EEN WEEK OP DE VLINDERBOERDERIJ IN 2028

Meer hangend in dan zittend op een stoel op het terras
van zijn agrorestaurant laat Eric de afgelopen dag nog
eens even de revue passeren. Zijn vlinderboerderij had
net de drukste dag van het jaar achter de rug en ook
dit keer had hij weer de nodige complimenten mogen
ontvangen. Over de uitstraling van zijn bedrijf, over het
functioneren daarvan als welkome magneet voor de
streek, over de aantrekkelijkheid en compactheid ervan,
over...
Oh ja, wacht even. Tussen die mensen zaten ook een
paar agroprosumenten die vroegen of hij nog meer
agroprosumenten kon gebruiken. In dit geval waren
dat niet mensen die de scheiding tussen hun rol van
voedselproducent en die van voedselconsument hadden
verkleind door betrokken te zijn bij allerlei uiteenlopende
activiteiten op zijn landerijgoed, maar bij de financiering
daarvan. Dat moet hij nog snel even vastleggen in zijn
horloge voordat hij dat vergeet.
Zijn landerijgoed. Die term beviel hem de laatste tijd
steeds beter. Die had, bij hem in aanvulling op ‘De
Vlinderboerderij’, ook voor een andere uitstraling
gezorgd voor de agrarische sector in een periode dat
de intensieve landbouw klap na klap had moeten zien
te verwerken in wat toch een gigantische omslag was
geweest van het naoorlogse streven naar kwantiteit
naar het huidige streven naar kwaliteit. Omdat hij met
zijn bedrijf-in-omschakeling had weten te voldoen aan
allerlei randvoorwaarden op het gebied van duurzaam
en circulair werken binnen het agro-ecologische systeem
agrobosbouw*, had hij die beschermde naam al zo’n 7
jaar geleden mogen gaan gebruiken.
Maar dat niet alleen. Zijn bedrijf was toen ook gaan
functioneren als de kern van een nieuwe regelarme agroexperimenteerzone op het gebied van wet- en regelgeving,
vooral daar waar het ging en gaat om het brede grijze
gebied dat ligt tussen natuurinclusieve landbouw en
landbouwinclusieve natuur (agrobosbouw). Een 10 jaar
geleden door de WUR uitgebrachte brochure* had ervoor
gezorgd dat onze nationale invulling van het onderdeel
vergroening binnen het Europese Gemeenschappelijk
Landbouw Beleid voor de periode na 2020 al een stuk
ruimer was opgezet, zeker voor een agro-ecologische
aanpak als agrobosbouw. Maar op het gebied van weten regelgeving viel nog altijd de nodige winst te boeken,
vandaar die regelarme experimenteerzones verspreid
over het hele land.
Die stap had dynamiek gebracht, nog meer dan er
op zijn bedrijf en eigenlijk ook in zijn hoofd daarvoor
al was geweest. Daarom was hij al een paar jaar
geleden lid geworden van een coöperatief verband
van agroproducenten dat modulaire, verplaatsbare
verwerkingseenheden onder de naam agromodules*
had laten ontwikkelen en die nu verhuurde als
kleinschalige melkerij, kaasmakerij, slachterij, fruitperscidermakerij, fermentatielab en zo. Op die manier een
bijdrage leverend aan een eigen korte gesloten keten
waarbij de toegevoegde waarde bij de agroproducent
zelf blijft.
Datzelfde coöperatief verband had vervolgens om
diezelfde reden een eigen keten van agrorestaurants
opgezet met alleen hun (landerijgoed)producten op
het menu. Zijn landerijgoed was één van de eerste in
het zuiden geweest met een eigen agrorestaurant, een
sterk uitgebreide versie van de horecavoorziening die hij
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BEHOUD EN ONTWIKKELING MAASHEGGEN

Multifunctioneel centrum als zorg- recreatie- en vlinderknooppunt van
22.8ha temidden van de Maasheggen + ontwikkeling vochtig hooiland

Het onderhoud en de ontwikkeling van de Maasheggen op
een rendabele en ecologische wijze.

eerder al op zijn erf had gerealiseerd. Een erf dat met een
nieuwe stal+* inclusief een flinke vlinderkas en een sterk
uitgebreid terras dankzij een bijna directe aansluiting op
het Pieterpad en recreatieve fietsroutes vooral richting
zomer al drukker en drukker aan het worden was.
Plotseling schrikt hij op uit zijn overpeinzingen. Het
zou de komende week wel eens druk kunnen gaan
worden. Als eerste op zijn agenda staat morgen een
afspraak met iemand die verspreid over het hele land
mobiele recreatieve verblijven levert. Vorig jaar hadden
er drie bij hem gestaan en daardoor heeft hij enkele
nieuwe vrijwilligers weten te vinden die helpen met het
onderhoud van de Maasheggen. Hij was benieuwd....
Dan moet hij woensdag en donderdag in zijn functie
van beheerder van een starterslanderijgoed sollicitatiegesprekken voeren met een paar agroprosumenten
die de invulling van die functie nog verder willen
doorschuiven van die van voedselconsument naar
die van voedselproducent. Vooral als zij-instromers
ter vervanging van agrariërs die de komende tijd
zonder opvolger met pensioen gaan, zodat het aantal
landerijgoederen verder kan toenemen.
En de week sluit hij af met het bestuderen van nieuwe,
voor zijn bedrijf richtinggevende uitkomsten van het
nu alweer bijna 9 jaar lopende nationale project ‘Agent
Based Modeling + Agrobosbouw = 3’*. Daarin worden
al jarenlang twee sterke kanten van ons land succesvol
met elkaar gecombineerd: koploper als het gaat om
de (door)ontwikkeling van onze intensieve landbouw
naar agrobosbouw, en koploper als het gaat om de
ontwikkeling en praktische toepassing van Agent Based
Modeling.
Na zich te hebben uitgerekt (niemand had dat gelukkig
gezien....) steekt hij zijn erf over om via de nieuwe stal
in de richting van de meanderende rivier te lopen om,
tussen notenbomen doorlopend, nog even te kunnen
kijken hoe het met zijn runderen gaat in de bossen
van Staatsbosbeheer. Die bomen waren 9 jaar geleden
aangeplant door het Agrobosfonds NL* dat hem al
vanaf het jaar van aanplant een vergoeding geeft voor
het door die bomen voor langere tijd vastleggen van CO2
in combinatie met het tegelijkertijd naar voren halen van
de opbrengst inlands hout. Hetzelfde agrobosfonds ook
dat toen al direct de afwaardering van zijn grond voor zijn
rekening had genomen.
En dan op naar de mobiele melkstal om de melk af te
tappen. Wachtend tijdens het overpompen schieten zijn
gedachten nog eens terug naar 2018: de eerste mobiele
melkwagen is alweer 10 jaar oud. Wat hebben ze hem
uitgelachen destijds. Nu produceren ze er zelf drie per
jaar, samen met de zorgtak binnen het bedrijf. Vanuit
andere natuurgebieden is er veel vraag naar dit soort
melkstallen. In grote lijnen zijn ze hetzelfde gebleven,
tegenwoordig worden bijvoorbeeld het logo van de
melkfabriek op de stal achterwege gelaten. Tja, dat was
destijds even te kort door de bocht, voor een beetje geld
en een zwaar contract hadden de supers ‘ons’ toen te
pakken. Maar ja, bij de opstart is elke euro er één. Wie
zou er nou 10 jaar geleden of zo hebben gedacht dat hij
hier nu neuriënd zo’n mooie rondgang over zijn bedrijf
zou kunnen maken?

Foto, de vlinderboerderij, tevens dagbesteding en
veehouderij (bron: de grondeigenaar)

Eigen kaasmakerij, naar verwachting eind 2018 klaar voor
productie (bron: de grondeigenaar)

De boerderij van de grondeigenaar bestaat
al eeuwen en is gelegen op een zandrug te
midden van de Maasheggen. De boerderij is
de eerste vlinderboerderij van Nederland.
Daarnaast functioneert het als een
dagcentrum en veehouderij.

Een te schrijven en volledig duurzaam
uit te geven kinderboek en activiteiten
voor (groot)ouders en kinderen op het
erf en in de Maasheggen, o.a. met een
kleine schaapskudde, waarborgen het
natuureducatieve deel van de plannen.

In de nabije toekomst wordt een kaasmakerij
geopend. In de toekomst kan de boerderij
zich ontwikkelen tot een recreatief
knooppunt en startpunt van een wandeltocht
door de Maasheggen.

Zo ontstaat een inclusief landschap
rondom de boerderij waarbij het beheer en
ontwikkeling van de maasheggen door de
Vlinderboerderij wordt uitgevoerd.

Bij de ontwikkeling van de Vlinderboerderij
staat centraal dat de boerderij mensen,
boeren, cultuur en natuur verbindt.

Uiteindelijk is de Vlinderboerderij een
business model met de naam stal+*
die gemoderniseerd kan worden met
agromodules*.

De heggen in dit landschap creeeren
afgesloten ruimtelijke kamers. Dit
ruimtelijke principe is de basis voor
de ontwikkeling van de Maasheggen.
Een luchtfoto van de Maasheggen, linksbovenin in het staartje van het bos ligt de boerderij van de
grondeigenaar.

De Maasheggen zijn eeuwen oud
en werden al door Julius Ceasar
beschreven. De Maasheggen in dit
gebied zijn de enige overgebleven
heggen in Nederland en zijn van hoge
natuur- en cultuurhistorische waarde
die onderhouden en ontwikkeld dient te
worden
om
verdwijning
te
voorkomen. De Vlinderboerderij voert
dit onderhoud uit. In de toekomst
kunnen de heggen wellicht verder
verspreid worden over het landschap.

Huidig: kamervorming

In samenwerking met
de Vlinderstichting
Toevoeging: Maashegverblijf

In samenwerking met de Vlinderstichting
wordt
‘De
Schutkooi’
de
eerste
vlinderboerderij van Nederland.

Verdere ontwikkeling recreatienetwerk
gekoppeld aan het Pieterpad.

In een conceptplan wordt gesproken over
het toevoegen van natte zones, maasheggen
en het laten meanderen van de St. Jansbeek.
In een inrichtingsplan kunnen deze ideeen
Stal+*
ruimtelijk ingepast worden.
Een stal met meerdere functies die naast de gebruikelijke

ook dient als Concept/vlekkenplan
een bed & breakfast met een
voor Eric
passerende
kavel
Lammers
recreanten zichtbare vlinderkas.

Een illustratie van de drijfveren van de vlinderboerderij

agromodules*
Bij voorkeur modulaire, koppelbare en gemakkelijk
verplaatsbare, met behulp van 3D printers van hergebruikte
materialen gemaakte verwerkingseenheden die aan alle
eisen van wet- en regelgeving voldoen (minder gesleep met
producten).

Referentie: Foto compacte mobiele recreatieverblijf voor
kort verblijf (bron: Studio Makkink)

Compacte en mobiele recreatie
verblijven
vormen
een
nieuw
verdienmodel voor het onderhoud van
de Maasheggen. Ze kunnen worden
ingepast in de hFH, passend bij
het landschap. Gebouwd van lokale
materialen, CO2 neutraal. In de herfst/
winter verplaatsbaar naar een stal van
de boer.

