Groene hart Aver Heino
75 jaar na dato
Marike Boekhoff

75 jaar nadat Aver Heino veranderde van landgoed naar praktijkcentrum,
heeft het erf van Aver Heino voor de tweede keer een ingrijpende
gedaantewisseling ondergaan. Vrijwel alle bedrijfsgebouwen zijn vervangen
en de indeling van het erf is volledig gewijzigd.
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“Aandacht voor het erf is zorgen voor de aarde.” Deze
woorden staan gegraveerd op een gedenksteen onder een
vers aangeplante, jonge lindeboom naast het nieuwe
ontvangstgebouw van Aver Heino.
In het nieuwe beplantingsplan, dat opgesteld werd in nauwe
samenwerking met twee vrijwilligers, Stichting
Landschapsbeheer Overijssel, Stichting Bronnen (Nijmegen) en
het Centrum voor Inheemse kruiden (CIRAN) in Overberg is veel
aandacht besteed aan de uiteenlopende functies die het erf
van een praktijkcentrum moet kunnen vervullen. De doelstelling
van de ontwerpers was om een groene ruimte te creëren die
verschillende mensen en doelgroepen kan inspireren.

Inspirerend
Aver Heino zal in de toekomst niet alleen op gebied van de
biologische melkveehouderij veel te bieden hebben. Ook op
het gebied van natuur-en landschapsontwikkeling en zelfs de
landschapsarchitectuur kunnen bezoekers zich laten inspireren
en hun hart ophalen.

Groene Arena
Het nieuwe hart van Aver Heino bestaat in eerste instantie uit
een groene arena die vrij uitzicht biedt op de moderne entree
van de loopstal. De gemakkelijke toegankelijkheid, vriendelijke
uitstraling en openheid van het terrein moet wandelaars, bezoekers en medewerkers uitnodigen om te verblijven en de omgeving te verkennen. Met behulp van bouwzand dat vrijkwam na
de sloop van de oude bedrijfsgebouwen is de groene ruimte in
het centrum in verschillende arealen verdeeld. De subtiele overgangen binnen het terrein zullen in de toekomst tot uitdrukking
komen in de samenstelling en structuur van de vegetatie die
bestaat uit een verscheidenheid aan inheemse grassen en
kruiden. Ingebed in het geheel is ook een kleine boomgaard
die bestaat uit oude soorten hoogstamfruit. Er is gekozen voor
streekeigen plantmateriaal en met name voor handfruit om
mensen de gelegenheid te bieden ter plekke zelf te plukken en
te proeven van de lekkere streekproducten.
Actief betrokken
Door de ontwerpers van de nieuwe erfbeplanting zijn met eenvoudige middelen enkele landschappelijke zichtlijnen op het erf
gerealiseerd. Daarnaast blijft er veel ruimte voor de gebruikers
om de omgeving in de loop der tijd verder naar hun behoeftes
in te richten. Doordat de medewerkers van Aver Heino actief
zijn betrokken bij het onderhavige veranderingsproces draagt
de nieuwe erfinrichting bij aan een belangrijke doelstelling van
Aver Heino: bewustwording, het stimuleren van innovatie en de
ontwikkeling van duurzame concepten voor de veehouderij op
zand.
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Het praktijkcentrum staat open voor excursies en
voor de invulling van cursussen en studiedagen kan
worden geput uit een netwerk van vakspecialisten op
het gebied van zowel biologische als duurzame
gangbare melkveehouderij.
Voor vragen of excursies kunt u bellen met
Praktijkcentrum Aver Heino. Tel. 0572 39 12 64 of
kijk op www.averheino.nl.
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