Project Kennismakelaar MFL

Organisatie

Avestura kent ‘het veld’ en heeft

Als aanspreekpunt, voor bedrijven en andere partijen, bij

begrip voor ieders ambitie,

het Infoloket is er voor Avestura een goede basis om

verantwoordelijkheid, vermogen,

MFL op de kaart te zetten bij ondernemers, gemeente en
provincie. Met programmaleider Maarten Fischer (die

en manoeuvreerruimte.

verantwoordelijkheid is naar de Stuurgroep), kennis-

Mede daarom kan Avestura de

coördinator Arjan Monteny en zes parttime regionale

representant zijn voor de Taskforce

kennismakelaars wordt het programma met speerpunten
als kennisnetwerk, onderzoekprogramma’s, de publieke

Multifunctionele Landbouw (MFL)

relaties en ondernemerschap met plezier en toewijding

in het Noorden en helpt

ingevuld.

kennismakelaar Michiel Bus

Uitvoering

ondernemers, die interesse hebben

Vanaf begin 2010 is Avestura actief in de werk-

in verbreidingsactiviteiten, aan

organisatie en verbindt kennisvragers en – aanbieders.
Tot de taken behoren het organiseren van de regiodag,

een activiteit die bij hem of haar,

het vinden, voorleiden en begeleiden van een

de omgeving en het bedrijf past.

kraamkamerproject en het stimuleren en aanjagen van
kennisprojecten van de Taskforce. Avestura ondersteunt

Visie
De kennismakelaar
hoopt dat de ondernemer
die nieuwsgierig is naar
de mogelijkheden van
verbreding zich goed laat
informeren en gebruik
maakt van de inmiddels
opgebouwde kennisbank
die de juiste keuzes
inzichtelijk kan maken.

Vanwege de toenemende knelpunten in de
productielandbouw en de groeiende kloof tussen
stad en platteland en de problemen met de
maatschappelijke inbedding van het agrarisch
bedrijf is het ontwikkelen van nieuwe product-

de programmaleiding bij een stedelijk initiatief gericht op
het agrarische gebied en een initiatief waarin onderwijs
en praktijk samenkomen rond MFL en wat aansluit op
het programma van de Taskforce. Ook slaagt Avestura
erin om hulp te bieden bij landelijke onderzoeken, beleid
en werkzaamheden voor het totaal.

marktcombinaties noodzakelijk. Volgens de
Taskforce MFL kunnen deze vanuit cultuur,
locatie en veelzijdigheid van het agrarisch bedrijf
meerwaarde bieden voor de maatschappij. Door
professionele ondersteuning en (niet alledaagse)
samenwerking wordt gewerkt aan frisse
(franchise)concepten en aan nieuwe
organisaties zoals o.a. tussen regionale
voedselketens, recreatie, zorg en natuur.

Resultaten (+ en -)
Marktpartijen, kennisvragers- en aanbieders reageren
enthousiast op de activiteiten van MFL in de Noordelijke
provincies. Tijdens de BioVak’11 in Zwolle werd dit
duidelijk bij de stand. Het infoloket Platteland, dé
database voor informatie over plattelandsontwikkeling en
vernieuwend onderschap maakt meer dan 15.000
rapporten en documenten over ontwikkeling en MFL
toegankelijk. Op projectniveau blijft een belangrijke

Doelstelling en aanpak
Avestura vormt de werkkracht van de Taskforce
MFL in Groningen, Friesland en Drenthe en richt

belemmerende factor de vaak aanzienlijke
investeringskosten waardoor de ondernemers plannen
bevriezen of er in sommige gevallen van afzien.

zich erop om samen met (groepen van)
multifunctionele landbouwbedrijven, gebiedsen ketenpartijen te werken aan de ontwikkeling
van de marktvraag, versterking van het
ondernemerschap en ruimte bieden aan
ondernemers die bijdragen aan een veelzijdig
platteland. Daarbij is het van belang om meer
kennis te verzamelen rond de kansen en
uitdagingen en deze – voorzover dat al gebeurt beter toegankelijk beschikbaar te stellen.

http://www.multifunctionelelandbouw.nl

Status
Taskforce MFL werkt als instituut voor ondernemers die
op zoek zijn naar verbreding. Avestura blijft zich ook in
2011 volledig inzetten om aanbod te verzorgen en vraag
te stimuleren.

