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Samenwerking Plattelandscoöperatie en Stichting IKL 

Tijdens de jaarvergadering van de Plattelandscoöperatie op 22 oktober 2018 is, na een toelichting door 

onze voorzitter Peter van de Pas, de intentieverklaring voor samenwerking tussen IKL en PC door de 

vergadering goedgekeurd en daarna door Peter van de Pas en Herman Vrehen, de directeur van de 

Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) ondertekend. 

De aanleiding 

De aanleiding voor de voorgenomen samenwerking is dat de omgeving van de Plattelandscoöperatie 

sterk is veranderd. Zo zijn veel partners zoals gemeenten, LLTB-afdelingen, Rabobank en 

Waterschappen, waarmee samengewerkt wordt de laatste jaren flink opgeschaald., Grotere 

overheidsinstanties vragen om grotere integrale aanpakken!  Daardoor wordt het voor de 

Plattelandscoöperatie lastiger om projecten binnen te halen. De omvang van ons bureau is relatief klein 

en is het een steeds grotere uitdaging om projecten, deskundigheid en capaciteit goed op elkaar af te 

stemmen. Hiervoor is de inzet van een breedspectrum aan specialismen en netwerk hard nodig.  

In deze zoektocht bleek dat de overlap van projecten van de Plattelandscoöperatie en IKL steeds meer 

toeneemt. Het platteland steeds meer de leefruimte voor de gehele maatschappij waar boer, burger en 

buitenlui elkaar ontmoeten en verbinding met elkaar (kunnen) maken.  Dit zie je ook terug in de 

projecten voor de bijen, biodiversiteit, landschapsontwikkeling en Natuurinclusieve landbouw. Dus het 

platteland wordt steeds meer voor ons allemaal en vormen wij als Plattelandscoöperatie meer dan ooit 

een Brug tussen Boer en Maatschappij.  

Samenwerking  

Als bestuur zijn we na het ondertekenen van de intentieverklaring aan een traject begonnen om de 

samenwerking met IKL te intensiveren. Belangrijk voor het bestuur waren de 4 kernwaardes die in 

intentieverklaring staan, namelijk bruggenbouwer tussen boer en maatschappij, ontstaan vanuit de 

landbouw, gelijkwaardigheid en eigen identiteit. Het personeel of hoe wij ze vaak noemen “De Mensen 

van het kantoor” waren voor ons een zeer belangrijk item. Hiervoor zijn tijdens het traject diverse 

scenario’s de revue gepasseerd en zijn alle plussen en minnen zorgvuldig met elkaar besproken.  

Daarbij kregen we begin 2019 te horen dat Natuurrijk Limburg het agrarisch natuurbeheer niet meer 

opdraagt aan de collectieven maar dat de uitvoering naar IKL zou gaan. Ook werd duidelijk dat het 

Bijenproject niet meer wordt vervolgd en er geen andere projecten voor in de plaats zouden komen. Dit 

hield in dat we ruim 50 procent omzet gingen verliezen in 2019 en daardoor als Plattelandscoöperatie 

zeer kwetsbaar zijn. 

We hebben als bestuur unaniem gekozen om Wendy Duijf en Ron Janssen over te laten gaan van de 

Plattelandscoöperatie naar IKL en dat zij samen met andere mensen van IKL worden ingezet voor het 

Buitenteam Noord. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om samen projecten op te pakken. 

Hierdoor is er meer kennis en expertise waardoor we een sterkere en minder kwetsbare organisatie 

zijn. Hanny Kuijpers zal ons als coöperatie blijven ondersteunen op kantoor en het aanspreekpunt blijven 

voor jullie als leden. Ook zullen de werkzaamheden voor het Aspergegilde en Varkensgilde gewoon 

doorgaan met de mogelijkheid om extra inzet te verkrijgen van het Buitenteam. 
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Verhuizing en verdere ontwikkelingen 

Er zijn veel ontwikkelingen/innovaties in de landbouw gaande. Denk aan de Kringlooplandbouw, 

Natuurinclusieve landbouw, nieuwe teelten en teelttechnieken, voedselbossen en de regio voor het 

gezondste voedsel. Om dicht bij de nieuwe ontwikkelingen te zijn hebben wij er samen met IKL voor 

gekozen om eind juli 2019 te verhuizen naar Villa Flora te Venlo.  

Ons nieuwe adres is Villa Flora, Sint Jansweg 20 - Boxnummer 175, 5928 RC, Venlo.  
Het mailadres en telefoonnummer is niet gewijzigd. Mobiel zijn we bereikbaar op nummer 06 401 318 
58.  
 
Villa Flora is hét innovatiecentrum voor de regio op gebied van veilige en gezonde voeding, future 
farming en bio-circulaire economie. 6 November a.s. is er een inloopmiddag voor alle leden op deze 
unieke en inspirerende locatie. Wij heten u alvast van harte welkom. Hierover krijgt u nog bericht.  
 

Om verder kosten te besparen gaan we voor wat betreft de nieuwsbrief aansluiten op de digitale 

nieuwsbrief van IKL. Stelt u geen prijs op de nieuwsbrief dan dit graag per omgaande kenbaar maken 

via info@plattelandscooperatie.nl. Doet u dit niet dan ontvangt u automatisch de nieuwsbrief van IKL 

met hierin ook nieuws van de Plattelandscoöperatie. U kunt ook zelf aan- of afmelden via www.ikl-

limburg.nl/nieuwsbrief/. 

Graag ontvangen wij van de leden waarvan we nog geen mailadres hebben hun mailadres. Dit om u aan 

te melden voor de nieuwsbrief alsmede dat we u ook gemakkelijk via de mail kunnen bereiken voor 

andere zaken.  

Tot slot de Algemene Ledenvergadering 

We willen u alvast heel graag uitnodigen op 28 oktober as voor onze jaarvergadering in de Houbereij te 

Panningen. Tijdens deze jaarvergadering willen we u graag uitdagen om mee te denken over hoe de 

Nieuwe Toekomst van de Plattelandscoöperatie eruit moet gaan zien en hoe met de nieuwe 

ontwikkelingen op het platteland om te gaan. Ook willen we u verder uitleg geen over de samenwerking 

met IKL en vernemen we graag als er vragen zijn.  

Bestuur Plattelandscoöperatie 
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