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1 de plus van multifunctionele landbouw/1 

Historisch: specialisatie wereldmarkt 

Gevolg: wegregelen nevenactiviteiten 

Primaat landbouw 

 

1996: voedsel plus gebiedskwaliteit  

Gevolg: specialisatie „opplussen‟ 

Primaat grondgebruiker 

Oude verweving wordt multifunctionaliteit 



1 de plus van multifunctionele landbouw/2 

betreft 
landbouw met 

aan de 
agrarische 
bedrijfsvoering 
gekoppelde  

niet-agrarische 
ondernemers-
activiteiten  

die bijdragen 
aan de 
continuïteit van 
het agrarische 
bedrijf. 

 Kenmerken ML 

 

“landbouw met nevenactiviteiten” 

 

Boerderijverkoop, recreatie, zorg, 

educatie 

Natuur- en landschapsbeheer 

Soms: stalling, paardenhouderij 

 



 1 de plus van multifunctionele landbouw/3 



1 betekenis multifunctionele landbouw/4 

ML is niet 

tijdelijk  

ML is niet 

marginaal 

 

ML is tweede landbouwspoor 

ML investeert in verbreding én in 

landbouw 

ML voelt in elke tak de druk van schaal 

 

Multifunctioneel is niet typisch „landbouw‟ 

ML: naar nieuwe plattelandsonderneming? 

 



2 ML in structuurvisie en bestemmingsplan/1 

ALGEMEEN 

PLEIDOOI 

 

 

 

 

Landbouw 
kan bouwen 
omdat ze 
grond nodig 
heeft, dus….. 

 

 

 

-elk bedrijf ruimte voor gastvrijheid:  

kleinschalig, flexibel gebruik, nieuwbouw 

 

-welke economie waar als 2e neventak, 

als nieuwe hoofdtak of gemengd 

-nb inkomen 2E tak speelt in r.o. geen rol 

 

-stuur op bijdrage aan gebiedsdoelen 

 



2 ML in structuurvisie en bestemmingsplan/2 

STRUC- 

TUUR- 

VISIE 

 

 

 

-gastvrijheid versus 2E tak 

-welke economie/zorg etc waar (overal 

„verbreding‟ werkt niet) 

-benoem gebiedsdoelen die inspireren 

-meer helderheid verkeer, ruimtelijke 

kenmerken (!), geur, alcohol 



2 ML in structuurvisie en bestemmingsplan/3 

 

STRUCTUURVISIE = 

BELEID 

 

 

BESTEMMINGSPLAN 

= „BEHEER‟ 



2 ML in structuurvisie en bestemmingsplan/3 

BESTEM- 

MINGS- 

PLAN 

 

 

 

- gastvrijheid overal 

- oude en nieuwe activiteit binnen 
gebiedsbestemming 

- sturen op effecten van activiteit => geen 
lijstjes „functies‟ => nieuw vab-beleid 

 

- gerelateerd aan landbouwproductie 

- hoofdtak – neventak: ruimtelijk bepaalt 

- offensieve regeltaal; met helderheid verkeer 
en geur 



3 ML naar de plattelandsonderneming/2 

Primaat 

landbouw 

geheel 

loslaten 

 

 

 

   - als grondgebonden gemengd bedrijf ? 

    binnen de gebiedsbestemming voor binding met 

gebiedsdoelen en dus verschillend per gebied 

 

 

    -ook: niet-bedrijfsmatige gastvrijheid op elk 

„adres‟ ? 

 

   naar Alphen aan den Rijn ………… 


