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Achtergrondstudies
 

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft ten behoeve van 
de voorbereiding van zijn advies ‘Boeren met een Groen Hart’ 

(juni 2009), het LEI Wageningen UR gevraagd het bestaansrecht, de 
autonome kracht en de perspectieven voor de landbouw in Het Groene 
Hart in kaart te brengen. Het rapport: ‘Boeren in het Groene Hart, kan-

sen voor het agrocluster’ geeft de resultaten van de studie weer.

Boeren in het Groene Hart, kansen voor het agrocluster
C.J.A.M. de Bont, M.G.A. van Leeuwen, G.S. Venema, T. Vogelzang, 

J.H. Wisman

Daarnaast heeft de Raad voor het Landelijk Gebied een reeks keuken-
tafelgesprekken gevoerd met groepen boeren verspreid over het 
Groene Hart en een gesprek gevoerd met het agrocluster. Deze 

gesprekken zijn georganiseerd en begeleid door het CLM Onderzoek 
en advies BV. In het rapport ‘De kracht van de Groene Hart landbouw, 

opgetekend vanaf de keukentafel’ wordt verslag gedaan van 
de bevindingen van deze gesprekken.

De kracht van de Groene Hart landbouw, 
opgetekend vanaf de keukentafel

W. Dijkman

De resultaten van beide studies liggen ten grondslag aan het advies 
van de raad, en treft u aan op de cd-rom.
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veld van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
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Introductie

De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) heeft in 2008 samen met de VROM-Raad en de Raad voor
Verkeer en Waterstaat een advies uitgebracht ten behoeve van de visie Randstad 2040: Verbinden en
verknopen. Bij de opstelling van dat advies bleken deze raden geen eenduidig beeld te hebben van het
perspectief van de landbouw in het Groene Hart op termijn, gegeven de randvoorwaarden die de omge-
ving stelt (water, bodem, natuur). De RLG heeft dit probleem opgepakt door te verkennen wat de kracht
van de Groene Hart landbouw nu en in de toekomst is en of die ruimtelijk is gedifferentieerd.
De RLG heeft aan het LEI Wageningen UR gevraagd het bestaansrecht, de autonome kracht en de per-
spectieven van de landbouw voor de verschillende deelgebieden van het Groene Hart in kaart te brengen.
Dit heeft geresulteerd in een statistisch beeld van de landbouw in het Groene Hart. Dit beeld is vastgelegd
in de rapportage ‘Boeren in het Groene Hart’.
Daarnaast heeft de raad een reeks keukentafelgesprekken gevoerd met groepen van boeren verspreid over
het Groene Hart en een gesprek met het agrocluster. De keukentafelgesprekken laten de boeren zelf aan
het woord en geven inzicht in diversiteit, strategieën en ambities van ondernemers. Deze gesprekken zijn
georganiseerd en begeleid door het CLM en vastgelegd in ‘De kracht van de Groene Hart landbouw’.

De raad constateert dat het Groene Hart een uitstekend en krachtig landbouwgebied is, met inachtne-
ming van regionale verschillen. Er is nieuw ondernemerschap met boeren die een goede toekomst zien
en die van generatie op generatie hebben geleerd om de voordelen van het landschap te benutten.

Deze boodschap wil de raad op een aansprekende manier bij overheden, maatschappelijke groepen en
agrarische sector onder de aandacht brengen. Daarom zijn de analyses en het advies van de raad in een
beeldende brochure vormgegeven. De tekst is tot stand gekomen in samenwerking met Bosch Slabbers.
De aan dit advies ten grondslag liggende studies van LEI en CLM zijn op cd-rom toegevoegd.

Hoofdstuk 1
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Toekomst voor de landbouw in
het Groene Hart

2.1 Advies aan alle betrokkenen

Versterk ontwikkeling Groene Hart door participatie van boeren

De Raad voor het landelijk gebied ging op zoek naar de kracht van de landbouw in het Groene Hart.
Hij heeft de boeren zelf aan het woord gelaten en wat hij aan de keukentafel hoorde, bevestigt dat de
landbouw in het Groene Hart sterker is dan menigeen denkt. Achter elke deur gaat het geheim van slim
ondernemerschap schuil, steeds op een andere manier. De Groene Hart landbouw is succesvol dankzij
diens groei én diversiteit. De succesvolle verbreder is de boer die een gezond melkveebedrijf heeft en juist
daarmee een tweede tak ontwikkelt voor recreatie, streekproducten, zorg, e.d.
De groeiende en schaalvergrotende ondernemer is in staat om natuur en waterbeheer in te passen in het
bedrijf, want hij kan meer risico’s nemen. Maar schaalvergroting is geen doel op zich, het is een middel.
De landbouw ontwikkelt zich binnen de gegeven economische omstandigheden van de wereldmarkt, ook
in het Groene Hart. Tegelijkertijd is deze landbouw drager van natuur en landschap en het decor waar de
stedeling wil genieten van rust en ruimte.
Voor de ontwikkeling van maatschappelijke functies zoals water en natuurbeheer kan de overheid succes-
vol een beroep doen op de boeren, mits deze de ruimte krijgen om te ondernemen. De overheid bepaalt
wat er moet veranderen en de boer hoe. In een duidelijke articulatie van vraag en aanbod, opdracht-
gever en opdrachtnemer, kunnen de polderprocessen in het Groene Hart aanzienlijk worden versneld.
Het vraagt van de landbouw als sector om zich pro-actiever op te stellen tegenover maatschappelijke
wensen. Het vraagt van de overheden om los te laten en vertrouwen te geven aan de boeren in een goed
product.

Hoofdstuk 2
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Zorg voor heldere gebiedsgerichte sturing

1000 jaar boeren heeft het Groene Hart gemaakt tot wat het nu is; een Nationaal Landschap waar 16
miljoen Nederlanders van profiteren en trots op zijn. Een uniek landschap dat producten van topkwaliteit
voortbrengt, gemaakt door boeren die door de eeuwen heen hebben leren boeren in de specifieke en de
veranderende condities van het Groene Hart. De boerderij – ook de moderne – is de kern van de authen-
ticiteit van het Groene Hart. In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ligt het accent op de agrarische
productiefunctie. De Alblasserwaard is bovendien de bakermat van het agrarisch natuurbeheer en daar
vinden ook innovaties op dat vlak plaats. In de Krimpenerwaard en Oostelijk Rijnland en het Westelijk
Weidegebied ligt het accent op zowel de agrarische productiefunctie als water en natuur. In Gein en
Gooiland en het Westelijk Rijnland ligt het accent meer op verweving van stedelijke en agrarische functies.
De landbouw heeft in het Groene Hart een toekomst, het zorgt voor een duurzame ontwikkeling van dit
gebied. Maar dan moet de sector in het beleid een duidelijke plaats hebben.
Zorg voor een heldere gebiedsgerichte sturing waarin de landbouw de gelegenheid krijgt zich te ontwik-
kelen. Houd er rekening mee, dat nabij steden een deel van de boeren de stad weet te benutten en de
toegevoegde waarde gemiddeld groter is. Maak gebruik van het gegeven, dat natuur en water op veel
plaatsen in de landbouw een belangrijke rol spelen.

Laat de boer maatschappelijke wensen realiseren

Boeren in het Groene Hart ontwikkelen zich krachtig door schaalvergroting, natuurbeheer, het geven van
toegevoegde waarde aan producten etc. Schaalvergroting opent nieuwe perspectieven voor ruimtelijke
kwaliteit en natuurontwikkeling.
Benut de boer om wensen vanuit de samenleving te realiseren, hij kan dat op een effectieve en efficiënte
wijze doen. Geef de boer de kans deze maatschappelijke wensen in de bedrijfsvoering in te passen. Res-
pecteer dat de boer een ondernemer is en geef de boer de ruimte te ondernemen.

Maak gebruik van de stad-platteland relatie

In het Groene Hart zijn platteland en stad duidelijk verbonden. Erkenning van dit gegeven leidt tot dui-
delijke wederzijdse voordelen. Vlees en zuivel uit het Groene Hart kunnen, mits goed gepositioneerd en
vermarkt, voor een consumentenvoorkeur in de omringende grote steden zorgen. Boeren in het Groene
Hart kunnen zo betere prijzen realiseren, het agrocomplex in het Groene Hart krijgt daarmee een blij-
vende impuls.
Daarnaast bestaat in de Randstad veel behoefte aan rust, ruimte, recreatie, zorg, streekproducten, stal-
ling van paarden etc. Dit biedt nabij de stedelijke concentraties perspectieven voor verbreding van de
landbouw in het Groene Hart.

Contrast als kwaliteit

Het contrast tussen stad en land is een belangrijke kwaliteit. Het land is het goud van de stad, de rust
en de ruimte die het land biedt is van essentieel belang voor de leefbaarheid in de steden. Dat betekent,
dat de steden stedelijkheid moeten ontwikkelen zonder dat het ten koste gaat van de landelijkheid. De
steden moeten hun ontwikkelingsruimte binnen het bestaand stedelijk gebied vinden, moeten daar de
ruimte vinden tot intensiveren en concentreren. Dat biedt hen ook de kans extra complexiteit, reuring en
centrumstedelijke kwaliteit tot ontwikkeling te brengen.
Het Groene Hart moet zijn landelijk karakter behouden. Een groen en open Groene Hart is een maatschap-
pelijke wens en het biedt de agrarische sector de mogelijkheid bij te dragen aan de duurzame ontwikke-
ling van dit gebied.

Agrarische sector als internationaal icoon

Maak het Groene Hart op alle niveau ’s beter bereikbaar. Het is belangrijk dat gebieden in gezamenlijkheid
zorgen voor een goede toegankelijkheid voor bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden.
Ontwikkel een internationaal icoon waarmee de agrarische sector beter bereikbaar is voor de recreant.
Opdat meer mensen het Groene Hart bezoeken en daar kennis nemen van de veelzijdigheid van de land-
bouw. Opdat er meer mensen zijn die gebruik kunnen maken van de diensten die boeren aanbieden en
daarmee een extra fundament aan de bedrijfsvoering geven.

2.2 Advies aan agrarische sector

Diversiteit als kracht

Wees zelfbewust en neem jezelf als sector serieus. Diversiteit is een belangrijk kenmerk en kracht van de
landbouw in het Groene Hart. Het is de uitdaging om als sector juist voor die diversiteit te gaan staan.
Verhef geen bedrijfsstijl tot norm.

Open naar omgeving

Wees omgevingsbewust, er worden vanuit de omgeving relatief veel eisen aan boeren gesteld. De boe-
renervaring leert dat wanneer je de eigen doelen centraal stelt, het goed mogelijk is om de doelen van
de omgeving erbij te betrekken. Stel je als sector daarvoor open en geef aan onder welke voorwaar-
den omgevingseisen inpasbaar zijn. Doe een aanbod naar de overheden voor de wijze waarop je als 
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Leg de ontwikkelingsmogelijkheden voor de productie en verbrede landbouw in de verschillende gebie-
den in provinciale structuurvisies en gemeentelijke bestemmingsplannen duidelijk vast. Het Groene Hart
vraagt om duidelijke ruimtelijke plannen die voor de landbouw voor de langere termijn per gebied func-
ties vastleggen inclusief de daarbij behorende randvoorwaarden.
Breng aan de hand van goede praktijkvoorbeelden voor alle gemeenten in het Groene Hart in beeld hoe
de planvorming meer vanuit het perspectief van bedrijfsontwikkeling vorm kan krijgen. Het Woerdens
Beraad kan hierin een voortrekkersrol vervullen.

Een gezond bedrijf vraagt om een bedrijfslocatie waar voldoende gebouwd kan worden (bouwblok) met
kwaliteit ook voor de tweede takken op het bedrijf. Planologisch en creatief maatwerk met een goede
interactie tussen burgers en boeren kan veel van de formele planologische belemmeringen voor bedrijfs-
ontwikkeling opheffen.

Betrek boeren bij nieuwe opgaven voor natuur en water

Betrek de boeren bij het duurzaam en kosten-effectief realiseren van nieuwe opgaven voor water en
natuur. Boeren hebben immers een grote kennis van het gebied, de bodem, de sloten, het water. Veran-
deren blijft voortdurend nodig en dat kan als de overheid zegt wat er moet gebeuren en de boeren zijn
in staat het hoe te bepalen.

Stem de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw in het Groene Hart af op de opgaven voor het
waterbeheer. Invulling vereist in de praktijk maatwerk en kan ook leiden tot vernieuwingen in de land-
bouw. Gezien de maatschappelijke wens tot transitie is het terecht dat de overheid deze veranderingen
ondersteunt door specifieke innovaties mogelijk te maken en - waar nodig – compensaties voor produc-
tieverlies te bieden. 

De toekomst van de landbouw in het natuur- en waterbeheer ligt bij de grote groeiende bedrijven, die in
staat zijn om kritische eisen voor water- en natuurbeheer effectief en efficiënt in te passen in hun landge-
bruik. Zij kunnen de extra risico’s die dat met zich meebrengt het beste aan. Het vraagt van de overheid
dat zij dit stimuleert via bijvoorbeeld ruilverkaveling en technische en bedrijfsmatige innovaties in het
landgebruik. Maak die mogelijk! Het is in het belang van efficiënt natuur- en waterbeheer.

Betrek boeren bij realisatie EHS

Het eindbeeld voor de nieuwe natuur van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Groene Ruggengraat
staat vaak ver af van wat boeren en burgers nu als aantrekkelijk ervaren en roept dus veel weerstand op.

(gezamenlijke) ondernemer(s) in gebiedsprocessen wilt participeren en probeer met de overheden tot
overeenstemming te komen. Gebruik daarvoor de bestaande praktijk.

Toegankelijk boerenland

Stadsmensen willen het platteland beleven. Bij de stedeling staat het boerenbedrijf veelal in hoog aanzien
en er is veel waardering voor het open cultuurlandschap. De stedeling kan zorgen voor toegevoegde
waarde door huisverkoop, streekproducten, rondleidingen, arrangementen, levering aan supermarkten
en restaurants in de stad, kinderfeestjes, educatieprojecten via scholen etc. In ruil voor zijn steun wil de
burger wel toegang, ze willen de vrijheid ervaren in het boerenland. Boeren doen er dan ook goed aan
om burgers en speciaal stedelingen toe te laten op het boerenerf. Daag als sector de overheden uit door
het presenteren van voorstellen over hoe het gebruik van boerenland voor wandelaars en fietsers kan
worden versterkt. Maak gebruik van de successen elders.

Bied groene en blauwe diensten aan

Boeren kunnen inspelen op de te verwachten vermaatschappelijking van de (Europese) bedrijfstoesla-
gen, ondermeer door groene en blauwe diensten aan te bieden in de vorm van bijvoorbeeld agrarisch
natuurbeheer en waterbeheer. Gerichte besteding van middelen van het Europese plattelandsbeleid (POP II) 
en het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) kan gewenste stimulansen geven aan de (verbrede)
landbouw in het Groene Hart.

2.3 Advies aan overheden

Bied de landbouw ruimte binnen heldere randvoorwaarden

Geef boeren op heldere en eerlijke wijze de ruimte om mee te bewegen met de veranderende omstan-
digheden. Bedrijven moeten, binnen duidelijke randvoorwaarden, zich kunnen blijven ontwikkelen door
groei, maar ook door verdieping en verbreding richting natuurbeheer, recreatie, zorglandbouw en streek-
producten. Doe dat op een heldere manier zowel via regelingen als bijvoorbeeld programma beheer als
via het planologisch beleid. Denk bij het ontwerpen van regelingen en planologisch beleid vanuit het
bedrijfsperspectief van de boer en kom zo tot levensvatbare arrangementen voor de langere termijn.
Doe nader onderzoek naar mogelijke veranderingen in regelingen en planologisch beleid als maatschap-
pelijke wensen vanuit bedrijfsperspectief worden gerealiseerd.
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Schets niet alleen het eindbeeld, maar geef aan langs welke weg je dat eindbeeld wilt bereiken. Geef
aan welke verandering in beheer noodzakelijk is voor de gewenste natuurontwikkeling. Laat daarin meer
initiatief aan de beheerders, dus ook de boeren zelf.
Benut de actieve betrokkenheid van boeren bij de natuurontwikkeling in het Groene Hart. Benut kansen
door de boeren uit te dagen het beheer van die nattere gebieden op te pakken.
Geef boeren die met hun bedrijf grenzen aan (natte) natuurgebieden de mogelijkheid om tegen een reële
vergoeding aan het beheer van deze gebieden een bijdrage te leveren. Biedt als overheden ruimte om te
innoveren en te experimenteren met natuur en waterbeheer. Onderzoek als Rijk en provincies gezamenlijk
hoe boeren in een specifiek Innovatieprogramma voor de westelijke veenweiden op verschillende schaal-
niveaus in maatschappelijke opgaven kunnen participeren.

Breng de kracht van de landbouw in beeld

Stap af van het onderscheid: produceren voor de wereldmarkt versus produceren voor de lokale markt.
Het zet mensen op het verkeerde been. Die twee gaan vrijwel steeds samen, het is niet of, of, maar en,
en! Beide zijn goed te gebruiken.

De Groene Hart landbouw is succesvol dankzij groei én diversiteit. In de statistische cijfers komt dat ook
naar voren. Wel is er verschil tussen de cijfers en de praktijk. In de statistieken van de primaire landbouw-
bedrijven vallen de opbrengsten van de neventakken die samenhangen met verbreding vaak buiten de
registratie. Daarom is het van belang om bij de registratie en verwerking van de cijfers ook de neventak-
ken een waarde te geven om zo een volledig beeld te krijgen van de economische kracht van de diversiteit
in de landbouw.
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Intermezzo 1
Bron: Paul Paris - Les Images
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Sjaak en Karin van Veen uit Zoeterwoude

Aan de Weipoort in Zoeterwoude ligt het melkveebedrijf van de familie Sjaak en Karin van Veen. De
Weipoort is een oude buurtschap aan het gelijknamige veenriviertje. Dit riviertje bood 1000 jaar geleden
al houvast voor agrarische ontwikkeling. De boerderij van de familie van Veen is een rijksmonument en
stamt uit 1741.

Op het bedrijf lopen 75 koeien die per jaar meer dan 600.000 liter melk geven. Aan de koeien wordt veel
zorg besteed. Ze worden ouder dan gemiddeld in Nederland. Sjaak is voortdurend op zoek naar de beste
voersamenstelling. Ook de grond krijgt deze aandacht. Zijn kennis en ervaring maken de bedrijfsvoering
steeds efficiënter.

Karin heeft het ondernemerschap meegekregen van haar middenstandfamilie uit het dorp. Kaasmaken
leerde ze van haar schoonmoeder. Meer dan een derde van de melk wordt omgezet in kaas. Naast de klas-
sieke ronde kaasvormen, experimenteert Karin met andere vormen zoals een hart (naar het Groene Hart)
of tulp. Het eerste bedrijf dat kaasjes heeft besteld in de vorm van een bedrijfslogo heeft zich onlangs
aangemeld. In maart 2009 zijn Sjaak en Karin van Veen benoemd tot ‘Agrarisch Ondernemer 2009’.

Buiten op het erf zie je links de flats van Zoetermeer liggen en rechts Leiden. Stedelingen, scholen,
bedrijven, instellingen en verenigingen trekken er steeds vaker op uit om het platteland te ontdekken. Zij
weten de weg te vinden naar de boerderij van Sjaak en Karin, die speciaal voor deze bezoekers de oude
hooiberg hebben ingericht als ontvangstruimte.

Toegevoegde waarde aan de melk geven, een combinatie van vakmanschap en ondernemerschap in een
mooi weidegebied, het toegankelijk maken van het platteland voor de stedeling, dat is het geheim van
het bedrijf van de familie van Veen. Zij zetten de landbouw in de etalage van Nederland en daarmee
Nederland in de etalage van de wereld.
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Het Groene Hart is mensenwerk

Het waren de vrije boeren die ongeveer 1000 jaar geleden de ontginning letterlijk ter hand hebben geno-
men. Zij wisten de zompige moerassen tot vruchtbare akkers te transformeren, en toen die akkers te nat
werden, schakelden ze over op de weidebouw. Ze ontwikkelden ingenieuze afwateringssystemen om hun
weilanden droog te houden en gebruikten het water om de producten van het land naar de stedelijke
markten te transporteren. Het Groene Hart vormt nog altijd een uniek polderpatchwork te midden van
een sterk verstedelijkte omgeving. Hier kan men nog ver van zich af kijken. In een eindeloze ritmiek van
sloten, waarin het water zo hoog staat dat zij bijna naadloos overgaan in het weiland, weerspiegelen de
hoge wolkenluchten. Hier grazen de koeien, ruikt men het vers gesneden gras, ziet men de grutto op hoge
poten door het weiland gaan. Niet zonder reden is het Groene Hart één van onze nationale landschappen.
Het is daarmee een landschap van 16 miljoen Nederlanders, beheerd door 5200 boerenbedrijven.

Het Groene Hart is het resultaat van eeuwen innovatief agrarisch ondernemen, gemaakt door boeren met,
inderdaad, een groen hart.

Wie met de boeren in het Groene Hart praat, merkt al snel dat het onafhankelijke ondernemers zijn die
zich sterk met het land, hún land, verbonden weten. Land dat vaak al generaties in bezit is, dat van vader
op zoon of dochter is overgedragen. Dat schept een prachtige contradictie, aan de ene kant geworteld in
de grond waarop ze boeren, en tegelijkertijd deel van een wereldmarkt, rader in een wereldeconomie.
De boeren in het Groene Hart zijn zo zeer gewoon handicaps om te zetten naar kansen, dat dat deel is
gaan uitmaken van hun DNA. Het zijn stugge doorzetters, gewend hun bedrijf, bedrijfsvoering en pro-
ductie aan te passen aan de zich wijzigende omstandigheden. Dit voortdurend proces van aanpassing
en innovatie maakt dat deze drassige gronden, in weerwil van de natuurlijke beperkingen, nog altijd de
beste producten leveren.
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Oude Rijnzone 1900
Bron: Bosch Slabbers
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Oude Rijnzone 2000
Bron: Bosch Slabbers
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Vernieuwende verhouding stad-land

Omkering van de situatie

Wie het kaartbeeld van westelijk Nederland begin twintigste eeuw vergelijkt met het kaartbeeld 2000
(pagina 20 t/m 23) ziet welk een ontwikkeling het landschap, en daarmee ook het boerenbedrijf, in min-
der dan 100 jaar heeft doorlopen. Begin twintigste eeuw kende ook westelijk Nederland een overwegend
agrarische samenleving. Het kaartbeeld begin twintigste eeuw toont een uitgestrekt en vrijwel continu
landelijk gebied. In een zee van land dobberen stadjes, dorpen en buurtschappen. Het land staat ten
dienste aan de stad, produceert voedsel en brandstof (turf) voor de aanliggende steden. Rivieren, vaarten
en kanalen verbinden het land met de stedelijke markten. Het land produceert topproducten voor stad en
regio. Melk, boter, kaas en eieren, groenten en fruit, meel en mosterd. Zonder het land zou de stedelijke
dis karig zijn, ergo, zou er geen stedelijke dis zijn.

In de naoorlogse periode vindt de omslag plaats van een landbouw die produceert voor de regionale
markt naar een landbouw die ook produceert voor de wereldmarkt. Onder het motto ‘er zal nooit meer
honger zijn’ staat het landbouwbeleid in het teken van het verhogen van de opbrengsten. Het land wordt
heringericht ten behoeve van een optimaal landbouwkundig functioneren, bedrijven worden geherstruc-
tureerd en opgeschaald. Sicco Mansholt staat aan de wieg van een Europees landbouwbeleid dat heeft
geleid tot een aanzienlijke rationalisering van de landbouw.

Tegelijkertijd vindt in de naoorlogse periode een explosieve uitbreiding van woningbouw, industrie- en
bedrijventerreinen en infrastructuur plaats. Steden en dorpen expanderen.
Om de verstedelijking in goede banen te leiden wordt de stedelijke ontwikkeling geconcentreerd in een
stedelijk hoefijzer, de Randstad, rond een centraal open landbouwgebied, het Groene Hart. Dankzij de
boer is er nog altijd sprake van een open landschap. En nog altijd produceert die landbouw producten
voor de stad, al ligt een deel van die stedelijke markten inmiddels aan de andere kant van de wereld.
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Het kaartbeeld 2000 laat zien dat in het Groene Hart welhaast ongemerkt een omkering van de situatie
heeft plaatsgevonden, van ‘steden en dorpen in het land’ naar ‘land in de stad’. In 100 jaar tijd is ook in
sociale zin de situatie omgedraaid, van een overwegend agrarische samenleving zijn we tot een overwe-
gend stedelijke samenleving verworden. Het Groene Hart vormt een agrarisch cultuurlandschap in een
samenleving die in toenemende mate is verstedelijkt.

“Rond 1950 waren er nog meer dan een half miljoen mensen, destijds ongeveer 15% van de beroepsbevolking, 
werkzaam in de Nederlandse land- en tuinbouw. Dat aantal is gedaald tot circa 200.000 mensen, ofwel circa 
3% van de beroepsbevolking.“ 
Uit: Boeren in het Groene Hart (LEI)

Positieve wederkerigheid stad-land

Het concept van de Randstad heeft geleid tot een unieke metropool. Een metropool waarin het land
altijd binnen handbereik bereik is. Het landschap is overal en de stad altijd nabij. Een metropool met een
sterk contrast tussen stedelijke reuring en landelijke ruimte. Vanuit de stad is men binnen 30 fietsminuten
‘buiten’, waar men een essentieel andere omgeving treft dan dat men in de stad gewend is. Hier kan men
ver van zich af kijken, ziet men de wolkenluchten hoog overdrijven, voelt men de wind door de haren
waaien, vindt men rust en ruimte. Omgekeerd genereert dit een productieland waar de kapitaalkrachtige
en kritische stedelijke markten altijd nabij zijn, waar vraag is naar producten met meerwaarde en waar
markt is voor plattelandsdiensten.
Een metropool waarin sprake is van een positieve wederkerigheid tussen land en stad, waar het land het
goud van de stad is en tegelijkertijd de nabijheid van stad extra mogelijkheden aan het land toevoegt.

Binnen deze positieve wederkerigheid wordt het land voor de stad steeds belangrijker. Het agrarisch
cultuurlandschap is in toenemende mate naast productiegebied voor de stedeling ook uitloopgebied en
gebruiksgebied voor de stedeling. Het land is essentieel voor de leefbaarheid van de stad, en de nabijheid
van de stad biedt de boer kansen zijn bedrijfsvoering te verbreden. Deze positieve wederkerigheid komt
in het zowel het onderzoek van het CLM als uit het onderzoek van het LEI sterk naar voren.

“Het besef dat boeren er goed aan doen om burgers en speciaal stedelingen toe te laten op het bedrijf wordt 
steeds sterker. De burger/stedeling kan zorgen voor toegevoegde waarde door huisverkoop, streekproducten, 
rondleidingen, arrangementen, kinderfeestjes, educatieprojecten via scholen. Dit soort activiteiten loopt goed. 
Er is kennelijk veel vraag naar. Als er in een straal van 7 kilometer rond een bedrijf een half miljoen burgers 
wonen, biedt dat kans om het te vertalen naar inkomen. Stadsmensen willen het platteland beleven. De inter-
actie boer-burger professionaliseert, het wordt een vak. Ook door levering aan supermarkten en restaurants in Br
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de stad ontstaat toegevoegde waarde. Naast directe meerwaarde, kan de burger de boer ook indirect in zijn 
huidige landgebruik beïnvloeden. De stad weet weinig van het boerenleven, maar wil wel meepraten omdat 
boeren zo zichtbaar aanwezig zijn door het grote grondbeslag. De stedeling is de consument op het platte-
land. Bij stadsmensen staat het boerenbedrijf veelal in hoog aanzien en het open cultuurlandschap vinden ze 
mooi. Het Gein is een mooi voorbeeld van een gebied dat dermate wordt gewaardeerd door de stedeling voor 
ontspanning, dat het maatschappelijk gezien niet haalbaar is om in dit gebied nog te bouwen, juist omdát het 
onder de rook van de stad ligt. In ruil voor zijn steun, wil de burger wel toegang, ze willen de vrijheid ervaren 
in het boerenland. Het is belangrijk dat het gebied in gezamenlijkheid zorgt dat het toegankelijk is door bij-
voorbeeld voet- en fietspaden. De weerstand tegen wandelpaden en fietspaden over het erf neemt af.”
Uit: De kracht van de Groene Hart landbouw (CLM)

“Het is van belang dat de betrokken overheden erkennen dat er in het Groene Hart sprake is van een duidelijke 
verbondenheid van stad en platteland. Als overheden, burgers en boeren die sterke verbondenheid blijvend 
erkennen, leidt dit tot duidelijke wederzijdse voordelen. Vlees en zuivel uit het Groene Hart kunnen, mits goed 
gepositioneerd en vermarkt, voor een consumentenvoorkeur in de omringende grote steden zorgen, waarmee 
ook betere prijzen voor de boeren in het Groene Hart gerealiseerd kunnen worden. Daarmee kan ook het bre-
dere agrocomplex in het Groene Hart een blijvende impuls krijgen.“
Uit: Boeren in het Groene Hart (LEI)
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Authenticiteit

In een wereld die steeds ‘groter’ en hectischer wordt zijn mensen op zoek naar plekken die ‘authentiek’
zijn, waar men zich geworteld weet. De authenticiteit van het land is direct verbonden met de dominan-
tie van het agrarisch gebruik, met de grutto en de koe in de wei, met de boer die aan de basis van het
landschap staat. Ruim 1000 jaar na de ontginning staat de boer nog altijd voor de authenticiteit van het
platteland. Behoud van de authenticiteit van het Groene Hart is direct verbonden met het behoud van
de landbouw, met de boer die dagelijks op zijn trekker zit, zijn koeien melkt, de sloten schoont, kortom
het moderne landschap maakt. Authenticiteit staat niet synoniem voor ouderwets, voor het beeld van
vroeger, maar blijkt veel meer verbonden aan de oorspronkelijkheid waarmee het land is ingericht, wordt
beheerd en onderhouden.

Recreatieomgeving

Het land krijgt een steeds prominentere rol in de recreatie van de stad. Ons recreatiegedrag verandert.
Passieve vormen van recreatie raken uit de gratie, de ligweide en bloementuin trekken niet meer. We wil-
len aan onze conditie werken, calorieën verbranden. Nederland beweegt. Steeds meer mensen beleven
al fietsend, skeelerend, hardlopend of nordic-walkend het landschap. Dankzij de boer is er daar de ruimte
voor, kan het Groene Hart het uitloop- of uitrengebied voor de stedeling vormen.

Samengevat is er sprake van een veranderende verhouding tussen stad en land. Door de eeuwen heen is
het land de driver voor de stad, als leverancier van voedsel en veen, food and fuel. Ook in onze inmiddels
verstedelijkte samenleving fungeert het land nog altijd als driver voor de stad. Het land vult onze tafel,
biedt rust en ruimte, een mooi landschap, een uitrengebied aan de stedeling. Het Groene Hart is het
icoon van de Randstad en meer dan dat. Internationaal bezien is het Groene Hart icoon voor heel Neder-
land. Dit maakt de landbouw in het Groene Hart tot etalage van de Nederlandse landbouw.
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Intermezzo 2
Bron: Paul Paris - Les Images
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Henk en Wilma den Hartog in Abcoude
Aan de smalle dijk langs het Gein in Abcoude ligt het biologische melkveebedrijf van Henk en Wilma den
Hartog. De familie Den Hartog beheert 135 ha grond met ruim 250 stuks melk- en jongvee. Zij maken
volop compost, bieden overnachtingen aan en verkopen vlees en melk. Veel plezier beleven Henk en
Wilma aan de ontvangst van schoolklassen, waarbij de onderwijsachtergrond van Wilma goed van pas
komt. Het aandeel van het inkomen uit de melk en de andere activiteiten is nu gelijk in omvang.

De koeien staan veel in de wei en zijn hierdoor bepalend voor het beeld van het Groene Hart. Veel mensen
kennen hierdoor de bijzondere blaarkopkoeien van Henk en Wilma, maar dat kan ook zijn omdat zij er
één hebben geadopteerd. Het jongvee van Den Hartog kun je aantreffen op landgoed Schaep en Burgh
van Natuurmonumenten, maar ook in het Amsterdamse Bos. Eén derde van de 135 ha grond heeft een
natuurfunctie. Daardoor is er veel structuurrijk gras voor de koeien beschikbaar. De blaarkopkoe, een
Oudhollands ras, is goed in staat om dit type gras om te zetten in melk en vlees. Natuurgras en versnip-
perd snoeihout worden door het te mengen met de drijfmest van de koeien omgezet in compost. Dit
gebeurt op het bedrijf zelf. Deze compost is inmiddels vele jaren uitgereden over de grond rond het
bedrijf (klei op veen), waardoor de bodem sterk is verbeterd en meer produceert. De grond is, met name
in het natte voorjaar, ook beter bewerkbaar geworden.

Henk en Wilma hebben volop ideeën voor de toekomst. Arbeidsvreugde staat hierbij voorop. Deze ont-
lenen zij zowel aan een joelende klas kinderen, die met bagger aan de kleren het bedrijf verlaten, als aan
vernieuwingen van stallen, kavelpaden, e.d. Wat de omgeving vraagt aan bijvoorbeeld waterberging zien
zij als een uitdaging voor nieuwe bedrijfsontwikkeling.
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Kenschets Groene Hart landbouw

Verscheidenheid

In bedrijfsvoering

De landbouw kleurt het Groene Hart, maar tegelijkertijd is er niet
iets als dé landbouw. De landbouw binnen het Groene Hart is
divers, de melkveehouderij tekent het landschap, maar daarnaast
zijn er de kwekerijen, is er tuinbouw en op bescheiden schaal
akkerbouw. Bedrijven die produceren voor de wereldmarkt naast
bedrijven die zich toeleggen op de productie voor de regionale
markt, bedrijven die zich focussen op de productie van voedsel
en grondstoffen naast bedrijven die zich verbreden en zich tevens
richten op het verlenen van diensten. De kracht van de landbouw
in het Groene Hart ligt in de veelkleurigheid van de landbouw,
gangbare naast biologische landbouw, grootschalig naast klein-
schalig, landbouw die zich focust op de wereldmarkt naast land-
bouw die zich richt op de niches in de markt.

“In het Groene Hart is de rundveehouderij veruit de belangrijkste 
land- en tuinbouwsector. Akkerbouw en tuinbouw zijn wel aanwe-
zig, maar in veel mindere mate. De intensieve veehouderij is een 
relatief kleine sector in het gebied. Het aantal gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven groter dan 100 NGE 
is in Nederland als geheel iets groter dan in het Groene Hart. In het Groene Hart is op de primaire landbouw-
bedrijven sprake van beduidend meer verbreding dan in Nederland als geheel.” 
Uit: Boeren in het Groene Hart (LEI)

Hoofdstuk 5
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Tabel 1: Verdeling bedrijven naar bedrijfstypen
Bron: Boeren in het Groene Hart, LEI 2008
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Regionale verscheidenheid 

Even zo kenmerkend is de regionale verscheidenheid. De landbouw in de Alblasserwaard – Vijfheerenlan-
den anders dan die in de Krimpenerwaard, of Gein en Gooiland. In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
ligt het accent op de agrarische productiefunctie. In de Krimpenerwaard ligt het accent op zowel de
agrarische productiefunctie als water en natuur. In Gein en Gooiland ligt het accent meer op verweving
van stedelijke en agrarische functies.

Aanpassingsvermogen 

In het Groene Hart zijn de omgevingscondities vrijwel vanaf het moment van ontginning veranderd. De
beheersing van het waterpeil, de marktsituatie, de vragen uit de samenleving zijn continu aan verande-
ring onderhevig. De samenleving stelt voortdurend andere eisen aan de landbouw, wil meer ruimte voor
natuur en recreatie, meer ruimte voor waterberging, een bodem die minder snel daalt, mooiere produc-
ten voor een lage prijs. De landbouw in het Groene Hart heeft zich telkenmale aan die vragen weten aan
te passen, heeft het boeren tussen en vrijwel op het water tot kunde verheven, levert producten waar de
markt om vraagt (zo heeft de consument heden ten dage de keuze uit een keur aan melkproducten) en
past waar mogelijk de bedrijfsvoering aan die wensen aan.

De groene motor

Het onderzoek van het LEI leert dat de landbouw in het Groene Hart een krachtige sector is. Met een
toegevoegde waarde van 1,9 miljard euro in 2006 en 11.000 directe en 21.000 indirecte arbeidsplaatsen
is de landbouw geen bedrijfstak in de marge, maar een krachtige motor binnen de Randstad.
Wanneer men spreekt over de economische ontwikkeling van de Randstad dan verwijst men al snel naar
de havens, Schiphol en de distributiesector. Het onderzoek van het LEI leert dat ook de landbouw en het
bijbehorende agrocluster prominent in de rij van stuwende motoren thuis horen.
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Intermezzo 3
Bron: BV Beeld
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Pia en Johan Harteveld uit Giessenburg
Midden in de polder van de Alblasserwaard ligt het melkveebedrijf ‘Hartehoeve’ van Pia en Johan Har-
teveld. Het is een relatief nieuw bedrijf, gebouwd tijdens de ruilverkaveling in de jaren zeventig van de
vorige eeuw. De familie Harteveld is 30 jaar geleden hier naar toe verhuisd vanuit de omgeving van Delft.
Daar onderdrukte de toenemende verstedelijking de ambitie van de vader van Johan.

Johan en Pia hebben het bedrijf enkele jaren geleden overgenomen en verder uitgebouwd. In een prach-
tige nieuwe stal staan nu 130 koeien dag en nacht onder dak. Onder dak, want deze moderne stal is
geheel open met veel loopruimte voor de koeien. Het voer is onbeperkt beschikbaar. De jonge kalveren
worden in potstallen opgefokt.
Het is een hele overgang geweest om tot deze opzet te komen. Een overgang voor de koeien, maar zeker
ook voor de boer en boerin. Het werk wordt anders georganiseerd. Er is meer aandacht voor de verzor-
ging van de koeien. Op het land is er voor de loonwerker meer werk dan voorheen. Inmiddels is Johan
een dag in de week assistent leraar bij de beroepsopleiding voor het agrarisch onderwijs.

De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn 30 jaar geleden heringericht met een goede structuur voor de
landbouwbedrijven. Inmiddels is dat wel anders. Door de bedrijfsvergroting ligt de grond van bedrijven
vaak verspreid door het gebied, zo ook de 65 hectare die Johan in gebruik heeft. Ruim 15 ha maïs ligt bij
Leerdam, 20 kilometer verderop.

Johan en Pia wonen aan de rand van het Groene Hart. Achter op het erf ervaar je de weidsheid van de
polder. De lange rechte kavels die zo beeldbepalend zijn voor het Groene Hart zijn gescheiden door slo-
ten. Doordat slootkanten niet worden bemest verschijnen daar steeds meer bloemen. Maar strijd om de
ruimte blijft, zoals de familie recentelijk heeft ervaren met de aanleg van de Betuweroute. Deze spoorlijn
brengt ambities met zich mee waardoor de gemeentelijke vraag naar bouwen toeneemt en die ambities
zullen ten koste gaan van agrarische grond en het fraaie uitzicht op de polder.
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De Groene Hart landbouw 2040

De boer in het Groene Hart kent de wereld, kent het landschap en weet hindernissen te nemen. Dat
tekent de Groene Hart boer vanaf het begin van de ontginning, nu bijna 1000 jaar geleden. Die kenmer-
ken maken dat de boer ook in Randstad 2040 nog het Groene Hart zal bestieren. Daarmee staat de boer
ook in 2040 aan de basis van de agrarische kracht, de openheid en de authenticiteit van het landschap
van het Groene Hart.

Stad en land met het gezicht naar elkaar toe

In 2040 zullen stad en land meer met het gezicht naar elkaar toe staan. Het land zal sterker profiteren van
de nabijheid van een kritische en kapitaalkrachtige markt, terwijl de stad het land nog meer dan thans zal
gebruiken als plek waar hij kwaliteitsproducten kan kopen, kan ontspannen en inspiratie kan opdoen.

Een breed palet aan groentinten

De landbouw 2040 zal nog veelkleuriger zijn. Aan de ene kant zal de schaalvergroting onverminderd
door gaan, aan de andere kant zal ook het produceren voor de regionale markt terrein winnen en zal ook
de verbreding van landbouw zich voortzetten. Deze tendensen sluiten elkaar niet uit, ze kunnen op een
zelfde bedrijf voortkomen. Het produceren voor de wereldmarkt en het produceren voor nichemarkten
kunnen heel goed naast en door elkaar voorkomen, kunnen elkaar aanvullen.

“Binnen de EU en Nederland verschuift de vraag vanwege de vergrijzing van de bevolking en meer aandacht 
voor gezondheid- en duurzaamheidaspecten van de producten. Dat biedt kansen voor de agrosector in het 
Groene Hart, bijvoorbeeld in de vorm van het aanbieden van streekproducten. Geef ruimte aan de diversiteit 
in ontwikkelingsrichtingen in de landbouw in het Groene Hart. Bedrijven moeten - binnen duidelijke randvoor-
waarden - kunnen blijven groeien, maar ook kunnen verbreden en verdiepen richting natuurbeheer, recreatie, 
zorglandbouw en streekproducten. Die verschillende richtingen moeten zowel via specifieke stimuleringsrege-
lingen (Programma Beheer) als via het planologische beleid van de betrokken overheden op een duidelijke en 
heldere manier gefaciliteerd worden.”
Uit: Boeren in het Groene Hart (LEI)
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Voortgaande schaalvergroting

De verwachting is dat de schaalvergroting in de landbouw onverminderd doorgaat. Het is niet uitgesloten
dat het aantal bedrijven in de periode tot 2040 meer dan halveert.
De studie ‘Waar de landbouw verdwijnt’ (RPB) leert dat dit echter nauwelijks leidt tot een afname van
het landbouwareaal. De vrijkomende grond wordt door de zittende boeren aangewend om hun bedrijf
te vergroten. Dat biedt hen de ruimte om goed te boeren. Schaalvergroting is voor veel boeren econo-
mische noodzaak. Tegelijkertijd biedt deze schaalvergroting ook uit het oogpunt van natuur en landschap
perspectieven. De openheid van het Groene Hart, dat aan verdichting lijkt te lijden, kan wel een krachtige
impuls gebruiken. Daarbij kan de schaalvergroting leiden tot prachtige eigentijdse bedrijfsgebouwen die
trots en zelfbewust in het landschap staan en die zijn toegesneden op de bedrijfsvoering van morgen.
Schaalvergroting biedt kansen voor natuurbeheer en natuurontwikkeling. De praktijk wijst uit dat op
grotere bedrijven meer ruimte is voor een succesvol incorporeren van op natuurbeheer en natuurontwik-
keling gerichte programma’s, van slootkantbeheer tot weidevogelbeheer.

1990 1995 2000 2007 Totaal Mutatie(%)
2007 tov 2000

Idem per jaar(%)
2007 tov 2000

Aantal bedrijven

Totaal land en tuinbouw 8.030 7.340 6.370 5.200 -18 -2,9

w.v. akkerbouwbedrijven 80 90 90 100 11 1,5

melkveebedrijven 3.710 3.170 2.640 2.020 -23 -3,8

intensieve veehouderijbedrijven 310 230 180 90 -50 -9,4

overige graasdierbedrijven 1.360 1.600 1.560 1.550 -1 -0,1

glastuinbouwbedrijven 760 650 520 370 -29 -4,7

overige tuinbouwbedrijven 1.390 1.300 1.120 890 -21 -3,2

gecombineerde bedrijven 420 300 260 180 -31 -5,1

Oppervlakte (x 1.000 ha)

Totaal cultuurgrond 110,6 110,6 107,1 111,8 4 0,6

w.v. grasland 100,5 99,0 95,3 91,9 -4 -0,5

mais 1,3 2,8 3,8 6,3 68 7,7

akkerbouw 4,3 4,3 3,8 10,0 161 14,7

opengrondsgroenten 3,7 3,6 3,3 3,0 -7 -1,0

glastuinbouw 0,5 0,5 0,5 0,5 4 0,6

Aantal dieren (x 1.000)

Melkkoeien 161 150 133 130 -2 -0,3

Fokvarkens 44 35 29 19 -35 -6,0

Vleesvarkens 192 184 138 107 -22 -3,5

Verdeling van bedrijven 
naar omvang

3 - 16 nge 2.183 1.695 1.469 1.199 -18 -2,9

16 - 40 nge 2.480 1.344 1.219 921 -24 -3,9

40 - 70 nge 2.235 1.755 1.396 1.037 -26 -4,2

70 - 100 nge 653 1.338 1.177 906 -23 -3,7

100 - 150 nge 291 787 694 660 -5 -0,7

> 150 nge 186 420 418 474 13 1,8

Tabel 2: Ontwikkeling structuurkengetallen van agrarische bedrijven in het Groen Hart van Nederland
Bron: Boeren in het Groene Hart, LEI 2008
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De koe in de wei 

Zoals gezegd, de melkveehouderij tekent het landschap van het Groene Hart. De melkveehouderij zal in
betekenis nog verder toenemen. Bij de melkveehouderij hoort de koe in de wei.

“De vraag naar landbouw- en voedselproducten zal vooral buiten de EU toenemen door groei van de bevolking 
en welvaart. Hierdoor kan de afzet van onder meer zuivelproducten groeien. Dit biedt ook kansen voor de 
agrosector in het Groene Hart.”
Uit: Boeren in het Groene Hart (LEI)

De koe in de wei wordt door de burger als essentieel ervaren, de koe hoort bij het Hollands polderland.
Ook de boeren hechten aan de weidegang. Maar weidegang vergt naast aanpassing van de bedrijfsvoe-
ring ook aanpassing van het landschap.

“De boeren vinden weidegang belangrijk. In West Nederland met veel smalle kavels is dat met grote koppels 
koeien een probleem aan het worden. Koeien moeten ver lopen en dat is een extra belasting voor de koe en 
voor de bodem. Betekent dit dat we weer in de wei gaan melken? Kavelpaden naar achteren zijn essentieel als 
koeien in de wei moeten blijven.” 
Uit: De kracht van de Groene Hart landbouw (CLM)

De koe in de wei is, samen met de molens, het internationaal beeldmerk van het Groene Hart.
Een landschapspremie kan boeren stimuleren ruimtelijke kwaliteit te ontwikkelen die we als samenleving
belangrijk vinden en die wel direct aan het bedrijf verbonden zijn, maar die niet direct uit de economie
van de bedrijfsvoering voortvloeien. Een landschapspremie kan bijvoorbeeld boeren stimuleren de koe in
de wei te zetten.
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De verbrede landbouw

Het onderzoek van het LEI en het CLM wijzen beiden uit dat juist in het Groene Hart de verbreding van
de landbouw kansrijk is. Maar beiden waarschuwen er voor dat de verbreding van de landbouw samen
moet gaan met een sterke eerste tak (de productie van goederen).

“Verbreding van de landbouw in het Groene Hart met in de nabijheid stedelijke concentraties (Randstad) is 
ook perspectiefvol: er is in en om het gebied veel behoefte aan rust, ruimte, recreatie, zorg, streekproducten, 
stalling van paarden etc. Wel is de vraag of (bepaalde vormen van) verbreding te combineren zijn met het 
uitoefenen van een efficiënt, rendabel landbouwbedrijf. De inpassing van verbreding vergt aanpassing van de 
bedrijfsvoering en –strategie door de ondernemer en zijn gezin.” 
Uit: Boeren in het Groene Hart (LEI)

De verbrede landbouw kan succesvol zijn waar de tweede tak (het leveren van diensten) voortbouwt op
een gezonde eerste tak. Het organiseren van excursies, het ontvangen van schoolklassen, de verkoop van
eigen producten, het aanbieden van logies, congresruimte is alleen kansrijk waar dat professioneel gebeurt.
Dat vergt investeringskracht, ontwikkelingsruimte maar ook maatschappelijke en politieke steun.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Recreatie

Verwerking

Huisverkoop

Zorg

Stalling

Natuur

Energie

Loonwerk

Totaal Nederland

Totaal Groene hart

Alblasserwaard en Vijfherenland

Krimpenerwaard en Oostelijk Rijnland

Boskoop en Rijneveld

Westelijk Rijnland

Gein en Gooiland

Westelijk weidegebied in Utrecht

Tabel 3: Verdeling bedrijven naar bedrijfsverbreding. 
Bron: Boeren in het Groene Hart, LEI 2008Br
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Voortgaande vernieuwing van het landschap

Het landschap is continu in ontwikkeling, dat is inherent aan een levend landschap. Dat geldt ook voor
het Groene Hart. De adoratie van het landschap door de stedeling, de hang naar authenticiteit, mag er
niet toe leiden dat het landschap van het Groene Hart onder de glazen stolp wordt geplaatst. De boer
staat aan de basis van de authenticiteit van het landschap, en daar past ook een moderne boerderij bij.

Waar de landbouw zich voortdurend aanpast aan de omgeving, blijft het evenzeer noodzakelijk de omge-
ving aan te passen aan de landbouw.

“De verkavelingstructuur is van groot belang voor de bedrijfsontwikkeling. Goed ontwaterde huiskavels van 
voldoende omvang zijn cruciaal. Kavels met een beperkende drooglegging op afstand zijn wel in te bouwen, 
mits ze niet te duur zijn. Ze brengen minder op en kosten meer arbeid. De ondernemers vragen hernieuwde 
aandacht voor klassieke ruilverkaveling, omdat de perceelsgrootte een belangrijke beperkende factor is in de 
bedrijfsontwikkeling (meer dan 4 ha is een uitzondering). De ruilverkaveling van nu is te vaak een manier om 
natuur te realiseren en geen structuurversterking voor de landbouw.” 
Uit: de kracht van de Groene Hart landbouw (CLM)

Boeren met water 

De boeren in het Groene Hart hebben de omgang met het water tot kunde verheven, zij boeren letterlijk
tussen en vrijwel op het water. Nergens ter wereld is er zoveel praktijkkennis over hoe peilbeheersing
en productie met elkaar kunnen worden geïntegreerd. In 2040 tekenen de gevolgen van de klimaatver-
andering zich af. Met het smelten van de ijskappen rijst de zeespiegel waardoor de rivieren hun water
minder makkelijk op zee kunnen lozen. De hoeveelheid neerslag neemt toe waarbij de neerslagverdeling
verandert. In korte perioden valt extreem veel neerslag, waardoor de piekbelasting toeneemt. Dit leidt
tot extra behoefte aan waterberging, ruimte die het Groene Hart kan bieden.

De boeren in het Groene Hart beschikken over 1000 jaar kennis in het omgaan met het water. Samen
met de hoogheemraadschappen kunnen zij maken dat het systeem zich aanpast aan de veranderende
klimaatscondities.
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Ruimte voor recreatie

Met zoveel steden om zich heen is de recreatie een groot potentieel. Voor de landbouw kunnen de bezoe-
kers aan het Groene Hart extra inkomen genereren. De nabijheid van de stad maakt het aantrekkelijk
familiefeesten, bedrijfsuitjes, congresfaciliteiten aan te bieden. De wandelaars, fietsers, kanovaarders en
nordic walkers kunnen onderweg de producten van het land kopen en besluiten bij de boer te overnach-
ten. Dat potentieel wordt nog onvoldoende benut. Dat hangt samen met een slechte bereikbaarheid, een
te beperkt aanbod en het ontbreken van een icoon.

De steden zijn nog te veel met de rug naar het Groene Hart gekeerd. Brede bundels infrastructuur snijden
het Groene Hart af van de stad, maken dat het Groene Hart vanuit de steden vrijwel onbereikbaar is. En
waar dat Groene Hart wel bereikbaar is moet de bezoeker zich vaak eerst een weg banen door een brede
gordel met allerhande weinig verheffende kantoorlocaties, bedrijventerreinen en stadsrandverschijnselen.
De bezoeker die echt van de openheid van het Groene Hart wil genieten moet daar wel wat voor over
hebben. 

Het Groene Hart is niet alleen van de Randstad, het is als Nationaal Landschap van nationale betekenis.
Maar voor mensen van buiten de Randstad mist het Groene Hart aan aantrekkingskracht, mist het een
aansprekende trekker, een icoon. Wil men het recreatief gebruik van het Groene Hart versterken dan moet
worden geïnvesteerd in haar bereikbaarheid. Dat pleit voor de aanleg van een halte ‘wei’ in het centrum
van het Groene Hart. De trein brengt de bezoekers snel en comfortabel naar de kern van het Nationaal
Landschap. Vervolgens kan aan die halte een sterk icoon worden ontwikkeld dat ook bezoekers van buiten
de Randstad naar het Groene Hart trekt.

Voor een dergelijke ontwikkeling is de Wierickerschans, pronkstuk van zowel de oude als de nieuwe Hol-
landse Waterlinie, kansrijk. Deze schans ligt aan het bestaande spoor, op de passerpunt van het Groene
Hart. De Wierickerschans kan aan het Nationaal Landschap het Groene Hart een icoon van internationale
allure toevoegen, vergelijkbaar met het Hubertus Jachtslot voor het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Van-
uit de Wierickerschans kan een web aan routestructuren worden ontwikkeld waaraan ondernemers hun
producten en diensten etaleren.
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Intermezzo 4
Bron: Michiel Wijnbergh/HH
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Ruud en Sjaan den Boer in Wilnis
Midden in het veengebied van West Utrecht, in Wilnis, ligt het melkveebedrijf van Ruud en Sjaan den
Boer. De boerderij is 35 jaar geleden tijdens de ruilverkaveling hier gebouwd. Wie tijdens het melken
langskomt, zal steevast Sjaan zien melken. Direct na de Middelbare Landbouwschool is zij in de agrarische
bedrijfsverzorging gaan werken, eerst in de Betuwe en daarna in West Utrecht. Samen met Ruud wil ze
zijn ouderlijk bedrijf verder ontwikkelen tot een bedrijf waar zij beiden in de toekomst voldoende werk
en inkomen aan hebben.

Sjaan, boerendochter en opgegroeid in de Betuwe, nam veel kennis en ervaring mee. Het was voor haar
wennen om van kleigrond over te schakelen op veen. Het voer is door het veen anders van kwaliteit.
De koeien zijn hierop ingesteld. Koeien elders uit Nederland zijn niet vanzelfsprekend succesvol op deze
grond. Doorontwikkelen vanuit de eigen veestapel, veelal roodbont, is het devies. Dat is kenmerkend voor
de strategie van Sjaan en Ruud: geleidelijk doorontwikkelen vanuit eigen kracht, weinig vreemde arbeid
op het bedrijf, de stallen en mestopslag stapsgewijs verbeteren en vergroten. Nu melken zij 85 koeien op
50 hectare land en geleidelijk breiden zij uit naar 120 koeien, mits er voldoende grond vrijkomt.

Natuurbeheer is een logisch onderdeel van het bedrijf. Voor dit werk ontvangen zij een vergoeding. Een
gedeelte van het grasland wordt later gemaaid zodat weidevogels kunnen nestelen en voldoende voed-
sel kunnen vinden. Ook worden nesten beschermd tijdens de grasoogst. Op sommige plaatsen wordt de
laatste paar meter gras langs de slootkant niet bemest om de soortenrijkdom te vergroten. Sjaan geniet
van alle arbeid tussen de koeien en op het land, zowel van het inkuilen als het natuurbeheer. De polder
biedt sociaal en economisch voldoende perspectief voor hun bedrijf.
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Bijlage 3
Overzicht publicaties

2009 

RLG 09/02 Boeren met een Groen Hart
Advies over de toekomst voor de landbouw in het Groene Hart (juni 2009)

RLG 09/01 Kleur bekennen
Advies over de noodzaak van culturele diversiteit voor het groene onderwijs en
de groene arbeidsmarkt (februari 2009)

2008

RLG 08/08 Groen opgroeien!
Advies over meer samenhang in groen jeugdbeleid (juni 2008)

RLG 08/07 Energie van eigen bodem: regionale kansen voor biomassa
Advies over energie uit biomassa (juni 2008)

RLG 08/06 Rond de tafel
Advies over en voor voedselkwaliteit (mei 2008)

RLG 08/05 Verbinden & verknopen
Advies over integrale langetermijnvisie Randstad 2040 (maart 2008)

RLG 08/04 Kaders zo helder als water
Advies over de rijksrol bij de zoetwatervoorziening voor de landbouw in
de verziltende Delta (maart 2008)

RLG 08/03 Het megabedrijf gewogen
Advies over megabedrijven in de intensieve veehouderij (februari 2008)

RLG 08/02 Globalisation, Land use change and the common agricultural policy
Activity report 2007 (february 2008)

RLG 08/01 De mythologie van onteigening
Advies over de inzet van onteigening voor de realisatie van de
Ecologische Hoofdstructuur (januari 2008)

Bron: Bosch Slabbers
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Bron: Herman Wouters/HH


