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Programma:

• Meer besparen

• Anders Verdienen

• Tijd voor vragen en discussie



Kennismaking 

Maja van Putte: projectleider en adviseur voor Multifunctionele landbouw en subsidies



Bespaarmodellen 

• Leer kritisch te kijken naar je eigen bedrijf

• Welke reststromen heb ik? zijn die (beter) te verwaarden?

• Hoeveel energie/warmte gebruik ik en hoe produceer ik die?

• Als ik personeel heb, zet ik mijn personeel dan optimaal in?

• Hoe gebruik ik mijn eigen kracht?

• Bespaar niet op verkeerde dingen..



Begin bij jezelf

• Ken je sterke en je zwakke 
punten

• Waar wordt jij blij van?

• Energie versterken werkt beter 
dan zwakke punten beter 
maken



Verdienmodellen; Het nieuwe agrarische bedrijf 



Verdienen door CO2 compensatie









Energie 



Toerisme 



Belangrijke trends toerisme 

• Gezondheid belangrijk bij verblijf

• Beleving in verblijf – bijv. boomhutten en pipo wagens

• Beleving in het gebied – dag attracties, natuurbeleving, 
streekproducten

• Toeristisch ondernemer fungeert als gastheer van het gebied

• Luxe of back to basic

• Grotere campingplaatsen

• Campers



verblijfsrecreatie

• Minicamping

• Camperplaatsen

• Verhuur chalets

• Bed & Breakfast

• Groepsaccommodaties



Unieke accommodaties



Huisverkoop of afzet in een korte keten

• Kraampje

• Winkel – al dan niet in een concept bijv. 
landwinkel

• Online verkoop concept

• Foodtrucks 



Belangrijke trends in Food

• Toenemende aandacht vanuit de maatschappij

• Bewust en gezond eten

• Voeding met een goede afkomst

• Beleving in food – bijv. door naar de boerderij te gaan 
als uitje of foodtruck festivals

• Gemak in bestellen



Voedselbos 



Agrarische kinderdag opvang



Boerderij educatie

• Voor (school)kinderen

• Toeristen 

• Etc..



Culinaire fietstochten en buurten bij de 
boer 



Zorg

• Dagbesteding

• Zorgverblijf

• Maatschappelijke initiatieven



Dagrecreatie 

• Vaste of eenmalige activiteiten



Kookboerderij/diners/theetuin



Blote voetenpad



Workshops kaasmaken/creatief 



Boeren sauna 



Locatie voor vergadering of therapie



Verhuur bootjes



Speelboerderij/ zeskamp



Evenementen, zoals koe in de wei/
boerderij fair



Hoe beginnen?

• Ga na bij jezelf waar je blij van wordt

• Wil je wel of geen bezoekers?

• continue bezoekers op het erf? Of alleen bij 
evenementen/workshops/vergaderingen?

• Wil je er zelf veel tijd in stoppen? Of besteed je het 
liever uit?

• Heb je een voorkeur voor bezoekers in een bepaalde 
leeftijdscategorie?



Vervolg stappen

• Wat mag er op de locatie? (bestemmingsplan/vergunningen)

• Wat is er nodig om het gewenste uit te voeren? (locatie 
eisen/veiligheid/vergunning/verzekeringen) 

• Past jouw idee bij de behoefte in de markt?

• Welke investeringen zijn er nodig?

• Wat wordt het verdienmodel?



Wat doet (Z)LTO
• Vaste aanspreekpunten per subsector

• Advisering voor starters, doorontwikkelaars en stoppers

o.a. vergunningstrajecten, markt onderzoek, opstellen 
ondernemingsplan, subsidie aanvragen etc

• Ondernemerscoaching

• Kennisuitwisseling, o.a. via POP programma’s.

• Nieuwsvoorziening o.a. via nieuwsbrieven en nieuwe oogst

• Diverse projecten waar agrarische ondernemers voordeel uit 
halen

• Lobby en beleid:

• Samen met de lokale afdelingen, input leveren en reageren op 
visies, zoals kustvisie, landbouwvisie etc.


