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Overname multifunctioneel bedrijf complex
De overname van een agrarisch bedrijf is geen vanzelfsprekendheid en dat geldt ook 

voor de overname van een multifunctioneel bedrijf. Die laatste sector ‘scoort’ wel 

beter als het gaat om potentiële opvolging. Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt 

dat (iets) meer multifunctionele bedrijven een opvolger hebben dan gangbare bedrij-

ven. Rechtsvormen die in de agrarische sector redelijk standaard zijn, passen niet 

altijd, constateert adviseur multifunctionele landbouw Derk Pullen van LTO Noord 

Advies. ‘Een multifunctioneel bedrijf lijkt soms meer op mkb dan op agro.’ De familie 

Van der Valk uit Workum koos voor splitsing van het bedrijf. 
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Pullen: ‘Benadering is veel zakelijker’
Een bedrijfsovername in de agrari-
sche sector vraagt de nodige aan-
dacht en tijd. Dat geldt zeker voor 
de multifunctionele landbouw, waar 
meerdere takken aanwezig zijn. 

Belangrijk is dat de volgende 
generatie belangstelling en affiniteit, 
maar ook de kwaliteit heeft om het 
bedrijf voort te zetten, geeft adviseur 
multifunctionele landbouw Derk Pul-
len van LTO Noord Advies aan.

‘Dat is met een gangbaar bedrijf 
natuurlijk ook zo, maar als je het 

over meerdere takken hebt, geldt dat 
zeker. In een multifunctioneel bedrijf 
heb je meer te maken met zaken als 
product- en dienstontwikkeling, mar-
keting, klantrelaties, werkgeverschap 
en dergelijke. Dat moet bij je passen, 
anders val je snel door de mand.’

In de praktijk komt het voor dat 
verschillende takken worden voort-
gezet door verschillende personen. 
Dat kunnen broers en zussen zijn, 
maar in de multifunctionele land-
bouw is voortzetting van buitenaf 
ook geen onbekend fenomeen.

‘Daar moet de landbouw nog 
aan wennen’, constateert Pullen. ‘De 
benadering is veel zakelijker en je 
krijgt dan te maken met concepten 
waar zaken als eigendom, financie-
ring en bedrijfsvoering worden losge-
koppeld.’

Goodwill
De multifunctionele landbouw 

gaat volgens de adviseur steeds meer 
op het midden- en kleinbedrijf lijken. 
‘Ook vanwege de manier waarop je 
het bedrijf waardeert. Want je hebt 

niet alleen te maken met onroerend 
goed, maar ook met de overname van 
goodwill, het klantenbestand en der-
gelijke.’

Overname van klanten is overi-
gens geen vaststaand gegeven, waar-
schuwt Pullen. ‘In de multifunctio-
nele landbouw gaat het veel over de 
relatie met mensen; je gasten of je 
klanten. De generatiewisseling op 
een bedrijf is een potentieel afbreuk-
moment voor de klant en vraagt daar-
om veel aandacht. Bijvoorbeeld door 
de estafettetechniek toe te passen: 

eerst samen oplopen, vertrouwen 
creëren en zo zorgen voor een vloei-
ende overgang.’

Splitsing van een multifunctio-
neel bedrijf is ook een mogelijkheid 
en komt in de praktijk regelmatig 
voor, weet Pullen. ‘Je moet je er dan 
wel bewust van zijn dat de kracht 
en meerwaarde van een multifunc-
tioneel bedrijf juist liggen in de 
sterke combinatie met het agrari-
sche bedrijf. Als je dat uit elkaar gaat 
halen, zul je voor de markt minder 
interessant worden.’

Een bedrijfsovername is al ingewik-
keld genoeg, maar wordt nog com-
plexer als dat bedrijf uit meerdere 
takken bestaat. De familie Van der 
Valk uit Workum koos voor splitsing 
van het multifunctionele bedrijf om 
beide takken perspectief te kunnen 
bieden.

De familie Van der Valk heeft 
veel activiteiten. Jacob en Trudi van 
der Valk-Vervaart verhuren vakan-
tieappartementen in de boerderij 
en Jacob en zoon Pieter vormen een 
maatschap met tussen de 75 en 80 
melkkoeien. Beide takken vormen 
de basis van het multifunctionele 
bedrijf, dat midden in de Friese stad 
Workum ligt.

Daarnaast is Trudi nog pachter 
van het multifunctioneel centrum 
De Klameare en heeft ze een bemid-
delingsbureau voor schoonmaakper-
soneel. Pieter werkt vier dagen in de 
week als portfoliomanager bij AB 
Vakwerk en zijn vrouw Lian is werk-
zaam in de thuiszorg. 

Met het oog op de toekomst, Jacob 
van der Valk is 57 en zijn zoon 31 jaar, 
moesten ze keuzes maken. Pieter: 
‘Vier jaar geleden kreeg ik de vraag: 
‘Wat wil je?’ Ik wil wel met het bedrijf 
verder, maar zie de combinatie met 
de appartementen niet zitten. Boven-
dien: als je perspectief wilt houden 
voor beide takken, moet je beide 
kunnen ontwikkelen. Daar is op deze 
locatie geen ruimte voor. Door het 
bedrijf te splitsen, kun je beide tak-
ken weer perspectief bieden.’

SaMenwerkinG
De familie besloot de melkveetak 

elders voort te zetten en de zoektocht 
naar een geschikte locatie begon. 
Melkveehouder Hendrik Stellingwerf 
uit het naburige Ferwoude, de woon-
plaats van Pieter en Lian, schoot te 
hulp.

Stellingwerf zit met zijn bedrijf in 
de dorpskom en heeft te maken met 
dezelfde beperkingen als Van der 
Valk in de bebouwde kom van Wor-
kum. ‘Hendrik Stellingwerf bood ons 
aan om samen een oplossing te zoe-

ken’, vertelt Pieter. ‘Dankzij hem kun-
nen wij verder met het bedrijf.’ 

Die oplossing vonden ze in een 
overname van het land en een deel 
van het vee van Stellingwerf en de 
bouw van een nieuw bedrijf met 
ontsluiting buiten het dorp. Op het 
bedrijf van Stellingwerf komt ruimte 
voor woningen.

Een lang traject van plannen 
maken en overleg met gemeente, 
provincie en omwonenden volgde. 
De procedure voor de bestemmings-
planwijziging loopt en als alles is 
goedgekeurd, kan de bouw beginnen. 
‘Als alles volgens plan verloopt, kun-
nen we volgend jaar zomer de koeien 
verhuizen’, verwacht de familie. In 

het buitengebied van Ferwoude staat 
dan een woonhuis met ligboxenstal 
met 158 boxen en twee melkrobots en 
ruimte voor een derde.

Het jongvee blijft op het bedrijf 
in Workum. Een bewuste keuze om 
toch een vorm van landbouw op deze 
locatie te houden. Het boerenbedrijf 
is onlosmakelijk verbonden met de 
verhuur van appartementen.

‘Mensen komen hier expliciet 
voor de boerderij. Ze kunnen hier 
kennismaken met de moderne land-
bouw en de kinderen vermaken zich 
prima met het verzorgen van de kal-
veren, in het hooi en op de skelters. 
Ze kunnen hier weer echt spelen. 
Vooral dat laatste is voor veel van 

onze gasten reden om een apparte-
ment bij ons te boeken’, vertelt Jacob 
van der Valk.

StadSboerderij
De Van der Valks vinden het 

belangrijk dat burgers bij het boe-
renbedrijf worden betrokken en ken-
nis kunnen nemen van de sector. Dat 
de uitbreiding en modernisering van 
het melkveebedrijf niet op de huidige 
locatie kan, vinden ze jammer, omdat 
de binding met de burger op afstand 
wordt gezet. Ze willen de stadsboer-
derij nu gebruiken om de melkvee-
houderij op een andere manier te 
laten zien.

Jacob en Trudi van der Valk 

nemen de inventaris van het Koeien-
museum van Lian de Graaf in Oude-
mirdum over en gaan in Workum een 
eigen museum beginnen. Hoe dat 
eruit komt te zien, daar zijn ze nog 
niet over uit, maar ze zien het als uit-
gelezen kans om nog meer uit de rela-
tie boer-burger te kunnen halen.

Voordat het zover is, moet er 
nog veel worden overlegd en uitge-
dacht. En dat terwijl ieder zijn of haar 
eigen bezigheid en baan heeft. ‘Het 
vergt veel kopzorgen’, erkennen ze. 
‘Belangrijk is dat je op tijd de kop-
pen bij elkaar steekt’, zegt Pieter. ‘Het 
grootste risico is dat je voor elkaar 
gaat denken. Je moet verschrikkelijk 
eerlijk zijn, ook naar elkaar toe.’

Familie Van der Valk splitst verbreed bedrijf

Pieter en Lian van der Valk voor de plek waar ze een nieuw melkveebedrijf gaan bouwen.


