Zorg en onderwijs verrijken recreatie
‘Bij Buitengoed de Panoven komen mensen uit drie verschillende hoeken bij elkaar
die elkaar nog niet kennen: zorg, onderwijs en recreatie. Het innovatieve zit in het
proces van samenwerking. Andere bedrijven kunnen ervan leren en er hun voordeel
mee doen’, zegt Marien Borgstein van het LEI.
Borgstein is als projectregisseur gestationeerd bij de Stichting Innovatie Recreatie &
Ruimte (STIRR), waarin zeven bedrijven nieuwe
manieren zoeken om bij te dragen aan landschappelijke kwaliteit. De Panoven is één van
de projecten die financiering kreeg via het
Innovatieprogramma Recreatie en Ruimte.
Het is een cultuurhistorisch erfgoed met een
gerenoveerde steenfabriek bij Zevenaar.
Recreanten kunnen er overnachten en kennismaken met de historie van het erfgoed, die is
verbonden met het omringende landschap van
dijk en rivier waar vroeger de klei gewonnen
werd.
Na een haalbaarheidsonderzoek kreeg het bedrijf eind 2010 ruim drie ton subsidie uit de

financieringsregeling SBIR voor mkb-innovaties,
om een aantal in het landschap passende
recreatie-units op het terrein te ontwikkelen
en het proces te ondersteunen waarin zorg,
onderwijs en recreatie bij elkaar komen. In de
huisjes kunnen naast recreanten ook jongeren terecht die tijdelijk behoefte hebben aan
begeleid wonen en leren. Verder komen er op
het bedrijf leerlingen van groene mbo’s, voor
bijvoorbeeld lessen in landschapsonderhoud.
Borgstein: ‘Het mooie is dat de leerlingen op
de Panoven veel meer kunnen leren dan groenonderhoud alleen.’ Ze doen namelijk ook ervaring op met zorglandbouw en recreatie.
Andersom is het ook een voordeel voor de
zorgjongeren, dat ze in aanraking komen met

die leerlingen en met recreanten. Dat schept
verantwoordelijkheden en helpt ze weer integreren in de samenleving.
Borgstein vindt het project interessant omdat
er drie verschillende bloedgroepen bij elkaar
komen. ‘Ook EL&I en externe financiers zien
dat.’ Naast de subsidie kwam er financiering
van externe financiers voor de innovatie.
Borgstein: ‘Dit soort innovatie kan ook voor
andere recreatiebedrijven en landgoederen
inkomsten opleveren die nodig zijn voor investeringen in het landschap. De lessen die we in
dit soort projecten leren leggen we vast in
best practices en delen we in bijeenkomsten
met ondernemers.’
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Multifunctionele landbouw verbetert platteland
De multifunctionele landbouw groeit.
Tussen 2007 en 2009 steeg de totale
jaarlijkse omzet met bijna dertig procent.
‘Maar de maatschappelijke impact van de
multifunctionele landbouw is groter dan
alleen de extra omzet op individuele
bedrijven’, zegt Esther Veen van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO).
PPO en LEI deden in 2010 verschillende studies naar de omvang, omzet en impact van
de multifunctionele landbouw in Nederland.
Belangrijkste onderdeel was een schatting van
de omzet van multifunctionele bedrijven. Na
een nulmeting in 2007 volgde in 2009 de éénmeting. De totale omzet van zorgboerderijen,
agrarische kinderopvang, boerderijverkoop,
recreatie en toerisme, agrarisch natuurbeheer
en boerderijeducatie was in 2009 ongeveer
28 procent hoger dan in 2007, en steeg van
322 miljoen naar 411 miljoen euro. Het aantal
multifunctionele bedrijven bleef ongeveer gelijk.
De multifunctionele landbouw voegt echter
meer toe aan het platteland dan alleen een
grotere omzet voor de individuele bedrijven.
Dat laat een studie zien naar de impact van
multifunctionele bedrijven op hun omgeving.
Veen deed daarvoor een literatuuronderzoek
en enquêteerde 125 bedrijven. ‘De multifunctionele landbouw draagt bij aan de leefbaarheid
van het platteland’, concludeert ze. Bedrijven

K
 inderopvang op de boerderij. Tussen 2007 en 2009 groeide de niet-agrarische omzet van boeren van
322 miljoen naar 411 miljoen euro.

met een camping, een winkel of een zorgfunctie ontvangen veel burgers op het erf. Ook
hebben ze veel contacten met bedrijven in de
buurt en kopen daar soms in. Ze dragen daardoor bij aan de lokale bedrijvigheid en leefbaarheid.
Voor multifunctionele bedrijven bleek het
bovendien vaak vanzelfsprekend om aan
natuurbeheer te doen, omdat een groene omgeving recreanten of klanten trekt. Veen: ‘Verschillende takken van multifunctionele landbouw versterken elkaar dus.’ Ondernemers
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blijken bovendien meer plezier in hun werk te
hebben dan voor de verbreding van hun bedrijf,
en ze verwachten makkelijker een opvolger te
vinden. Verbreding levert vooral vrouwen meer
werk op.
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