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Het landbouwbedrijf "Hof ter Meulen" 
toont duurzame innovatie 

 

Eén van de belangrijkste barrières voor landbouwers om 
aan innovatie te doen die hun bedrijf radicaal verandert, 

is de financiële last van voorgaande investeringen. Dit is 
ook vaak het probleem van starters die net het bedrijf 

hebben overgenomen. Landbouwers Carl uit De Haan 

zat met hetzelfde probleem. Het eerste jaar van zijn 

productie na overname ging het zeer goed, maar het 
tweede was zo slecht dat hij besloot het over een 

andere boeg te gooien. Zijn bedrijf was voornamelijk 
gefocust op varkens en aardappelpootgoed. Over een 

periode van 10 jaar bouwde hij zijn hoeveelheid varkens 

af en stopte zelfs volledig met aardappelpootgoed na 4 

jaar. Uiteraard had hij wel alternatieve bronnen van 
inkomsten nodig om de investeringen af te betalen die 

recent nog gebeurd waren voor de varkensstal. Hij 
combineerde het volgende (met de nodige hordes): 

 

• Een B&B via de applicatie AirBnB 

• Korte keten aardbeienproductie (een zeldzaamheid 
in de polders) 

• Agroforestry 
• De verkoop van een robuust niet-conventioneel 

varkensras met eigen slacht 

• Korte keten verkoop  

• Eigen hoevewinkel 
 

Deze PA claimt natuurlijk niet dat de omschakeling van 
massaproductie naar lage duurzame productie onder 

financiële last makkelijk is, maar het toont wel aan dat 

het soms mogelijk is. Meer info vind je op hun website: 

www.hoftermeulen.be 
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Het Newbie consortium wil een breed platform creëren 

voor nieuwkomers en professionals die werken in het 
domein van nieuwkomers in de Europese landbouw. Ben 

je zelf nieuwkomer, of werk je in dit domein als 

adviseur, docent, financieel adviseur, groothandel, 

beleid, …? Dan nodigen we u uit om je te registreren op 
onze website. 

 

 

 
 

 
 


