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“Huijbergen is het kennisknooppunt van Nederland en België”. Dat is de mening van Etienne Schoenmakers 
eigenaar van de Vijverhoeve in Huijbergen. In 2002 kocht Schoenmakers De Vijverhoeve aan de Vijverstraat in 
Huijbergen met de bedoeling om er een conferentiecentrum van te maken. Die doelstelling is inmiddels 
geslaagd. Toen Etienne de boerderij kocht was het een bouwval en nu, vier jaar later, is de boerderij weer een 
juweel geworden. De Vijverhoeve is 150 jaar oud en stond vier jaar geleden op instorten. Het koste bloed, 
zweet en tranen om de boerderij weer haar glans van 150 jaar geleden terug te geven maar dit is uiteindelijk 
gelukt.  

Conferentiecentrum 
De hoeve is nu in gebruik als conferentiecentrum voor ondermeer bedrijven en instellingen. “Er zijn al een aantal 
conferenties geweest en de deelnemers waren zeer te spreken over de accommodatie”, vertelt Etienne enthousiast. 
Schoenmakers heeft grote ambities met zijn Vijverhoeve. “Hoewel die plannen inmiddels zijn gerealiseerd, staan we 
nu pas aan het begin”, voegt hij er aan toe. "Etienne ontmoette vorig jaar Huijbergenaar Piet Verdult die bestuurslid 
is van Hover, de Ondernemersvereniging. Hij liep met plannen rond om een team van deskundige mensen samen te 
brengen. Piet wilde die bedrijven op de meest uiteenlopende zaken kunnen adviseren."Een denktank met brede 
kennis.”  Het Kennisknooppunt als platform voor innovaties! Etienne en Piet willen van de Vijverhoeve meer maken 
dan een traditioneel conferentiecentrum. Het tweetal is in contact gekomen met een multinationaal ICT-bedrijf in 
Utrecht wat regelmatig gebruik wil maken van de Vijverhoeve als conferentiecentrum. Dit bedrijf, waarvan Etienne 
de naam nog niet bekend wil maken, plaatst in de Vijverhoeve een breedband communicatienetwerk, met 
geavanceerde draadloze laptops. De deelnemers aan de conferentie kunnen elk moment van de dag met andere 
zakenpartners in de wereld in contact komen.“ Naast videoconferencing is het ook mogelijk de apparatuur in te 
zetten voor andere zaken, zoals strategiesessies of productontwikkeling. Dit is volstrekt uniek”, vertelt Piet. 
“Bovendien is de Vijverhoeve voor mensen uit Nederland en België uitstekend bereikbaar”, zegt Etienne. “Een reisje 
naar Huijbergen betekent dat je niets met files te maken hebt en bovendien ligt Huijbergen veel meer centraal dan 
men denkt”.  
 
Kleinheidswaanzin 
Ook voor andere investeerders liggen er interessante mogelijkheden. Etienne heeft zich de woorden van de Bredase 
burgemeester Peter van de Velde aangetrokken. Die heeft gezegd dat Zuidwest Brabant aan kleinheidswaanzin leidt, 
terwijl er volop potentie is die niet wordt benut zoals de ideale ligging tussen Brussel en Rotterdam. Volgens Piet is 
de Vijverhoeve een ideale omgeving voor kennisuitwisseling. “je zit hier in een rustige omgeving en fraaie natuur. 
Tussen de sessies door kunnen de mensen hier buiten wandelen om tot rust te komen. Het Landgoed de Vijverhoeve is 
16 hectare groot en is puur natuur”, vult Etienne aan. Etienne en Piet verwachten veel van het conferentiecentrum. 
“En daar profiteert de regio en met name Huijbergen van mee”.Onze bezoekers moeten kunnen overnachten en 
moeten van eten voorzien worden. Een aantal Huijbergse bedrijven bieden die mogelijkheden en die kunnen hier 
economisch voordeel uit halen”. Piet en Etienne zijn ervan overtuigd dat Huijbergen door de Vijverhoeve op de kaart 
wordt gezet in Nederland en de Benelux (www.vijverhoeve.com of www.vva-management.com). “In dit 
kennisknooppunt komen drie speerpunten bijeen en dat zijn Kennis, Ruimte en Techniek”, vertelt Piet. Volgens 
Etienne zijn dit geen toekomstplannen meer. “De conferentietrein staat niet alleen op de rails maar is inmiddels ook 
al volop in beweging” vertelt Etienne trots. 
 


