het
einde van die periode zal er een gesprek plaatsvinden tussen het lid in proeftijd en de rest van
de bewoners en wordt er gezamenlijk besloten om het lidmaatschap over te zetten naar vast
lidmaatschap of het wonen op de hoeve te beëindigen.  

Vaste leden
Alle leden voor wie de proeftijd is omgezet naar een vast lidmaatschap. De leden hebben
dezelfde rechten en plichten.

Lidmaatschap beëindigen
Als je wilt stoppen als lid (wachtend, lid in proeftijd of vast lid) dan wordt dit zo makkelijk
mogelijk voor je gemaakt. Het is niet fijn om deel uit te maken van een initiatief dat voor 
jou niet goed meer voelt. Als je de woning verlaat, na de wederzijdse opzegtermijn van
drie maanden, stoppen de bijdragen aan huur en servicekosten.

 
"Het geheel is meer dan de

som van delen."
-Aristoteles-

 



 
"De geschiedenis is het heden

gezien door de toekomst".
-Godfried Bomans-

 

Bouwplannen
Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel 
en is dus zeker ook een serieus aandachts-
punt in de verbouw, renovatie en het (her)-
gebruik van materialen.

11. Plattegrond en planning 



Gelukkig zijn er, net zoals ons, een heleboel organisaties die zich inzetten voor een gezonde en
sociale wereld. De Leef en Groei Hoeve zijn ontzettend blij met onze projectpartners waarbij
we elkaar over en weer kunnen ondersteunen. In onze crowdlendingactie kun je er ook voor
kiezen om je jaarlijkse rente te doneren aan een van onze projectpartners.

Momenteel heeft de Leef en Groei Hoeve drie project partners en staat nog open voor meer
mooie samenwerkingen.

Jeugd en Natuur Maasbree
Blij deelt de leef en Groei Hoeve mee dat ook de organisatie Jeugd en Natuur Maasbree nu
projectpartner van de Leef en Groei Hoeve is geworden!
Zij zetten zich in voor natuureducatie en het enthousiasmeren van jeugd voor de natuur en
daarnaast het nemen van natuurbeschermende maatregelen en het meedoen aan
natuurbeschermende activiteiten.
De Leef en Groei Hoeve kijkt uit naar een mooie samenwerking!

Sociocratische Leeromgeving 
LOS Deurne is een democratische school voor leerlingen van 4 t/m 21 jaar. Vanuit de visie –
voor hart en ziel – ontmoeten leerlingen en begeleiders elkaar en maken ze samen afspraken
over alles wat er in en rond LOS Deurne plaatsvindt. Dit gebeurt op sociocratische wijze: iedere
stem telt en iedereen is evenwaardig.
Kinderen leren, ontdekken en spelen (L – O – S) 
in een leeromgeving met zogenaamde functionele 
ruimtes, bv. keuken, werkplaats, bibliotheek, 
atelier. Soms individueel, maar vooral ook 
met elkaar. Vanuit interesse, ongeacht 
leeftijd.

12. Project Partners 



Ouders, leerlingen en begeleiders van LOS Deurne kiezen bewust voor Natuurlijk Leren: dát
leren wat past bij jouw interesses, talenten en/of ambities. Ontdekken waartoe jij op deze
wereld bent. Je krijgt de ruimte en de tijd om je te laten inspireren en jezelf te ontwikkelen.
Je leert je kansen herkennen én grijpen.
LOS Deurne is een particulier initiatief. De school ontvangt geen bekostiging van de overheid
en is daarom afhankelijk van ouderbijdragen en sponsoring teneinde de kosten te kunnen
dekken.
Meer informatie over de visie en werkwijze van LOS Deurne vind je op de website: losdeurne.nl

Stichting Ubuntu Nederland
Stichting Ubuntu Nederland staat in het teken van de Zuid-Afrikaanse levensfilosofie Ubuntu.
“Ik ben, omdat wij zijn, omdat de aarde is”. Een begrip dat een diep besef van onderlinge
verbondenheid van mens en natuur met elkaar uitdrukt.
Stichting Ubuntu Nederland ondersteunt een aantal Zuid-Afrikaanse projecten en is verbonden
aan de Amy Foundation.
Voor meer informatie over deze projecten verwijzen we u graag naar onze website:
www.ubuntu-nl.nl
Wij laten ons voor onze besluitvorming en overlegstructuur inspireren door de oude wijsheid
van Ubuntu in de consentmethode en onze eigen indaba waar we onze besluiten nemen. We
zijn er bijzonder dankbaar voor dat we ook mee kunnen werken aan vrede, welzijn, geluk en
duurzaamheid 
wereldwijd.

https://losdeurne.nl/
http://www.ubuntu-nl.nl/


13. Over ons  

Contact
welkom@leefengroeihoeve.nl - www.leefengroeihoeve.nl 

Elly Raaijmakers
Moeder van Willem
Ik houd me bezig met
creativiteit, spel,
bewustwording en
levensvragen.
 

Mariska Harperink
Moeder van Roos en Cato
Transformatief Coach,
mediator en community
builder. Trainer consent
methode: betrokken
besluitvorming. 

Sander Raaijmakers
Vader van Willem
Houdt van klussen en
draagt graag zorg voor dier
en natuur. 
Samen met Willem - bijna
13 jaar, scholier en
levensgenieter.

Wouter Harperink
Vader van Roos en Cato
Sales director Flovac
Deutschland GmbH,
financieel-juridisch adviseur
nieuwe woonvormen. 

Roos - 8 jaar.  Enthousiast,
gezellig en brengt een
muzikale sprankeling mee.
Cato - 5 jaar.
Warm, verzorgend en houdt
van grapjes maken.

 
Together 
Everyone 
Achieves 

More


