MANIFEST

VEELZIJDIG PLATTELAND!
het platteland heeft u zoveel méér te bieden

Het aanbod en de afzet van streekproducten is in Nederland
beperkt. Tegelijkertijd vindt er momenteel in onze maatschappij juist een herwaardering plaats van de (regionale)
eetcultuur. Kookprogramma’s op de televisie zijn
populair, ‘vergeten’ producten doen het goed
en er komt steeds meer belangstelling voor
de zogeheten Slow Food-beweging.

Stimuleer de ontwikkeling en de afzet van
veel nieuwe onderscheidende
kwaliteitsproducten van het platteland.

Het combineren van een regionale identiteit met pure smaakbeleving biedt daarom
grote mogelijkheden om streekproducten
van het platteland een impuls te geven.

lekkere
streekproducten

Opschaling en professionalisering zijn nodig
om deze kwaliteitsproducten ook voor het grote
publiek toegankelijk te maken. Daarom is samenwerking
noodzakelijk tussen producenten, ketenpartijen en
afzetkanalen.
Mensen voelen zich gelukkiger en gezonder in mooie omgevingen. Wie geniet er niet van kleurrijke tulpenvelden, akkerbouwpercelen met rijke bloemenranden en natuurstroken, structuurrijke veenweidelandschappen
en romantische beekdalen?
Bewoners en recreanten - maar eigenlijk
de hele samenleving - hebben er dan ook
baat bij dat de mooie, karakteristieke cultuurlandschappen in Nederland behouden blijven. Deze landschappen moeten
zich verder ontwikkelen tot een uitnodigende en toegankelijke groene omgeving met
grote natuurwaarde en biodiversiteit. Zeker
nabij de grote steden. Ze kunnen vitaal blijven via
agrarisch natuur- en landschapsbeheer en door
samenwerking met natuur- en landschapsorganisaties
en -beheerders.

Stimuleer de samenwerking tussen de
reguliere- en plattelandstoeristische
sectoren en ontwikkel consumentgerichte
arrangementen.

gevarieerde landschappen

meer te beleven

Wandelwegen, fietspaden en vele routes voor kano’s, skeelers en paardrijders doorsnijden het prachtige Nederlandse
landschap. Er zijn fantastische kleinschalige overnachtingplaatsen, bed&breakfast-plekken en
andere leuke arrangementen op campings.
Op het platteland valt er veel te beleven.
Maar het kan nog spannender en de activiteiten zouden meer gebundeld moeten
worden. Nu moet de toerist vaak zelf zijn
eigen vakanties en dagjes-uit
samenstellen.
Door samen te werken kunnen nieuwe arrangementen en onverwachte combinaties tot
stand komen tussen agro-toerisme, horeca,
attractie- en vakantieparken.

Patiënten en cliënten blijken veel baat te hebben bij kleinschalige zorg in een rustige en groene omgeving. Juist het contact
met de natuur, de aarde, de dieren en de productie van
voedsel op zorgboerderijen draagt bij aan het
herstel van gezondheid en het hervinden van
eigenwaarde. Medeverantwoordelijkheid
voor de bedrijfsvoering en de waardering
daarvoor doen hen geweldig goed.
Deze vorm van kleinschalige zorg past
uitstekend in het streven van de zorgsector naar het herstel van de menselijke
maat met een goede balans tussen efficiëntie en effectiviteit. Bovendien zoekt de
zorgsector naar beter contact tussen zorg,
patiënt/cliënt en de rest van de maatschappij.
Dit geldt ook voor kinderopvang. Bijkomend maatschappelijk voordeel is dat de kosten van de zorg via deze
arrangementen op het platteland lager uitvallen.

Stimuleer het herstel van het contact
tussen burger en platteland. Zorg dat
kinderen tijdens hun schoolperiode
meerdere keren op een boerderij komen
met educatieve programma’s.

Stimuleer de verdere
ontwikkeling van kleinschalige
zorg door zorgboerderijen,
nieuwe samenwerkingsverbanden en arrangementen met
zorgvragers.

heilzame omgeving

De moderne mens is van zijn voedsel vervreemd. Er bestaat
nauwelijks contact tussen producent en consument. Wat gezond voedsel is en hoe je het klaar maakt is bij velen
niet meer bekend. Kinderen weten niet te vertellen waar hun eten nu vandaan komt.
Sommige scholen beginnen daarom met
smaaklessen om deze kennis door te geven. Maar het ligt veel meer voor de hand
om het platteland en de boerderij zelf te
benutten als een unieke leeromgeving.
Daarbij gaat het niet alleen om het leren
over voedsel en voedselproductie; ook voor
lessen als natuurbeheer, milieu en cultuurhistorie is een boerderij uitermate geschikt.

unieke
leeromgeving

Een vitaal platteland is prettig om te wonen en te werken.
Inwoners voelen zich sterker met elkaar betrokken en weten
vaak ook stedelijke bezoekers op een bijzondere
manier te binden. Ondernemers op het Platteland vormen een belangrijke drager van de
regionale economie en het landschap
zoals de burger dat wenst.
Een leefbaar en veelzijdig platteland
vraagt om aanvullende economische
perspectieven. Versterking van het ondernemerschap en het scheppen van goede
randvoorwaarden voor de primaire en de multifunctionele landbouw creëert hiervoor samen
uitstekende kansen en mogelijkheden.

Ontwikkel nieuwe financieringsbronnen
en samenwerkingsverbanden voor
natuur- en landschapsbeheer op basis van
beloning van de natuurprestaties door
plattelandsondernemers.

WERKEN

innovatie & ondernemerschap

Geef ruimte voor ondernemerschap,
stimuleer specifiek plattelandsondernemerschap en zorg voor het
verbreden en verweven van functies
op het platteland.

De ondertekenaars van dit manifest vragen aan politiek en bestuur: Ondersteun de vorming en de activiteiten van een Task Force
Multifunctionele Landbouw voor een veelzijdig en ondernemend platteland. Maak dit veelzijdig platteland tot een speerpunt van het
nieuwe kabinet en van de verschillende provinciale-, grootstedelijke-, en gemeentelijke programma’s op het vlak van gebiedsgericht beleid.

ondernemerschap • marktcreatie • regionale basis • kenniscentrum • www.veelzijdigplatteland.nl

