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Voorwoord
“Maar vliegen zoals je geboren bent

is iets dat je alleen als vogel kent.”

Het landelijk gebied is bij uitstek het
domein van en voor hen die zich met dit
soort waarnemingen willen bezighouden.
De open ruimte in ons verstedelijkt land is
een kostbaar bezit. Maar tegelijkertijd zo
gewoon dat wij bijna niet merken dat er
wat van wordt afgeknabbeld. Tot het op is,
en dan missen wij het plotseling heel erg.
Dat geldt niet alleen de natuurliefhebber.
Die indruk wordt misschien gewekt door
deze eerste regels, maar dan heeft de lezer
zich ten onrecht op het verkeerde been
laten zetten.
Het gebied tussen de steden bergt tal van
functies. Het is een vitaal gebied dat waard
is onderwerp te zijn van een doelgericht
beleid en een bewuste beleving. Naar het
oordeel van onze raad is dat een functie die
door beleidsmakers, maar verder ook door 
boeren, burgers en buitenlui wat scherper op
het netvlies zou mogen worden gehouden.

Het is in onze optiek vooral het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
dat die verantwoordelijkheid nadrukkelijk 
aan zich moet trekken. Waarbij wordt 
opgemerkt dat beleid zonder budget niet
bestaat. Men kan de honger met lucht niet
stillen.
Het afgelopen turbulente jaar in de Neder-
landse politiek heeft voor bewust beleid
niet de best denkbare voorwaarden gescha-
pen. Om der wille van het grote belang van
een gezond landelijk gebied is een gezond 
politiek klimaat een echte randvoorwaarde.
De Raad voor het Landelijk Gebied vraagt
ook dit jaar weer nadrukkelijk aandacht
voor een beleidsterrein dat - helaas - klaar-
blijkelijk wordt onderschat.
Want om met Nico Scheepmaker niet alleen
te openen maar ook te sluiten: het landelijk
gebied is meer dan “een lap geketend gras,
dat ooit een deel der wereld was!”

Prof. H.J.L. Vonhoff
Voorzitter Raad voor het Landelijk Gebied
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Boer betalen voor 

meervoudig 

grondgebruik

Meer huizen en asfalt, meer natuur en
water. Dat gaat allemaal onherroepelijk
gebeuren in dit land. Het areaal dat nu nog
door boeren en tuinders wordt bewerkt, zal
afnemen. Daarover laten voorzitter Gerard
Doornbos van LTO-Nederland en directeur
Guido van Woerkom van de ANWB geen
enkel misverstand verstaan. De verstedelij-
king zet door en een flink aantal agrarische
ondernemers zal zijn grond verkopen. Ook
boerenvoorman Doornbos ziet dat als
onvermijdelijk. Volgens Van Woerkom hoeft
dat proces geen drama’s op te leveren. Boe-
ren zonder opvolger - en dat zijn er nogal
wat - stoppen met hun bedrijf, zoeken
ander werk of gaan met pensioen. Daar-
naast zijn er ondernemers die op een crea-
tieve manier inspelen op de toenemende
behoefte van burgers om te recreëren in
het buitengebied, constateert Van Woerkom.
Ook Doornbos ziet daarin een groeiende
afzetmarkt voor de blijvers. Maar hij voegt er
wel iets aan toe: de toegevoegde waarde van
dit nieuwe landbouwproduct moet, in finan-
ciële zin, niet worden overdreven.

De agrarische sector gaat een belangrijke
rol spelen op terreinen als recreatie, zorg en
natuurbeheer. Maar blijven er daarnaast
ook nog echte landbouwgebieden over?

Doornbos: “Jazeker, en dat is maar goed
ook. Het aantal wereldbewoners neemt in
razend tempo toe en alleen daarom al moe-
ten we oog houden voor het belang van
voedselproductie. Zeker in dit land met zijn
goede klimaat, vruchtbare bodem en hoog-
waardige infrastructuur. Het zou wel heel
vreemd zijn als de landbouwproductie uit
dit land zou verdwijnen. Bovendien, ook de
echte agrarische productiegebieden wor-

den door de recreërende burger hoog
gewaardeerd.”

Van Woerkom: “Natuurlijk is productie van
voedsel belangrijk, en dat zal altijd zo 
blijven. Maar het recreatieve belang van de
grootschalige landbouwgebieden moeten
we niet overdrijven. Wandelaars en fietsers
houden van bos, houtwallen en kronke-
lende beekjes, van een landschap dat 
verrast. Ze houden niet van Flevoland, daar
rijd je met de auto snel doorheen.”

Doornbos: “Ik heb toch een andere indruk.
De gemiddelde burger maakt geen onder-
scheid tussen natuur en landbouw. Het
open Friese weidelandschap is ongekend
populair. Burgers komen in actie voor
behoud van een open akkerbouwgebied
zoals in de Hoekse Waard. Ze houden van
een landschap waarin boeren werken.” 

Van Woerkom: “En van koeien in de wei. Het
zou doodzonde zijn als de melkveehouders
die overblijven hun dieren altijd binnen
houden. Een samenleving die koeien buiten
wil zien lopen, moet daar desnoods financi-
eel aan bijdragen.” 

Naast echte landbouw en echte natuur blijft
er ongetwijfeld nog een groot areaal platte-
land over dat meerdere functies kan vervul-
len. Welke rol kunnen boeren daar spelen?

Van Woerkom: “Een enorm belangrijke rol
en ik zie in de praktijk dat agrarische onder-
nemers daar ook op inspelen. Er ontstaan
nieuwe gemengde bedrijven. Melk en
recreatie, aardappels en congresfaciliteiten.
Ook overheden ondernemen actie op dat
terrein. Neem een gemeente als Schiplui-
den, helemaal ingeklemd tussen de grote
steden. De gemeente wil groen blijven en zet
zich concreet in voor behoud van de boeren,
bijvoorbeeld op het vlak van vergoedingen
voor landschapsbeheer. De ANWB is groot
voorstander van zulke initiatieven.

Doornbos: “Prima plannen, maar in de prak-
tijk zie je vaak dat de vergoedingen erg
karig zijn. We hebben het hier over maat-
schappelijke diensten waar behoorlijke
bedragen tegenover behoren te staan. Voor
natuurbeheer, maar ook voor zoiets als het
vasthouden van overtollig water.”

Van Woerkom: “Mee eens. De Zwitserse
boer wordt ook betaald om zijn koeien te
versieren met mooie koeienbellen. Die bel-
len hebben voor de boeren in kwestie geen
economisch nut. Als wij bellen, houtwallen
of wandelpaden over boerenland willen,
moeten we gewoon betalen.”

U staat voor de kaart van Nederland en
krijgt een viltstift. Waar krijgt natuur, water
en/of landbouw extra ruimte?

Doornbos: “Ik denk dat ik dan erg veel stip-
jes neerzet. Zo’n opdracht vraagt van mij
om functies te scheiden. Daar voel ik wei-
nig voor. In dit dichtbevolkte land moeten
we juist streven naar meervoudig ruimtege-
bruik, naar combinaties van landbouw,
natuur- en waterbeheer. Ook voor een
zogeheten agrarische hoofdstructuur, als
tegenhanger van de Ecologische Hoofd-
structuur, voel ik weinig. Daarmee wil ik
niet zeggen dat je nergens moet uitgaan
van scheiding van functies. De meest
waardevolle natuurgebieden moeten als
zodanig worden beheerd.”

Van Woerkom: “Ik wil toch wel pleiten voor
meer ruimte voor natuur en water, al is het
alleen maar vanwege het recreatieve
belang. Ik constateer echter dat de over-
heid een andere richting inslaat. De grond-
aankoop voor natuur is stopgezet, terwijl

het tempo juist opgevoerd moet worden.
Den Haag roept nu wel dat boeren meer
kunnen doen aan natuurbeheer, maar dan
moet er wel een aantal concrete maatrege-
len worden genomen. Ik heb het dan over
langdurige contracten - niet van zes jaar
maar van minimaal twaalf jaar - en over
acceptabele vergoedingen.”

Doornbos: “Er worden sympathieke woor-
den gesproken over natuurbeheer door
boeren, maar vooralsnog blijft het vooral
bij woorden. Natuurlijk kunnen boeren meer-
dere rollen vervullen in het buitengebied,
moet ook, maar we hebben het hier wel over
ondernemers die hun inkomen moeten ver-
dienen. Dat wordt wel eens vergeten.”

Het nieuwe ruimtelijke beleid gaat uit van
meer verantwoordelijkheid voor lagere
overheden op het terrein van woningbouw.
Een angstige ontwikkeling voor de liefheb-
bers van het platteland?

Doornbos: “Nee, juist een goede ontwikke-
ling. Bij de inrichting van de ruimte moet je
gebiedsgericht te werk gaan, overleggen
met de mensen die het aangaat. Op dat
niveau moet je de verantwoordelijkheid
leggen. Ik ben niet bang dat het platteland
dan verrommelt. Gemeenten en maat-
schappelijke organisaties op het platteland
zijn niet gek, die hebben oog voor hun
leefomgeving. Men bouwt heus niet alles
vol. Bovendien, het platteland heeft behoefte
aan nieuwe economische dragers. Dat vraagt
ruimte voor woningen en bedrijven. Zonder
economische ontwikkelingen kunnen we al
die dingen die we in het buitengebied willen
realiseren, niet betalen.”

Van Woerkom: “Ik ben niet ontevreden dat
Den Haag de rode contouren loslaat. Stad
en platteland moet je niet scherp afpalen.
Ik pleit juist voor vingerachtige structuren
aan de stadsranden, waarbij je woonwijken
in het groen integreert. Dat neemt niet weg
dat je de echte natuurgebieden natuurlijk
adequaat moet beschermen. Op dat punt
maak ik mij grote zorgen. Het lijkt alsof Den
Haag natuur niet meer belangrijk vindt.”

Eigenlijk zijn de overeenkomsten tussen
Doornbos en Van Woerkom aanmerkelijk
groter dan de verschillen. De rol van de
land- en tuinbouw gaat veranderen. Die is
al aan het veranderen. Beiden vinden dat
boeren en tuinders nog actiever kunnen
inspelen op de maatschappelijke verande-
ringen. Maar zij niet alleen, ook de over-
heid moet haar verantwoordelijkheid
nemen, stellen de voormannen van LTO en
ANWB.

Het aanzicht van het Nederlandse platteland verandert in hoog tempo. Welke

rol is er straks nog voor de landbouw? En is het wel goed dat Den Haag de

touwtjes loslaat als het gaat om de inrichting van de ruimte? In gesprek met

directeur Guido van Woerkom van de ANWB en Gerard Doornbos, voorzitter

van LTO-Nederland.

Door Aart van Cooten

Gerard Doornbos,
voorzitter van LTO-Nederland

Guido van Woerkom, 
directeur van de ANWB
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Taak
De Raad voor het Landelijk Gebied advi-
seert de regering en het parlement over
strategische beleidsvraagstukken voor de
lange termijn ten aanzien van de functies
landbouw, natuur, bos en landschap, open-
luchtrecreatie en visserij. De raad richt zich
mede op vraagstukken die verband houden
met dan wel van invloed zijn op die functies,
al dan niet in onderlinge samenhang.
Naast het adviseren op strategische hoofd-
lijnen voor de lange termijn, adviseert de
raad incidenteel, gevraagd en ongevraagd,
over concrete actuele zaken voor de korte
termijn. Daarnaast geeft de raad ook invul-
ling aan de wens van het parlement om
rechtstreeks advies van de adviesraden te
ontvangen. Jaarlijks stelt de minister van
LNV in samenspraak met de raad het werk-
programma vast. 

De adviesopdracht luidt als volgt:
"De regering en de beide kamers der Staten-
Generaal adviseren over strategische
beleidsvraagstukken ten aanzien van de
functies landbouw, natuur, bos en land-
schap, openluchtrecreatie en visserij van
het landelijk gebied, alsmede strategische
vraagstukken die verband houden met dan
wel van invloed zijn op die functies, al dan
niet in onderlinge samenhang".

Werkwijze
De raad streeft ernaar om gedegen en com-
pacte adviezen uit te brengen over strategi-
sche vraagstukken voor de middellange en
lange termijn die aansluiten op de beleids-
agenda. Onafhankelijke adviezen die be-
leidsmakers perspectieven bieden en impuls
geven aan maatschappelijke discussies en
publiek debat.

De plenaire raad en zijn maandelijkse 
vergaderingen vormen het hart van het
raadswerk. Daarin wordt het werkpro-
gramma besproken, worden de lijnen voor
de te ontwikkelen adviezen uitgezet, de
adviesvoorbereidingen besproken en de
conceptadviezen bediscussieerd en vastge-
steld. De raad kent geen vaste commissies,
onderraden of dagelijks bestuur. De raad
speelt zelf een centrale rol bij de advies-
voorbereiding. Voor ieder adviesonderwerp
stelt de raad een voorbereidingsgroep
samen, aangevuld met een of meer externe
deskundigen. Deze groep - ondersteund
door één of twee medewerkers van het
secretariaat - bereidt de totstandkoming
van het advies voor. De raad past bij de tot-
standkoming van het advies verschillende
vormen van externe oriëntatie toe, afhan-
kelijk van het adviesonderwerp. Het instel-
len van een werkgroep is een vorm die
regelmatig wordt gehanteerd. Andere vor-
men die de raad hanteert om inzichten,
standpunten en informatie te vergaren 
zijn: interviews, werkbezoeken, workshops,
discussiebijeenkomsten, expert-meetings,
rondetafelgesprekken, literatuurstudie, uit-
besteding van onderzoek, etc. Het secreta-
riaat vervult een belangrijke rol bij het
organiseren en coördineren van deze acti-
viteiten en bij het inpassen en integreren
van de uitkomsten in het advies.

Plenaire vergaderingen van de raad 
De raad kwam in 2002 tien keer bijeen voor
een plenaire vergadering. De vergadering
in mei werd over twee dagen verdeeld.
Deze dagen werden gebruikt voor een
werkbezoek aan de gemeente Thorn en het
reconstructiegebied Nederweert voor de
adviezen over het Tweede Structuurschema
Groene Ruimte en over de reconstructie.
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De Raad voor het Landelijk Gebied heeft de
Nederlandse inbreng gecoördineerd op
Euregia 2002, congres en beurs voor 
plattelandsontwikkeling, eind oktober in
Leipzig. Op het congres is in een workshop
aangegeven hoe in ons land met het lande-
lijk gebied wordt omgegaan tegen de
achtergrond van een steeds verder opruk-
kende verstedelijking. Verder was de raad
vertegenwoordigd met een stand op de
beurs om informatie uit Nederland aan te
bieden. 
De raad nam op 23 oktober deel aan de
forumdiscussie als onderdeel van het sym-
posium Groene Toplocaties. 
Daarnaast heeft de raad in september en
oktober gastcolleges verzorgd voor studen-
ten van Wageningen Universiteit over de rol
van beleid en voor studenten Bestuurs-
kunde van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen over de bestuurlijke kanten van
het vrijetijdsbeleid in Nederland. 

Vernieuwing van de huisstijl 
De doelen die de raad zich stelt en de ont-
wikkelingen die de raad de afgelopen zeven
jaar heeft meegemaakt, vroegen om een
aanpassing van de huisstijl. De identiteit
van de raad en het beeld dat de raad met
zijn publicaties uitstraalde, stemden niet
meer overeen. De raad wil niet alleen
gezien worden als een onafhankelijk, des-
kundig en evenwichtig adviesorgaan, maar
ook overkomen als een organisatie die
midden in de samenleving staat, toeganke-
lijk, helder, vernieuwend en betrokken is.
De raad heeft ervoor gekozen om ook de
adviesteksten toegankelijker en aantrekke-
lijker te maken door een heldere structuur
te hanteren en fotos en illustraties in de
tekst op te nemen. 

Website 
De website wordt veelvuldig gebruikt door
overheidsorganisaties, adviesbureaus, pers,
onderwijsinstellingen, studenten en maat-
schappelijke organisaties. Alle adviezen,

persberichten en andere publicaties kan
men vanaf de dag van publicatie downloa-
den. Dit gebruik is in 2002 sterk toegeno-
men, sommige adviezen zijn meer dan 300
keer gedownload. Om het internet nog
beter te benutten, biedt de raad een
nieuwe service aan. Abonnees worden op
het moment van verschijnen via een e-mail
geattendeerd op publicaties en persberich-
ten van de raad. Met deze e-mail service
zijn doelgroepen en geïnteresseerden snel
op de hoogte zonder dat zij zelf op zoek
hoeven te gaan naar informatie.

Samenwerking met andere adviesraden
Met de voorzitters en de secretarissen van
andere adviesraden vindt met enige regel-
maat overleg plaats. Een accent ligt daarbij
op overleg met de VROM raad en de Raad
voor Verkeer en Waterstaat. Voor 2002
stond een gezamenlijk advies met de VROM
raad geprogrammeerd onder de noemer de
toekomst van de landbouw en het landelijk
gebied. In 2002 is niet expliciet aan dit
advies gewerkt. Het onderwerp zelf is 
vanzelfsprekend in een aantal andere ad-
viezen van de raad wel expliciet aan de
orde geweest.
Voor het advies over dierziekten dat in
2003 op het werkprogramma van de raad
staat, werkt de raad samen met de Raad
voor Dierenaangelegenheden.
Samen met de Raad voor Gezondheids-
onderzoek en het InnovatieNetwerk Groene
Ruimte en Agrocluster werkt de raad aan
het advies 'Natuur en gezondheid'. Dit
advies gaat in op de kennis en kennisinfra-
structuur die nodig is om de relatie tussen
natuur en gezondheid goed te kunnen 
leggen. 

10

Internationale samenwerking
Internationale afspraken en EU-regelgeving
maken onlosmakelijk deel uit van onze
Nederlandse beleidspraktijken. Die beleids-
praktijken zijn sterk in verandering. Dat
geldt zeker op het terrein van LNV. Om
adequaat in te kunnen spelen op de veran-
derende internationale en Europese
beleidscontext werkt de raad samen met
andere adviesraden, participeert de raad in
internationale netwerken en fora en onder-
steunt de raad uitwisseling met deskundi-
gen en beleidsadviseurs uit verschillende
landen. 
De raad wordt regelmatig gevraagd om
deel te nemen aan symposia en bijeenkom-
sten waarin de meningsvorming rond
internationale afspraken en Europees beleid
aan de orde komt, niet alleen over de grens
maar ook in Nederland. De raad was ver-
tegenwoordigd op bijeenkomsten over het
Europees natuurbeleid en over multifuncti-
onele landbouw in WTO-verband, georga-
niseerd door Euroforum en Clingendael.
Bovendien draagt de raad zijn activiteiten
uit aan buitenlandse gasten die ons land
bezoeken. Zo hebben Deense overheids- en
maatschappelijke organisaties ter voorbe-
reiding op het nieuwe Deense natuurbeleid
zich dit jaar door de raad laten informeren.
De raad werkt al lang samen met andere
Europese adviesraden binnen het netwerk:
European Environmental Advisory Councils
(EEAC). Via dit netwerk beschikt de raad
over rechtstreekse relaties met verschil-
lende EU-instellingen en organisaties op
internationaal vlak. Afgelopen jaar was de
raad actief binnen de EEAC-werkgroep
landbouwbeleid en droeg bij aan de voor-
bereiding van een gemeenschappelijke ver-
klaring ‘A Sustainable Agricultural Policy for
Europe’. Deze verklaring werd tijdens de
jaarlijkse conferentie van dit samenwer-
kingsverband in Kilkenny, Ierland, gepre-
senteerd. Eén van de raadsleden gaf tijdens
de plenaire zitting een inleiding over duur-
zame plattelandsontwikkeling. De raad
neemt ook deel aan een onlangs opgerichte
EEAC-werkgroep over nieuwe vormen van
bestuur. Good governance is een thema dat
op alle niveaus van internationaal tot lokaal
zorg en aandacht vraagt. Vandaar dat dit
thema zowel voor de EEAC als voor de raad
het komend jaar belangrijk zal zijn.

Communicatie
Het jaarverslag 2002 is het tweede jaarver-
slag uit de tweede zittingsperiode van de
Raad voor het Landelijk Gebied. De raad
heeft zich dit jaar met name gericht op het
zorg dragen voor een goede doorwerking
van de adviezen binnen het ministerie van
LNV, de wijze waarop de raad zijn adviezen

naar buiten brengt en de rechtstreekse
advisering aan de Tweede Kamer. De raad
streeft naar een brede doorwerking van zijn
adviezen. Om dit te bereiken zijn dit ver-
slagjaar de volgende stappen ondernomen:

Externe activiteiten
De raad werkte dit jaar actief mee aan tien-
tallen lezingen, debatten en symposia.
Hieronder een selectie uit de externe 
activiteiten van de raad: 
Het advies over soortenbescherming en eco-
nomische ontwikkeling werd tijdens een bij-
eenkomst op 23 april toegelicht en overhan-
digd aan de staatssecretaris mevrouw Faber.

In het kader van de adviezen over het SGR2
en de Reconstructie bracht de raad op 30
mei een werkbezoek aan de gemeente Thorn
en het reconstructiegebied in Nederweert. 
Op 19 september nam de raad deel aan de
forumdiscussie bij het congres van Euro-
forum: het 2e Nationaal Forum Implemen-
tatie Vogel- en Habitatrichtlijnen. 
Op 16 oktober presenteerde de raad het
advies over soortenbescherming en econo-
mische ontwikkelingen ‘Voorkomen is
beter’ in de vergadering van de commissie
Vernieuwing Landelijk Gebied van de VNG.
Aansluitend vond discussie plaats over de
gevolgen voor gemeentelijke planvor-
mingsprocessen en vergunningverlening.
Op 17 oktober vond de kennismaking plaats
met de vaste kamercommissie van LNV,
waarbij met name het SGR2 advies en de
adviezen over soortenbeleid, groene dien-
sten en de betekenis van sociaal-culturele
ontwikkelingen voor het landelijk gebied aan
bod kwamen.
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Advies-
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2002

In 2002 werkte de raad 

aan de volgende adviezen: 
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Voor de onderwijsinstellingen met groene
opleidingen betekent dit een impuls voor
de inhoudelijke vernieuwing en verbreding,
ruimte voor samenwerking met andere
onderwijsinstellingen, gelijke normatieve
bekostiging en dezelfde regelingen met
gelijke bekostiging voor de algemene
onderwijsontwikkelingen. Voor leerling en
student leidt dit tot meer maatwerk voor
opleidingen die aansluiten bij hun wensen.
Ook worden de mogelijkheden vergroot
voor doorstroom en voor uitstroom met
betere kansen op de arbeidsmarkt in de
omgeving voor voedsel en groen.

Reactie op de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening, deel 3, briefadvies uitgebracht
aan de Tweede Kamer 
Door het tweede kabinet-Kok werd eind
2001 deel drie van de Vijfde Nota op de
Ruimtelijke Ordening aan het parlement
toegezonden. De raad heeft op 20 februari
2002 in een briefadvies aan de Tweede
Kamer aangegeven dat deze Vijfde Nota
een aantal belangrijke positieve punten
bevat die in elk geval behouden zouden
moeten worden. Daarbij doelde de raad
onder andere op de erkenning van de eigen
betekenis van het landelijk gebied, de cen-
trale positie van het landschap en de
nadruk op het gebiedsgericht beleid. De
raad adviseerde ook om de nota op een
aantal punten te verbeteren. Voorbeelden
daarvan zijn het langdurig volhouden en
consequent uitvoeren van eenmaal ingezet
ruimtelijk beleid, een duidelijker en eenvou-
diger beschermingsregime voor gebieden
binnen de groene contour, het meer aan-
dacht geven aan bottom-up processen en
het hanteren van kwaliteitsverbetering als
voorwaarde voor het uitvoeren van grote
projecten in het landelijk gebied. Doordat
de besluitvorming over de Vijfde Nota door
het toenmalige kabinet niet werd afgerond,
is nog niet duidelijk in hoeverre deze sug-
gesties van de raad zullen doorwerken in
het ruimtelijk beleid.

‘Terug op de grond en weer tussen de men-
sen’, advies over Food Delta, de betekenis
van kennis en wetenschap voor voeding en
het agrofoodcluster binnen de Nederlandse
economie, in het bijzonder de rol en positie
van Wageningen Universiteit en Research-
centrum
In april werd het advies ‘Terug op de grond
en weer tussen de mensen’ uitgebracht. Dit
advies bevestigt de grote betekenis van
kennis en wetenschap voor voeding en
voor het agrofoodcluster binnen de Neder-
landse economie. De raad geeft ook een
aantal aanbevelingen. In onderzoek en
onderwijs voor voedsel en groen moeten
andere accenten worden gelegd. Om het
vertrouwen van consumenten in de voed-
selveiligheid te herstellen moet de noodza-
kelijke technologische kennis zich meer
baseren op de ecologische basis van voed-
sel en groen. Technologieontwikkeling
moet ook veel meer ingebed worden in
kennis van de samenleving. De raad ziet 
initiatieven in de goede richting, maar dat
is nog niet voldoende om de solide bewe-
ging in gang te zetten die hij nodig acht. 

Het kenniscentrum Wageningen is volgens
de raad het zwaartepunt in de kennisinfra-
structuur voor voedsel en groene ruimte.
Het advies gaat in op de rol van Wagenin-
gen Universiteit en Researchcentrum. Ken-
nis en informatie over de kwaliteit van
voedsel moet objectief zijn en vrijelijk
beschikbaar voor consumenten en maat-
schappelijke organisaties. Dit is essentieel
voor het vertrouwen van consumenten in
de veiligheid van het voedsel. Kennis is ook
van cruciaal belang voor het ondersteunen
van vernieuwingen die nodig zijn om de
sterke positie te handhaven die Food Delta
Nederland in internationaal verband heeft.
Food Delta is het cluster van ondernemin-
gen, organisaties en instellingen die in
Nederland gevestigd zijn en die zich bezig
houden met de productie van en handel in
voedsel en aanverwante bedrijvigheid. De
raad ziet naast een ondersteunende rol ook
nadrukkelijk een kritische rol voor de
wetenschap bij de ontwikkeling en toepas-
sing van nieuwe technologie.

Beleidsreactie
Op 31 december 2002 was nog geen reac-
tie van de minister ontvangen op dit advies.

Advies over de positie van het groene
onderwijs
Het groene onderwijs vervult een essentiële rol
bij de ontwikkelingen op het gebied van land-
bouw, natuur, landschap en voedsel. Over-
dracht naar het ministerie van OCenW
vormt een bedreiging voor de kwaliteit van
het groene onderwijs. Het is beter dat de
minister van LNV de inhoudelijke aanstu-
ring van het groene onderwijs versterkt en
zelf de verantwoordelijkheid blijft houden
over de onderwijsvoorzieningen. De over-
dracht levert geen extra bijdrage aan inte-
gratie, maar vormt eerder een bedreiging
voor de bestaande sterke punten en poten-
ties van het groene onderwijs. De vernieu-
wingen in het groene onderwijs maken het
groene onderwijs trendsettend (kleinscha-
ligheid, verticale onderwijskolom en de
invoering van de kwalificatiestructuur)
binnen het algemeen onderwijs. Bij het
overbrengen van het groene onderwijs naar
het ministerie van OCenW zou het groene
onderwijs ook de vernieuwing binnen het
ministerie van Onderwijs moeten gaan trek-
ken. De raad vindt dit een te grote
belasting voor het groene onderwijs. De
raad adviseert de minister van LNV om de
bestaande sterke punten van de onderwijs-
voorzieningen te handhaven door zelf de
verantwoordelijkheid voor deze voorzienin-
gen te blijven nemen. Het ministerie van
LNV dient de inhoudelijke aansturing van
het groene onderwijs te versterken door de
structuur binnen het departement aan te
passen en geld vrij te maken. Het advies
over de positie van het groene onderwijs is
op 30 januari 2002 in briefvorm uitge-

bracht aan minister Brinkhorst van LNV.

Beleidsreactie
Op 20 maart 2002 heeft de minister van
LNV een officiële reactie op het advies uit-
gebracht. In lijn met het advies van de raad
versterkt het departement van LNV het vak-
departementale onderwijsbeleid en blijft
verantwoordelijk voor de onderwijsvoorzie-
ningen. 
In samenwerking met het ministerie van
OCenW, en in overleg met andere vakde-
partementen, onderwijs, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties neemt het
ministerie van LNV het initiatief voor het
vernieuwingsproces groen onderwijs. Daar-
toe geeft LNV hoge prioriteit aan het ver-
sterken van het vakdepartementale onder-
wijsbeleid, aan verdergaande harmonisatie
van het algemene onderwijsbeleid en aan
de inpassing van de uitvoering van het toe-
zicht. Eventuele knelpunten in wet- en
regelgeving die zich hierbij voordoen, wor-
den in samenwerking met OCenW opgelost.
Aanpak van verschillen in uitvoering en
meer gelijke ontwikkelingsmogelijkheden
vragen om een verdergaande harmonisatie
van het algemene onderwijsbeleid resulte-
rend in integrale regelgeving en bekosti-
gingssystemen. De goede kenmerken van
het groene en het overige onderwijs staan
daarbij uiteraard niet ter discussie. Het
groene onderwijs wordt meegenomen in de
algemene beleidsontwikkeling onderwijs,
bijvoorbeeld het beleid voor versterking
van de beroepskolom, het ICT-beleid. Voor
de uitvoering wordt gestreefd naar één
loket voor het gehele onderwijs. 
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‘Voorkomen is beter...’, advies over soorten-
bescherming en economische ontwikkeling
Gewenste investeringen in wonen, werken
en infrastructuur kunnen hand in hand
gaan met instandhouden en herstellen van
soorten. Hiervoor is het noodzakelijk dat
het soortenbeleid in het totale overheidsbe-
leid wordt geïntegreerd, de organisatie van
de uitvoering drastisch wordt aangepakt en
beschikbare middelen gerichter worden
ingezet. Daarvoor is een schaalsprong in de
uitgaven voor het soortenbeleid nodig.
Naar schatting vergt de intensivering van
beleid een extra budget van 20 miljoen
euro en voor alle bestuurslagen samen een
extra inzet van honderd manjaar. In ver-
houding tot de kosten bij stagnatie van
projecten is dit weinig. De vereiste verho-
ging valt in het niet bij de besparingen die
ontstaan doordat economische ontwikke-
lingen niet langer vertraagd worden.

Veel beschermde soorten komen buiten de
Ecologische Hoofdstructuur voor, zodat
bescherming van natuurgebieden alléén
niet voldoende is. Aanvulling met specifieke
soortgerichte maatregelen is nodig evenals
aandacht voor soorten in het gehele 
overheidsbeleid. Provincies dienen expliciet
verantwoordelijkheid te nemen in de vorm
van een resultaatverplichting voor de popu-
latieomvang van bepaalde soorten binnen
een provincie. Maatschappelijke organisa-
ties moeten nadrukkelijk beschouwd wor-
den als zelfstandige partners met een eigen
verantwoordelijkheid en niet alleen als
organisaties voor de uitvoering van over-
heidsbeleid.

Bij planvorming (bijvoorbeeld in recon-
structiegebieden) doen zich voor de
bescherming van soorten kansen voor die
beter benut kunnen worden. Om onnodige
beperkingen door regelgeving te voorko-
men, moet de overheid meer kennis
beschikbaar stellen over aanwezigheid van
soorten en de mate waarin soorten zijn vei-
liggesteld. Dit vergt een omvangrijk natio-
naal onderzoeksprogramma en goede toe-
gang tot bestaande ecologische kennis. De
voorgestelde doorwerking van de interna-
tionale regelgeving via de Natuurbescher-
mingswet legt een te grote uitvoeringslast
bij lagere bestuurslagen zoals gemeenten
en waterschappen. De raad vindt dat pro-
vincies de daarvoor aangewezen bestuurs-
laag zijn. Het advies is in maart 2002 door
de raad vastgesteld en op 23 april 2002, tij-
dens een bijeenkomst in Den Haag, aange-
boden aan de staatssecretaris van het
ministerie van LNV. Het advies is eind april
2002 in gedrukte vorm uitgebracht.

Beleidsreactie 
De staatssecretaris van het ministerie van
LNV, mevrouw Faber, onderschrijft de
mening van de raad dat het huidig instru-
mentarium van het soortenbeleid groten-
deels voldoet. Daarnaast is de raad kritisch
ten aanzien van een aantal aspecten van
het soortenbeleid. Onderdelen van die 
kritiek deelt zij. Het advies van de raad is
drieledig: verbreed de strategische visie;
organiseer de uitvoering van het soortenbe-
leid anders en zet de beschikbare 
instrumenten effectief in. In het rapport 
zitten zoveel waardevolle elementen dat de
staatssecretaris heeft aangegeven een Task
Force in te stellen waarin de belanghebben-
den, waaronder maatschappelijke organisa-
ties, zijn vertegenwoordigd. De Task Force
krijgt de opdracht het advies uit te werken
in concrete acties.

‘Meer regio, minder regels, meer resultaat’,
reactie op het Tweede Structuurschema
Groene Ruimte, deel 1
Begin 2002 presenteerde de staatssecretaris
van LNV deel 1 van het Tweede Structuur-
schema Groene Ruimte, met als motto: het
landelijk gebied is voor iedereen. De raad
bracht in juni advies uit over dit beleids-
voornemen. De raad ondersteunt in dit
advies van harte de doelstellingen en het
hoge ambitieniveau van het structuur-
schema, maar acht op een aantal punten
een vrij fundamentele wijziging en aan-
scherping van het SGR2 nodig. De kern van
de boodschap van de raad wordt aangege-
ven in de titel van het advies: ‘Meer regio,
minder regels, meer resultaat’.
De raad adviseert een drastische vereen-
voudiging van het beleid, dat in de loop
der jaren is uitgegroeid tot een onoverzich-
telijk geheel van vele tientallen doelstellin-
gen, beleidscategorieën en financiële 
potjes. De raad adviseert ook dringend om
het beleid voor het landelijk gebied in één
nota of in één uitvoeringsprogramma
samen te brengen. 

(zie verder pag. 16)

Op zoek naar rust en ruimte is de familie
Strang vanuit de Randstad naar de Betuwe
getrokken. Beusichem en Stigtenbleij
boden het buitenleven dat zij zochten:
tuinieren, paarden, honden en schapen
houden en jagen. Het in tact houden van
het karakter van de boerderij is inmiddels
voor de familie Strang een way of life
geworden. 

“Toen wij in 1979 hier kwamen wonen,
telde Beusichem 1200 inwoners”, vertelt
Karen Strang. “Vanuit de boerderij liep je zo
het buitengebied in. Ondertussen is er veel
veranderd. De boerderij staat nu niet meer
aan de rand van het dorp maar midden in
het dorp. Voor je nu in het buitengebied
bent, ben je even onderweg. Het inwoner-
tal is verdrievoudigd. Er is meer verkeer, de
route naar de veerpont over de rivier de Lek
loopt langs ons huis en wordt gebruikt als

sluiproute. Boomgaarden in het dorp 
verdwijnen. Daarvoor in de plaats is
woningbouw gekomen. Alle groene ruimte
in het dorp wordt opgevuld. Ruim 20 jaar
geleden waren in het dorp nog verschil-
lende winkels. Twee supermarktjes, een
postkantoor, sigarenwinkel, drie bakkerijen,
een slagerij, winkel met huishoudelijke arti-
kelen en een drogisterij. Alleen de super-
markt en de slager zijn nog over. Voorheen
stonden hier een paar meubelmakerijen, nu
heeft Beusichem een echt industrieterrein.
Wij hebben niet voorzien dat Beusichem zo
groot zou worden en zo druk. Als forensen-
dorp is het onderdeel van de Randstad
geworden. De charme van het dorp ver-
dwijnt. Het landelijke karakter en het dorps-
gezicht zouden behouden moeten blijven.
Daar moet de overheid zich meer voor
inspannen. Dorpen zijn dorpen en moeten
geen stad willen worden.” 

15

Buitenlui op

‘Stigtenbleij’

Boerderij Stigtenbleij met het bakhuis en de karakteristieke

hooischuur is een monument dat voor een groot deel het

landelijke beeld van het Betuwse dorp Beusichem bepaalt.

De boerderij dateert uit 1865 en is tot 1978 in gebruik

geweest als veeteeltbedrijf. In 1979 heeft de familie Strang

de boerderij gekocht. Sindsdien is de boerderij 

in gebruik als woonhuis. 

Br
on

: 
K.

 S
tr

an
g

Bron: RLG

Bron: G
eerars C

om
m

unicatie



1716

‘Voor boeren, burgers en buitenlui’, advies
over de betekenis van sociaal-culturele 
ontwikkelingen voor het landelijk gebied 
Op het platteland is een geleidelijke, maar
ingrijpende ontwikkeling gaande: voedsel-
productie maakt steeds meer plaats voor
wonen, werken, natuur en recreatie. De
raad meent dat het platteland - van ouds-
her de contramal van de stad - dreigt te
verdwijnen, zowel in ruimtelijke als in soci-
aal-culturele zin. Ruimtelijk uit zich dit in
versnippering en verrommeling. In sociaal-
culturele zin komen activiteiten en functies
los te staan van hun historische, sociale,
culturele en geografische verband. De wen-
sen van de moderne zappende burger zijn
divers en tegenstrijdig en wisselen snel:
zowel veilig voedsel, rust, stilte en natuur
als intensieve recreatie en wonen op het
platteland. Diezelfde burger wil echter wel
dat het platteland zélf, met zijn verschei-
denheid en identiteit, behouden blijft.
Daarom moet de overheid zorgdragen voor
het behoud van dat platteland, zowel in
ruimtelijke als in sociaal-culturele zin. Als
dat niet met de juiste inzet gebeurt, dan
verdwijnt het platteland! 

Volgens de raad vraagt de samenleving een
platteland voor iedereen met een divers
aanbod aan belevings- en gebruiksfuncties,
en - vooral rond de steden - ruimte voor
andere functies dan voedselproductie.
Maar datzelfde platteland moet wèl vitaal
zijn en functioneren. Landbouw mag in de
maatschappij op waardering blijven reke-
nen en moet in het landelijk gebied een
belangrijke rol blijven spelen. Niet alleen
boeren, maar ook bewoners van het lande-
lijk gebied en stedelingen hebben belang
bij een vitale bedrijfsmatige landbouw, the
best entertainment is real life. Daarnaast is er
- zij het in relatief beperkte mate - ruimte
nodig om specifieke wensen van de burger
op het gebied van wonen, recreatie en
natuur te vervullen. Om goed op de
gewenste diversiteit van het platteland in te

kunnen spelen, moet elke overheidslaag
een eigen, heldere taak hebben. Het Rijk
moet kaders aangeven en gericht financiële
middelen beschikbaar stellen voor rijksprio-
riteiten. Provincies en gemeenten moeten
regisseren en uitvoeren en daarvoor veel
meer beleidsruimte krijgen dan tot dusver.
Maatschappelijke organisaties moeten een
veel grotere rol krijgen bij de invulling en
uitvoering van het beleid. Op alle niveaus is
meer integraal beleid nodig, met een
gebiedsgerichte aanpak. In beleid en uit-
voering komen de ruimtelijke, economische
en ecologische kanten helder aan bod,
maar voor de sociaal-culturele kant is nog
een inhaalslag nodig. De raad vindt dat er
een aparte sociale en culturele agenda voor
het landelijk gebied moet worden opge-
steld. De minister van LNV moet als
minister voor het landelijk gebied het voor-
touw nemen bij behoud en ontwikkeling
van het platteland als ruimtelijke, economi-
sche, sociale en culturele entiteit. Alleen zo
kan ook in de toekomst een sterk en divers
platteland blijven bestaan. Het advies is in
juli 2002 uitgebracht. In diverse contacten
- onder meer met de bestuursraad van LNV -
en uit reacties blijkt dat velen de aan-
bevelingen van het advies van groot 
belang achten. 

Beleidsreactie
Op 31 december 2002 heeft de raad nog
geen reactie van de minister van LNV 
ontvangen. 

Beheer van ecologische hoofdstructuur en
landschap 
Het advies ‘Beheer van ecologische hoofd-
structuur en landschap’ gaat in op de wen-
selijkheid en mogelijkheid voor uitbreiding
van het aantal partijen dat bij ontwikkeling

en beheer van natuur betrokken is. Dat
betreft vooral natuur in natuurgebieden
(met beheerders als Natuurmonumenten,
particulieren e.d.), maar ook natuur daar-
buiten (met beheerders als waterschappen,
agrarische natuurverenigingen e.d.). 

Een belangrijk punt voor de raad is de te
centralistische aanpak, de onheldere rolver-
deling tussen overheden en de sterk gejuri-
diceerde beleidsuitvoering. In de ogen van
de raad: te weinig regio en teveel regels.
De raad adviseert om royaal en radicaal
taken en bevoegdheden van het Rijk over te
dragen aan provincie, regio, gemeente en
maatschappelijke organisaties. De uitvoe-
ring van het beleid moet veel meer gericht
worden op “zorgen dat iets goed gaat”, en
minder op ”voorkomen dat iets fout gaat”.
De raad concludeert ook dat de financie-
ring van het SGR tekort schiet en adviseert
om, als daarvoor binnen de rijksbegroting
geen oplossing kan worden gevonden, de
ambities aan te passen, het budget te ver-
hogen buiten de rijksbegroting om en het
beschikbare budget effectiever te besteden.
Als de ambities bijgesteld moeten worden
is het nodig prioriteiten te stellen. De raad
adviseert om in dat geval als criterium te
hanteren: eerst realiseren wat al is ingezet
met het SGR I en de nota Natuur voor Men-
sen, en vervolgens voorrang te geven aan
doelen waarvoor in internationaal opzicht
verplichtingen zijn aangegaan.

Beleidsreactie
Minister Veerman van LNV geeft per brief
aan dat het advies van de raad deel uit-
maakt van de inspraak, advies- en overleg-
ronde rond het SGR2 en reageert nog niet
inhoudelijk. Inmiddels is bekend geworden
dat er geen zelfstandig SGR meer zal
komen maar één Nota Ruimte waarin Vijfde
Nota en SGR zijn opgenomen met een uit-
voeringsprogramma voor het platteland.
Pas bij het uitkomen hiervan zal duidelijk
zijn welke invloed het advies heeft op het
beleid. Uit het strategisch akkoord van het
kabinet-Balkende en correspondentie met
de Kamer kan echter al wel geconcludeerd
worden dat dit kabinet een aantal onder-
delen van het advies overneemt en andere
onderdelen niet.

‘Groene diensten: van ondersteunen naar
ondernemen’, advies over groene diensten
in het landelijk gebied 
Groene diensten door agrarische onderne-
mers en andere grondgebruikers bieden
goede mogelijkheden om natuur, land-
schap, cultuurhistorie en recreatie in het
landelijk gebied te versterken. Het huidige
stelsel van individuele subsidies voor
groene diensten moet dan wel ingeruild
worden voor het sluiten van gebiedscon-
tracten die in vrije onderhandelingen tus-
sen vragers en aanbieders tot stand komen:
het beursmodel. Een dergelijk systeem kan
in 2006 breed ingevoerd worden. Naar
schatting zijn de kosten voor groene dien-
sten in 2006 ongeveer 300 miljoen euro
per jaar. In 2003 is 25 miljoen euro nodig
voor experimenten. 

Een systeem van groene dienstverlening
vereist een gebiedsgebonden concrete 
formulering van de vraag, een professioneel
georganiseerd aanbod en een goed mecha-
nisme om vraag, aanbod en financiering
van groene diensten effectief aan elkaar te
koppelen. Dit wordt bereikt met het beurs-
model waarin intermediairs vraag en aan-
bod bij elkaar brengen en concurrentie tus-
sen aanbieders van groene diensten
mogelijk is. Daarbij bepaalt de vraag naar
groene diensten, in welke gebieden voor
welke diensten betaald gaat worden. In
sommige gebieden van Nederland zal de
vraag naar betaalde groene diensten kleiner
zijn dan in andere gebieden, waardoor ver-
schil in inkomsten tussen gebieden ont-
staat. Een stelsel van subsidies, zoals nu
voor agrarisch natuurbeheer wordt toege-
past, voldoet niet voor groene diensten.
Subsidieverlening onder strikte voor-
waarden is een rem op innovatie en doel-
matig opereren. Huidige subsidiesystemen
dienen niet abrupt verlaten te worden maar
op termijn te worden omgevormd naar een
beursmodel. Daarvoor is aanpassing van
het Europese landbouwbeleid essentieel.
De overheid is niet de énige vrager waar
het gaat om groene diensten. Ook bedrij-
ven en burgers hebben belang bij een
goede kwaliteit van hun leefomgeving. Het
beursmodel maakt hun participatie als
opdrachtgever voor groene diensten moge-
lijk. Op 26 juni 2002 heeft de minister van
LNV het advies ontvangen. In juli 2002 is
het advies in gedrukte vorm uitgebracht.

Beleidsreactie
Op 31 december 2002 heeft de raad nog
geen reactie van de minister van LNV 
ontvangen.
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De verbreding van het natuurbeleid zoals
die is ingezet met de nota Natuur voor
mensen, mensen voor natuur, vormde de
aanleiding voor de adviesvraag van de
(vorige) minister van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij. De actualiteit van dit thema
is sterk toegenomen door de recente
beleidsontwikkelingen binnen het natuur-
beleid (bezuinigingen en meer accent op
particulier natuurbeheer) en de komende
evaluatie van het Programma Beheer. 
Het ministerie stelt in dit verband de 
volgende vragen: 
• Hoe ver kan en moet de verbreding van

het natuurbeleid, en dientengevolge de
uitbreiding van het aantal bij ontwikke-
ling en beheer betrokken partijen, wor-
den voortgezet?

• Hoe verhoudt zich het belang van de
vraag wat (er gebeurt) tot het belang van
de vraag wie (doet het)? En in aansluiting
hierop: moet er nog specifiek doelgroe-
penbeleid gevoerd worden?

• Hoe en in welke mate moeten de huidige
beleidsinstrumenten voor het natuur- en
landschapsbeleid worden aangepast, met
aandacht voor nieuwe vormen van finan-
ciering waaronder gebiedsfondsen?

• Hoe kan de medeverantwoordelijkheid
van partijen voor doelen en uitvoering
van het natuurbeleid - inhoudelijk, finan-
cieel en/of bestuurlijk - zo worden vorm-
gegeven dat een duurzaam beheer van
EHS en landschap wordt verzekerd?

Het advies verschijnt in maart 2003. 
Vooruitlopend op het advies wordt in janu-
ari 2003 een briefadvies uitgebracht over
de recente beleidsontwikkelingen.

De positie van de boer in de keten 
De raad ontwikkelt een advies over de
mogelijkheden om de positie van de pri-
maire producenten in de keten te verster-
ken. De landbouwketen kent functies als
logistiek, doorgeven van productinformatie
en prijsvorming. De consument wil als bur-
ger een duurzaam veilig product, maar
heeft onvoldoende inzicht in de geschiede-
nis en de transparantie van dit product om
een bewuste keuze te maken. In deze keten
is de positie van de boer moeilijk. Hij moet
immers als kleinschalig ondernemer tegen-
wicht zien te bieden aan grootschalige con-
centraties van bedrijven in de verwerkende
agro-industrie. Deze staan op hun beurt
weer onder druk van de detailhandel die
net zo lief de biefstuk uit Argentinië haalt
voor een stuiver minder. Vernieuwingen in
de keten die de consument en de samenle-
ving wensen, kan de boer niet op eigen
houtje doorvoeren. Samenwerking met de
andere partners, zoals de detailhandel en
de agro-industrie, is daarvoor nodig.

Het advies zal gaan over de positie van de
boer in dit krachtenveld en de wijze waarop
hij tegenwicht kan bieden aan deze con-
centraties en er tegelijkertijd mee kan
samenwerken. Tegenwicht bieden is de
kerntaak waarvoor de agrarische coöpera-
ties ooit zijn opgericht, maar is ook moge-
lijk door te zoeken naar nieuwe vormen van
samenwerking tussen boeren onderling.
Het gaat hierbij zowel om gangbare pro-
ducten, biologische producten als streek-
producten. Het advies wordt in het eerste
kwartaal van 2003 uitgebracht.

Boeren

als bijbaan

Het rieten dak, het jaartal 1896, de rood met groene luiken en de

boomgaard, zo zag boerderij De Geer er vroeger uit en zo ziet hij 

er nog steeds uit. De boerderij ligt in het buitengebied van Culem-

borg  en was tot 1978 in gebruik als gemengd bedrijf. De boerderij

is nu een gemeentelijk monument en nog steeds in gebruik, maar

het boeren is hobby en bijbaan voor de familie Borgstein.

Jaap Borgstein is op De Geer geboren en
getogen. Vanaf 1991 heeft hij de boerderij
overgenomen en runt hij De Geer samen
met zijn vrouw Jannie. De stap van boeren
als middel van bestaan naar boeren als bij-
baan ging snel. Niet boeren was geen
optie, daar is het boerenwerk hen te 
lief voor.

Halverwege de jaren ‘80 stopte de vader
van Jaap Borgstein met zijn bedrijf. Aanlei-
ding hiervoor was de ruilverkaveling eind
jaren ‘70 en dalende marktprijzen. Geleide-
lijk aan was vader Borgstein al op het stal-
len en verzorgen van paarden overgegaan. 

“Toen ik de boerderij van mijn vader over-
nam, bleven de paarden”, vertelt Jaap
Borgstein. “Samen met mijn vrouw ben ik
begonnen met het houden van zoogkoeien
en schapen. Maar de opbrengsten voor de
koeien daalden, de mestwet werd strenger
en de bedrijfskosten hoger. Naast ons werk
op de boerderij namen wij beiden een baan
ernaast. Dit werk viel echter slecht te com-

bineren met de opfok en verzorging van
soms wel 100 koeien. Wij besloten de
koeien op te geven en de pension- en eigen
paarden aan te houden. Wij zouden graag
voor onze hobby nog wat koeien willen
houden, maar dat zit er niet in. De regels
na de MKZ-crisis zijn erg streng, waardoor
dat bijna niet mogelijk is. 
Over tien jaar hopen wij hier nog te wonen
en te werken. Het gebied waar wij wonen is
prachtig. Wij willen graag deze omgeving
en de boerderij in stand houden en denken
actief mee over de inrichting van dit
gebied. Wij hebben een paddenpoel op ons
terrein aangelegd en besteden veel aan-
dacht aan erfbeplanting, zoals de houtsin-
gels en de elzenhaag. Ook de oude boom-
gaard is nog in gebruik. Wat een
interessante optie voor ons zou kunnen
zijn, is in aanmerking te komen voor nieuw
landgoed. Er kunnen hier in dit gebied
twee nieuwe landgoederen worden gereali-
seerd. Het zou echt jammer zijn als dit
stukje van het rivierengebied zou verdwij-
nen voor bijvoorbeeld huizenbouw.”
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