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over ons
Wij zijn Henkjan Letteboer en Jasper Muller, beiden met wortels op het platteland en met een
gedeelde passie voor natuur en een goed gesprek bij het kampvuur.
De afgelopen 15 jaar hebben wij met veel plezier gewerkt aan de wereldwijde expansie van
hotelmerk citizenM, respectievelijk als architect en ontwikkelaar.
Met hide&b. hebben we gekozen voor het volgen van een diepere motivatie; bijdragen aan groei
en welzijn van mens en natuur.
We doen dit op de meest ‘down to earth’ denkbare manier: door ons buitengebied mooier en
gezonder te maken, en dat te delen met zoveel mogelijk mensen.

good for nature. good for you.
•

Wij geloven dat een verblijf in de natuur niet alleen wonderen doet
voor het welzijn van de mens, maar ook kan bijdragen aan het
herstellen en beschermen van die natuur.

•

Onze missie is om het herstel van biodiversiteit in Nederland te
versnellen, door duurzaam natuurbeheer en de transitie van intensieve
landbouw naar natuurinclusief grondgebruik haalbaar te maken.

•

Wij willen mensen laten genieten van - én zelf bijdragen aan - de
(nieuwe) natuur die zo ontstaat en wordt behouden.

•

hide&b. staat voor een unieke ervaring, om letterlijk te ‘aarden’ en
opnieuw op te laden, tijdens een verblijf in één van onze stijlvolle
cabins, op bijzondere locaties in het groen. En om zo tegelijkertijd een
betekenisvolle bijdrage te leveren aan het gezonder maken van de
aarde….

‘gronden voor gezonde grond’

startmotor voor biodiversiteitsherstel
Herstel van biodiversiteit is één van de grootste opgaven van onze tijd. Tegelijkertijd bestaat bijna 70% van ons land uit
intensief bewerkte landbouwgrond. Dit gaat juist ten koste van biodiversiteit, bodem- lucht- en waterkwaliteit. Hier ligt dus een
enorme kans voor biodiversiteitsherstel, welke door iedereen wordt erkend.
Echter, de transformatie van intensieve landbouw naar rendabele en regeneratieve vormen van natuurinclusief grondgebruik
duurt lang (ca. 8-10 jaar) en is kostbaar. Dit is een belangrijke reden dat deze landbouwtransitie maar langzaam op gang komt.
hide&b helpt landgoedeigenaren, boeren en overheden om de omschakeling naar natuur en natuurinclusieve landbouw
haalbaar te maken.
Wij doen dit middels het (tijdelijk) verhuren van stijlvolle duurzame recreatie cabins, aan de rand van gebieden die worden
getransfomeerd.
Wij regelen hiervoor alles, van ontwerp, vergunningen, investering en plaatsing tot verhuur, onderhoud en uiteindelijk ook
weer verwijderen van de cabins.

waarom?

Extensief, ecologisch & tijdelijk
De uitgangspunten voor een hide&b. project zijn:
lage dichtheid: 3-15 cabins per perceel, geplaatst op grote afstand van elkaar;
geen verstoring landbouwactiviteiten: cabins fysiek gescheiden van landbouwgrond, bijv. in
een smalle ‘ecologische strook’ langs de rand van het betreffende perceel;
tijdelijkheid: de cabins dienen in principe ter ondersteuning van de transitieperiode
(8-10 jaar), daarna worden ze verwijderd.
onafhankelijk van voorzieningen: indien aanwezig kunnen de cabins worden aangesloten op
nutsvoorzieningen, maar het is ook mogelijk de cabins volledig ‘off grid’ te realiseren.

flexibiliteit: de cabins zijn volledig modulair en kunnen worden geplaatst, verplaatst en
verwijderd binnen een dag.
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circulair
natuurlijke materialen
energie neutral
stijlvol
duurzaam
modulair
minimalistisch
off-grid (optioneel)
ca. 30m2
te plaatsen (en verwijderen) in één dag
17 ton CO2 opslag per cabin
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Referentiebeelden - cabins in de natuur in binnen- en buitenland

Commerciële propositie - grondeigenaar
De commerciële propositie op hoofdlijnen voor de grondeigenaar is als volgt:
• In ruil voor het ter beschikking stellen van een plek voor de plaatsing en verhuur van een hide&b. cabin, ontvangt
de betreffende grondeigenaar een jaarlijkse bijdrage.
• Deze bijdrage is bedoeld ter ondersteuning van een natuurinclusieve transformatie, of het in stand houden van een
natuurinclusieve onderneming, ter plaatse (of in de directe omgeving) van de cabins.
• hide&b is verantwoordelijk voor alle aan het project gerelateerde investeringen (planvorming, cabin, plaatsing, etc.);

• Voor de vergoeding (welke de vorm kan hebben van ‘pacht’ of een ‘gebruiksvergoeding’, of anderszins) bestaan twee
mogelijkheden:
Optie 1: een variabel bedrag, zijnde 12% van de verhuurinkomsten van de cabins. Dit kan naar verwachting
uitkomen op €6.000 - €8.000, afhankelijk van de locatie en het succes, maar zou dus ook lager kunnen
zijn. In dit scenario neemt de grondeigenaar enig ondernemingsrisico, samen met hide&b
Optie 2: een gegarandeerd bedrag van €5.000 per jaar (+inflatie)
• In aanvulling op de genoemde jaarlijkse vergoeding kan de grondeigenaar opteren om de ‘housekeeping’
(schoonmaak en vervangen beddengoed bij wisselen gasten) te verrichten, conform de richtlijnen van hide&b. De
vergoeding hiervoor kan oplopen tot nog eens €3.000 – €4.000 per cabin per jaar.
Naast de propositie als uitsluitend ontvanger van de vergoeding voor het gebruik van de grond, bestaat ook de
mogelijkheid voor de grondeigenaar om mee te investeren in de cabins. In dat geval kan de grondeigenaar ook profiteren
van een rendement op de investering in de cabins. Mocht hier interesse in bestaan, kan dit nader worden besproken.

