De rol van Waardewerken voor
multifunctionele landbouw
Het waren allemaal pioniers. Ieder voor zich had een prachtig
bedrijf neergezet waar ze een vorm van multifunctionele
landbouw combineerden met een agrarische tak. Knelpunten
die ze op hun eigen bedrijf tegenkwamen losten ze creatief
op. Toch stak het wel, dat ze zo weinig steun ondervonden
van hun omgeving of van de overheid. Ze wilden graag een
volwaardige sector zijn binnen de landbouw. Met ondersteuning van Wageningen UR vormden ze het Kennisnetwerk
Multifunctionele Landbouw, dat later de naam Waardewerken
kreeg. Hun bedrijven bevonden zich alle in de inventiefase.
Met het netwerk brak snel een nieuwe fase aan: de Waarde-
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door verschillende partijen aan elkaar te verbinden.

diverse soorten netwerken, maar kijken natuurlijk kritisch naar elk
netwerk. Lastig is ook dat je bij netwerken die gericht zijn op
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innovatie niet zeker weet of er wat uit gaat komen. Maar door te

Betekent dat dat de onderzochte netwerken diverser moeten
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