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Op 16 april kwamen dertien mensen uit Almelo en
omstreken bij elkaar in De Schouw in Almelo om, in het
kader van het netwerk De BoergerGroep, met elkaar na te
denken over wat men belangrijk vindt in relatie tot de
landbouw en het platteland.
Kennismaking
Na een korte introductie begon de avond met een
kennismakingsrondje. Alle deelnemers gaven aan wat het
huidige platteland voor hen betekent. Waar sommige
deelnemers hun persoonlijke relatie tot het platteland
verwoordden (‘wortels’, werk, toekomst voor de
kleinkinderen), verwezen anderen naar meer
maatschappelijke belangen of zorgen (balans tussen stad
en platteland; de nodig levensvatbaarheid van het
platteland; zorgen over verstening van het platteland). Nog
weer anderen verwoordden hun beleving van het platteland
(mooi, uitzicht, ruimte, rust, donker).
Pantoums
Vervolgens werden de deelnemers uitgenodigd om te
‘dromen’ over het platteland en hun dromen te verwoorden
in dichtvorm, een zogenaamde Pantoum. Daarvoor werden
de deelnemers aan de hand van concrete opdrachten
begeleid. Deze oefening resulteerde in mooie en bijzondere
gedichten, waarvan er enkele werden voorgelezen. Ook uit
deze gedichten kwamen een heel aantal waarden naar
voren. Er werden heel concrete, zintuiglijke, waarnemingen
genoemd, die men belangrijk vindt: vogels, frisse wind,
gras, lucht, koeien en schapen, graan, boerderij, bomen en
weilanden, vijver, geur. Andere, wat abstractere waarden
zijn: uitzicht, weidsheid, natuur, schoonheid, leven, ruimte,
stilte. Belevingen die daar mee samenhingen werden ook
genoemd: het één voelen met de natuur, rust, verrukking,
geluk, vrijheid, ontspanning, genieten en dromen. Ook
werden persoonlijke relaties die veelal uit het verleden
stamden, aangestipt: thuis (voelen), jeugddromen, vroeger
en werk. Tenslotte werd kleinschaligheid nog als waarde
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genoemd en werd de zorg geuit dat de mens op den duur
alles kapot zou maken.
Waardenpiramides
Na een korte pauze werden de deelnemers in twee
subgroepen gevraagd om per persoon maximaal 5 waarden
van het platteland of de landbouw op post-its te schrijven
en die vervolgens met elkaar in een zogenaamde
waardepiramide te plaatsen. De plaats van de waarde in de
piramide geeft het belang van die waarde aan. Daarna
presenteerde elke groep de ontstane piramide aan de
andere groep.
In de ene groep werd gekozen voor balans en het leven als
twee belangrijkste waarden; in de andere groep waren dat
de (zuivere) natuur en het groen zelf. Opvallend was dat
deze waarden in beide groepen hoog eindigden. Tevens
verwoordde men in beide groepen het belang van het in
stand houden van en respect hebben voor die natuur. Iets
anders dat opviel was dat in beide groepen ruimte en rust
door veel mensen als belangrijke waarde werden genoemd.
Andere genoemde waarden betroffen elementen van het
platteland die men waardeert (dieren, boeren, bomen,
geuren, kleinschaligheid, etc.) en belevingsaspecten (rust,
mooi, genieten, ontspanning, etc.). Ook
landbouwgerelateerde waarden, als voedselproductie, boer
tussen de boeren, dieren in de wei, werden expliciet
aangehaald. Men ziet het platteland duidelijk als drager van
de natuur en bron van ons voedsel, elementen die wij nodig
hebben om te kunnen leven maar ook als plek om te
kunnen genieten en te ontspannen. Het platteland moet
dan ook beschermd worden en toegankelijk blijven voor
mensen.
Reflectie en discussie
In een einddiscussie werd gereflecteerd op de naar voren
gekomen waarden. Tevens werden gezamenlijk enkele
mogelijke ideeën geopperd voor beleidsveranderingen
waarmee men de geïdentificeerde waarden zou kunnen
behouden of versterken:
Om de balans tussen stad en platteland te
beschermen en om een verdergaande ‘verstening’
van het platteland te voorkomen suggereerde men
dat er een landelijk beleid rondom bouwen zou
moeten komen. Het probleem van het regionale
beleid is vaak het korte termijn economische denken.
Men zou een vaste ideale verhouding tussen
bebouwing en hoeveelheid open groene ruimte
moeten hanteren en als de grens bereikt is, moeten
stoppen met bouwen. Een mooie maatstaf zou zijn
dat iedereen binnen 25 minuten met de fiets op het
platteland moet kunnen komen
Ten aanzien van de levensvatbaarheid van het
platteland discussieerde men over de vraag of de
boeren hogere prijzen voor hun producten moeten
krijgen. We moeten de economische waarde van wat
we belangrijk vinden beter in kaart brengen en de
belangen opnieuw afwegen en herschikken.
Ter bescherming van het milieu en de natuur achtte
men het belangrijk om de biologische landbouw
verder te stimuleren. Ten eerste zou gewerkt moeten
worden aan een verdere bewustwording van de
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consument van dit belang. Ook zou men de
traditionele landbouw (bijvoorbeeld kunstmest- en
pesticidengebruik) kunnen belasten en de
biologische landbouw kunnen subsidiëren. Ook zou
men verpakkingsbelasting in kunnen voeren.
Hierdoor worden biologische en milieuvriendelijke
producten goedkoper.
Tot slot
Met deze aanbevelingen en ideeën besloten we een
intensieve maar inspirerende en vruchtbare avond. Bij de
rondvraag bleken de meeste deelnemers enthousiast over
de avond en het BoergerGroep initiatief. Bijna alle
deelnemers gaven aan in de toekomst betrokken te willen
blijven bij de BoergerGroep.
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