VAN WEILAND NAAR WIJ-LAND
-Aanbod; ruimte om in te vullen; voor bewoning, sociaal of economisch gebruik, passie en ondernemerszin.
Hoe voor de hand liggend is het om één en ander met elkaar te verbinden? Dit kan op twee manieren.
Door één nieuwe functie voor een agrarisch bedrijf te kiezen (bijvoorbeeld boerderij wordt camping) waarmee feitelijk de ene bedrijfsvoering ingewisseld wordt voor de andere met gelijkwaardige (conjunctuur
gevoelige) kwetsbaarheid. Of door meerdere alternatieve functies naast elkaar te ontwikkelen waardoor
een herbestemming minder kwetsbaar is.
In dit voorstel kiezen we voor dat laatste.
5: Om hoeveel mensen gaat het precies?
Een exact aantal mensen is moeilijk te benoemen, en afhankelijk van de blik waarmee men wil kijken, de
eigenaar, de gebruikers, de lokale economie, de directe omgeving (de gemeenten Montferland, Doetinchem, Oude IJssel streek), de Achterhoek en Lijmers, vult U maar in...
6: Wanneer speelt dit probleem..?
De trend van schaalvergroting en stoppende boeren is niet nieuw, echter we dreigen door de ondergrens
te zakken, economisch perspectief verdwijnt, jonge mensen trekken weg voor studie of werk en daarmee
veel ‘human capital’ . Het algemene voorzieningenniveau neemt af ... Het is noodzakelijk dat deze neerwaartse spiraal doorbroken en omgebogen wordt.
7: beoogde resultaat
De boerderij ligt op een schakelpunt in het landschap en kan ook weer een schakelpunt worden in de
gemeenschap. We willen de bijzondere ligging van de boerderij, namelijk aan de voet van de stuwwal
Montferland, in een nieuw en eigentijds concept ‘terug’ laten komen.
Het bedrijf bevat qua grond nog de gehele keten (zie topotijdreis.nl). Van hoog gelegen ‘schrale heigrond’,
akkers tot lage natte weide nabij de wetering met de boerderij op de overgang van hoog naar laag, van
droog naar nat. In de doorontwikkeling van het bedrijf willen we de unieke Gelderse en Montferlandse
land(schaps)beleving terugbrengen en daarmee het cultuurlandschap en biodiversiteit versterken (aandachtspunt Brood&Spelen). We willen de bijzondere ligging van de boerderij namelijk aan de voet van de
stuwwal ‘Montferland’ in een nieuw en eigentijds bedrijfsconcept terug laten komen.
Tot op heden is de vleesverkoop via traditionele kanalen georganiseerd. Dat willen we anders doen, met
de vleesverkoop willen we ons richten op lokale afzet. Beperken van food miles en verbreden van de
bedrijfsvoering. Naar een idee van Kenniscentrum Nelles, zou je kunnen denken aan ‘overschakelen’ naar
vleesstieren of ossen van een ander runderras, MRIJ- vee in dit geval. Dan slaan we meerdere vliegen in
één klap, je gebruikt een ‘eigenlijk nevenproduct’ van de melkveehouderij (naast ossen of stieren eventueel ook het afmesten van melkkoeien) voor lokale voedselproductie, steunt het in stand houden van een
inmiddels zeldzaam ras, steunt melkveehouders die nog dit ras gebruiken in eigen regio, en het is een
enorm streekeigen voedselproduct, hetgeen ons een extra gelegenheid geeft om het gevoel van de streek
te benadrukken in producten, diensten en verhalen. Daarmee spelen we in op hedendaagse trends als
willen weten waar ons eten vandaan komt, behoud eetcultuur en diversiteit in onze voedselvoorziening en
op zoek zijn naar authentieke ervaringen en belevenissen (couleur locale).
In onze doorontwikkeling willen we een stuk beleving, bezinning en kennis (educatie) toevoegen waarmee we mensen op onze boerderij willen uitnodigen. Van schoolklassen tot teamuitjes van bedrijven,
verenigingen en organisaties. Daarbij willen we vooral stimuleren dat mensen ook zelf het platteland en
de natuurlijke omgeving ervaren als belangrijke bron van voedsel, ontspanning, bezinning, inspiratie en
energie en daardoor zelf nadenken over de toegevoegde waarde ervan, en zuinig zijn op het behoud en de
ontwikkeling ervan.
Een andere uitdaging die we in onze doorontwikkeling van onze plannen willen meenemen behelst:
nieuwe functies voor lege stallen. Wij vinden belangrijk dat het platteland ook het platteland mag blijven.
We willen vooral niet alleen maar denken aan pittoresk, en terug naar ‘Ot en Sien’. Want ook de nieuwe
stallen horen erbij en laten de ontwikkeling van de agrarische sector zien. De houten ligboxenstal en
aardappelschuur zijn daar mooie voorbeelden van. Ook omdat ze qua maatvoering en schaal nog bij het
landschap en erf passen. Het is een bijzonder boerderij complex met een erfopzet die ook voor het
landschap nog karakteristiek is.
De schuur gebouwen van het oorspronkelijke deel worden omgevormd naar eenheden van ca 100 m2.
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