
Aan de keukentafel bij Piet Hermus over waar we vandaan komen 
en naar toe gaan:
De geschiedenis van ons gebied is:
• ook een verhaal van moer, land, zoet- en zout water;
• een proces van schaalvergroting;
• continue streven naar efficiency en innovatie in dienst van 

“opbrengst”;
• het opzoeken van alle grenzen en nadenken over de offers die 

zijn gebracht en gebracht moeten worden



Op het land bij Piet Hermus, de plantuien zitten er al in. Zo warm is het niet en de goeie grond is hard. 
Van 60 naar 80 naar 100PK.
Piet: De aardappels verzuipen. De aardappels verdrogen. We kunnen ons niet langer terugtrekken op eigen erf.

Herinnering aan Holland
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren

traag door oneindig
laagland gaan,

rijen ondenkbaar
ijle populieren

als hooge pluimen
aan den einder staan;

en in de geweldige
ruimte verzonken

de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,

geknotte torens,
kerken en olmen

in een grootsch verband.
de lucht hangt er laag

en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten

wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen

gevreesd en gehoord.



De bodem



Met gras onder de voeten naar de afgeschreven windmolens en de spliksplinternieuwe megaopslag (We zien uien, 
wortelen, selderijknollen). 



“Voor 1800 € verscheep je een container 
uien naar Indonesië. Al die 
containerschepen die vol de Europese 
kant op komen willen uiteraard liefst niet 
leeg terug. Dat heet wereldhandel.”
“De zon schijnt voor ons eigen gebruik 
vaak als het niet hoeft. In de zomer is de 
opslag nagenoeg leeg. Energievraag, 
energiebehoefte en energieopslag vormen 
een uitdagende puzzel.”
“Opslag versterkt de mogelijkheid tot 
winstgevend handelen.”



EIKENLAAN

KLASSIEKE 
AKKERBOUW

MORGENSTONDBOS

VELD VOOR VERDER:
Geen gebaande wegen dus tussen de 

regels door en ongesubsidieerd; 
Kleinschalig.



Cedric: VELD VOOR VERDER: 2005 – heden, 1.3 hectare van monocultuur 
maisland naar
• Gebied met elementen van een voedselbos (voedselkwalitatief fruit, noten, 

kruiden, wildpluk)
• Steppingstones voor de natuur
• Grasduingebied/stagegebied voor leerlingen PO en VO
• Stiltegebied met belevingswaarde



Lunchen in “Onze Kerk”
Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
• Lokale producten
• Lokale betrokkenheid van bewoners
• Betrokkenheid mensen met afstand tot arbeidsmarkt
• Olievlekwerking/voorbeeldwerking lokale initiatieven



Zoomen in het “Strogebouw” van Sjaak van Schie, gastvrije ontvangst als 
altijd en een uitnodigend uitzicht.
En nog even wat toelichting:
• Ontwerpwedstrijd Brood en Spelen, stand van zaken, betrokkenheid en 

mogelijkheden;
• Betrokkenheid Agrarische Natuurvereniging Drimmelen bij initiatieven.


