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Een bloeisaam platteland
Bloeikracht richt zich op kleinschalig agrarisch gebied ingeklemd tussen
natuur, stad en eenzijdige landbouw. Hier zoeken agrarische bedrijven
nieuwe krachten. Geen eenzijdige bedrijfsvoering met eindeloos raaigras, mais en megastallen, maar gevarieerd voedsel en een biodivers
landschap voor bewoners en bezoekers van de streek. Zonder nieuwe
krachten wordt de grond een onbezielde post op de mestboekhouding
van groeiende melkveebedrijven elders.
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Visie
Bloeikracht geeft voedsel een centrale plaats. Het houdt ons dagelijks
bezig en is een verbindend levens- én beleidsthema. We geven antwoord op drie oorzaken van ‘Landschapspijn’ n.l. de ontkoppeling van
grondgebruik aan ondergrond, de onthechting van mensen aan hun
leefomgeving en de ontvlechting van kosten en baten op de markt.
Bloeikracht werkt aan verbinding op lokale schaal, door het ontwikkelen
van streekeigen samenhang tussen de sociale (people), ruimtelijke
(planet) en economische (profit) dimensies.
Dit doen we door gelijktijdig te werken aan drie elementen:
- streekbedrijfsplan waarin de ondernemer zich verbindt met de
regionale economie en lokale eigenschappen van het gebied;
- streekverhaal waarin bewoners en bewerkers zich herkennen;
- streekkring waarin mensen hun rol nemen in een ondersteunend
en lerend netwerk.
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Kiemzone
We werken de visie uit in de Kiemzone, het gebied rondom een groot
landgoed. Levendige sociale netwerken, 300.000 consumenten, landschappelijke variatie en ecologische potenties zijn voorhanden. In de
Kiemzone gaat Bloeikracht aan de slag met de zorg voor cultuurlandschap en een gezonde leefomgeving, duurzame voedselketen, nieuwe
economische dragers, biodiversiteit, nieuwe functies voor lege stallen
en investeren in sociale innovatie en leefbaarheid. Hier ontwikkelen
ondernemers hun streekbedrijfsplan en groeit het streekverhaal.

Bloeikracht is
Radicaal omdat we in elk element en bij alle stakeholders de samenhang
tussen people, planet en profit uitwerken. We zoeken naar onontdekte
verbindingen in een lerend netwerk.
Realistisch omdat we een helder proces volgen dat elk element uitwerkt
en met elkaar verbindt. Met een open blik en vertrouwen groeit bewustzijn en daadkracht bij elke stakeholder.
Realiseerbaar omdat de grondeigenaar met een geweldige locatie klaar
staat om deze radicale koers in te slaan en daar een lerend netwerk bij
te betrekken.

Kiemzone 2030
De Kiemzone is inmiddels uitgegroeid tot een vitale verbindingszone rondom
een groot landgoed en een stedennetwerk. Voor productie van gezond voedsel
en als prettig leef- en recreatiegebied. Kwaliteiten van bewoners en ondergrond
zijn de basis voor de kiemkracht. Ieders rol is besproken; we zijn allemaal producent en consument van onze leefomgeving.
Aan de keukentafels zijn streekbedrijfsplannen ontstaan, te beginnen bij
Bloeikracht. De plannen sluiten aan op het verhaal van mens en plek, zijn
gericht op verbindend ondernemen en op actie. Het is maatwerk voor ondernemers en locatie, maar vanuit gedeelde waarden over de streek. Het streekverhaal dat nu helder is, is het wenkend perspectief voor de toekomst.
Een verhaal om blij van te worden.

Ondernemers ontwikkelen zich als lerend netwerk. Het KiemLab faciliteert
in kennis en proces en je leert over Inclusief Ondernemen, Publiek/Private
samenwerking, Data analytics en Regionale Voedseldistributie.
Acties van de lokale Voedselagenda stimuleren burgers tot verbindend
consumeren. De culturele sector speelt hierbij een sprankelende rol.
Mensen hebben hun plaats binnen een streekkring rondom een bedrijf.
Als klant, vrijwilliger of ambassadeur.
Bloeikracht stimuleert andere bedrijven om uit te groeien tot een samenwerking voor grondstoffen, productaanbod, gezamenlijke distributie en
marketing. Producten liggen op streekmarkten, in regionale horeca en
winkels. Ook andere diensten, zoals zorg, educatie, recreatieve netwerken
hebben een nieuwe lading binnen het streekverhaal.
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