
 
 
In een gehavend Euregiotuinen pitchen IT-studenten van Scalda hun idee voor de invulling 
van het terrein. Hier is tweedejaars Justin Vermeule aan het woord over zijn idee voor een 
Oostburgse theeplantage. © Anne Hana 
 
Een draaiende bar? Een boerenmarkt? Een Zeeuwse theeplantage? 
Studenten opperen ideeën voor invulling Euregiotuinen Oostburg 

OOSTBURG -  Om Scalda-studenten te leren wat erbij komt kijken om 
een eigen bedrijf te beginnen, mochten ze ideeën presenteren voor 
een mooie, fictieve, invulling van Euregiotuinen. 
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Onder de noemer Goed Idee Lab poogt Scalda manieren te vinden jongeren na hun 
studie in Zeeland te houden. ,,Een van die manieren is hen de fijne kneepjes van het 
ondernemerschap te leren. Zo leren ze hun ideeën om te zetten in een mooi product 
of een goede dienst, waar zijzelf én hopelijk Zeeland profijt van kunnen hebben", 
zegt Scalda-docent Heinrich Bierman. 
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Scalda werkt hierbij samen met een groep enthousiaste ondernemers, zoals ook Eric 
van Damme, ontwikkelaar van (Eu)Regiotuinen in Oostburg, Land & Hand en Twigt-
Om. De studenten was gevraagd een idee te ontwikkelen voor een bedrijf in Zeeland, 
als dat een mooie invulling zou kunnen zijn voor het terrein van Euregiotuinen, dan 
was dat heel mooi meegenomen. Een kleine twintig ideeën kwamen op tafel: van een 
roterende bar tot een Oostburgse theeplantage.  

Een soort Dragons’ Den 

Van Damme wil maar meteen duidelijk zijn: ,,Hoe prachtig al die ideeën ook zijn, het 
wil níet zeggen dat we dat ook daadwerkelijk gaan doen in het toekomstige 
Regiotuinen! Maar ik was echt onder de indruk! Die studenten hebben serieus hun 
best gedaan!” Ze mochten hun ideeën dan ook pitchen bij Van Damme, in het (door 
vandalisme al jaren) gehavende paviljoen van Euregiotuinen. Ook andere Scalda-
docenten/coaches waren hierbij aanwezig zoals ook initiatiefnemer Danny Esseling. 
Spreken in het openbaar en dan ook nog eens een heel plan ontvouwen en anderen 
daar enthousiast voor maken, is best spannend. De opzet leek op het tv-programma 
Dragons’ Den, waar ondernemers hun bedrijfsidee kunnen pitchen voor 
investeerders. 

Bijkomen als je overspannen bent 

De ideeën waren heel divers. Zo presenteerde Sjors Thilleman zijn idee voor een 
Zen-huis. Bierman: ,,Waar mensen die overspannen zijn, kunnen bijkomen.” Kevin 
Koopman had juist het idee om het terrein te bestemmen voor tiny houses. Ook het 
idee voor enorme buitenkeuken kwam voorbij en Mex van den Oever vond 
Euregiotuinen wel geschikt om er het wonderplantje Aloë vera te verbouwen. 

In Nederland kun je ook thee verbouwen! Het zou voor Oostburg dus best een 
trekker kunnen zijn! 

Justin Vermeule, Scalda-student met idee voor Euregiotuinen 

Vijftigduizend theeplantjes 

Ongeveer zo'n idee had Vlissinger Justin Vermeule (26) ook. Hij stelde voor op het 
terrein van Euregiotuinen thee te gaan verbouwen en dat in het paviljoen te 
verwerken tot matcha, poeder van groene thee, gezond en tegenwoordig heel erg 
‘in’. ,,Ik had me eens verdiept in thee en zo kwam ik erachter dat je dat ook in 
Nederland thee kunt verbouwen. In Brabant is de enige Nederlandse theeplantage. 



Het zou voor Oostburg dus best een trekker kunnen zijn! Ik heb laten uitrekenen dat 
we op het terrein van Euregiotuinen vijftigduizend theeplantjes zouden kunnen 
planten. Nou, dan zijn we een heel eind op weg. In het paviljoen een proeverij erbij, 
mogelijkheden voor workshops en een verkooppunt voor de matcha en dan lijkt me 
dat een prachtig bedrijf.” 

‘Altijd handig voor later’ 

Als vervolgstap kunnen een paar van bedrijfsideeën van de studenten verder 
uitgewerkt worden met hulp van hogeschool HZ. Of Vermeule zijn bedrijfsidee ook 
echt wil uitvoeren, of dat nou bij Euregiotuinen is of niet, weet hij nog niet zeker. 
,,Maar het is in ieder geval wel heel interessant om te leren wat er allemaal bij komt 
kijken om een eigen, succesvol bedrijf op te zetten. Dat is altijd handig voor later.” 

Omdat het heel lekker gaat met het Scalda-project, wordt nu ook gekeken of ook 
samenwerking gezocht kan worden met de Hulster welzijnsinstelling Hulst voor 
Elkaar. Bierman: ,,We willen bekijken hoe we jongeren in Hulst en omstreken kunnen 
helpen mooie plannen te bedenken die omgezet kunnen worden in een bedrijfsplan.” 
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