SMAAKSTAAT

SMAAKSTAAT is een nieuwe samenwerking tussen boeren,
consumenten en culturele instellingen. Door herwaardering
en vernieuwing van onze voedselcultuur gaat SMAAKSTAAT

LOCATIE: HALDERBERGE

DE WALNOOTHOEVEN NU
7 rassen - oude rassen (kippen)
2.340 kippen/jaar

Boerderij: De Walnoothoeve(n)
Product: De Chaamse Hoen
(oud-hollandse kippenrassen)
Sectie H
Gemeente Halderberge
Noord Brabant

1 ras - snelle jongens
15.600 kippen/jaar

het verlies aan diversiteit binnen ons voedsellandschap tegen.
SMAAKSTAAT zet gelijktijdig in op de toename van de vraag en de
versterken van het aanbod.

SMAAKSTAAT is een project van:
OOZE Architects (Eva Pfannes, Kate Unsworth, Sylvain Hartenberg), Vincent Wittenberg en
Bennie Meek i.s.m. met Geert van der Kaa, advies: Valentijn Byvanck & Joris Bijdendijk

TOEKOMSTIGE ORGANISATIE

Boer Geert van der Kaa
met het Chaams Hoen

71 rassen - fruit & noten
1.000 bomen,
3.000 m2 struiken
36 ton/jaar

operatie &
coördinatie

LOCALE (LANDSCHAPPELIJKE/
RUIMTELIJKE) IMPACT

+
+
+

marketing/
zichtbaarheid
betere wet- en
regelgeving
overzicht &
advies

inzichten/
feedback
nieuwe
consumenten

Economie en werk op het platteland
(Bio)diversiteit in het landschap
Betere lucht- en bodemkwaliteit

€ geldstromen

MAATSCHAPPELIJKE/ MILIEU-IMPACT

+
+
+

producten

Meer robuuste economie
Duurzamer voedselsysteem en gedrag
Dialoog en uitwisseling van kennis

2312
2311
2306

Walnoot- en fruitboomgaarden/ zelfpluktuin

OVERHEID

Hoofdschuur met: keuken, kantine,
ambachtelijke slachterij, vries- en
koelcel, winkel, broedruimte,
kuiken hok, werkplaats
(400m2)

56.725 m2
5.7 ha

5,6

HOEVEN

€
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eur

Schuur met overdekte
uitloopruimte voor moeders
en opfok kuikens
van oude rassen
(ong. 300m2)
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PLAN VAN AANPAK

Interviews met 3 culturele instellingen

Low Food Symposium (van Joris Bijdendijk)
bijgewoond
Afspraak met SMAAKSTAAT adviseurs

€

SCHETSONTWERP

Een klein aantal grote partijen domineert de
voedselketen. De focus ligt daarbij op prijs. De
meerderheid van de consumenten kiest voor
een lage prijs en voor gemak. De gedachteloze
consumptie en productie van goedkoop voedsel
leidt tot meer goedkoop voedsel, maar ook tot
de vernietiging van ons landschap en milieu,
het verlies van biodiversiteit en uiteindelijk het
verlies van onze voedselcultuur.

EFL Stichting subsidie

alle problemen en kosten moeten op een rijtje komen
flexibiliteit nodig/ mogelijk om minder sassos (‘snelle
jongens’) te hebben
meer werk nodig qua kosten
project past goed binnen POP3 subsidie
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CONCEPT
BUSINESS PLAN

cultuur als kanaal en waardecreatie/ innovatie ligt in
het samenbrengen van verschillende doelgroepen
mogelijk partner
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Interview met Jeroen Zegwaart
(directlyfrom.nl).

logistiek met veel kleinschalige boeren erg moeilijk

OPVOLGER
GEVONDEN

VOORLOPIG
ONTWERP

POP3 aanvraag indienen

€ (fysieke investering)

€ POP3 aanvraag indienden

(samenwerking voor innovatie)

SMAAKHAVENS:

De basis van SMAAKSTAAT - kleinschalige boerderijen die
speciale rassen en onze eetcultuur nieuw leven inblazen.

Fungeren als een campagne voor SMAAKSTAAT, waarbij
SMAAKSTAAT
culturele actions: verschillende belanghebbenden worden betrokken en

waarmee de culturele waarde van de SMAAKHAVENS wordt
benadrukt en gecommuniceerd.

Green Deal voorstel

Plan voor follow-up
culturele acties

VERBOUWING
SMAAKHAVEN DE
WALNOOTHOEVE(N)

Partners vinden voor het
ontwikkelen van het
platform

Groep betrokken en
geactiveerde mensen
(consumenten, boeren,
overheid - gemeente/
provincie/ rijk, culturele
instellingen)

Subsidie aanvragen en/of
€ (co)-financiering zoeken

Kunstenaar actie

Technische kant platform
ontwikkeld

Platform ontwikkelen/
bouwen

Stichting oprichten

€

CAMPAGNE/
PLATFORM
TESTING

Groeiend aanbod

Consument - minder
maar beter eten &
aandeelhouders van
SMAAKHAVENS
Bijzondere rassen
winnen aan bekendheid
en groeien in aandeel
Commercieel platform

4 ACTIES MET 4
RASSEN

Initiatiefnemers & Geert van der Kaa

SMAAKSTAAT Instituut & opvolger

IDEE ONTWIKKELEN

2018

=

Meer winkel, minder
actie platform

Inner crowd

Campagne ontwikkelen
BASIS
WEBPAGINA

Nieuwe voedselcultuur (culturele) waarde gehecht aan
producten en de boer

DINERS

Inner crowd opbouwen

Kernteam samenstellen

ONTWIKKELING VAN
ANDERE
SMAAKHAVENS

Programma bij musea

1de SMAAKSTAAT
DINER(S)

SMAAKSTAAT
INSTITUUT

De overheid (provinciaal, gemeentelijk en
nationaal) is een belangrijke stakeholder en is
betrokken bij de culturele acties en de
veranderingen die op de boerderij plaatsvinden.

Regelgeving
Voostel voor Green Deal

Vinden datum, locatie(s)

OVERHEID

Overheid:

Meer boeren kiezen
voor het houden
van zeldzame
rassen

Project ondersteund door
gemeente & provincie (o.a. door
vergunningen en subsidies)

Eerste 3 diners gehad

Documentatie

(www.smaakstaat.nl). Het platform biedt
marketing en de techniek voor bestellingen en
betalingen.

DOELSTELLINGEN - LANGE TERMIJN

Opvolger(s) gevonden (jonge
boer/ Team/ Herenboerenmodel)
Uitgewerkte ontwerp &
businessplan
Financiering voor verbouwing

Stimuleringsfonds

€ aanvraag indienen

SMAAKSTAAT SMAAKHAVENS verkopen hun producten onder
meer via het online SMAAKSTAAT platform
platform:

Kleinschalige
boerderijen met
een nieuw
verdienmodel

Nieuwe SMAAKHAVENS

Avond ontwerpen

Begin met acties

Het SMAAKSTAAT platform en de culturele acties worden
gecoördineerd door het SMAAKSTAAT instituut, een stichting
die zal worden opgericht om het project verder te brengen.

5 of meer geïnteresseerde
boerderijen

Uitnodigingen sturen

‘zelfbewuste stedeling’ als hoofddoelgroep/ er zijn al
veel andere projecten op dit gebied
er zijn technische partners met wie we kunnen
samenwerken

CULTURELE INSTELLINGEN

CONSUMENTEN

cultuur is economie

Afpsraak Theo Thewassen, Korte Keten 2.0

Deel (business)plan met
mogelijk opvolgers

SMAAKSTAAT
Instituut:

De Walnoothoeve(n)

Ontwikkel
kringloopmodel op
boerderij

Opvolger vinden

Afspraak Gemeente
Haldeberge - introductie
plannen en problemen
met regelgeving

BOEREN
interesse in nieuwe interpretaties voor collectie, en
‘samenwerkingen’/ willen levend culturele erfgoed
ondersteunen
veel mogelijkheden!

Plan verfijnen met
opvolger(s)

in e r

moeilijk om je boterham te verdienen/ nieuwe
consumenten vinden kost tijd/ regels zijn niet
afgestemd op kleinschalige boeren bedrijven
kringlooplandbouw heeft ondersteuning van het rijk en
er zijn concrete voorbeelden nodig
processen en diversiteit niet zichtbaar/ erf niet
toegangelijk/ verbouwing nodig/ geen investering
culturele waarde hechten aan boerderijen zeer
gewaardeerd

Boeren die hun producten niet anoniem in de markt
willen zitten en voor een nichemarkt, zoals het houden
van bijzondere rassen kiezen, hebben het vaak moeilijk.
De regelgeving in de voedselsector is afgestemd op de
industrie. Boeren kunnen alleen met respect voor mens,
dier en omgeving ondernemen als zij een eerlijke prijs
voor hun producten krijgen. De omslag van prijs naar
kwaliteit vraagt onder meer om gedragsverandering en
andere vormen van ketenorganisatie.

DOELSTELLINGEN - KORTE TERMIJN

€ aanvraag indienen

PLATFORM
(CONSUMENTEN)
Consumentenonderzoek (desk research
studies en gelijke projecten)

“Regels industriekip nekken Chaams hoen”

VOLGENDE STAPPEN
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Afspraak met SMAAKSTAAT adviseurs

Mestwetgeving

Milieuwetgeving
€

an

Onderzoek naar innovatieve samenwerking
met culturele instellingen

€
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CULTURELE ACTIES
(CULTURELE INSTELLINGEN)
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Interviews met 8 kleinschalige boeren met
zeldzame rassen
Lancering vd kringlooplandbouwvisie
ministerie van LNV bijgewoond
Ruimtelijke analyse boerderij: hoe werkt het
nu?
Afspraak #1 Anco Sneep & Wim Coenraadts,
Provincie Noord-Brabant: intro aan project
Afspraak #2 Anco Sneep & Wim Coenraadts,
Provincie Noord-Brabant: regelgeving
Ruimtelijke berekeningen (boerderij): welke
functies en welk businessmodel passen op
het erf?
Knelpunten en kosten van regelgeving
Afspraak Paul van Enckevort & Anco Sneep,
POP3 Subsidies

Dierwelzijn
€

PLATFORM
(CONSUMENTEN)
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SMAAKHAVEN(S)
(BOEREN)

INZICHTEN

Volksgezondheid
€

Asbestsanering
€

€

Tunnels met vrij-uitloop
ruimte voor oude rassen
tussen fruitbomen
(120m2 per tunnel)
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1 km

Bomen langs ingang

gezien vanuit snelweg A58
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CULTURELE ACTIES
(CULTUUR)

SMAAKHAVEN(S)
(BOEREN)
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SMAAKSTAAT
INSTITUUT

PROTOTYPEN

2019

ROLL-OUT

2020

2025

