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Geadopteerd door:
Marente Hupkes

De groene onderneming
verbindt cultuur met natuur
De druk op het landelijke gebied is groot. Steeds meer niet-landbouwsectoren claimen een plaats, zoals woningbouw, verkeer en vervoer,
recreatie, industrie en waterberging. Als de agrarisch ondernemer wil
overleven, moet hij de bakens verzetten en nieuwe markten aanboren.
Dit proces is al lange tijd aan de gang, want de ondernemer op het
platteland is al lang niet meer alleen boer. Naast de productie van
voedsel heeft de agrarische onderneming tegenwoordig ook andere
functies zoals zorg, educatie, recreatie of natuurbeheer.

Om invulling te geven aan de groene onderneming is een professionaliseringsslag gewenst. Agrarische ondernemers kunnen wat dit betreft
veel leren van en de MKB-sector. Hiernaast is een versterking van het
netwerk van bestaande groene ondernemingen gewenst, waarvan
enkele als voorbeeldbedrijf kunnen dienen. Partnerschap is essentieel
voor het welslagen van een groene onderneming en het runnen ervan
stelt speciﬁeke eisen aan de ondernemer.

Melkveehoudster Marente Hupkes is ervan overtuigd dat er voor veel
bedrijven kansen liggen. Zelf ontplooit ze op haar bedrijf al heel wat
activiteiten. Deze activiteiten zijn professioneel van opzet en generen
nieuwe arbeidsplaatsen. Daarbij plaatst zij de boerderij en de koe als
kern van al haar activiteiten.
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Marente Hupkes:
‘Een boerderij biedt meer dan voedselproductie’

Duurzame
ontwikkelingen

Marente Hupkes-Bouman brengt een bewustwordingsproces op
gang dat bijdraagt aan duurzame ontwikkelingen. ‘Topkwaliteit leveren tegen wereldmarktprijs is een doodlopende weg. De sector is een
economische activiteit die niet in balans is met sociale en ecologische
aspecten waardoor niet duurzaam. Een boerderij heeft veel meer te
bieden dan alleen voedselproductie. Het is dé plaats om belevend te
leren. Op de boerderij kun je ruiken, voelen, horen en zien vandaar dat
mensen uit zorginstellingen geprikkeld worden en een ﬁjne dagbesteding of nieuwe toekomstperspectieven vinden. Deze natuurlijke
omgeving rondom de boerderij verbindt cultuur met natuur, onze
gemaakte wereld met de natuurlijke levensprocessen.

‘Vroeger was de landbouw het groene front. Nu is er het groene front én de
landbouw. Veel boeren vinden dit bedreigend en zien hierdoor niet welke
kansen ze zouden kunnen benutten.’
(Jan Kuks)

Oorspronkelijke activiteiten

Vo orb eeld
bedrijf

Als het aan Marente ligt, zullen vijf voorbeeldbedrijven Groene onderneming de verschillende functies de komende jaren uitdragen en
promoten. ‘Zo is de agrarische sector weer verbonden met de samenleving’, aldus de melkveehoudster. ‘Het moeten uniform herkenbare
bedrijven zijn, die boeren inspireren, informeren en stimuleren om
zelf te beginnen. Op zo’n voorbeeldbedrijf zouden boeren ook geschoold kunnen worden in de activiteit die daar in praktijk wordt
gebracht. Ik denk aan een voorbeeldbedrijf waarin de zorg voor
mensen centraal staat, een voorbeeldbedrijf dat zich speciﬁek bezighoudt met natuurbeheer en waterberging, de zogenoemde groene
en blauwe diensten, en een voorbeeldbedrijf dat zich speciﬁek met
educatie bezighoudt. Maar voor alles zullen het boerderijen zijn, dat
is het uitgangspunt. Op de boerderij draait het om geboorte en dood,
zaaien en oogsten.

Duurzaam ondernemen betekent niet alleen rekening houden met
het milieu en het landschap, aldus Marente. ‘Er is nu veel stille arbeid
in de sector. Arbeid die niet betaald wordt. Niet door meer te produceren, maar door in te spelen op de wensen van de maatschappij, zal
deze arbeid worden gewaardeerd en betaald.’
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Maatschappelijk verantwoord

Micro
interview

‘Tijdens het bespreken van de ideeën hebben we regelmatig geconstateerd dat wet- en regelgeving de uitwerking van veel plannen in
de weg staat. Gelukkig maken ook mensen van het ministerie van
Landbouw deel uit van de coalitie. Juist het ministerie moet voorwaarden scheppen om een duurzame en maatschappelijk verantwoorde landbouw te creëren.’
(Jan Willem Bot)

‘Dat de landbouw zich moet richten op de wensen van de maatschappij, is volkomen logisch.
Een aannemer bouwt ook niet meer het huis dat hij twintig jaar geleden neerzette.’
(Harrie Boomkamp)

Wie spelen een rol?
Partners
• Natuurorganisaties (GMF)
• Onderwijs (AOC + basisschool)
• Eduboeren
• Organisaties in toerisme
• Retail / afnemers
• Zorginstellingen

Markt
• basisscholen
• Recreanten
• Zorginstellingen
• Bedrijfsleven

Randvoorwaarden

IDEE

• Wet- en regelgeving
• Hygiëne
• Laten zien wat er te doen is
• Geloofwaardig, praktisch
uitvoerbaar

Groene onderneming
Combinatie van voedselproductie,
onderwijs, zorg, recreatie & natuur.

Financiering
• Waterschap
• Gemeente
• Provincie
• LNV
• natuurorganisaties
• Europa
• Privaat

Producent van natuurlijke
vitaminen

Gebruikers/deelnemers
• (Club van) Groene ondernemers
• Boeren die onderwijs, zorg,
recreatie, natuur bieden
• Regionale instanties voor
plattelandsontwikkeling

Wie maak je blij
• Iedereen, die belangrijk vindt dat
de duurzaamheid van het leven
verbetert

De groene onderneming [ 3 ]
verbindt cultuur met natuur

pt
ce

4

con

Pilot Project voorbeeldbedrijf Groene Onderneming

Ver volg
Tr a j e c t

Het projectidee is genomineerd voor de stimuleringsprijs voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2003 en heeft de innovatie
prijs voor educatieboerderij 2003 ontvangen.
Er wordt samengewerkt tussen het ministerie van Landbouw, het
ministerie van Onderwijs en het ministerie van Welzijn op landelijk
niveau en samengewerkt tussen organisaties op regionaal niveau.

‘Natuurlijk, we willen vandaag graag een boterham verdienen, maar daarvoor
mogen we de bronnen van deze wereld niet vernielen en opmaken. Die moeten
behouden blijven voor de generaties die na ons komen, en voor de planten en
dieren die ervan leven.’
(Jo van Balkom)

De groene onderneming bestaat uit een managementteam van
5 managers uit de 5 sectoren waarbij iedere manager dat doet waar
hij/zij goed in is. De boerderij staat centraal als gezonde leef-leerwerkplek. Hierbij past een gedegen ondernemersgeest met passie
voor de zaak.

‘Nieuwe groene economie’, noemt Marente hun tweede, derde en
vierde tak. ‘Boeren hebben goud in handen; ze wonen op een A-locatie,
zien vanuit hun huis de zon ondergaan, hebben interactie met het
vee en snuiven de lucht van vers gemaaid gras op. Dat moeten ze tot
waarde brengen.’
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