
elke kweek begint 
met een stek stek (de; m; meervoud: stekken)

1)    afgesneden tak of stukje plant waar een 
nieuwe boom of plant uit kan groeien   

2) (vaste) uitgekozen plek (voor iets)



you can’t
start a f ire
   without 
   a spark



Natuur-
inclusief

Circulair 
gebouw

Ontmoeten
Leerzaam



Een stek voor iedereen
Dat is wat we willen. Een plek voor jong en oud. Voor mensen met en zonder  

beperking. De Horst is er voor iedereen die ervarend wil leren en die gevoel wil  

krijgen bij de voedselproductie. Want geschrapte worteltjes groeien niet in het 

voedselbos en appelmoes echt niet in blik. We zijn er ook voor mensen die een 

zinvolle dagbesteding willen en die anderen willen ontmoeten. En ook voor wie 

even weg wil uit de hectiek en die letterlijk met twee voeten in de aarde wil 

staan. Een stek voor iedereen dus. Vandaar de nieuwe naam: STEK. En uit die 

STEK gaat iets heel moois groeien. 

Hoe gaat STEK eruitzien?
Allereerst gaan we STEK circulair renoveren. Want over ‘duurzaam en groen’ moet 

je niet praten, dat moet je gewoon dóen. We gaan isoleren, verwarmen en ventileren. 

We verbeteren de akoestiek en we maken een ontmoetingsruimte, een practicum- 

plek en een kookstudio. Buiten vind je een voedselbos en bij de Weezebeek kun 

je wateronderzoek doen. Eind 2021 is STEK volgens onze planning klaar voor 

gebruik en zijn alle bezoekers welkom!

Kom erbij!
Dat zeggen we tegen verenigingen, scholen, organisaties, stichtingen en wijk- 

bewoners. Iedereen is welkom. We delen ruimte, kennis en interesses. En we  

organiseren activiteiten, workshops en veldwerkonderzoek. Maar we zijn ook  

benieuwd met welke plannen onze partners komen. Eén ding is zeker: het wordt 

gewoon hartstikke leuk, lekker en leerzaam. 

Het resultaat?
STEK draagt bij aan een levendige en leefbare gemeenschap, waarin iedereen  

mee kan (blijven) doen. Het zorgt voor samenwerking, verbinding en inclusie.  

Bij STEK laten we zien waar ons eten vandaan komt en we bereiden er lekkere 

streekproducten en -gerechten. Zo brengen we het platteland naar de stad. En dat 

maakt STEK tot een plek waar Twente apetrots op kan zijn. 

Voorzitter, Jerry Frölich

Stichting De Horst 
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Buitencentrum De Horst ligt aan de rand van Almelo. Tot twee jaar geleden maakte de 

scoutinggroep de Tubanten er enthousiast gebruik van. Nu verhuurt eigenaar Stichting 

De Horst het af en toe aan verenigingen. Maar zo’n prachtplek vráágt gewoon om veel meer 

partners (en dus ook bezoekers). Het goede nieuws: die zijn er. En de mooie plannen ook. 

Het enige wat nog ontbreekt zijn de middelen om ze te realiseren. 



STEK natuurlokaal

STEK natuurlokaal



samenwerking
en partners

Stichting de Horst wil bestaande initiatieven behouden (diverse scouting- en sportgroepen 

maken gebruik van het terrein) en nieuwe initiatieven ontwikkelen. We hebben met diverse  

partners gesproken en zij gaan gebruik maken van het buitencentrum STEK.
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5) (Basis) scholen Almelo 

Zij maken nu reeds gebruik van natuurleskisten van het IVN Almelo. Zij blijven dit 

doen en willen gebruik maken van deze unieke locatie om met kinderen te koken 

en natuuractiviteiten te beleven. Daarnaast is er behoefte aan ondersteuning 

door bijscholing / deskundigheidsbevordering voor docenten op het gebied van 

natuuronderwijs. Ervarend leren.

6) Wijkbewoners uit Almelo 

Via gemeente Almelo (wijkregisseur de Riet -Paul Reinerink). Ontmoetingen met 

wijkbewoners op een inspirerende plek. Samen oogsten en koken. Verbinding met 

buurthuis de Riet. 

7) Dagbesteding 

Er is behoefte aan dagbestedingsplekken in de natuur, in combinatie met koken, 

expressie en kunst. Samenwerkingsverband is nog in onderzoeksfase.

8) Vluchtelingenwerk Oost Nederland 

Ontmoetingen met mensen uit andere culturen om lokaal voedsel te oogsten /

te bereiden / te conserveren; natuurbeleving / duurzaamheid.

9) ISK Erasmus
Minderjarige asielzoekers van AZC gaan naar school, ze gaan bij Stek burger-

schapsactiviteiten en stages uitvoeren.

1) Stichting de Horst 

Diverse scoutinggroepen en sportgroepen uit Overijssel. Met name in weekenden 

en vakanties.

2) het IVN Almelo (200 leden) 
Zij gebruiken het terrein en het pand al op zondag voor een natuureducatie- 

programma voor kinderen (4 t/m 16 jaar).

3) Zone.college Almelo (900 leerlingen) 
Op fietsafstand staat het gebouw van het Zone.college. Ze gaan structureel 2 dagen 

per week gebruik maken van het gebouw en de omgeving voor lessen:

•  agrarisch beheer van land (van producent naar consument) • techniek

• van stad naar platteland     • natuur  

• koken       • gezondheid

Ze gaan koken voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld ouderen uit de wijk.

4) Humankind  

Deze kinderopvangorganisatie (bso) in Almelo wil graag tijdens de vakantie één 

keer per week gebruik maken van STEK voor natuuractiviteiten. Activiteiten waar 

behoefte aan is;

• Houtbewerken  • Stoere buitenactiviteiten met water en vuur

• Techniek activiteiten • Roofvogels, o.a. sporen- en braakballenonderzoek

• Voeding en koken

Zone.college participeert graag in de plannen voor buitenlokaal STEK. Heel 

graag zelfs want een buitenlokaal past bij uitstek bij de groene, duurzame 

genen van Zone.college. Wij zien in STEK een prachtige locatie om delen van 

ons onderwijs vorm te geven en als een plek om de basisschool jeugd te ont-

moeten voor duurzame activiteiten.        - A. Hoeben
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beoogde
activiteiten

ISK“Hoe mooi is het om onze leerlingen kennis te laten maken met 

de Nederlandse natuur en alles wat deze ons te bieden heeft.

In kleine groepen kunnen we samen voedsel zoeken en bereiden 

en hierdoor de verschillende culturen laten samensmelten.”
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A) Voedselbos - Eetbare bomen, struiken
Er zijn veel verschillende bomen en struiken, bepaalde soorten en andere planten 

hebben extra toegevoegde waarde. Bomen en struiken dienen als woonplaats, 

schuilplaats en/of als voedselbron voor insecten, vogels, kleine zoogdieren en 

mensen! Goede voorbeelden zijn tamme kastanje, walnoot, hazelaren, rimpel-

roos. Naast de ecologische waarde is de voedingswaarde erg belangrijk. Het is 

belangrijk mensen te betrekken bij hun directe omgeving. Wat groeit er lokaal?

Naast de functionele mogelijkheden van de bomen en struiken, heeft bos een  

positieve uitwerking op de gezondheid van mensen. Het heeft een stress-verlagend 

effect op het welzijn van mensen. Daarnaast kunnen mensen ook vrij spelen; in 

het bos klimmen en ravotten of juist uitrusten en ervaren.

B) Weezebeek
Water speelt een belangrijke rol in de natuur en in ons leven. Water is een levens- 

behoefte. Direct aan het terrein grenst de Weezebeek - een prachtige beek, waar 

leerlingen onderzoek kunnen doen. Aan deze beek komt een waterobservatie-

plek: zitten en vertoeven aan het water is voor mensen altijd inspirerend. De 

Weezebeek is een ecologische verbindingszone met de stad. Wellicht dat we in de 

toekomst samen met gemeente en provincie gaan kijken welke mogelijkheden 

dit biedt om mensen nog meer bij de omgeving te betrekken.

C) Zintuigenpad en thematisch pad
Een pad gericht op zintuigen. Je kunt dit alleen doen, samen, met gesloten ogen. 

Een extra dimensie met de natuur. Het pad loopt over het terrein van STEK. 

Teamwork. 

D) Ontmoetingen 
Er is een fijne ontmoetingsruimte, waar mensen workshops kunnen volgen,  

vergaderen, overleggen, praten en socialiseren in een inspirerende omgeving.

E) Koken
De kookstudio is een ingerichte ruimte waar ongeveer 25 mensen kunnen werken. 

Vanuit de omgeving wordt er geoogst (de buren hebben een melkveebedrijf) en 

wordt er gekookt. Er wordt geconserveerd. Diverse kookshops worden er gegeven. 

F) Practicumplek
Een plek waar mensen dingen kunnen maken en onderzoeken. Hout bewerken, 

veldwerkonderzoek, enten, schilderen, boetseren. 

G) Veldwerkonderzoek en eigen leefomgeving 

o.a. Aardrijkskunde & Biologie, doelen voor veldwerk in het onderwijs:

1. Leren kijken/waarnemen en je ergens een voorstelling van maken.

2. Leren kaartlezen.

3. Leren wat het is om gegevens te verzamelen en die te analyseren.

4. Het verbinden van theorie en praktijk.

5. Leerlingen in de gelegenheid brengen zich te verwonderen en vragen te stellen

over de diversiteit in de wereld om hen heen.

“Leerlingen vinden veldwerk over het algemeen leuk, omdat het eens wat 

anders is. Het is spannender om buiten op pad gestuurd te worden. Daarnaast 

biedt veldwerk de gelegenheid om de theorie in werkelijkheid te ervaren, 

liefst op een zelf ontdekkende manier”         - Van den Berg

“De ervaring leert dat het leerrendement van een veldwerk vele malen groter 

is dan van een gewone les. Maar bovenal vergroot veldwerk de motivatie voor 

het vak.”             - Van den Berg
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   ontmoeten:
      met iemand 
kennismaken 
en een gesprek 
      voeren



belang van
ontmoetingen

Mensen kunnen in deze rijke leeromgeving ‘ontmoeten’. Door ervaringen en belevenissen beklijft het 

geleerde. Je leert met hoofd-handen-hart. Ervarend leren. Het gebouw draagt hier een belangrijke 

bijdrage aan (prettig, aangenaam, comfortabel, veilig, vertrouwd) en het bos is elke dag anders. Het 

bos biedt voor ontmoetingen (= kennismaken) ongelofelijk veel mogelijkheden: ervaringen, kennis  

delen, planten, verzorgen, oogsten, klaar maken, bewaren, eten. Mensen worden zo direct, met elkaar, 

betrokken bij lokale voedselproductie. Ze ervaren dat voedsel uit de directe omgeving kan komen en 

hoeveel energie het kost om voedsel te oogsten en te bereiden, wat een duurzame uitwerking heeft 

en voedselverspilling tegengaat.

Investeren in betekenisvolle sociale relaties is van groot belang. 

Sociale relaties hebben zowel een beschermend effect als een 

verminderend effect op gezondheidsproblemen. Mensen die voor 

hun gevoel niet genoeg betekenisvolle contacten hebben, kunnen 

zich eenzaam voelen. Dit kan leiden tot een slechte mentale en 

fysieke gezondheid.         

              - Movisie
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Het bestaande gebouw blijft bestaan! = duurzaam!

We gaan het inpandig circulair renoveren. Dit gaan we doen;

project in detail
de verbouwing

• Vloer, dak en muren isoleren en ventileren

• Plafond verhogen ruimte 3 (kookstudio)

• Vloer egaliseren - toegankelijk voor mindervaliden

• Ramen voorzien van isolatieglas hr +++

•  Duurzame verwarming plaatsen  

(luchtwarmte of een ander goed duurzaam alternatief)

• Ruimte 1 verbouwen tot ontmoetingsruimte

• Ruimte 2 verbouwen tot een practicumplek

• Ruimte 3 verbouwen tot een kookstudio

• Verbouwing wc’s en invalidentoilet

• Opslag ruimte verbouwen

• Ruimte 4 verbouwen tot een kantoor

• Wc / pantry plaatsen 1e verdieping

• Buitenruimte: bos omzetten tot voedselbos

• Pad voor mindervaliden door het bos

• Verbinding met de Weezebeek en een vlonder



Wijk de Riet“Als je erachter komt wat je allemaal kan eten in een bos, gaat er 

een wereld voor je open! Maar: weet wat je eet! Goede educatie 

is heel belangrijk. Vanuit Gemeente Almelo en Wijkcentrum de 

Riet zien we het al helemaal zitten om hier met kleine groepen 

wijkbewoners educatieve workshops en inspirerende cursussen 

aan te bieden om ontmoetingen en educatie te bundelen!”
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De keuze om met de juiste mensen aan de slag te gaan, start met je eigen team en aansluitend de begeleiders. Met elkaar een co-creatie aangaan. Onze architect,  

Guus Zeillemaker van Phi architectuur, woont in Almelo en heeft goede jeugdherinneringen aan buitencentrum de Horst. Zeillemaker werkt circulair en duurzaam én 

in medeoprichter van stichting projectbureau hergebruik gebouwen. Versnellingshuis Nederland Circulair ondersteunt het project;

We zullen met een aannemer en vele vrijwilligers de verbouwing gaan realiseren.

circulair verbouwen

In de nieuwe economie wordt welvaart gecreëerd ten dienste van mens, milieu en maatschappij. Dat betekent onder 

meer dat alle waarde die ontstaat bijdraagt aan een betere samenleving en dat de manier waarop deze waarde wordt 

gecreëerd geen negatieve effecten heeft op mensen en natuur. De opgave die men gesteld heeft voor de verbouwing van 

buitencentrum De Horst is zo’n voorbeeld van ondernemen in de nieuwe economie. Door circulaire ontwerp-principes en 

materiaalkeuzes te maken en te bouwen met de natuur, wordt het unieke karakter behouden. En door de educatieve functie 

staat het ten dienste van de (lokale) maatschappij. Wij dragen dan ook graag met 

kennis, kunde en netwerk bij aan de totstandkoming van de verbouwing.

- M. Schuurman
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We willen onze duurzame gemeenschap 
uitbreiden. We nemen bezoekers actief 
mee in de duurzame oplossingen die we 
kiezen en de partners onderschrijven 
onze doelstellingen.

Lokaal voedsel uit 2 hectare voedsel-
bos; oogsten & bewaren, met gebruik 
van de kookstudio.

GEEN 
HONGER

GOEDE GEZONDHEID 
EN WELZIJN

INDUSTRIE,
INNOVATIE EN
INFRASTRUCTUUR

DUURZAME STEDEN  
EN 
GEMEENSCHAPPEN

VERANTWOORDE 
CONSUPTIE 
EN PRODUCTIE

KLIMAATACTIE

LEVEN IN
HET WATER

LEVEN OP
HET LAND

PARTNERSCHAP OM 
DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN

In de natuur, met elkaar, goede 
accommodatie en goed onderwijs-
programma om gezondheid en 
welzijn te bevorderen

Gebouw is circulair & innovatief 
verbouwd, met oog op duurzame 
toekomst. Voorbeeld functie voor 
andere projecten in provincie 
Overijssel.

Lokaal voedsel wordt geoogst 
en de productie is milieubewust,
afvalstromen minimaliseren, 
kringloop.

Bezoekers doen mee met klimaat-
acties; planten van bomen, verhogen 
van de biodiversiteit, onderzoek naar 
CO2 opslag, nestkasten timmeren.

De Weezebeek en de poel zijn 
belangrijke elementen in het gebied. 
Onderzoek zorgt voor verbinding met 
water, water is van levensbelang. 
Opvang regenwater.

Zorg dragen voor de omgeving 
& verhoging biodiversiteit.

Met elkaar kom je verder. 
Partnerschappen om doelstellingen 
met elkaar te bereiken.

• Lokaal voedsel

• Voedselbos

• Kennisontwikkeling

• Kennisdeling

• Biodiversiteit

• Kringloop

• Klimaat

• Duurzaam

•  Zorgen voor en 

met elkaar

• Innovatieprogramma

• Expertise centrum

•  Kennis- 

ontwikkeling

• Innovatie

• MKBA

Kringloop
werken

Ondernemen in
het landschap

Produceren en
verwerken van
producten

Samenwerken
met bedrijven,
onderwijs en
gemeenten

Profit  -  People  -  Planet

         maatschappelijke 
kosten-batenanalyse
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Zone.college“Het Zone.college wil onderwijs verzorgen waarin 

de zorg voor al wat leeft (natuur, klimaat, dieren en 

groen) een belangrijke plaats inneemt. Hiermee wil de 

school bijdragen aan maatschappelijke opgaven rond 

onder meer klimaat, energie, gezond en veilig voedsel 

en natuur. STEK past daarom uitermate in ons beleid 

en we staan te popelen om te beginnen op deze unieke 

buitenlocatie”.



Januari - April 2020 Mei - Augustus 2020 September - Maart 2020/2021 Maart - Juli 2021 September 2021

Start Fondsenwerving Fondsenwerving Verbouwen Start

Behoefte onderzoek Veldonderzoek Advies herinrichting Activiteiten aanbod maken 
olv activiteitenteam

Activiteiten aanbod 
ontmoetingen

Communicatie plan Partners zoeken Evaluatie Communicatie Communicatie

Programma van eisen 
opstellen

Ontwerp architect Communicatie

Begroting verbouwing Bouwteam samenstellen

tijdlijn

partners



het beste 
onderwijs 
gebeurt 
niet aan 
een bureau
maar 
in het 
dagelijks 
leven in actieve relatie

met het leven



elke kweek begint met een stek

Meer weten over STEK? Neem dan contact op met: 

Jerry Frölich (de Horst) 06 54 39 82 95    |    Herbert de Witte (de Horst) 06 53 98 46 69


