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Nieuwsbrief LTO Multifunctionele Landbouw 

 

Kennisbericht over ‘Zorg, recreatie en educatie op de boerderij’ 

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft 

op 2 juli een nieuw kennisbericht gedeeld over ‘Zorg, recreatie 

en educatie op de boerderij’. Dit kennisbericht geeft informatie 

over zowel de positieve invloed van agrarische bedrijven met 

dieren, als de mogelijke gezondheidsrisico’s.  

In het algemeen geldt dat risico’s voor een belangrijk deel 

kunnen worden beperkt of vermeden met behoud van het 

gastvrije karakter van de boerderij. Waar dat niet goed mogelijk is, bijvoorbeeld voor 

specifieke doelgroepen, zal gekeken moeten worden of de gewenste extra bedrijfsactiviteit 

wel verenigbaar is met de primaire werkzaamheden op het bedrijf. Dit kennisbericht geeft 

hiervoor aanknopingspunten.  

Lees meer op de nieuwe Zorg, recreactie en educatie op de boerderij pagina. 

 

Taskforce Samenwerking Gastvrijheidssector opgericht  

25 juni is de Taskforce Samenwerking 

Gastvrijheidssector voor het eerst bijeen geweest. De 

Taskforce is opgericht om in deze crisistijd snel te 

kunnen schakelen over steunpakketten en 

herstelmaatregelen en om gezamenlijk te werken aan 

duurzaam herstel van de sector. Het is een 

samenwerkingsverband van Gastvrij Nederland, 

brancheorganisaties, NBTC, het Ministerie van EZK, 

IPO, VNG en CELTH.  

Mona Keijzer: “De zomer komt eraan en we kunnen weer uitjes gaan plannen. Grote drukte 

was voor corona al een aandachtspunt, en nu moeten we ook nog eens rekening houden 

met de 1,5 m. Belangrijk dus om goede plannen te maken over hoe we als land gaan 

recreëren de komende tijd. Vandaag heb ik in Holiday and amusement park Duinrell de 

oprichting van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidssector bijgewoond, waarin alle 

sectoren en overheden hun krachten bundelen voor een veilige vrijetijdsbesteding die voor 

iedereen vol te houden is.  

Samen werken we aan innovatieve oplossingen voor de gastvrijheidssector en 

evenementensector. Daarvan profiteren alle vakantiegangers, omwonenden en ondernemers 

in de sector.”  

LTO Multifunctionele Landbouw volgt de ontwikkelingen van de Taskforce Samenwerking 

Gastvrijheidssector en zal waar nodig extra aandacht vragen voor de gastvrijheidssector bij 

agrarische ondernemers. 

 

 

 

https://www.kennisplatformveehouderij.nl/onderwerpen/copd-en-veehouderij
https://www.kennisplatformveehouderij.nl/onderwerpen/zorg-recreatie-en-educatie-op-boerderij
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Tweede Kamer met zomerreces  

Per 2 juli is de Tweede Kamer met zomerreces tot 1 

september. In perioden van reces, vergadert de Tweede 

Kamer niet. Tijdens de recesperiodes kunnen Kamerleden 

de volgende vergaderperiodes voorbereiden en allerlei 

stukken en dossiers bestuderen. Ook gaan zij in periode van 

reces vaak op werkbezoek en het land in om hun achterban 

te spreken. 

 


