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Ondernemersdagen multifunctionele landbouw bieden inspiratie

‘Kleine ondernemers platteland
moeten krachten bundelen’
Wilma Haket, de exploitant van Kasteel
Nienoord, waar de ondernemersdag
gehouden werd, richtte zich bij aanvang
van het evenement ook als inhoudelijk
betrokkene tot de aanwezigen. Ze roept de
ondernemers op de krachten te bundelen.
Haket is met chef-kok Bert Breuker exploitant van Restaurant-Brasserie Kasteel
Nienoord en eigenaar van het topcateringbedrijf Delisjeu. ‘Wij willen graag meer
streekproducten aanbieden aan onze klanten, maar het kost te veel tijd en energie
om afspraken te maken met individuele
ondernemers. Het zou erg handig zijn als
er bijvoorbeeld een website zou zijn waar
streekproducten besteld kunnen worden,
gecombineerd met marketing- en salesactiviteiten en een distributienetwerk’, zei
Haket op de goedbezochte ondernemersdag.
De ondernemersdagen worden in meederde regio’s georganiseerd door de Taskforce
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Multifunctionele Landbouw, de Limburgse Land- en tuinbouwbond, ZLTO, LTO
Noord en Wageningen UR, en zijn bedoeld
voor ondernemers in de multifunctionele
landbouw om ervaringen uit te wisselen
en ideeën op te doen. Het programma aan
lezingen en workshops in Leek trok ruim
honderd bezoekers.
Maarten Fischer van de Taskforce Multifunctionele Landbouw: ‘Het concept
achter deze bijeenkomsten is het bieden
van praktische handvatten en ideeën
voor verdere professionalisering. Zo is er
onder andere de gelegenheid om streekproducten van huis mee te nemen en te
laten beoordelen door een verpakkingsdeskundige of iemand die gespecialiseerd
is in concepten.’ Een van de ondernemers
die hiervan gebruikmaakte, was Bernard
Roosendaal van Natuurslagerij Roosendaal uit Drachtstercompagnie. ‘Ik vond
het motiverend om medeproducenten van

streekproducten te spreken en ik heb interessante contacten in de horeca opgedaan.
In slagerstermen sneed het mes voor mij
dus aan twee kanten’, aldus Roosendaal.
Een van de sprekers op de dag was horecaondernemer Harald Droste. Hij exploiteert
in samenwerking met boeren drie boerderijlodges in Twente, in oude schuren of
stallen. ‘Mensen zijn op zoek naar echtheid en daar spelen we met de authentieke
architectuur van de boerderijlodges op in’,
vertelt hij. Maar de aantrekkingskracht zit
‘m soms ook in heel kleine dingen. ‘Een
van de boeren had een ouderwetse, bruine
plakstrip opgehangen om vliegen te vangen.
Als horecaondernemer word ik daar niet blij
van, maar de gasten vonden het geweldig.’
De ondernemersdag bood de deelnemers
ook de mogelijkheid inspiratie op te doen in
twee workshoprondes, over onder andere
sterke streekproducten, innovatie in recreatie en ondernemerschap.

Ondernemers in de multifunctionele landbouw hebben goud in handen; rust, ruimte, geborgenheid en
authenticiteit. ‘De kunst is alleen om de kleinschalige aanpak te bundelen met andere kleine plattelandsondernemers, om de opbrengsten in de verbrede landbouw te verhogen.’ Met die boodschap opende
Jannie Lamberts, portefeuillehouder verbreding bij LTO Noord, de ondernemersdag multifunctionele
landbouw op 26 januari in Kasteel Nienoord in Leek.

Willem van Engelhoven, een gepassioneerde ondernemer uit Leusden, deed aan veel
workshops mee. Hij is met zijn vrouw Ria
sinds 2007 eigenaar van een monumentale boerderij in Schoonhoven, die hij heeft
omgetoverd tot een plaats waar mensen
de huidige maatschappij een dagje achter
zich kunnen laten, en honderd jaar terug
in de tijd kunnen leven. ‘Gewoon even
leven zonder horloge’, zegt een bevlogen
Van Engelhoven, die zich ergert aan de
consumptiemaatschappij. ‘Mensen hebben
tegenwoordig veel minder contact met
elkaar en als er een keer een goed gesprek
ontstaat, zegt een van de gesprekspartners
al snel dat hij weer verder moet.’ Begin
2007 vond van Engelhoven na vijf jaar
zoeken en driehonderd locaties bekijken,
de perfecte boerderij in Schoonhoven,
om zijn ondernemersplannen te verwezenlijken. Een boerderij uit 1828 waar al
veertig jaar niets aan is gedaan, met zes

hectare grond en een ruime schuur. ‘We
wisten niet waar we aan begonnen, voor
elk raampje en elke kwaststreek heb je
een vergunning nodig’, vertelt hij. Eind
2007 gaat hij na een grondige renovatie
met zijn bedrijf van start. Ondanks veel
sympathie voor het idee, loopt het op zijn
bedrijf nog geen storm. ‘Mensen moeten
ons nog vinden.’ Van Engelhoven was
aanwezig op de ondernemersdag om met
gelijkgestemden te praten en om zich te
laten inspireren. ‘Het geheel was goed
georganiseerd en omdat we samen waren
hebben we alle workshops kunnen volgen.
We hebben veel informatie gekregen en
contact gelegd met de gebiedsmakelaar.’
Al met al kijkt Fischer terug op een geslaagde ondernemersdag. Hij denkt dat de
multifunctionele landbouw ondanks de
economisch wat mindere tijden nog steeds
volop kansen heeft om te groeien. ‘Mensen geven nu minder geld uit aan verre

vakanties en auto’s. Daar staat tegenover
dat uit recent onderzoek blijkt dat de
multifunctionele landbouw uitstekend
inspeelt op de groeiende behoefte van
consumenten aan kwaliteitsproducten
en -diensten van dichtbij huis. Dat legt
de basis voor een gezond rendement in
multifunctionele landbouw.’

Multifunctionele landbouw kan van groot
belang zijn voor de sociaal-economische
ontwikkeling van een gebied.
De Taskforce Multifunctionele Landbouw wil
de multifunctionele landbouw stimuleren als
motor van een veelzijdig platteland.
www.multifunctionelelandbouw.nl
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