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Doelstelling

De van oorsprong agrarische gemeente Leeuwarderadeel ligt midden in een cultuurhistorisch
interessant gebied met terpen en oude Friese boerderijen. Maar de streek is nog te onbekend
bij het publiek. Gemeente en ondernemers zien kansen. Agrarisch ondernemers oriënteren
zich op multifunctioneel ondernemerschap, met name in de recreatie. Ze zoeken naar nieuwe
initiatieven en toeristische verbeteringen. Ze hebben gevraagd of studenten ondersteuning
kunnen geven bij dit proces.
Daarnaast is op het landgoed Martenastate een nieuwe stichting actief: Stichting
Túnmanswente (tuinmanswoning). Deze stichting heeft als doelstelling: het exploiteren van
een vergaderaccommodatie, bed & breakfast, streekproductenwinkel, toeristisch
informatiepunt en een kwekerij van stinzenflora. Ook deze stichting heeft Nordwin College
verzocht om samen te werken.
In het project gaan agrarische ondernemers uit Leeuwarderadeel samen met Nordwin
College, het Friesland College, de Stichting Túnmanswente en Van Hall Larenstein een
ontwikkeltraject op het gebied van multifunctioneel ondernemerschap, zowel voor
ondernemers als studenten. Daarbij staan recreatie, streekproducten, toerisme, dorps- en
streekontwikkeling centraal. Studenten zijn actief in onderzoek, uitvoering in een authentieke
leeromgeving, de tuinmanswoning van Martenastate.
Doel is het stimuleren en ontwikkelen van multifunctioneel ondernemerschap, zowel bij
bestaande ondernemers als bij toekomstige ondernemers in de regio:
• Het ondersteunen van agrarisch ondernemers in hun transitie naar multifunctioneel
ondernemerschap, zowel individueel als in groepsverband;
• Het ondersteunen van de gemeente Leeuwarderadeel bij het vormgeven van toeristisch en
recreatief beleid;
• Het ontwikkelen van vraaggestuurde cursussen en workshops;
• Het ontwikkelen van een authentieke leeromgeving voor studenten vmbo t/m hbo op het
gebied van multifunctioneel ondernemerschap.

Werkwijze

Plattelandsondernemers werken samen met studenten aan kansen in de Multifunctionele
Landbouw voor de thema’s recreatie, toerisme, streekproducten en dorps- en
streekontwikkeling. Ze werken aan cursussen, promotieactiviteiten, de organisatie van een
(jaarlijks terugkerende) fair en kennen veel overlegmomenten:
• Kennismakingsactiviteit voor ondernemers, ambtenaren, politici, docenten, studenten,
interviews met ondernemers om netwerkwensen in kaart te brengen;
• Vmbo-leerlingen van Nordwin College hebben in een lessencyclus diverse producten
gemaakt met streekproducten;
• Workshops voor een opgericht netwerk van kleinschalige, multifunctionele ondernemers uit
de regio. De Túnmanswente werd uitvalsbasis voor werk aan diverse speerpunten;
• Inrichten toeristisch steunpunt bij de stichting Túnmanswente. Studenten mbo van Nordwin
College en het Friesland College hebben dit steunpunt ingericht met brochures van lokale
en regionale ondernemers;
• Groei en Bloei in alle Staten: Voorjaarsfair ter promotie van de regio, met aandacht voor de
stinzenflora, wordt sinds 2010 jaarlijks georganiseerd met ondernemers op landgoederen
Dekemastate, Doniastate en Martenastate . Studenten hebben een grote rol bij opzet en
uitvoering van dit evenement;
• Gezamenlijke ontwikkeling en uitgifte van een toeristische kaart;
• Arrangementsvorming binnen ondernemersnetwerk (samenwerking tussen de bedrijven).
Als groep aansluiting bij Uytland (VVV Noordwest Fryslân);
• Planmatig advies door studenten Van Hall Larenstein aan bedrijven. Bijvoorbeeld voor De
Trijehoek, een boerderij die logiesaccommodatie inbouwde, of voor De Wynbrekker, een
theeschenkerij en galerie die uitbreidingsmogelijkheden onderzoekt.

Resultaat

Na afsluiting van het project zetten de samenwerkende toeristische ondernemers in de
gemeente Leeuwarderadeel de ontwikkeling van de regio voort en zoeken naar nieuwe
mogelijkheden. Er is een nieuwe VVV-organisatie opgezet waar de ondernemers onderdeel
van uit gaan maken. De samenwerking wordt in regionaal verband opgezet en er worden
nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met culturele organisaties en sportorganisaties
onderzocht. Deze duurzaam gebleken samenwerking leidt tot meer arrangementen en
verbintenissen waar (naast de ondernemers zelf) ook de toeristische bezoeker van de
gemeente profijt van heeft.
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