‘Task force moet ervoor zorgen niet to
Waardewerken is het eerste en dus langstlopende innovatienetwerk van de
Systeeminnovatiesprogramma’s. Wat deze groep van achttien voorlopers in verbrede
landbouw in twee jaar heeft bereikt, hoe ze verder willen en hoe ze aankijken tegen de
nieuwe Task force multifunctionele landbouw, vertellen Piet van IJzendoorn,
Tineke van den Berg en Johan Martens in een rondetafelgesprek.
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Piet van IJzendoorn heeft in Almere een
biologisch melkvee- en akkerbouwbedrijf
met natuurbeheer, jeugdzorg voor
kinderen, een biologische stoeterij en een
bakkerij, die het graan van het bedrijf
verwerkt. De Zonnehoeve omvat 50
hectare grond en heeft veel natuurgrond
in beheer.

Tineke van den Berg runt met haar
man Tom Saat de Stadsboerderij Almere,
een biologisch gemengd bedrijf.
Gemeente Almere levert de akkergronden
en zij beheren de groene ruimte, waar
stedelingen in contact komen met
gewassen en koeien. Op hun erf kunnen
bezoekers in de stal kijken, een praatje
maken of vlees kopen. Er zijn lessen voor
schoolklassen, excursies en andere
publieksactiviteiten.

Johan Martens en zijn vrouw Gerrie
Martens hebben een streekboerderij in
Biezenmortel, de Hemelrijksche Hoeve,
met ouderenzorg, natuurbeheer en
biologische landbouw. In de dagopvang
krijgen ouderen een dagbesteding maar
ze kunnen ook meewerken op de
boerderij. Met natuurbeheer wil Martens
aansluiten op het aangrenzende Nationale
Park.
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