De landbouw en het platteland staan voor grote veranderingen. Door maatschappelijke
ontwikkelingen zoals ruimte voor natuur, recreatie en waterberging verschuift de functie van het
platteland van hoofdzakelijk voedselproductie naar een multifunctionele landbouw.

Kennisnetwerk multifunctionele landbouw

Veranderende behoeften van de samenleving hebben een grote invloed op het platteland en op de
landbouw. Er worden andere eisen gesteld op het gebied van voedselveiligheid, natuur, landschap,
milieu en dierwelzijn. De economische waarde van het platteland verschuift naar landbouwproductie in
combinatie met tal van maatschappelijke functies: multifunctionele landbouw.
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Landbouw in samenwerking met natuur
Landbouw is meer dan voedselproductie, ze is
ook drager van natuur en cultuur. Dat is het uitgangspunt van Piet van IJzendoorn en Marja
Molenaar. Sinds 1981 brengen zij dit uitgangspunt in praktijk op hun biologisch-dynamisch
bedrijf Zonnehoeve in Zeewolde (Flevoland), een
gemengd bedrijf met veeteelt (paarden en melkveehouderij), akkerbouw, een bakkerij waar van
eigen tarwe brood gebakken wordt met Demeteren EKO-keurmerk, en drie gezinshuizen met
twaalf uit huis geplaatste jongeren. Zonnehoeve
biedt circa 20 mensen een inkomen.

Colofon
Het Kennisnetwerk Multifunctionele
Landbouw is onderdeel van het
LNV-onderzoeksprogramma 400-V
Multifunctionele Bedrijfssystemen
en wordt uitgevoerd onder auspiciën van Praktijkonderzoek van de
Animal Sciences Group en het
Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving sector Akkerbouw,
Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten, beiden gevestigd in
Lelystad en deel uitmakend van
Wageningen UR.

Piet van IJzendoorn: ‘Biologische
landbouw is voor ons het meest
logische, want biologische landbouw
is een vorm van landbouw waarin je
samenwerkt met de natuur. Vroeger
was multifunctionele landbouw een
vanzelfsprekendheid, nu niet meer.
Dat willen we er weer in brengen.
Want de landbouw heeft de mens
veel te bieden, speciaal ook de
jongeren. Zij vinden in de landbouw
en in het leven op de boerderij de
basis van het leven. Dit geeft inhoud
en motivatie. Naast de zorgboerderij
werken we aan natuurbeheer. We
doen hierbij veel in samenwerking
met Staatsbosbeheer en het
Flevolandschap. Natuurbeheer is iets
dat goed bij de landbouw past. Wat
mij betreft is natuur een basisvoorwaarde die landbouw mogelijk maakt
en is landbouw een basis voor
waardevolle natuur.
Ik hoop dat het kennisnetwerk de
processen die nodig zijn om
multifunctionele landbouw verder te
ontwikkelen kan ondersteunen.
Daarnaast: de politiek zal meer

Projectleiding
Catharinus Wierda,
Praktijkonderzoek van de Animal
Sciences Group, Wageningen UR,
tel. 0320 293 455, email:
Catharinus.Wierda@wur.nl
Financiering en deelnemers
Kennisnetwerk Multifunctionele
Landbouw wordt gefinancierd door
LNV en staat nadrukkelijk open
voor aansluiting en samenwerking
met ondernemers, organisaties,
en netwerken die zich richten op
innovatie, verbreding en multifunctionaliteit van de Nederlandse landbouw. Het netwerk wil een platform zijn voor uitwisseling van kennis tussen praktijk, onderzoek en
beleid en bijdragen aan de verdere
ontwikkeling en implementatie van
innovaties op praktijkbedrijven.
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gevoel moeten krijgen voor innoverende ondernemers, want de
randvoorwaarden waarbinnen we
onze werkwijze in praktijk moeten
brengen zijn niet altijd even plezierig.’

Meer informatie
Marleen Braker
tel. 0320 293 393
email: marleen.braker@wur.nl
Praktijkonderzoek van de Animal
Sciences Group, Wageningen UR,
Postbus 2176, 8200 AC Lelystad

