Toekomst van boeren in de achtertuin van de stedeling
Hoe ontwikkelt de landbouw zich elders in
Europa in regio's die vergelijkbaar zijn met
Nederland? Naar aanleiding van deze vraag
van het ministerie van LNV deed de WOT
Natuur & Milieu onderzoek in ZuidoostEngeland en Parma (Italië), twee Europese
regio's die net als ons land te maken hebben
met een intensieve landbouw en een hoge
stedelijke druk. In essays wordt beschreven
hoe deze regio's zich ontwikkelen. Drie lessen
worden getrokken die ook voor Nederland
van betekenis zijn.

Overbrug de kloof met de stedeling
Boeren domineren de regio's in oppervlakte,
maar in aantal zijn ze ver in de minderheid.
De stedeling heeft steeds minder notie van het
verband tussen landbouw, voedsel en landschap.
Toch is het steeds meer de stedeling die de
toekomst van de boeren en de duurzaamheid
van het platteland bepaalt. De stedeling moet
het verband tussen landbouw, voedsel en
landschap weer kennen en begrijpen dat zijn
(koop)gedrag invloed heeft op de boeren en

het landschap. De boer moet daarom weer
zichtbaar worden voor de stedeling.
Bedrijvigheid of wonen binnen agrarische
gebouwen
Ruimtelijke regelgeving is een belangrijk
sturingsmechanisme. Geven we bijvoorbeeld
ruimte aan hergebruik van oude agrarische
gebouwen door hier bedrijvigheid of bewoning
mogelijk te maken?
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Ken de behoefte van de regionale
stedelijke samenleving en speel daar
met producten en diensten op in.
De wil om te blijven boeren is in beide streken
sterk aanwezig. Nieuwe initiatieven richten

zich vooral op regionale behoeften, bovendien
zijn deze sterk cultureel bepaald. Dit is niet zo
vreemd, want de wereldmarkt is vooral geïnteresseerd in voedselproductie, waarbij alleen op
prijs wordt geconcurreerd. De regionale markt
biedt de individuele boer andere kansen.

Het groene hart van Nederlanders
Iets meer dan de helft van de Nederlanders is
ontevreden over de hoeveelheid natuur in
Nederland. In hun eigen woonomgeving kiezen
burgers vooral richting natuur als de keuze
gaat tussen sociaal-economische belangen en
natuur. Toch is natuur als beleidsprioriteit
gedaald. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd van
het LEI voor het Milieu- en Natuurplanbureau
(MNP) en de WOT Natuur & Milieu.
Sinds 1996 laat het MNP om de vijf jaar een
publieksenquête uitvoeren. Centrale vraag dit
jaar is: hoe is het gesteld met het maatschappelijke draagvlak voor natuur en natuurbeleid
en welke kansen biedt het bestaande draagvlak
voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid?
Het draagvlak is aan de hand van drie invalshoeken in kaart gebracht: beelden en waarderingen van natuur, waarderingen van natuurbeleid en natuurbetrokken activiteiten.
Daarnaast zijn burgers ingedeeld in groepen

met karakteristieke gedragspatronen. Dit geeft
inzicht in de mate waardering van natuur en de
steun voor het natuurbeleid van de verschillende
groepen. Op basis hiervan worden aanbevelingen
gedaan voor het beleid.
De resultaten maken duidelijk dat vergelijkbaar
met vorige studies iets meer dan de helft van
de bevolking ontevreden is over de hoeveelheid
natuur in Nederland. In hun eigen woonomgeving kiezen burgers vooral richting natuur
als de keuze gaat tussen sociaal-economische
belangen en natuur. De helft van de burgers
onderneemt vrijwillige activiteiten voor natuur
waarbij vooral laagdrempelige activiteiten
(bijvoorbeeld het plaatsen van nestkastjes)
hoog scoren. Een opvallende ontwikkeling is
dat natuur voor burgers behoorlijk lijkt te zijn
gedaald als beleidsprioriteit in het rijksoverheidsbeleid. Beleidsinspanningen die de aandacht
vestigen op natuur(beleid), zoals natuureducatie
op scholen en aansprekende voorbeelden van

het natuurbeleid dat wordt gevoerd in de
eigen woonomgeving, blijven daarom nodig.

Actueel
Minister Verburg van LNV heeft in oktober
2007 beleid ingezet om de betrokkenheid
van jeugd bij de groene omgeving te vergroten. Zij wil dit onder andere doen door
maatschappelijke stageplaatsen in het groen,
en natuur- en milieuorganisaties activiteiten
te laten organiseren om elk kind een
'topervaring' in de natuur te laten beleven.
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