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Bij deSeizoenen is duurzaamheid belangrijk, sociale duurzaamheid en 
ecologische duurzaamheid. Op Hoeve Corisberg in Heerlen is dat dui-
delijk zichtbaar. de Hoeve ontstond in de late middeleeuwen. In 1998 
transformeerde de Corisberg  naar een zorghoeve op initiatief van een 
groep betrokken ouders. Zij zochten voor hun zoons en dochters naar 
een veilige, vertrouwde, zinvolle, groene omgeving. 

Lucinda Lodenstein, locatiemanager van
Hoeve Corisberg, vertelt: “In 2011 werden 
er woningen gebouwd op Hoeve Corisberg. 
Daarbij werd al uitdrukkelijk naar duurzaam-
heid gekeken. Dat zie je bijvoorbeeld in het 
leefklimaat en landschappelijke inpassing 
in de Beekdalhelling. Vandaar ook die mooie 
groene daken op de woningen.”

Maar er is meer. Op Hoeve Corisberg 
wordt biologisch en biologisch dynami-
sche voedsel geproduceerd. Daarbij wordt 
onder andere gebruik gemaakt van eigen 
compost, wordt bemest met mest van 
eigen dieren, worden de varkens ingezet 
als natuurlijke oppervlakte bewerkers en 
is er oog voor bloei van kruiden en nest-
gang van vogels. Het eigen verbouwde 
eten komt  terecht op het bordje van de 
cliënten. En de rest van de oogst wordt 
verkocht in de boerderijwinkel op Hoeve 
Corisberg. 

// LEKKER OP LOcATIE
 de coriSberg heerlen

Verder wil Hoeve Corisberg echt een rol 
spelen in de gemeenschap. Lucinda: 
“Onze hoeve is een beschutte plek voor 
onze cliënten. De Corisberg is een woon 
en werkgemeenschap die nadrukkelijk 
de verbinding zoekt met de buurt en de 
omgeving . Daarom organiseren we jaar-
lijks diverse activiteiten die bij ons passen, 
waarbij iedereen welkom is, zoals de Bio 
boeren dag, de rommelmarkt, Kerst op het 
Erf, enz.  Ook hebben we onlangs, samen 
met andere partijen, de Dag van de Duur-
zaamheid georganiseerd op onze locatie.”

“Maar ik vind dat we best nog een stapje 
verder mogen gaan. Daarom ben ik ook 
blij dat het onderwerp duurzaamheid 
uitdrukkelijk een plek krijgt in de jaar-
plannen van 2018 van DeSeizoenen. 
Voor Hoeve Corisberg wil ik nog stappen 
zetten op het gebied van waterhuishou-
ding, groene energie en gebruik van eigen 
opgewerkte energie via  zonnecellen. Ik 
zou graag laten zien aan de omgeving dat 
duurzaamheid een belangrijk thema voor 

ons is door voor aan de weg een meter te 
plaatsen waarop voor passanten zicht-
baar is hoeveel elektriciteit wij opwekken. 
De Corisberg energie neutraal, hoe mooi 
zou dat zijn?”, zegt Lucinda enthousiast. 

Lucinda vindt het onderwerp duide-
lijk belangrijk. Waar komt dat vandaan? 
Lucinda: “Ik ben opgegroeid in het mooie 
Limburgse landschap in Epen. Van jongs 
af aan heb ik de waarde van groen en de 
natuur om mij heen gezien. Ik was een 
echt buitenkind en altijd bezig met de die-
ren, de tuin en het landschap om me heen. 
Ik vind het dus heel belangrijk om goed te 
zorgen voor mens en milieu. Niet alleen 
voor nu, maar ook voor de generaties die 
na ons komen. Ik maak me oprecht veel 
zorgen over de aarde en de mensheid, dus 
ik wil alles doen wat binnen mijn moge-
lijkheden ligt om bij te dragen aan de 
‘gezondheid’ van de aarde.  Op de Coris-
berg denken de ouders en verwanten er 
ook zo over, want met deze gedachte is 
onze locatie ook ontstaan.”
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Samenspel
tussen mens, natuur en leefmilieu


