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Bijna 80 mensen hebben aangegeven dat zij belangstelling
hadden voor een bijeenkomst van het netwerk De
BoergerGroep, om na te denken over de relatie tussen de
stad en het platteland. Op 23 april kwamen in totaal 42
mensen uit Den Bosch en omstreken bij elkaar in De
Verkadefabriek in Den Bosch om met elkaar te spreken
over wat we belangrijk vinden in de landbouw. In twee en
later drie subgroepen hebben we een afwisselend
programma doorlopen. Dit verslag geeft een impressie van
de discussies en de resultaten in de verschillende groepen.
Kennismaking
Na een korte introductie begon de avond in twee groepen
met een kennismakingsrondje. Alle deelnemers gaven kort
aan wat het huidige platteland voor hen betekent.
Verslag van groep 1. o.l.v. Francisca en Daniel
Een groot aantal deelnemers associeerden het platteland
met beleving: als een plaats voor rust, ruimte, ontspanning,
recreëren en inspiratie van gedachten en als een plek met
historische banden. Anderen gaven aan dat het platteland
voor hen in het teken staat van de relatie met de natuur en
landschap (verbinding stad en platteland,
coulisselandschap, toegankelijkheid). Verder gaf een aantal
deelnemers aan dat ze platteland associeerden met
landbouw/economisch gerelateerde activiteiten (hoogstam,
koeien in de wei, balans boer/recreatie, lekker eten:
asperges).
Verslag van groep 2. o.l.v. Abco en Arjan
Bij het platteland werd door veel aanwezigen gedacht aan
de plek waar ons voedsel vandaan komt. De aanwezigen
onderstrepen de landbouw als basis van ons voedsel en als
‘bewaker’ van de waarden ervan (voedselethiek,
ambachtelijkheid, cultuur, gezondheidsvoedsel, respect
voor voedsel en dieren). Dit is een stuk erfgoed voor onze
(klein-) kinderen (educatie).
Het platteland werd ook neergezet als leefomgeving (mooi

http://www.boergergroep.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Verslag_Boergeravond_De... 26-6-2009

Wageningen UR - Boergergroep

Page 2 of 4

landschap, keuzes maken stad / landelijk, aantrekkelijk
wonen). Den Bosch is een grote, drukke stad met een
chaotische verkeerssituatie (in de binnenstad); het
omringende platteland is daarbij een gewaardeerde
tegenpool. In de omringende kernen (gemeente Den
Bosch) staan de bewoners -letterlijk- dichter bij dit groene
landschap. Er wordt gewoond, gerecreëerd en kinderen
groeien er op. Het platteland verdient het om verdedigd en
bevochten te worden. Maar de boerenstand moet ook
meegaan met de tijd.
Pantoums

Vervolgens werden de deelnemers uitgenodigd om te
‘dromen’ over het platteland en hun dromen te verwoorden
in een specifieke dichtvorm, een zogenaamde Pantoum.
Daartoe werden de deelnemers aan de hand van concrete
opdrachten begeleid. Deze oefening resulteerde in mooie
en bijzondere gedichten, waarvan er enkele werden
voorgelezen.
Verslag van groep 1 o.l.v. Francisca en Daniel
In veel pantoums speelde het tastbare landschap en
zintuiglijke waarnemingen een grote rol. De pantoums
gaven ook weer meer inzicht in wat men belangrijk vindt in
relatie tot het platteland, bijvoorbeeld in associaties met
natuur (groen, kleuren, stilte, het open landschap, natuur
"fysiek" ervaren, geur, insecten).
Verslag van groep 2. o.l.v. Abco en Arjan
Ook in de pantoums van groep 2 wekten de droombeelden
waarden op die belangrijk worden gevonden (ruimte, rust,
genieten, vrijheid). Het platteland is de plek waar je mensen
echt ontmoet (contact) maar ook een omgeving waar het
boer-zijn een eenzaam beroep is.
Waardenpiramides
Na een korte pauze werden de deelnemers over 3 zalen
verdeeld en daar weer in 2 subgroepen gesplitst. Iedereen
werd gevraagd om 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. Om tot overeenstemming te
komen over de invulling van die piramide was veel
uitwisseling, verduidelijking en discussie nodig. Daarna
werd door elke groepje de ontstane piramide
gepresenteerd.
Verslag van groep 1 o.l.v. van Francisca & Daniel
In de twee groepen o.l.v. Francisca en Daniel eindigden
waarden rond natuur op een hoge plaats: schone lucht,
evenwicht tussen natuur en stad, zuiver water, ruimte,
kleinschalig. Waarden gekoppeld aan economische functies

http://www.boergergroep.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Verslag_Boergeravond_De... 26-6-2009

Wageningen UR - Boergergroep

Page 3 of 4

worden erkend maar hebben niet de hoogste prioriteit.
Wat betreft landbouw was er een voorkeur voor dieren,
biologisch, groenten uit eigen omgeving, kleinschalig. De
belangrijkste waarden uit de discussies rond het
piramidespel zijn sterk gerelateerd aan beleving (ruimte,
rust, ontspanning, frisse (schone) lucht) en ziet men als
belangrijk voor de toekomst.
Na de presentatie van de waardenpiramides werd nog een
korte discussie gevoerd over functies die men associeert
met de benoemde waarden in de piramides. Functies die
werden genoemd waren: stadsboerderij voor educatie
kinderen, volkstuinen, schoner stads- en streekvervoer,
meer kleinschalige en biologische landbouw, grotere
toegankelijkheid, meer lokale streekproducten, landbouw
dichter bij consument brengen, prettiger boeren, minder
regelgeving, diversiteit (brede bermen, natuur, hagen).
Verslag van groep 2 o.l.v. van Abco & Arjan
Voor beide groepen stonden respect voor elkaars belangen
en tijd voor elkaar bovenaan in de piramide. Hoog in de
piramides stonden ook de schoonheid van het agrarisch
landschap en het uitzicht. Verder onderaan werden nog
eens de rust, de stilte van het platteland en de ruimte om
alleen te zijn genoemd. Bij de ene groep stond milieu op de
tweede plaats in de piramide; bij de andere groep
kleinschaligheid en duurzaamheid. Vervolgens werden
waarden als voedselvoorziening en kwaliteitsvoedsel en in
één groep economische waarden (levensvatbaar
toekomstperspectief) genoemd. De authenticiteit en de
cultuur van het platteland stond op een lagere plaats;
sommige dingen en waarden van vroeger komen niet meer
terug (verloren tijd). Verder werden genoemd: veiligheid
(het platteland bijvoorbeeld gebruiken als buffer om water
op te vangen), recreëren, ontspanning en toegankelijkheid
en dieren als onlosmakelijk onderdeel van het platteland.
Verslag van groep 3 o.l.v. van Frans & Bram
De waarden in de top drie van de piramide verschilden per
groepje. In de ene groep waren dat waarden gerelateerd
aan beleving in algemene zin zoals ruimte, stilte en rust en
waarden gerelateerd aan natuurbeleving (behoud van
natuur, frisse buitenlucht). Waarden die meer gerelateerd
waren aan economische activiteiten zoals landbouw maar
ook recreatie werden in het eerste groepje als minder
belangrijk gezien en in de andere groep juist in de top 3.
Gevarieerd landschap/diversiteit, voedsel en eerlijk product
(fair trade, ethisch verantwoord "landbouwen", respect)
scoren hoog in de piramide van het tweede groepje. Andere
waarden zoals rendabel bestaan voor boeren, ruimte
ervaren, kleinschaligheid , cultuur behouden, eindigden op
een lagere plaats. Er ontstond discussie over waarden rond
de economische functies die in de ene groep hoger in de
piramide werden gewaardeerd dan in de andere. Met het
beeld van een divers platteland met ruimte voor
ontspanning, natuur en verantwoorde economische
activiteiten kon iedereen uit de voeten.
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Tot slot
Met al deze waarden 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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