Proefboerderij Haverkamp
Gemengd bedrijf voor toekomstboeren

Samen redzaam en circulair

Alternatieve bedrijfsovername
De stoppende boer heeft een droom: Hij wil zijn
bijzondere opvolgers helpen succesvol te zijn.
“Zonder de proefboerderij Haverkamp had ik dit
bedrijf niet kunnen starten”, zegt de jonge winnaar van de agrarische ondernemersprijs 2028.

De boer wil zijn erfgoed doorgeven aan startende toekomstboeren. Zijn eigen kinderen
hebben geen interesse.
Zo blijft biologisch agrarisch bedrijf behouden
met een betekenisvolle rol voor de boer. Ook
voorkomt hij het gangbare scenario: Verkoop van
grond aan grotere buren, met meer monocultuur,
minder biodiversiteit en landschap, en bedrijfsgebouwen die hun functie verliezen. De proefboerderij transformeert geleidelijk de oude gebouwen. Het erf en de grond blijven verbonden.
Inspiratie uit de geschiedenis
Anno 2018 heeft de boerderij 25 ha biologische
eigen grond en 13 ha in pacht. De boerderij is
gebouwd in 1933. De vader van de boer kocht
de boerderij in 1953 met 2 ha grond en startte
een gemengd bedrijf met koeien en varkens.

De verkoper van de boerderij liet zich naast geld
ook betalen in natura. In de jaren 30 was het
crisis in Nederland. De zekerheid van de voedsel
was waardevaster dan een grote som geld. De
betaling in natura staat vermeld in de koopactie:
26 hectoliter kolen per jaar, 125 kg varkensvlees
per jaar en 20 liter melk per week. Hij dacht in
lange termijn rendement ipv snel geld.

De toekomstboeren zijn samen redzaam als
gemengd bedrijf met een zelfvoorzienende kringloop en delen grond, voorzieningen en diensten.
De boer coördineert de samenstelling van de
groep en stuurt op een zo groot mogelijke diversiteit van teelten en activiteiten, die de kringloop
op het bedrijf versterkt.

Zo is ook de overname gegaan van vader op
zoon. Langzaam kon de huidige boer zich er in
werken en met beperkt risico de boerderij laten
groeien. Dit is ook wat de boer de nieuwe generatie gunt.

circulair

Als sociaal erfgoed van het familiebedrijf noemt
de boer: zelf denken en anders durven doen
dan anderen. Ook hebben ze altijd eigen regie
gehouden op de financiën door gefaseerd te
ontwikkelen, zonder schulden voor grote investeringen.

Gemengde groep toekomstboeren

vast raamwerk en flexibel

samen redzaamheid
De proefboerderij biedt duurzame toekomstboeren ruimte om te experimenteren met
arbeidsintensieve toekomstteelten.
Ze biedt ruimte voor flexibele pacht en klein
wonen.

