proefboerderij Haverkamp
GEMengd bedrijf voor toekomstboeren

Toolbox
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“Ik wil een kippenhouderij voor 250
vrijlopende kippen onder de fruitbomen.
Voor de verwerking van de eieren zou
een pastaboerderij goed van pas kunnen
komen.” toekomstboer 1

“Ik wil aan de slag met voedselverwerking
en traditionele conservering van groenten,
fruit en vlees met fermenteren, drogen,
roken en wecken.” toekomstboer 4

“Ik ben nog aan
het oriënteren.”
toekomstboer 2

“Een biologische tuinderij
met een arbeidsintensieve
groenteteelt, eetbare bloemen en bijzondere
kruiden.” toekomstboer 3

“Ik wil mijn erfgoed doorgeven aan de startende
boeren, hen de kans geven
om te experimenteren.”
boer Wim

Proefboerderij Haverkamp is een alternatieve bedrijfsopvolging die kansen
biedt aan 6 tot 8 startende agrarisch ondernemers. De toekomstboeren delen grond, materieel, tijd, voorzieningen en afzetmarkt. De afbouwende boer
biedt ruimte voor ﬂexibele pacht en klein wonen.
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Proefboerderij is een innovatieve agrarische onderneming waar 6-8
toekomstboeren 6 jaar de kans krijgen om zich professioneel te ontwikkelen en
te bewijzen. De proefboerderij biedt ﬂexibele pachtgronden en gemeenschappelijke voorzieningen. Zo starten de ondernemers met weinig kosten en een
laag risico.

Door deze opzet ontstaat ruimte voor de toekomstboeren om doelgericht te gaan
“experimenteren” met nieuwe biologische teelten, innovatieve en circulaire productietechnieken en het agrarische ondernemerschap. De boer “bewerkt” ook de
lokale afzetmarkt om een maximale opbrengst te genereren en zo de kleinschalige
landbouw ﬁnancieel haalbaar te maken.
De proefboerderij richt zich met de innovatieve biologische teelten op een toekomst met meer rendabele stadslandbouw in Nederland. Op dat punt kan de boerderij zich onderscheiden. Het is van belang dat alle deelnemende toekomstboeren
deze waarde onderschrijven en zich samen willen inzetten.

