Netwerk
Platteland
staat voor een
stevige uitdaging

Bindt, doet, prikkelt en verrijkt. Dat zijn de
woorden die het nieuwe Netwerk Platteland
bij zichzelf vindt passen. In een gesprek met
Marga de Jong en Martine van Meekeren,
beiden lid van het Netwerkteam, keren ze
dan ook regelmatig terug. De beide vrouwen
zijn enthousiast over de enorme dynamiek die
op het platteland te vinden is. “Er gebeurt zo
veel op allerlei gebied, onze armen zijn haast
te kort!”, aldus projectleider Marga de Jong.

Het team van Netwerk Platteland staat
voor een stevige uitdaging. Het zal van
Leadernetwerk moeten uitgroeien tot een
breed plattelandsnetwerk. Lag bij het
Leaderprogramma de afgelopen zes jaar
de nadruk op recreatie en leefbaarheid,
nu zijn daar het versterken van de economische structuur en van natuurwaarden ook in de landbouw - aan toegevoegd.
Een en ander is neergelegd in het PlattelandsontwikkelingsProgramma 2 (POP2),
dat vorig jaar is gestart en loopt tot 2013.

De kunst van het verbinden
Marga de Jong: “Deze verbreding is een
Europese keuze en in onze ogen helemaal
terecht. Plattelandsontwikkeling is namelijk méér dan alleen leefbaarheid. Het is
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ook economie, ook natuur en ook
landbouw. Het begrip platteland is
daarmee heel breed geworden en we
hebben die volle breedte hard nodig!
Willen we echt komen tot gebiedsontwikkeling, dan ligt het voor de hand
dat we iedereen die een rol te spelen
heeft bij dit proces betrekken. Daarbij
is de kunst van het verbinden enorm
belangrijk.”
Het nieuwe Netwerkteam is een
afspiegeling van deze verbreding.
Er is heel bewust voor gekozen om het
Netwerkteam samen te stellen uit vijf
organisaties die samen deze breedte
dekken. “Daarmee willen we laten zien
dat we een integrerende werkwijze
voorstaan,” licht Martine van Meekeren toe.
Op de vraag wat voor hen de belangrijkste uitgangspunten van het Netwerk Platteland zijn, antwoordt
De Jong zonder aarzelen: “Inhoud,
visie en inspiratie, als tegenwicht
tegen de taaie subsidietrajecten. We
zijn géén adviesbureau en we hebben
ook niet de ambitie om op alle vragen
antwoorden te weten. Nee, dit verse
team wil prikkelen, gaat op zoek naar
goede en innovatieve initiatieven en
naar best practices. We stimuleren het
uitwisselen van ervaringen en verbinden de praktijk met de wetenschap en
met overheidsbeleid. En bovenal willen wij inspireren en de stem van de
praktijk laten horen.”

In 2008 in actie
Het Netwerkteam gaat jaarlijks een
actieplan vaststellen. Wat zijn de te
verwachten acties voor 2008? Van
Meekeren: “We hebben drie thema's
benoemd. Het eerste thema is jongeren die actief zijn op het platteland.
Na een eerste brainstormsessie gaan
we daarvoor in de komende maanden
concrete activiteiten organiseren.
We gaan ook aan de slag met de relatie
tussen de stad en het platteland. Ons
uitgangspunt is daarbij niet de plattelandsbewoner zoals je misschien zou
verwachten, maar juist de stadsmens.
Het platteland is namelijk gebaat bij
kennis over de wensen die stadsmensen hebben. Want daar kunnen we
dan bij aansluiten. Denk bijvoorbeeld
aan bed&breakfast, de aanleg van
wandelpaden of zorg op het landbouwbedrijf. De stad en het platteland
moeten wat ons betreft on speaking
terms zijn met elkaar.”
Het derde thema voor 2008 is de

Marga de Jong (50) werkt bij ETC

Martine van Meekeren (33)

en is coördinator van het team dat het

is vanuit haar werk bij het Centrum voor

Netwerk Platteland faciliteert. “Dit sluit

Landbouw en Milieu (CLM) lid van het

helemaal aan bij waar ik mee bezig was.

Netwerkteam. “Als boerendochter en

Sterker nog, het combineert al mijn

sociaal wetenschapper vind ik het interes-

werkervaring van de afgelopen 30 jaar!

sant om te zoeken naar de wisselwerking

In de 70-er jaren werkte ik bij de CBTB,

tussen wetenschap en praktijk en vice

waarna ik jarenlang ontwikkelingswerk

versa. Het is boeiend om te zien hoe men-

heb gedaan in Afrika en Azië. Toen ik

sen omgaan met natuurbeheer en land-

terugkwam in Nederland werd het eer-

bouw en ik ben altijd nieuwsgierig naar

ste Leaderprogramma geëvalueerd. Een

wat hen drijft.”

feest van herkenning. Mensen weten zo
veel en er is zo veel kennis. Als je die bij
elkaar weet te brengen… dat werkt
altijd.”

financiering van het landschap. Veel
gemeenten en gebiedscommissies worstelen met dezelfde problematiek,
namelijk de zoektocht naar voldoende
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erg goed in het denken in hokjes en sectoren, maar nu moeten we sectoroverstijgend aan de gang. We hebben ruimte
nodig voor creativiteit en om te experimenteren”, aldus De Jong. “Ik zie hier
echt een bemiddelaarsrol voor ons weggelegd; groepen met elkaar verbinden en
bemiddelen tussen partijen en overheden.
Laat ons als Netwerk Platteland dan de
smeerolie tussen de partijen zijn.”

Smeerolie
Mede namens de provincies en de
Europese Commissie is het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opdrachtgever van het Netwerk Platteland. Elk kwartaal voeren
de beide partijen overleg, waarbij het
de twee Netwerkleden opvalt dat de
ambtenaren van het ministerie sterk
betrokken zijn. Er is vooral veel visie
op de samenwerking stedelingen-plattelanders.
De Jong en Van Meekeren hopen dat
het ministerie van LNV een ambassadeursrol kan spelen in de samenwerking met andere overheden - ministeries, maar ook provincies en gemeenten - want er zijn tal van ideeén die zij
nu nog zien stranden op onbegrip of
regelgeving, terwijl het platteland
juist gebaat is bij nieuwe wijzen van
samenwerking. “We zijn in Nederland

Netwerk Platteland
De taken van het Netwerk
Platteland worden uitgevoerd door
een team mensen afkomstig van:
■ ETC Adviesgroep Nederland
■ CLM Onderzoek en Advies
■ Movisie
■ Aequator Groen & Ruimte
■ Communicatiebureau de Lynx

STR EE K 1 08 9

