Bezoekers en activiteiten

Slapen bij de boer

3. modern landgoed
De Decohof is een van de 25% kleinschalige land- en tuinbouwbedrijven
waar de innovatie reeds op gang is gebracht. Het betreft een voormalig
melkveebedrijf wat omgebouwd is naar een biologische kwekerij waar
ondertussen mens en dier samenwerken voor de productie van struiken,
bomen, planten en voedsel.
Voor boer Vincent is het evident dat het anders moet en kan. Onder het motto
‘niet lullen maar poetsen’ is hij vast aan de slag gegaan met het uitvinden
van een nieuw bedrijfsmodel wat zich richt op een modern landgoed met een
pluklaan, een kwekerij met polyculturen en meerdere verdienmodellen.
Als team brengen wij de verschillende schalen en opgaven bij elkaar en
hebben de ambitie om met de Decohof samen met andere kleinschalige
bedrijven en landgoederen in de regio aan een nieuwe ecologische en
ondernemende hoofdstructuur te bouwen. Dit gaan we doen op deze
specifieke locatie door in te zetten op de thema’s waar Vincent nu al over aan
het nadenken is;
• Duurzaam en robuuste opzet op het gebied van leven, werken en wonen;
bijvoorbeeld door het betrekken van alle leeftijdsgroepen of tot je 100e
leven werken wonen
• Groen- en waterstructuur voor meerdere generaties
• Voedselstructuur voor meerdere generaties, bijvoorbeeld nu notenbomen
planten voor de volgende generatie
• Kringloopdenken in ecologie en economie
• Bruggen bouwen tussen mensen uit de stad en het platteland en tussen
mens en natuur
• Natuurlijk energielandschap door in te zetten op productief gebruik van
materialen (meubels en dergelijke), omzetten tot brandstof en natuurlijke
bemesting

De sector is echter traditioneel en in sommige gevallen zelfs log en star, vandaar dat wij op de 11 ha van
de Decohof gaan werken aan een proof of concept en een community of practice. Dat wil zeggen, we
starten met het experimenteren met meerdere, gestapelde, verdienmodellen en gaan samenwerkingen
aan met opleidingsinstituten en gelijksoortige ondernemers bij kleinschalige bedrijven en landgoederen in
de regio.
Voor de Decohof betekent dit het uitbouwen van de huidige kwekerij tot bijvoorbeeld de volgende functies;
1.
Meerlaagse biologische voedselproductie, noten, zaden, vruchten, groentes, knollen e.d.
2.
Kwekerij
3.
Biolologische veeteelt, inzetten als werkvee en productie van melk en vlees
4.
Verwerking en verkoop van natuurlijke grondstoffen, meubels, brandstof en biologische bemesting
5.
Opleidingsinstituut
6.
Vergader- en kleinschalige congreslocatie
7.
Kleinschalig gastenverblijf
8.
Retraite arrangementen
9.
Time-sharing modellen voor het participeren in het boerenbedrijf
10.
Directe verkoop van en abonnementen voor het voedsel
11.
Bezoekerscentrum
12.
Waterberging en reiniging hiervan

Polycultuur en rondleidingen

Nieuwe ondernemers

Verder zal het bedrijf worden omgevormd tot een modern landgoed waarbij wandelaars, fietsers en
overige bezoekers welkom zijn om te leren over de nieuwe toekomst van het boerenbedrijf. Dit nieuwe
landgoed is goed aangesloten op (nieuwe) wandel- en fietsroutes en onderdeel van het recreatieve
netwerk in de regio.
Van oudsher is het terrein onderdeel geweest van het landgoed Groot Doeveler, door met een moderne
bril te kijken naar de historische opzet kunnen we aansluiten op de oude structuren en op een robuuste
manier een nieuwe bedrijfsvoering opbouwen die op een inclusieve manier een nieuwe toekomst bouwt
voor deze rijke streek.
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