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De case studie in een notendop:
Van oudsher is Pitteperk altijd al een boerderij geweest met uitsluitend landbouwactiviteiten. Om
kwetsbare groepen mensen in de samenleving te helpen, startte Pitteperk in 2003 de zorgtak op de
boerderij. Op de zorgboerderij zijn kennis en ervaring op het gebied van landbouw, veehouderij en
zorg verweven. De boerderij is goed georganiseerd en biedt kansen voor de ontwikkeling van het
multifunctionele agrarische bedrijf. Daarbij staan de individuele voorkeuren en mogelijkheden van
de hulpboeren (cliënten) centraal. Hulpboeren die hun horizon willen verbreden worden
ondersteund in hun groeiproces. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol en zijn onmisbaar.
Tegenwoordig is het initiatief voor sociale innovatie uitgegroeid tot een professionele organisatie
met vrijwilligers en een kwaliteitszorgsysteem.
Meer informatie vindt u hier

Over de omgeving:
De zorgboerderij Pitteperk ligt in het dorp Koudekerke, op het schiereiland Walcheren van de
provincie Zeeland. Het dorp Koudekerke ligt vlakbij het strand en de zee en in de buurt van de
grotere steden Vlissingen en Middelburg. Het dorp behoort tot de gemeente Veere, bewoond door
ongeveer 3500 inwoners. Het heeft relatief veel forenzen naar steden in de buurt (bijv. Middelburg
en Vlaanderen; België) en gepensioneerde senioren. De zorgboerderij ligt buiten het dorpje bij
landgoed Ter Hooge. Het maakt deel uit van het landschapspark waarin het historische
heggenlandschap van Walcheren als uitgangspunt dient en waarin naast de ontwikkeling van
natuurwaarden ook ruimte is voor ecologische landbouw. Het gebied kan worden beschouwd als
relatief gemarginaliseerd in de Nederlandse context voor zowel zijn geografie als zijn infrastructurele
kenmerken. Wat de bereikbaarheid via het lokale wegtransport betreft, is de zorgboerderij dichtbij
de grote stad (Middelburg) gelegen. De reistijd naar de rest van Nederland is relatief lang, waardoor
de bereikbaarheid van die gebieden laag is in vergelijking met andere delen van Nederland.
Meer informatie vindt u hier
characteristic hedgerows landscape to its former heritage. Landscape management is now being
taken up by Pitteperk.
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News and events:
22 Februari 2018 - Focus groep met lokale stakeholders

