161114 Verslag Workshop Meerwaarde uit de markt, Gerdien
Pascalle Evers maakte ook aantekeningen.
Voorstelrondje: Hendry van Ittersum zegt: ik ben een stoppende boer, ik heb 70 koeien en
30 hectare, maar zie geen toekomst meer. Schrik in de zaal. Even op ingegaan. Bedrijf blijkt
al te koop te staan…
Verder inspirerend verhaal van vader en zoon van Erf1. Misschien nog eens mee praten
over de prijs van grond en hoe deze zo zwaar beïnvloed dat wat je doet of zou moeten doen.
(actie?) Ik vermoed dat de aantekening over opsplitsen grondwaarde van hen komt.
Nav mijn stukje over kostprijs berekenen: vragen vanuit zaal: waarom uitgaan van kostprijs?
Misschien moet je wel beginnen met wat consument over zou hebben voor goede kwaliteit
product? Terechte en mooie opmerking.

Reacties op vragen:
Welke vragen moeten de komende jaren beantwoord worden?
-wat zouden al die ‘traditionele’ boeren moeten/ kunnen doen? (Behalve minder melk
leveren?)
-in kringlopen denken met alles wat daarbij past (ras type grond etc etc), dat is nu uit balans
-opsplitsen grondwaarde (deel natuur, deel agrarisch, deel beleggen) : allen een ander
rendement en gebruik.
-stip op de horizon: hoe ziet de melkveehouderij eruit? Financieel gezond, familiebedrijf,
gezonde dieren, politiek moet opstaan. En wat betekent dat voor ‘gangbare’ boeren?
-herwaardering van de primaire sector
Wat zijn bedreigingen? En hoe te tackelen?
-ontzieling van de ‘boer’
Spiegelen!
-anti lobby
-onjuiste beeldvorming
Wat zijn kansen? En hoe die te verzilveren?
-doe wat je gelukkig maakt
-retail uitschakelen! En nog iemand is het hiermee eens/
Welk product lever ik? Schaalgrootte? Hoe deze vragen te beantwoorden?
-melk kan wel 2 of 3 euro per liter opbrengen (iemand krijgt 3 euro per liter van Chinezen)
-voorstel: verkopen van gecertificeerd biologisch en antibioticavrije boeren goudse kaas op
de Amerikaanse markt of op markt in Singapore of Hongkong

Wat kan/moet onderwijs doen?
-waar komt voedsel vandaan? En wat kost het om te maken? Lagere school, middelbare
school
-onderwijsmateriaal veel breder aanbieden mbt alternatieve systemen, medicijnen, kruiden
etc, zeker voor hbo + mbo niet alleen traditionele houderij aanboeden, maar op ‘neutrale’
manier ook andere houderijsystemen/medicijnen etc

-alle onderwijs basiskennis planten(stoffen)
-niet wachten tot het wordt opgenomen in het curriculum
-investeren in keuzedelen (onderdeel van opleiding) cross over maken
-in onderwijs ruimte maken voor ervaringsleren
-eerlijke voorlichting (een vliegreis is veel schadelijker dan een boer)
- de boer op
-voorlopers voor de klas
-in basis/regulier middelbaar onderwijs: aandacht voor eten: herwaardering voedsel.
NB Eimert Fikse was er, directeur van Groene Welle, is een interessante, wil wel, maar
leerlingen willen niet (oude denken): Hij vraagt ook: hoe kan in een keuzedeel meer over
inclusieve landbouw worden meegenomen? En keuzedeel ‘van grond tot mond’ moet/kan
belobbyed worden.
Ook schrijft hij: Mooie start van het denkpatroon over bedrijfskolom: niet groot, maar snel en
dynamisch heeft de toekomst: nagaan, hoe is dit bij ieder persoonlijk?
Rol van overheden (Gemeenten, provincies, ministeries)
-minder regelgeving
-geen belemmeringen opleggen
-faciliteren door stimuleren/financieren van innovatie of ontwikkeltrajecten
-alle drie: minder star, open staan voor nieuwe ideeen
-samenwerking met onderwijs en bedrijven volhouden, soms specifieker maken
-Provincie: subsidieregelingen kennisondersteuning en innovatie landbouw Overijssel
-POP3 Europa Innovatie Landbouw
-innovatielabs
-www.overijssel.nl
-stimuleer ondernemers: ga naar hen toe. Begrijp wat zij nodig hebben. Zoek die ‘early
adopters’, vraag hen wat zij nodig hebben, laat je subsidies aansluiten bij lokale
wens/behoefte.

Ruimte voor ondernemersvragen:
-geen vraag: Adjiedj Bakas: trendwatcher geeft aan dat in de toekomst niet de grote vis,
maar de snelle dynamische vis zal overleven
-ondernemers die gefrustreerd worden (niet door hun toedoen) door het fosfaatoverschot
(mestellende): hoe kunnen die geholpen worden? We willen nog veel extensiever.
-Natuurlijk boeren moet ook gestimuleerd worden in mestwet
-gezondheidsclaim graag op melkgeldafrekening.

