<< Fokkens: ‘Waar het om gaat is dat er meer natuur komt, de organisatorische setting vind ik niet zo belangrijk’

‘Agrariërs en terreinbeheerders zijn pa
Ze kennen elkaar niet, Teunis Jacob Slob en Bart Fokkens. Toch zitten ze beiden volop in het (agrarisch) natuurbeheer. Het blijkt een verrassend gesprek te worden. Melkveehouder Slob laat de drukte op de boerderij even
achter, maar doet een strategisch contact op. Fokkens hoort over een nieuwe samenwerkingsvorm tussen terreinbeheerders en agrariërs. ‘Mogen wij komen kijken hoe jullie in Utrecht en Zuid-Holland dat willen organiseren?’
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Den Hâneker nu met Het Utrechts Landschap
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<< Bart Fokkens is voorzitter van De Landschappen (koepel van provinciale
landschappen), voorzitter van het Flevo-landschap, voorzitter van de Stichting
Biologische Landbouw Flevoland en directielid bij het Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (Riza) in Lelystad.
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discussie

>> Slob: ‘Wil je dat boeren natuur en cultuurlandschap blijven onderhouden, dan moet je alle belanghebbende partijen bij elkaar brengen’.
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komen, de maatschappij is ermee gediend.
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wat in het Lek-gebied gebeurt, vraagt hij of

heden (zoals schaalgrootte, maar ook kosten.

het natuurdoel. Wij vinden agrarisch cultuur-
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snel naar huis. ‘Ik moet nog kuilen.’

>> Teunis Jacob Slob is voorzitter van Natuurlijk Platteland Nederland (koepel van

Den Hâneker, het Utrechts en het Zuid-Hollands

agrarische natuurverenigingen in Nederland), voorzitter van Natuurlijk Platteland West

Landschap hebben recent de Stichting Beheer

(koepel agrarische natuurverenigingen in West-Nederland), voormalig voorzitter

Uiterwaarden opgericht voor de inrichting en

agrarische natuurvereniging Den Hâneker en biologisch melkveehouder in Noordeloos.

beheer van de uiterwaarden van de Lek.

