PERSBERICHT
Eerste initiatieven project Weidse Waarden van start

Individuele plannen en collectieve thema´s verder uitgewerkt
De pilot van het project Weidse Waarden is afgerond. Deelnemers aan dit traject zijn begeleid bij
het ontwikkelen van hun plannen. Een aantal gaat aan de slag met bedrijfsontwikkeling in
combinatie met zonne-energie of mestverwerking. Andere thema’s die verder worden uitgewerkt
zijn: zorg en educatie, natuurbeheer en streekproducten. De ervaringen in dit eerste traject
worden benut voor het formuleren van een stimuleringsregeling voor het hele gebied.
Op basis van het afgeronde pilottraject van het project Weidse Waarden heeft de Stadserven in overleg
met WUR-AgroCenter besloten tot een vervolgtraject met twee sporen. Eén waarbij individuele
ondernemers ondersteuning krijgen bij het daadwerkelijk uitvoeren van hun plannen, die tegelijkertijd
dienen als een voorbeeldproject. En een tweede spoor waarbij kansrijke collectieve thema’s worden
doorontwikkeld. In het pilottraject zijn individuele strategische managementrapporten en strategische
themarapporten opgesteld, deze zijn de basis voor het vervolg van het project.
Duurzame stalbouw
Individuele ondernemers richten zich op bedrijfsontwikkeling door oriëntatie op duurzame stalbouw of op
de start of verdere ontwikkeling van een verbrede bedrijfstak. Ondernemers willen lage-kostenmelkveestallen bouwen in combinatie met zonne-energie, anderen oriënteren zich op duurzame stalbouw
in combinatie met mestverwerking. In de verbreding richten ondernemers zich op natuureducatie, met
bijvoorbeeld een mobiele observatiehut. Anderen zijn bezig om de zorgtak op hun bedrijf verder te
professionaliseren of om kleinschalig, toeristisch verblijf aan te bieden.
Bij het thema verdieping ofwel het realiseren van toegevoegde waarde op het agrarische product,
onderzoeken twee melkveehouders de mogelijkheden voor het vermarkten van streekmelk. Hierbij wordt
aangesloten op een initiatief van de provincie Overijssel vanuit het Nationaal Landschap IJsseldelta.
Daarbij wordt de haalbaarheid van het vermarkten van agrarische producten, waaronder zuivel, onder het
label ‘Duurzaam IJsseldelta’ onderzocht.
Collectieve thema’s
„Bij de uitwerking van individuele plannen letten we er op, dat het niet alleen voordelen oplevert voor de
betreffende ondernemers. Het is van belang dat ook andere pachters en het hele gebied Kampereiland
e.o. van deze voorbeeldontwikkelingen en kennis gaan profiteren”, zegt Sander Simonse, projectleider
van de Weidse Waarden. Enkele pilotdeelnemers willen ervaring opdoen met het opwekken van zonneenergie op het eigen bedrijf. „Op termijn zouden meer bedrijven via de stimuleringsregeling naast het
produceren van agrarische producten ook energie kunnen leveren. Dat biedt extra inkomsten en een
gebundeld energieaanbod. Dat kan leiden tot een duurzame en regionale energievoorziening van het
Kampereiland”, zegt Martin Visscher, directeur van de Stadserven.
Mestverwerking in de vorm van mestraffinage of microvergisters staat nog in de kinderschoenen. Enkele
ondernemers willen dit op hun bedrijf toepassen. „Samen met deze melkveehouders en experts op dit
terrein, gaan we verkennen in hoeverre we mestverwerking breder kunnen inzetten op het
Kampereiland”, zegt Visscher. „Het gaat dan zowel om het rendement op boerenbedrijfsniveau als om
meer gesloten regionale mineralenkringlopen.”
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Aansluitend op het thema mestverwerking, hebben de pilotdeelnemers ook interesse voor kringlopen en
bodemvruchtbaarheid. „We onderzoeken hoe we kennis op dit terrein in ons gebied kunnen toepassen.
Daartoe zetten we een netwerk op, niet alleen voor dit thema, maar ook voor andere thema’s zoals
bijvoorbeeld streekproducten en energie. De themanetwerken zijn bedoeld als verkenning op specifieke
onderwerpen met externe deskundigen om uiteindelijk tot concrete initiatieven op bedrijven te komen. Het
is de bedoeling dat meer boeren met interesse voor de gekozen thema’s kunnen aansluiten bij een
netwerk. We richten ons daarbij op toekomstbestendige bedrijven, in de zin van people, planet en profit.”
Activiteiten 2011
Op basis van de ervaringen in het pilottraject en de thema’s die kansrijk worden geacht voor het gebied,
ontwikkelen de Stadserven en WUR-AgroCenter een stimuleringsregeling. De verwachting is dat deze
regeling in het najaar 2011 klaar is. Alle pachters kunnen dan gebruik maken van deze regeling om
gewenste ontwikkelingen te stimuleren. „De financiële middelen vanuit het project Weidse Waarden zijn
niet primair bedoeld om investeringen door pachters zwaar te subsidiëren. De uitwerking van plannen
moeten op zichzelf rendabel zijn, zodat een bank ook wil financieren. Het gaat meer om financiering van
procesondersteuning, individuele begeleiding en waar nodig en wenselijk zouden de gelden ingezet
kunnen worden voor borgstelling. Ook het afdekken van onevenredige bedrijfsrisico’s door te grote
onzekerheden in erg vernieuwende ontwikkelingen past daarin”, zegt Simonse. „We onderzoeken in
welke mate het structuurfonds daarbij kan helpen. Het blijft maatwerk, maar uitgangspunt is dat een plan
bij voorbaat rentabiliteit uitstraalt.”
Naast het vervolgtraject voor de pilotdeelnemers, steekt de Stadserven ook energie in het oplossen van
mogelijke knelpunten in de uitvoering en financiering van plannen. „Om de ontwikkeling van het
Kampereiland e.o. niet te beperken, moet per situatie ook goed naar (on)mogelijkheden binnen
bestemmingsplannen worden gekeken. Net als naar een garantstelling door de verpachter als
financiering van investeringen problemen gaat geven”, zegt Visscher. Voor alle pachters houdt de
Stadserven op dinsdag 26 april een avond over het thema energie, waarbij uitleg wordt gegeven over het
laten uitvoeren van een energiescan op het boerenbedrijf. Dat kan duidelijk maken of boeren energie
kunnen besparen, waarmee ze extra rendement kunnen realiseren. „Ook gaan we onderzoeken in
hoeverre het mogelijk is om duurzame(re) energie gezamenlijk in te kopen, om daarmee voor pachters en
lager energietarief te realiseren”, zegt Visscher. Meer informatie over het project Weidse Waarden
Kampereiland e.o. is te vinden op www.destadserven.nl onder actualiteiten.
Project Weidse Waarden Kampereiland e.o.
Op 1 september 2010 is het project Weidse Waarden Kampereiland e.o. gestart. Het doel is om agrarische bedrijven
en belangrijke functies op het Kampereiland en omgeving (e.o.) te versterken.
Het project richt zich op verduurzaming van de landbouw en verbreding en verdieping van agrarische bedrijven, al
dan niet in samenwerking met overige contracthouders (o.a. burgers gevestigd in het buitengebied).
Voor de economische impuls van dit gebied heeft Kampereiland Vastgoed N.V. (handelsnaam de Stadserven),
eigenaar van gronden op het Kampereiland, een fonds van één miljoen euro opgezet. Het projectgebied beslaat
4.800 hectare ten noordoosten en westen van de stad Kampen. De provincie Overijssel heeft inmiddels 500.000 euro
bijgedragen aan het project en heeft nog 250.000 euro toegezegd. De verwachting is dat met co-financiering door
derden het totaalbedrag uitkomt op twee miljoen euro.
Het project moet leiden tot een duurzaam toekomstperspectief voor boeren op het Kampereiland. Dat versterkt de
economie en sociale context van het gebied en het zorgt voor het behoud van de bijzondere waarden van het gebied.
In de uitvoering van het project zijn de gemeente Kampen, provincie Overijssel, WUR-AgroCenter en Stichting
Stimuland Overijssel betrokken.

einde persbericht
Voor meer informatie n.a.v. dit persbericht over de voortgang van het project Weidse Waarden
Kampereiland e.o. of een interview met betrokkenen, kunt u contact opnemen met:



Sander Simonse van de Stadserven, projectleider Weidse Waarden, telefoon (038) xxx xxx xxx
Janet Beekman van Boerentaal, communicatieadviseur van het project Weidse Waarden, telefoon
(06) xxxxxxx
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