
Samen voor meer waarde
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Inhoud
Inleiding    3

Overzicht    4 - 5

Doelen    6 - 7

Voordelen van coöperatief ondernemen 8 - 9

Onderdelen   10 - 11

Landbouwtypen   12 - 13

Combinaties van agrarische onderdelen 14 - 40

Tools    41

Colofon    41

Inleiding
Voor u ligt de brochure ‘een coöperatieve stads/dorpsboerderij’. Deze brochure is bedoeld voor initiatief-

nemers die een coöperatieve boerderij in de stad, in het dorp of aan de rand daarvan willen opzetten, 

met de bedoeling een maatschappelijk doel te dienen. Voorbeelden hiervan zijn een zorgboerderij voor 

dementerende ouderen, of een educatieboerderij voor schoolklassen. Een boerderij kan meerdere onderdelen 

aanbieden, in combinatie met landbouw. De onderdelen die in deze brochure besproken worden zijn zorg, 

recreatie, educatie, huisverkoop, kinderopvang, natuur- en landschapsbeheer en milieuactiviteiten. Deze zeven 

onderdelen kunnen op hun beurt weer maatschappelijke doelen dienen. Deze doelen zijn onderverdeeld in 

voedselproductie, milieu, verbinding stad en platteland, ruimte, gezondheid, beleving, maatschappij, educatie 

en economie.  Een overzicht van deze negen hoofddoelen en de bijbehorende subdoelen is weergegeven op 

pagina’s 6 en 7.

Wat een coöperatieve stads/dorpsboerderij sterk maakt, is dat het een samenwerkingsverband is dat meerdere 

onderdelen combineert en daarmee meerdere doelen dient. Het coöperatieve aspect bevordert de samen-

werking in buurten, en daarmee de sociale cohesie in een buurt. De combinatie van twee of meer onderdelen 

verhoogt de waarde  ten opzichte van twee boerderijen op zichzelf die elk één onderdeel aanbieden. Het is 

zoals Aristoteles al zei: he whole is greater than the sum of its parts. Een boerderij die de onderdelen recreatie 

en educatie combineert, zorgt ervoor dat kinderen belevend kunnen leren, ofwel met plezier kunnen leren hoe 

je een koe moet melken.  

Deze brochure is daarom een handreiking voor eenieder die interesse heet in het opzetten van een 

coöperatieve stads- of dorpsboerderij. De zeven verschillende onderdelen die aangeboden kunnen worden 

zijn hierin beschreven. Vervolgens worden alle onderdelen met elkaar gecombineerd, en worden daarvan de 

voor-en nadelen benoemd. Dit is onderzocht om elke initiatiefnemer te ondersteunen in zijn/haar keuze voor 

onderdelen van een coöperatieve stads/dorpsboerderij.

De informatie in deze brochure is gebaseerd op het wetenschappelijk rapport ‘de waarde van een

coöperatieve stads/dorpsboerderij’. Dit rapport kan geraadpleegd voor aanvullende informatie.

Wij wensen u veel succes.
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Voordelen van coöperatief ondernemen

Voordelen voor coöperaties van burgers 
Lagere kostprijs doordat samenwerking de omvang van een activiteit doet toenemen

Lagere transactiekosten zoals zoekkosten en onderhandelingskosten van afspraken

Leden hebben invloed op beleid en voorwaarden

Problemen worden aangepakt, ook als overheid zich niet inzet

Mogelijkheid uitwisselen ervaringen en kennis en om contacten te leggen

Brengt mensen met verschillende competenties samen

Markttransparantie doordat je samen overzicht hebt van alle informatie

Burgers krijgen verantwoordelijkheid

Coöperaties kunnen stad en platteland verbinden

Gezamenlijke verantwoordelijkheid, dus spreiding risico’s

Zelfpluktuin De Nieuwe Ronde in Wageningen is een vereniging 

van leden die samen de voordelen van een moestuin van 3 hectare 

ervaren. De Nieuwe Ronde is een vereniging omdat de eigenaren 

een formele club  van abonnees wensen. De werkwijze van De 

Nieuwe Ronde bevat kenmerken van coöperatief ondernemen. 

Vrijwilligers en abonnees proiteren van de tuin, haar oogst, de 

sociale contacten, de natuur, rust en het voedsel dat vers en 

biologisch is. De vereniging heeft verschillende typen abonne-

menten maar over het algemeen betalen leden een vast bedrag pe
r 

jaar wat onbeperkte toegang tot de tuin en onbeperkt afnemen 

van groenten, fruit en bloemen oplevert. Er zijn ook vrijwilligers 

die op het land werken. Afgezien van wat algemene regels heerst 

op de tuin een grote vrijheid. De leden hebben door middel van   

de algemene ledenvergadering inspraak op bes
luitvorming.
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“Er komen steeds meer zorgboerderijen in 

Nederland. Onze coöperatie biedt naast 

kennisuitwisseling en –bevordering, advies en 

inkoopvoordeel een platform voor overleg 

tussen zorgboerderijen onderling”, aldus Boer   

en Zorg. Bij de website zijn 120 gekwaliiceerde 

zorgboeren aangesloten.

Voordelen voor coöperaties die met andere
(coöperatieve) bedrijven samenwerken 
Uitwisselen bedrijfservaringen en kennis

Versterking bedrijfspositionering door koppeling aan andere (bekende) bedrijfsnamen

Sterkere positie ten opzichte van concurrentie, onder andere door gezamenlijke klantenwerving

Bevordering eiciëntie en kostenbesparing o.a. door spreiding risico’s en delen van materiaal

Andere bedrijven als bron van inspiratie

Gezamenlijke verantwoordelijkheid, dus spreiding risico’s
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Onderdelen

Agrarische huisverkoop 
Steeds meer mensen willen tegenwoordig weten waar en op welke manier hun voedsel geprodu-

ceerd wordt. Ook is er meer aandacht voor verse, streekeigen producten van goede kwaliteit. Veel 

agrarisch ondernemers spelen hierop in door producten van eigen land of streekproducten vanuit 

de omgeving rechtstreeks aan de klanten te verkopen. Door dit directe contact met de klant wordt de 

marge van het product vergroot, en kan de ondernemer het verhaal achter de producten vertellen. 

Agrarische recreatie
De vraag naar en het aanbod van recreatie in het agrarisch gebied nemen toe. Voor veel mensen, 

vooral stedelingen, is een boerderij of een gebied met veel groen een bijzondere plek waar ze in 

contact kunnen komen met de natuur en kunnen genieten van de rust en ruimte. Voorbeelden van 

dagrecreatie zijn iets- en wandeltochten langs bezienswaardigheden of proeverijen, boerengolf, 

kinderfeestjes, workshops, verhuur van bijvoorbeeld ietsen, excursies en sport en spel. Voorbeelden 

van verblijfsrecreatie zijn een bed&breakfast, of een mini-boerencamping. 

Agrarische educatie
Veel kinderen komen van de productie van hun voedsel en de natuur af te staan. Agrarische educatie 

kan dit weer dichterbij brengen door ervarend leren over de natuur, voedselproductie en het boeren-

leven. Verschillende vormen van agrarische educatie zijn: een excursie naar de boerderij, boerderij-

week, een half jaar lang de boerderij bezoeken tijdens de boerderijschool, leren werken via praktisch 

onderwijs op de boerderij, en de schooltuin. De bereikbaarheid van een stads- of dorpsboerderij 

biedt mooie kansen voor een verbinding van educatie en groen.

Agrarische milieuactiviteiten
Verschillende milieuactiviteiten kunnen ondernomen worden om de eiciëntie van het multi-

functionele bedrijf te vergroten. Deze activiteiten hebben betrekking op emissies, afvalstromen, 

waterkwaliteit- en kwantiteit, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, biodiversiteit en energie. Verbeteringen 

aan ons leefmilieu kunnen plaatsvinden tijdens andere multifunctionele landbouwactiviteiten. Vaak 

heet dit ook sterke bezuinigingen in grondstofen tot gevolg. Hierbij speelt ook de ligging van de 

boerderij een belangrijke rol, sommige milieuactiviteiten hebben vooral betrekking op een boerderij 

in een stad (ijn stof beperking), andere activiteiten kunnen alleen gedaan worden aan de rand van 

een stad of dorp (zoals windmolens).
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Agrarische kinderopvang 
Het aandeel kinderen dat naar een kinderopvang gaat groeit. Kinderen zijn bij het opgroeien 

gebaat bij een prikkelende en gezonde omgeving. Deze omgeving is te vinden op een agrarische 

kinderopvang, waarbij de kinderen in contact komen met de natuur en dieren. Kinderopvang op 

kleine schaal is gastouderschap, op grote schaal is er een onderscheid tussen kinderdagverblijf voor 

jonge kinderen en buitenschoolse opvang voor kinderen tot 12 jaar. Door de centrale ligging van 

een stads- of dorpsboerderij staat de kinderopvang dichtbij ouder en kind.

Zorglandbouw
Zorglandbouw, of agrarische zorg, omvat landbouw bedrijven met een zorgtak en zorgtuinen die 

bijvoorbeeld meer in de stad liggen. Op deze plekken word jaarlijks aan zo’n 12.000 mensen zorg 

geboden. Veel voorkomende doelgroepen zijn mensen met een verstandelijke beperking, mensen 

met autisme, mensen met een psychische hulpvraag, speciaal onderwijs en jeugdzorg. In de 

zorglandbouw wordt vaak dagbesteding aangeboden, maar ook worden arbeidstoelatings-

trajecten en woonplekken aangeboden. Zorglandbouw varieert in de mate van integratie van zorg 

en landbouw en in de nadruk die opdeze verschillende onderdelen wordt gelegd.

Natuur- en landschapsbeheer
Maar liefst 65% van de Nederlandse bodem is in gebruik door boeren, zij zijn dus een belangrijke 

stakeholder in het natuurbeheer in Nederland. De agrarisch ondernemer wordt ook steeds vaker 

gezien als het aanspreekpunt voor het cultuurlandschap van Nederland. Landschapsbeheer gaat 

meestal over het behouden van historische panden en klassieke rurale elementen, zoals knot-

bomen. Natuurbeheer gaat over zaken als soortenbeheer (behoud van verscheidenheid), 

randenbeheer (slootkanten en akkerranden), perceelbeheer (bijvoorbeeld aanpassingen aan 

waterstand of maaidatum) en beheer van landschapselementen (dijken, bomenrijen, heggen en 

houtwallen, geriehoutbosjes, knotbomen, erbeplanting, sloten en beken, poelen, etc.). 
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Landbouwtypen
Het landbouwaspect van een boerderij kan erg verschillen in schaal en praktijk. In de onderstaande tabel worden 

verschillende landbouwtypen worden beschreven aan de hand van drie tegenhangers in landbouwpraktijk en

uitgangsperspectief, namelijk: conventionele landbouw, biologische landbouw en permacultuur. 

  Conventioneel Biologisch  Permacultuur
Grondstofen Kunstmest, krachtvoer,  Organische mest,   Liefst niet, soms organische

invoer  antibiotica, pesticiden  natuurlijke pesticiden,  mest

     beperkt krachtvoer

Natuurlijk gedrag Weinig aandacht  Veel aandacht  Bijna volledig natuurlijk  

  natuur         

Natuurlijk gedrag Weinig uitloop  Uitloop altijd mogelijk Dieren geïntegreerd

dieren        in de natuurlijke omgeving

Schaal  Meestal groot  Meestal groot; soms klein Meestal klein; soms groot

Type  Monocultuur  Monocultuur; vruchtwisseling Sterk geïntegreerd 

     verplicht   (voedselbos)

Techniek  Machinaal   Meestal machinaal  Vooral handwerk

Bodemverstoring Verstoring, vooral  Verstoring bij varianten Zo min mogelijk

  door ploegen  door ploegen

Emissies  Redelijk veel CO
2
; veel N

2
O, Veel CO

2
 (minder in keten); Weinig CO

2
;

  N uitspoeling  Weinig N
2
O, N uitspoeling Weinig N

2
O, N uitspoeling

Energieverbruik Relatief veel  Relatief veel in verhouding Minimaal, veel fysieke  

     met opbrengst  arbeid

Biodiversiteit Weinig aandacht wilde Enige natuur-elementen Veel aandacht conservatie

  biodiversiteit en genetische voor wild. Enige aandacht wild. Enige aandacht 

  diversiteit   voor genetische diversiteit genetische diversiteit

Opbrengst m2 Goede opbrengst  Redelijke opbrengst  Zeer goede opbrengst
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De biologische zelfoogsttuin ‘De nieuwe ronde’ in Wageningen is een 

voorbeeld van landbouw op kleine schaal (3 ha) dichtbij de stad. Ondanks 

de schaal wordt er nog wel gebruik gemaakt van kleine landbouw-

machines. Volgens eigenaar Klaas Nijhof kunnen er ongeveer 400 mensen 

onderhouden worden van 1,5 ha. De mensen moeten nog wel wat bijkopen 

in de winter en er zijn ook geen exotische gewassen, zoals paprika’s. Ter 

indicatie zijn in de onderstaande tabel de ko
sten en baten, inclusief 

lang jarige afschrijving, in het jaar 2012 van een deel (Honingblokpad) van 

de Nieuwe ronde weergegeven. De helft van het land (0,45 ha) wordt 

gebruikt voor productie van gewassen voor zelfoogstabonnementen, de 

andere helft voor verkoop aan lokale winkels.

  Kosten (€) Opbrengst (€) Resultaat (€)

Zelfoogst  6.299  8.887  2.588

Winkelverkoop 13. 100  19.868  6.768
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Milieuactiviteiten Natuur- en
landschapsbeheerVoordelen 

Emissie reductie (Mi)

Afvalreductie door gesloten kringlopen (Mi)

Minder water gebruik (Mi)

Minder vervuiling (meststofen en pesticiden) (Mi)

Minder uitstoot van ijnstof (Mi)

Vermindering bodemdegradatie (Mi)

Behoud biodiversiteit (Mi)

Gebruik schonere energie (Mi)

Kostenreductie water en energie (Ec)

Voordelen
Vergroting betrokkenheid burgers (VBP)

Initiatiefnemer behoud historisch erfgoed (Bl)

Behoud dier- en plantensoorten (biodiversiteit) (Mi)

Verbetering ecologische staat landschap (Mi)

Door biodiversiteit ook vergroting van het 

natuurlijke vermogen om ziekten en plagen te 

beheersen in cultuurgewassen (Vp)

Belevingswaarde van het landelijk gebied vergroot (Bl)

Waarde van panden stijgt (Ec)  

Combinatie

Landbouwtype

Voordelen 
Versterken elkaars voordelen (Ec)

Minder emissies pesticiden (Mi)

Minder uitstoot stikstof naar natuurgebieden (Mi)

Bescherming biodiversiteit (Mi)

Meest geschikte landbouwtypen 
Permacultuur, biologisch

Waarom
• Weinig emissies

• Veel biodiversiteit

• Grondstofenkringloop

Combinaties van agrarische onderdelen
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Milieuactiviteiten Educatie
Voordelen 
Emissie reductie (Mi)

Afvalreductie door gesloten kringlopen (Mi)

Minder water gebruik (Mi)

Minder vervuiling (meststofen en pesticiden) (Mi)

Minder uitstoot van ijnstof (Mi)

Vermindering bodemdegradatie (Mi)

Behoud biodiversiteit (Mi)

Gebruik schonere energie (Mi)

Kostenreductie water en energie (Ec)

Voordelen
Meer waardering voor boer en bedrijf (VBP)

Kennis voedselproductie (VP)

Verkleining kloof producent en consument (VBP)

Waardering en aandacht voor natuur en milieu (VBP)

Positievere houding t.o.v. werk en kennisopname (Ed)

Betere onderlinge relaties tussen mensen (Ma)

Vergroting conlictoplossend vermogen (Ma)

Bevordering samenwerking  en sociale cohesie (Ma)    

Verbetering psychisch welbevinden (Gz)  

Combinatie

Landbouwtype

Voordelen 
Ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel voor milieu (Mi)

Men krijgt kennis over milieuactiviteiten (Ed)

Lagere kosten behuizing door milieuactiviteiten  (Ec)

Meest geschikte landbouwtypen 
Permacultuur, biologisch, met dieren

Waarom
• Weinig emissies

• Diversiteit aan beleving

• Geen gevaarlijke pesticiden

• Contact met dieren
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Milieuactiviteiten Huisverkoop
Voordelen 
Emissie reductie (Mi)

Afvalreductie door gesloten kringlopen (Mi)

Minder water gebruik (Mi)

Minder vervuiling (meststofen en pesticiden) (Mi)

Minder uitstoot van ijnstof (Mi)

Vermindering bodemdegradatie (Mi)

Behoud biodiversiteit (Mi)

Gebruik schonere energie (Mi)

Kostenreductie water en energie (Ec)

Voordelen
Beschikbaarheid vers en gezond voedsel (Vp)

Kennis herkomst en productieomstandigheden 

voedsel (VBP)

Vergrote belevingswaarde producten (Bl)

Onderscheidend aanbod (streek)eigen producten (Vp)

Behoud van historisch erfgoed en biodiversiteit (Mi)

Hogere marge op het product en lagere 

verkoopprijs (Ec)

Minder emissies (Mi)

Lagere transportkosten (Ec)

Werkgelegenheid (Ma)  

Combinatie

Landbouwtype

Voordelen 
Klantenbinding door milieuactiviteiten (Ec)

Vergroting transparantie werkwijze (VBP)

Lagere kosten behuizing door milieuactiviteiten (Ec)

Meest geschikte landbouwtypen 
Permacultuur, biologisch

Waarom
• Weinig emissies

• Diversiteit producten

• Grondstofenkringloop
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Volgens Henk Hoefnagel van de Henricushoeve kunnen milieu activiteiten bijdragen aanklantenbinding. Zelf bindt hij mensen aan zijn bedrijf door ze een abonnement te geven op zijn producten als ze mee investeren in zonnepanelen 
voor het bedrijf.
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Milieuactiviteiten Zorglandbouw
Voordelen
Hogere kwaliteit zorg (Gz)

Betere ervaring van zorg door patiënten (Gz)

Niet-zorg context (Gz)

Boer als bron van inspiratie (Bl)

Zorglandbouw draagt bij aan werkgelegenheid (Ma)

Lagere kosten (Ec)

Zorginfrastructuur (Gz)

Vermindering wachtlijsten zorg (Gz)

Extra arbeid door cliënten (Ec)

Hogere kwaliteit leven voor de boerenfamilie 

na de komst van de zorgtak (Gz)

Zorgtak bevordert positief imago boerderij (VBP)

Zinvolle dagbesteding (Gz)

Re-integratie van cliënten (Ma)

Beter sociaal netwerk (Ma)

Gaat stigmatisering en discriminatie tegen (Ma)

Nadelen 

Zorgtak op de boerderij mogelijk in strijd met

wensen voor privacy (Bl)

Zorgtak bij landbouwbedrijf vraagt meer planning 

en administratieve werkzaamheden (Ec)

Voordelen 
Emissie reductie (Mi)

Afvalreductie door gesloten kringlopen (Mi)

Minder water gebruik (Mi)

Minder vervuiling (meststofen en pesticiden) (Mi)

Minder uitstoot van ijnstof (Mi)

Vermindering bodemdegradatie (Mi)

Behoud biodiversiteit (Mi)

Gebruik schonere energie (Mi)

Kostenreductie water en energie (Ec)

Combinatie
Voordelen 
Goedkope arbeid uit de zorg (Ec)

Zinvolle dagbesteding zorgdoelgroep (Gz)

Zorgcliënten worden milieubewust (Mi)

Lagere kosten behuizing door milieuactiviteiten (Ec)

18

Sommige zorgdoelgroepen zijn in staat om een nuttige bijdrage te leveren aan het werk op de boerderij. Als de landbouw activiteiten uit milieu oogpunt arbeidsintensief zijn (doordat bijvoorbeeld meerdere gewassen op één veld worden verbouwd), kunnen deze zorgvragers daarvoor ingezet worden. Op de Henricushoeve wordt zorg verstrekt aan tbs’ers, die op hun beurt op het land werken.

Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 
Permacultuur, met dieren

Waarom
• Weinig emissies

• Veel arbeid

• Contact met dieren

*Inschatting maatschappelijke baten van een jaar dagbesteding 

op een zorgboerderij met twintig cliënten uit de doelgroep 

(in duizenden euro’s) (Ernest & Young, 2012, p. 8 emissies)
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Milieuactiviteiten Kinderopvang
Voordelen 
Emissie reductie (Mi)

Afvalreductie door gesloten kringlopen (Mi)

Minder water gebruik (Mi)

Minder vervuiling (meststofen en pesticiden) (Mi)

Minder uitstoot van ijnstof (Mi)

Vermindering bodemdegradatie (Mi)

Behoud biodiversiteit (Mi)

Gebruik schonere energie (Mi)

Kostenreductie water en energie (Ec)

Voordelen
Betrokkenheid kinderen met platteland (VBP)

Verkleining kloof burger en platteland (VBP)

Kinderen krijgen binding met seizoenen (VBP)

Beweging reduceert overgewicht en obesitas (Gz)

Verbetering motorische vaardigheden (Gz)

Verbetering psychisch welbevinden (Gz)

Vergroten weerbaarheid angst en stress (Gz)

Groter verantwoordelijkheidsgevoel voor milieu (Mi)

Versterkte onderlinge relatie tussen kinderen (Ma)

Ontspanning en rust door contact met dieren (Bl)

Grotere weerstand door contact met dieren (Gz)

Kinderopvang in de buurt bieden (Ec)

Nadelen
Schade van kinderen aan planten en gewassen (VP)

Risico van dierziekten voor kinderen (Gz)

Meer veiligheidsinvesteringen nodig (Ec)

Combinatie

Landbouwtype

Voordelen 
Kinderen krijgen kennis over milieuactiviteiten (Ed)

Lagere kosten behuizing door milieuactiviteiten (Ec)  

Ontwikkelen milieubewust imago boerenbedrijf (VBP)

Meest geschikte landbouwtypen 
Permacultuur, biologisch, met dieren

Waarom
• Weinig emissies

• Diversiteit aan beleving

• Geen gevaarlijke pesticiden

• Contact met dieren
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Milieuactiviteiten
Voordelen 
Emissie reductie (Mi)

Afvalreductie door gesloten kringlopen (Mi)

Minder water gebruik (Mi)

Minder vervuiling (meststofen en pesticiden) (Mi)

Minder uitstoot van ijnstof (Mi)

Vermindering bodemdegradatie (Mi)

Behoud biodiversiteit (Mi)

Gebruik schonere energie (Mi)

Kostenreductie water en energie (Ec)

Recreatie
Voordelen
Beleving van rust, ruimte en contact met natuur (Bl)

Beleving boerenleven en sfeer proeven (VBP)

Verbetering imago van de boerderij (VBP)

Versterking verbinding stad en platteland (VBP)

Combinatie
Voordelen 
Ontwikkelen milieubewust imago boerenbedrijf (VBP)

Lagere kosten behuizing door milieuactiviteiten (Ec) 

Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 

Permacultuur, biologisch, met dieren

Waarom
• Weinig emissies

• Diversiteit aan beleving

• Geen gevaarlijke pesticiden

• Contact met dieren
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Natuur- en
landschapsbeheer
Voordelen
Vergroting betrokkenheid burgers (VBP)

Initiatiefnemer behoud historisch erfgoed (Bl)

Behoud dier- en plantensoorten (biodiversiteit) (Mi)

Verbetering ecologische staat landschap (Mi)

Door biodiversiteit ook vergroting van het 

natuurlijke vermogen om ziekten en plagen te 

beheersen in cultuurgewassen (Vp)

Belevingswaarde van het landelijk gebied vergroot (Bl)

Waarde van panden stijgt (Ec)  

Combinatie
Voordelen 
Aantrekkelijke boerderijomgeving trekt klanten (Ec)

Transparantie over werkwijze door huisverkoop (VBP)

Verrijking landschap door zeldzame rassen (VBP)

Zorglandbouw
Voordelen
Hogere kwaliteit zorg (Gz)

Betere ervaring van zorg door patiënten (Gz)

Niet-zorg context (Gz)

Boer als bron van inspiratie (Bl)

Zorglandbouw draagt bij aan werkgelegenheid (Ma)

Lagere kosten (Ec)

Zorginfrastructuur (Gz)

Vermindering wachtlijsten zorg (Gz)

Extra arbeid door cliënten (Ec)

Hogere kwaliteit leven voor de boerenfamilie na de 

komst van de zorgtak (Gz)

Zorgtak bevordert positief imago boerderij (VBP)

Zinvolle dagbesteding (Gz)

Re-integratie van cliënten (Ma)

Beter sociaal netwerk (Ma)

Gaat stigmatisering en discriminatie tegen (Ma)

Nadelen 

Zorgtak op de boerderij mogelijk in strijd met wensen 

voor privacy (Bl)

Zorgtak bij landbouwbedrijf vraagt meer planning en 

administratieve werkzaamheden (Ec)

Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 
Permacultuur, biologisch, met dieren

Waarom
• Weinig emissies

• Hoge biodiversiteit

• Veel arbeid

• Geen gevaarlijke pesticiden

• Contact met dieren
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Natuur- en
landschapsbeheer
Voordelen
Vergroting betrokkenheid burgers (VBP)

Initiatiefnemer behoud historisch erfgoed (Bl)

Behoud dier- en plantensoorten (biodiversiteit) (Mi)

Verbetering ecologische staat landschap (Mi)

Door biodiversiteit ook vergroting van het 

natuurlijke vermogen om ziekten en plagen te 

beheersen in cultuurgewassen (Vp)

Belevingswaarde van het landelijk gebied vergroot (Bl)

Waarde van panden stijgt (Ec)  

Educatie
Voordelen
Meer waardering voor boer en bedrijf (VBP)

Kennis voedselproductie (VP)

Verkleining kloof producent en consument (VBP)

Waardering en aandacht voor natuur en milieu (VBP)

Positievere houding t.o.v. werk en kennisopname (Ed)

Betere onderlinge relaties tussen mensen (Ma)

Vergroting conlictoplossend vermogen (Ma)

Bevordering samenwerking  en sociale cohesie (Ma)    

Verbetering psychisch welbevinden (Gz)  

Combinatie
Voordelen 
Vergroten kennis over natuurbeheer en milieu (Ed)

Ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel voor 

natuur (Mi)

Aantrekkelijke boerderijomgeving trekt klanten (Ec)

Nadelen
Mogelijke verstoring natuur door kinderen (Mi)

Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 

Permacultuur

Waarom
• Weinig emissies

• Hoge biodiversiteit

• Diversiteit aan beleving

• Geen gevaarlijke pesticiden

• Contact met dieren
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Natuur- en
landschapsbeheer
Voordelen
Vergroting betrokkenheid burgers (VBP)

Initiatiefnemer behoud historisch erfgoed (Bl)

Behoud dier- en plantensoorten (biodiversiteit) (Mi)

Verbetering ecologische staat landschap (Mi)

Door biodiversiteit ook vergroting van het 

natuurlijke vermogen om ziekten en plagen te 

beheersen in cultuurgewassen (Vp)

Belevingswaarde van het landelijk gebied vergroot (Bl)

Waarde van panden stijgt (Ec)  

Combinatie
Voordelen 
Aantrekkelijke boerderijomgeving trekt klanten (Ec)

Belevingswaarde van de omgeving wordt vergroot (Bl)

Ontwikkelen draagvlak voor natuurbeheer (Mi)

Instandhouding pionier-habitat door betreding

natuur (Mi)

Nadelen
Mogelijke verstoring natuur door recreanten (Mi)

Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 
Permacultuur, biologisch, met dieren

Waarom
• Weinig emissies

• Hoge biodiversiteit

• Diversiteit aan beleving

• Geen gevaarlijke pesticiden

• Contact met dieren

Recreatie
Voordelen
Beleving van rust, ruimte en contact met natuur (Bl)

Beleving boerenleven en sfeer proeven (VBP)

Verbetering imago van de boerderij (VBP)

Versterking verbinding stad en platteland (VBP)
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Natuur- en
landschapsbeheer
Voordelen
Vergroting betrokkenheid burgers (VBP)

Initiatiefnemer behoud historisch erfgoed (Bl)

Behoud dier- en plantensoorten (biodiversiteit) (Mi)

Verbetering ecologische staat landschap (Mi)

Door biodiversiteit ook vergroting van het 

natuurlijke vermogen om ziekten en plagen te 

beheersen in cultuurgewassen (Vp)

Belevingswaarde van het landelijk gebied vergroot (Bl)

Waarde van panden stijgt (Ec)  

Huisverkoop
Voordelen
Beschikbaarheid vers en gezond voedsel (Vp)

Kennis herkomst en productieomstandigheden

voedsel (VBP)

Vergrote belevingswaarde producten (Bl)

Onderscheidend aanbod (streek)eigen producten (Vp)

Behoud van historisch erfgoed en biodiversiteit (Mi)

Hogere marge op product en lagere verkoopprijs (Ec)

Minder emissies (Mi)

Lagere transportkosten (Ec)

Werkgelegenheid (Ma)  

Combinatie
Voordelen 
Aantrekkelijke boerderijomgeving trekt klanten (Ec)

Transparantie over werkwijze door huisverkoop (VBP)

Verrijking landschap door zeldzame rassen (VBP)

Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 

Permacultuur

Waarom
• Weinig emissies

• Hoge biodiversiteit

• Diversiteit producten

• Hoge opbrengst
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Natuur- en
landschapsbeheer
Voordelen
Vergroting betrokkenheid burgers (VBP)

Initiatiefnemer behoud historisch erfgoed (Bl)

Behoud dier- en plantensoorten (biodiversiteit) (Mi)

Verbetering ecologische staat landschap (Mi)

Door biodiversiteit ook vergroting van het 

natuurlijke vermogen om ziekten en plagen te 

beheersen in cultuurgewassen (Vp)

Belevingswaarde van het landelijk gebied vergroot (Bl)

Waarde van panden stijgt (Ec)  

Kinderopvang
Voordelen
Betrokkenheid kinderen met platteland (VBP)

Verkleining kloof burger en platteland (VBP)

Kinderen krijgen binding met seizoenen (VBP)

Beweging reduceert overgewicht en obesitas (Gz)

Verbetering motorische vaardigheden (Gz)

Verbetering psychisch welbevinden (Gz)

Vergroten weerbaarheid angst en stress (Gz)

Groter verantwoordelijkheidsgevoel voor milieu (Mi)

Versterkte onderlinge relatie tussen kinderen (Ma)

Ontspanning en rust door contact met dieren (Bl)

Grotere weerstand door contact met dieren (Gz)

Kinderopvang in de buurt bieden (Ec)

Nadelen
Schade van kinderen aan planten en gewassen (VP)

Risico van dierziekten voor kinderen (Gz)

Meer veiligheidsinvesteringen nodig (Ec)

Combinatie
Voordelen 
Aantrekkelijke boerderijomgeving trekt klanten  (Ec)

Ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel voor 

natuur (Mi)

Kinderen ontwikkelen kennis over natuur en milieu (Ed)

Nadelen
Mogelijke verstoring natuur door kinderen (Mi)

Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 

Permacultuur, biologisch, met dieren

Waarom
• Weinig emissies

• Hoge biodiversiteit

• Diversiteit aan beleving

• Geen gevaarlijke pesticiden

• Contact met dieren
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Huisverkoop
Voordelen
Beschikbaarheid vers en gezond voedsel (Vp)

Kennis herkomst en productieomstandigheden 

voedsel (VBP)

Vergrote belevingswaarde producten (Bl)

Onderscheidend aanbod (streek)eigen producten (Vp)

Behoud van historisch erfgoed en biodiversiteit (Mi)

Hogere marge op het product en lagere verkoopprijs (Ec)

Minder emissies (Mi)

Lagere transportkosten (Ec)

Werkgelegenheid (Ma)  

Combinatie
Voordelen 
Onderdelen brengen elkaar klanten (Ec)

Kennis duurzame voedselproductie (Ed)

Kostenbesparing door combinatie functies (Ec)

Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 

Permacultuur, biologisch, met dieren

Waarom
• Diversiteit aan producten

• Hoge opbrengst

• Diversiteit aan beleving

• Geen gevaarlijke pesticiden

• Contact met dieren

Educatie
Voordelen
Meer waardering voor boer en bedrijf (VBP)

Kennis voedselproductie (VP)

Verkleining kloof producent en consument (VBP)

Waardering en aandacht voor natuur en milieu (VBP)

Positievere houding t.o.v. werk en kennisopname (Ed)

Betere onderlinge relaties tussen mensen (Ma)

Vergroting conlictoplossend vermogen (Ma)

Bevordering samenwerking  en sociale cohesie (Ma)    

Verbetering psychisch welbevinden (Gz)  
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Huisverkoop
Voordelen
Beschikbaarheid vers en gezond voedsel (Vp)

Kennis herkomst en productieomstandigheden 

voedsel (VBP)

Vergrote belevingswaarde producten (Bl)

Onderscheidend aanbod (streek)eigen producten (Vp)

Behoud van historisch erfgoed en biodiversiteit (Mi)

Hogere marge op het product en lagere verkoopprijs (Ec)

Minder emissies (Mi)

Lagere transportkosten (Ec)

Werkgelegenheid (Ma)  

Combinatie
Voordelen 
Goedkope arbeid uit de zorg (Ec)

Zinvolle dagbesteding zorgdoelgroep (Gz)

Zorg trekt extra klanten naar huisverkoop (Ec)

Kostenbesparing door combinatie functies (Ec)

Nadelen:
Verstoring rust en structuur zorgdoelgroep (Gz)

Zorglandbouw
Voordelen
Hogere kwaliteit zorg (Gz)

Betere ervaring van zorg door patiënten (Gz)

Niet-zorg context (Gz)

Boer als bron van inspiratie (Bl)

Zorglandbouw draagt bij aan werkgelegenheid (Ma)

Lagere kosten (Ec)

Zorginfrastructuur (Gz)

Vermindering wachtlijsten zorg (Gz)

Extra arbeid door cliënten (Ec)

Hogere kwaliteit leven voor de boerenfamilie na de 

komst van de zorgtak (Gz)

Zorgtak bevordert positief imago boerderij (VBP)

Zinvolle dagbesteding (Gz)

Re-integratie van cliënten (Ma)

Beter sociaal netwerk (Ma)

Gaat stigmatisering en discriminatie tegen (Ma)

Nadelen 

Zorgtak op de boerderij mogelijk in strijd met wensen 

voor privacy (Bl)

Zorgtak bij landbouwbedrijf vraagt meer planning en 

administratieve werkzaamheden (Ec)
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Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 
Permacultuur, biologisch, met dieren

Waarom
• Veel arbeid

• Diversiteit aan beleving

• Diversiteit producten

• Geen gevaarlijke pesticiden

In theorie kunnen zorg en huisverkoop 
goed met elkaar gecombineerd worden. 

De cliënten kunnen als ze willen meehelpen 
in de moestuin en in de winkel. 

Het kan echter ook een last worden, 
omdat er elke dag gewerkt moet worden. 

Zorgboerderij Hof Noord Empe van De 
boerderij Agrarisch Cultuurgoed Voorst 

besloot te stoppen met thuisverkoop van 
producten uit hun tuin. Ze wilden hun 

zorg cliënten geen ‘moetens’ geven, maar 
juist hun rust beschermen. Wanneer de 
cliënten een vaste taak in de huisverkoop 

krijgen die gedaan moet worden, is die rust 
er niet. Thuisverkoop kan wel gehandhaafd 
blijven als de taken van cliënten kleinschalig 
blijven, of als er geen verplichte opbrengst 

hoeft te zijn.  
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Huisverkoop
Voordelen
Beschikbaarheid vers en gezond voedsel (Vp)

Kennis herkomst en productieomstandigheden 

voedsel (VBP)

Vergrote belevingswaarde producten (Bl)

Onderscheidend aanbod (streek)eigen producten (Vp)

Behoud van historisch erfgoed en biodiversiteit (Mi)

Hogere marge op het product en lagere 

verkoopprijs (Ec)

Minder emissies (Mi)

Lagere transportkosten (Ec)

Werkgelegenheid (Ma)  

Combinatie
Voordelen 
Onderdelen brengen elkaar klanten (Ec)

Streekeigen producten als onderdeel van recreatie (Ec)

Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 

Permacultuur, met dieren, conventioneel

Waarom
• Diversiteit aan beleving

• Geen gevaarlijke pesticiden

• Diversiteit aan producten

• Contact met dieren

• Hoge opbrengst

Recreatie
Voordelen
Beleving van rust, ruimte en contact met natuur (Bl)

Beleving boerenleven en sfeer proeven (VBP)

Verbetering imago van de boerderij (VBP)

Versterking verbinding stad en platteland (VBP)
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Huisverkoop gaat het vaakst samen met recreatie, doordat boerderijen klanten ook op andere 

manieren willen trekken. Klanten kunnen door proeverijen of excursies gebonden worden aan de 

boerderijwinkel. Deze wisselwerking wordt ook waargenomen bij boerderij de Kolke in Voorst. 

Daar kunnen recreanten kamperen met een camper, of midgetgolven in een oude bloemenkas. De 

boerderij heeft ook een winkel met eigen producten en streekproducten uit de omgeving. De 

meeste mensen die komen recreëren kopen ook producten in de winkel. Maar andersom werkt 

het ook; bezoekers van de winkel zien de mogelijkheden op het bedrijf en houden daar dan ook 

bijvoorbeeld hun bedrijfsuitje of kinderfeestje.
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Huisverkoop
Voordelen
Beschikbaarheid vers en gezond voedsel (Vp)

Kennis herkomst en productieomstandigheden 

voedsel (VBP)

Vergrote belevingswaarde producten (Bl)

Onderscheidend aanbod (streek)eigen producten (Vp)

Behoud van historisch erfgoed en biodiversiteit (Mi)

Hogere marge op het product en lagere 

verkoopprijs (Ec)

Minder emissies (Mi)

Lagere transportkosten (Ec)

Werkgelegenheid (Ma)  

Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 

Permacultuur, met dieren, conventioneel

Waarom
• Diversiteit aan beleving

• Geen gevaarlijke pesticiden

• Diversiteit aan producten

• Contact met dieren

• Hoge opbrengst

Kinderopvang
Voordelen
Betrokkenheid kinderen met platteland (VBP)

Verkleining kloof burger en platteland (VBP)

Kinderen krijgen binding met seizoenen (VBP)

Beweging reduceert overgewicht en obesitas (Gz)

Verbetering motorische vaardigheden (Gz)

Verbetering psychisch welbevinden (Gz)

Vergroten weerbaarheid angst en stress (Gz)

Groter verantwoordelijkheidsgevoel voor milieu (Mi)

Versterkte onderlinge relatie tussen kinderen (Ma)

Ontspanning en rust door contact met dieren (Bl)

Grotere weerstand door contact met dieren (Gz)

Kinderopvang in de buurt bieden (Ec)

Nadelen
Schade van kinderen aan planten en gewassen (VP)

Risico van dierziekten voor kinderen (Gz)

Meer veiligheidsinvesteringen nodig (Ec)

Combinatie
Voordelen 
Onderdelen brengen elkaar klanten (Ec)

Kinderen krijgen gezonde levensstijl (Gz)

Kinderen kunnen vers voedsel krijgen (Gz)

Kinderen kunnen meehelpen op het bedrijf (Ec)
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Zorglandbouw
Voordelen
Hogere kwaliteit zorg (Gz)

Betere ervaring van zorg door patiënten (Gz)

Niet-zorg context (Gz)

Boer als bron van inspiratie (Bl)

Zorglandbouw draagt bij aan werkgelegenheid (Ma)

Lagere kosten (Ec)

Zorginfrastructuur (Gz)

Vermindering wachtlijsten zorg (Gz)

Extra arbeid door cliënten (Ec)

Hogere kwaliteit leven voor de boerenfamilie na de 

komst van de zorgtak (Gz)

Zorgtak bevordert positief imago boerderij (VBP)

Zinvolle dagbesteding (Gz)

Re-integratie van cliënten (Ma)

Beter sociaal netwerk (Ma)

Gaat stigmatisering en discriminatie tegen (Ma)

Nadelen 

Zorgtak op de boerderij mogelijk in strijd met 

wensen voor privacy (Bl)

Zorgtak bij landbouwbedrijf vraagt meer planning 

en administratieve werkzaamheden (Ec)

Educatie
Voordelen
Meer waardering voor boer en bedrijf (VBP)

Kennis voedselproductie (VP)

Verkleining kloof producent en consument (VBP)

Waardering en aandacht voor natuur en milieu (VBP)

Positievere houding t.o.v. werk en kennisopname (Ed)

Betere onderlinge relaties tussen mensen (Ma)

Vergroting conlictoplossend vermogen (Ma)

Bevordering samenwerking  en sociale cohesie (Ma)    

Verbetering psychisch welbevinden (Gz)  

Combinatie
Voordelen 
Goedkope arbeid uit de zorg (Ec)

Zinvolle dagbesteding zorgdoelgroep (Gz)

Contact tussen verschillende groepen mensen (Ma)

Zorgdoelgroep bouwt sociaal netwerk op (Ma)

Educatie in zorglandbouw d.m.v. stage (Ed)

Zorg trekt extra klanten naar educatie (Ec)

Nadelen
Onderdelen kunnen elkaar verstoren (BI) 

Landbouwtype
Waarom
• Veel arbeid

• Diversiteit aan beleving

• Geen gevaarlijke pesticiden

• Contact met dieren

Meest geschikte landbouwtypen 
Permacultuur, biologisch, met dieren
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Zorglandbouw
Voordelen
Hogere kwaliteit zorg (Gz)

Betere ervaring van zorg door patiënten (Gz)

Niet-zorg context (Gz)

Boer als bron van inspiratie (Bl)

Zorglandbouw draagt bij aan werkgelegenheid (Ma)

Lagere kosten (Ec)

Zorginfrastructuur (Gz)

Vermindering wachtlijsten zorg (Gz)

Extra arbeid door cliënten (Ec)

Hogere kwaliteit leven voor de boerenfamilie na de 

komst van de zorgtak (Gz)

Zorgtak bevordert positief imago boerderij (VBP)

Zinvolle dagbesteding (Gz)

Re-integratie van cliënten (Ma)

Beter sociaal netwerk (Ma)

Gaat stigmatisering en discriminatie tegen (Ma)

Nadelen 

Zorgtak op de boerderij mogelijk in strijd met 

wensen voor privacy (Bl)

Zorgtak bij landbouwbedrijf vraagt meer planning 

en administratieve werkzaamheden (Ec)

Combinatie
Voordelen 
Goedkope arbeid uit de zorg (Ec)

Zinvolle dagbesteding zorgdoelgroep (Gz)

Contact tussen verschillende groepen mensen (Ma)

Zorgdoelgroep bouwt sociaal netwerk op (Ma)

Zorg trekt extra klanten naar recreatie (Ec)

Mogelijkheid zorgtoerisme (Gz)

Kostenbesparing door combinatie functies (Ec)

 Nadelen
Onderdelen kunnen elkaar verstoren (Bl)

Recreatie
Voordelen
Beleving van rust, ruimte en contact met natuur (Bl)

Beleving boerenleven en sfeer proeven (VBP)

Verbetering imago van de boerderij (VBP)

Versterking verbinding stad en platteland (VBP)
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Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 
Permacultuur, biologisch, met dieren

Waarom
• Veel arbeid

• Diversiteit aan beleving

• Contact met dieren

• Geen gevaarlijke pesticiden

Het bieden van zorg op een boerderij waar ook 
recreatie plaats vindt, heeft als voordeel dat 
familie of vrienden die de cliënt bezoeken, in 
aanraking kunnen komen met het recreatieve 
gedeelte. Dit kan hen motiveren daaraan deel te 
nemen en het levert voor de boer klanten en 
dus inkomsten op.  Een voorbeeld hiervan is de 
Bed&Breakfast van ‘De Willemshoeve’ in 
Wageningen, die zich onder andere richt op 
mantelzorgers met een behoeftige partner. 
Wanneer een oudere man bijvoorbeeld zorg-
behoevend is kan hij zorg krijgen op de 
zorgboerderij, terwijl zijn vrouw 
ondertussen in de Bed& Breakfast 
verblijft. Op die manier kunnen 
zij toch bij elkaar zijn.
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Recreatie
Voordelen
Beleving van rust, ruimte en contact met natuur (Bl)

Beleving boerenleven en sfeer proeven (VBP)

Verbetering imago van de boerderij (VBP)

Versterking verbinding stad en platteland (VBP)

Educatie
Voordelen
Meer waardering voor boer en bedrijf (VBP)

Kennis voedselproductie (VP)

Verkleining kloof producent en consument (VBP)

Waardering en aandacht voor natuur en milieu (VBP)

Positievere houding t.o.v. werk en kennisopname (Ed)

Betere onderlinge relaties tussen mensen (Ma)

Vergroting conlictoplossend vermogen (Ma)

Bevordering samenwerking  en sociale cohesie (Ma)    

Verbetering psychisch welbevinden (Gz)  Combinatie
Voordelen 
Onderdelen brengen elkaar klanten (Ec)

Maakt belevend leren mogelijk (Ed)

Kostenbesparing door combinatie functies (Ec)

Nadeel
Onderdelen kunnen elkaar verstoren (Bl)

Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 

Permacultuur, biologisch, met dieren

Waarom
• Veel arbeid

• Diversiteit aan beleving

• Contact met dieren

• Geen gevaarlijke pesticiden

1 36

Uit de praktijk blijkt dat educatie en recreatie dicht bij elkaar liggen. Zo wordt op boerderij De Kolke in Voorst midgetgolf gecombineerd met voorlichting over historische landbouwwerktuigen, door die werktuigen als obstakels te gebruiken op de midgetgolfbaan. Bij een andere boerderij in Voorst, namelijk het Agrarisch Cultuurgoed, zijn kinderfeestjes en workshops erg gericht op het overdragen van kennis en waardering voor dieren en de natuur. Hierbij worden educatie en recreatie op een leuke manier bij elkaar gebracht onder de noemer ‘belevend leren’.
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Educatie
Voordelen
Meer waardering voor boer en bedrijf (VBP)

Kennis voedselproductie (VP)

Verkleining kloof producent en consument (VBP)

Waardering en aandacht voor natuur en milieu (VBP)

Positievere houding t.o.v. werk en kennisopname (Ed)

Betere onderlinge relaties tussen mensen (Ma)

Vergroting conlictoplossend vermogen (Ma)

Bevordering samenwerking  en sociale cohesie (Ma)    

Verbetering psychisch welbevinden (Gz)  

Kinderopvang
Voordelen
Betrokkenheid kinderen met platteland (VBP)

Verkleining kloof burger en platteland (VBP)

Kinderen krijgen binding met seizoenen (VBP)

Beweging reduceert overgewicht en obesitas (Gz)

Verbetering motorische vaardigheden (Gz)

Verbetering psychisch welbevinden (Gz)

Vergroten weerbaarheid angst en stress (Gz)

Groter verantwoordelijkheidsgevoel voor milieu (Mi)

Versterkte onderlinge relatie tussen kinderen (Ma)

Ontspanning en rust door contact met dieren (Bl)

Grotere weerstand door contact met dieren (Gz)

Kinderopvang in de buurt bieden (Ec)

Nadelen
Schade van kinderen aan planten en gewassen (VP)

Risico van dierziekten voor kinderen (Gz)

Meer veiligheidsinvesteringen nodig (Ec)

Combinatie
Voordelen 
Onderdelen brengen elkaar klanten (Ec)

Kinderen krijgen kennis over boerderij (VBP)

Kostenbesparing door combinatie functies (Ec)

Nadeel
Onderdelen kunnen elkaar verstoren (Bl) Landbouwtype

Meest geschikte landbouwtypen 
Permacultuur, biologisch, met dieren

Waarom
• Diversiteit aan beleving

• Contact met dieren

• Geen gevaarlijke pesticiden
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Recreatie
Voordelen
Beleving van rust, ruimte en contact met natuur (Bl)

Beleving boerenleven en sfeer proeven (VBP)

Verbetering imago van de boerderij (VBP)

Versterking verbinding stad en platteland (VBP)

Combinatie

Kinderopvang
Voordelen
Betrokkenheid kinderen met platteland (VBP)

Verkleining kloof burger en platteland (VBP)

Kinderen krijgen binding met seizoenen (VBP)

Beweging reduceert overgewicht en obesitas (Gz)

Verbetering motorische vaardigheden (Gz)

Verbetering psychisch welbevinden (Gz)

Vergroten weerbaarheid angst en stress (Gz)

Groter verantwoordelijkheidsgevoel voor milieu (Mi)

Versterkte onderlinge relatie tussen kinderen (Ma)

Ontspanning en rust door contact met dieren (Bl)

Grotere weerstand door contact met dieren (Gz)

Kinderopvang in de buurt bieden (Ec)

Nadelen
Schade van kinderen aan planten en gewassen (VP)

Risico van dierziekten voor kinderen (Gz)

Meer veiligheidsinvesteringen nodig (Ec)

Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 

Permacultuur, met dieren

Waarom
• Diversiteit aan beleving

• Geen gevaarlijke pesticiden

• Contact met dieren

Voordelen 
Onderdelen brengen elkaar klanten (ec)

Kinderen kunnen meeproiteren van recreatie (Bl)

Kostenbesparing door combinatie functies (Ec)

Nadeel
Onderdelen kunnen elkaar verstoren (Bl)
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Zorglandbouw
Voordelen
Hogere kwaliteit zorg (Gz)

Betere ervaring van zorg door patiënten (Gz)

Niet-zorg context (Gz)

Boer als bron van inspiratie (Bl)

Zorglandbouw draagt bij aan werkgelegenheid (Ma)

Lagere kosten (Ec)

Zorginfrastructuur (Gz)

Vermindering wachtlijsten zorg (Gz)

Extra arbeid door cliënten (Ec)

Hogere kwaliteit leven voor de boerenfamilie na de 

komst van de zorgtak (Gz)

Zorgtak bevordert positief imago boerderij (VBP)

Zinvolle dagbesteding (Gz)

Re-integratie van cliënten (Ma)

Beter sociaal netwerk (Ma)

Gaat stigmatisering en discriminatie tegen (Ma)

Nadelen 

Zorgtak op de boerderij mogelijk in strijd met wensen 

voor privacy (Bl)

Zorgtak bij landbouwbedrijf vraagt meer planning en 

administratieve werkzaamheden (Ec)

Combinatie
Voordelen 
Contact tussen verschillende groepen mensen (Ma)

Kostenbesparing door combinatie functies (Ec)

Nadeel 

Onderdelen kunnen elkaar verstoren (Bl)

Kinderopvang
Voordelen
Betrokkenheid kinderen met platteland (VBP)

Verkleining kloof burger en platteland (VBP)

Kinderen krijgen binding met seizoenen (VBP)

Beweging reduceert overgewicht en obesitas (Gz)

Verbetering motorische vaardigheden (Gz)

Verbetering psychisch welbevinden (Gz)

Vergroten weerbaarheid angst en stress (Gz)

Groter verantwoordelijkheidsgevoel voor milieu (Mi)

Versterkte onderlinge relatie tussen kinderen (Ma)

Ontspanning en rust door contact met dieren (Bl)

Grotere weerstand door contact met dieren (Gz)

Kinderopvang in de buurt bieden (Ec)

Nadelen
Schade van kinderen aan planten en gewassen (VP)

Risico van dierziekten voor kinderen (Gz)

Meer veiligheidsinvesteringen nodig (Ec)

Landbouwtype
Meest geschikte landbouwtypen 

Permacultuur, biologisch, met dieren

Waarom
• Veel arbeid

• Diversiteit aan beleving

• Contact met dieren

• Geen gevaarlijke pesticiden
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Tools
Kansenscanner
http://edepot.wur.nl/17775

 

Eigenwijze buurten gids
http://www.vrijwillige-inzet.nl/ileadmin/www.vrijwillige-inzet.nl/Producten/P008_De_eigenWIJze_gids.pdf

 

Samen ondernemen
http://edepot.wur.nl/256938

Colofon
Deze brochure is gemaakt door studenten van Wageningen Universiteit 

als onderdeel van hun MSc-opleiding. Het is géén oiciële publicatie 

van Wageningen Universiteit of Wageningen UR. 

Wageningen Universiteit neemt middels dit rapport geen formele 

positie in, noch representeerthet haar visie of mening in deze.

Copyright © 2013. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd

of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, 

zonder voorafgaande schritelijke toestemming van de auteurs.
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