Overname Hansketien
Biologisch-dynamische geitenkaas van het Drentse platteland!
Dit prachtige 30 jaar oude Biologisch-Dynamisch geitenbedrijf moet behouden blijven voor de agrarische
sector in dit landschappelijke Drentse land!
Hansketien is een goed lopende geitenhouderij waar een uniek stukje saladekaas (Grie) wordt geproduceerd
van het bekende merk Hansketien. Het is een bedrijf dat zijn waarde sterk bewezen heeft en dat door onze
overname
A) niet teloor gaat en niet opgenomen hoeft te worden in de gangbare akkerbouwpercelen Het behoudt
zijn gezicht als zelfstandig bedrijf, waarmee de langsfietsende toerist verbinding kan maken.
B) verder uitgebreid wordt in omvang (productie verhoging ) en assortiment (naast Grie ook vlees, ijs,
duurzame energie).
Onze zeer geslaagde, en nog steeds lopende crowdfunding heeft de verbinding van het bedrijf met haar
consumenten zeer versterkt. Op dit moment zijn er zo’n 40 betrokken consumenten die deze overname
financieel mee mogelijk maken. Ook ontvangen 150 mensen de nieuwsbrief.

Het bedrijf is van oudsher vooruitstrevend en heeft zijn sporen verdiend in maatschappelijke thema’s als
biodiversiteit (natuur inclusieve landbouw) en een verantwoorde omgang met de mannelijke dieren, door
het afmesten van bokjes en het vermarkten van het vlees.
Deze thema’s krijgen een krachtige boost door onze ervaring in het ontwikkelen en versterken van
biodiversiteit op agrarische bedrijven en het innovatief inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals
de betrokkenheid van de consument bij zijn voedsel.
Hansketien heeft zijn bestaansrecht in de afgelopen 30 jaar stevig opgebouwd, en heeft een krachtig en
bekend merk ontwikkeld! Het bedrijf gaat door onze overname een stevige en toekomstbestendige
ontwikkeling in.

De overnameprocedure, waarbij de voedselketen de krachten bundelt en een stabiele en betrokken
samenwerking aangaat om dit bedrijf niet verloren te laten gaan, kan een voorbeeld en een pilot zijn voor
toekomstige boeren. Bedrijven zoals dit kunnen zo hun waardevolle inbreng blijven geven aan het leveren
van een duurzaam product, en aan een gevarieerd en interessant landschap voor plant, dier en de mens!
Het bedrijf heeft stabiele afzetpijlers. De diverse afnemers hebben
aangegeven het product graag in hun assortiment te willen
behouden en met ons onverkort door te gaan. De plannen die we
ontwikkeld hebben geven het bedrijf ook voor de toekomst een
duidelijke bestaansrecht en inbedding in de huidige milieu en
voedselproductie.
Het bedrijf gaat maatschappelijke trends als streekproducten,
relatie met de consument en educatie verder versterken om zo
juist voor de toekomstige generatie een ankerpunt te zijn. De
biodiversiteit kan zich veilig en geborgen weten en een bredere
inbedding krijgen in de omgeving, onze ervaring op deze thema’s
zetten we stevig in.
We gaan onze asbestdaken vervangen door zonnedaken , en niet
pas in 2013 maar al in 2019.
Innovatie, creativiteit, ambacht en kennis komen samen om dit
prachtige bedrijf te behouden, om een heerlijk en sterk product in
de schappen te houden en om het landschap in stand te houden
en te verlevendigen! Wat zou het Mantingerzand zijn als u daar als
toerist langs fietst en niet aan de andere zijde het gemekker van
de witte melkgeiten van Hansketien kunt horen, of als u uw salade
niet kan verheerlijken met een heerlijk stukje Grie, als u ‘s avonds
het stukje gebraden Chevonvlees moet missen???
Waar loopt het nu op klem?
Het bedrijf ligt goed in zijn omgeving,in zijn historie en in zijn vernieuwende maatschappelijke taken.
De ondernemers hebben een zware bagage mee in ervaringen en onderzoek. Het bedrijfsplan is liquide en
haalbaar. Er zijn ruime mogelijkheden om dit bedrijf ook in ee veranderende toekomst positief te versterken.
Wat is het dan dat de overname NOG niet tot een GO gekomen is?
Het bedrijf is al jaren een winstgevende onderneming. Wanneer een starter de overname moet financieren
is er een beginkapitaal nodig. Daar zijn wij als beoogde nieuwe eigenaren, met behulp van een aantal stevige
partijen, ingesprongen. De bank wil een stevige zekerheid van het onderpand. Dit betekent dat we
investeringsgeld nodig hebben om de zekerheden van de bank te dekken en de roerende zaken aan te
kopen. De handelspartij die 5 ha grond wil aankopen en ons door een brede en gedragen crowdfunding in
vele natuurvoedingswinkels in Nederland de mogelijkheden en middelen gaf om het bedrijf te kunnen
overkopen was een niet te accepteren partij voor de bank, die daardoor 5 ha onderpand (tijdelijk)zou
moeten afstaan.
Er zullen dus fondsen gemobiliseerd moeten worden die de meerwaarde van dit bedrijf inzien en de bank
kunnen helpen in het dragen van haar zekerheden.
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