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“Vroeger was er vrijwel overal burenhulp en vormde nabuurschap de basis van de
samenleving. Men kende elkaar. Maar de moderne mens lijkt weinig aandacht te hebben
voor de naaste. Nu is men vooral met zichzelf bezig. We zijn geneigd van de ander weg te
kijken en onze ogen en oren te sluiten voor de omgeving. Tegenwoordig zijn zelfs buren
soms vreemden.”
Citaat uit de kersttoespraak van H.M. de Koningin, 2009

Samenvatting
Een aantal demografische, sociale en economische trends zorgen ervoor dat het platteland onder druk komt te
staan en leeg loopt, waardoor er naarstig gezocht wordt naar manieren om hiermee om te gaan. Met de
actualisatie van het Bestemmingsplan Buitengebied in 2014 in het vooruitzicht heeft gemeente Twenterand
opdracht gegeven voor het verzamelen van een set aan uiteenlopende bouwstenen voor een op te stellen
gebiedsvisie voor het landelijk gebied van Twenterand. In het kader van de deeltijdopleiding Bos en
Natuurbeheer op Larenstein in Velp is deze opdracht door een projectteam van studenten uitgevoerd. Het
onderzoek richt zich op wat er, met betrekking tot het buitengebied, leeft onder de inwoners van Twenterand
met een focus op de sociale aspecten. Hierbij wordt toegespitst op versterking van de sociale cohesie en
daarmee ook de economische situatie in het buitengebied in de vorm van Modern Noaberschap, waarin de
ANV Land & Schap de hoofdrol speelt. Deze jonge en nog kleine vereniging is geschikt als voortrekker van een
georganiseerd samenwerkingsverband wat voor de gemeente als klankbord kan fungeren. Zij heeft namelijk
doelstellingen die overeenstemmen met die van de gemeente wanneer het gaat om ontwikkeling van het
buitengebied, bestaat uit ondernemers uit de gemeente zelf die alle gebiedskennis in huis hebben en is een
zeer enthousiaste en gedreven groep. Wanneer de gemeente de ANV een heldere participatieve rol toebedeelt
en deze ondersteunt, liggen er verschillende spin-off effecten in het verschiet. Zowel op sociaal, economisch als
landschappelijk vlak zal samenwerking met ANV Land & Schap positieve gevolgen hebben voor de
ontwikkelingen in het landelijk gebied. Hiertoe zullen de volgende acties ondernomen moeten worden:
Algemeen:
• Creëren van een regelmatige overlegstructuur voor continue afstemming
Gemeente:
• Samenstellen werkgroep met relevante partijen voor halfjaarlijks overleg over beheer & projecten in
het buitengebied
• Aanwijzen van één contactpersoon als aanspreekpunt voor ANV
• Openstaan voor en faciliteren van samenwerking met ANV
• Participatie stimuleren en faciliteren
• ANV betrekken bij aanbestedingsopdrachten in landelijk gebied
• Verwachtingen helder maken en feedback geven op aangeleverde projectvoorstellen
ANV:
•
•
•
•
•

Leden werven en verbeteren organisatiestructuur
Vergaren voldoende kennis en expertise
Aansluiten op verwachtingen van gemeente met ideeën
Zoveel mogelijk disciplines betrekken bij projectaanvragen
Jeugd als doelgroep betrekken bij ontwikkelingen in buitengebied

1. Inleiding
Gemeente Twenterand is een jonge gemeente en is ontstaan door het samenvoegen van de gemeenten
Vriezenveen en Den Ham waardoor het nu de woonkernen Vriezenveen, Vroomshoop, Den Ham, WesterhaarVriezenveensewijk omvat, samen met een aantal kleinere woonkernen. Hoewel al deze kernen tot de
gemeente behoren, heeft ieder dorp met haar eigen ontstaansgeschiedenis en gebruiken een geheel eigen
karakter. Factoren als ontstaansgeschiedenis, vestiging, handel en arbeidsvorm zijn sinds hun ontstaan
bepalend geweest voor het huidige beeld van de kernen en hun buitengebied waar de agrarische sector
overheerst. Voor de geografische ligging van de gemeente wordt verwezen naar Bijlage 1 van dit rapport.
Een aantal demografische, sociale en economische trends zorgen ervoor dat het platteland onder druk komt te
staan en er naarstig gezocht wordt naar manieren om hiermee om te gaan. Met de actualisatie van het
Bestemmingsplan Buitengebied in 2014 in het vooruitzicht heeft gemeente Twenterand opdracht gegeven voor
het verzamelen van een set aan uiteenlopende bouwstenen voor een op te stellen gebiedsvisie voor het
landelijk gebied van Twenterand.
In het kader van de deeltijdopleiding Bos en Natuurbeheer op Larenstein in Velp is deze opdracht door een
projectteam van studenten uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op wat er, met betrekking tot het
buitengebied, leeft onder de inwoners van Twenterand met een focus op de sociale aspecten. Hierbij wordt
toegespitst op versterking van de sociale cohesie en daarmee ook de economische situatie in het buitengebied
in de vorm van Modern Noaberschap, waarin de ANV Land & Schap de hoofdrol speelt. Het rapport bevat
achtereenvolgens een globale beschrijving van de methodiek (H3), een knelpunten en kansenanalyse (H4),
adviezen ten aanzien van participatie (H5), spin-off effecten (H6) met in hoofdstuk 7 een uitwerking van een
geschikt voorbeeldproject. Per hoofdstuk wordt waar nodig uitgelicht welke methodiek is toegepast. Tot slot
zijn er conclusies en aanbevelingen geformuleerd en is aanvullende informatie opgenomen in de bijlagen.
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2. Aanleiding en doel
Door ontwikkelingen als vergrijzing, verstedelijking, schaalvergroting en intensivering van de landbouw,
economische krimp en wetgeving loopt het landelijk gebied leeg met als gevolg grootschalige leegstand van het
gebied. Bijkomende problemen zijn vrijkomende agrarische bebouwing en een steeds toenemende druk op de
ruimte vanuit omliggende steden en dorpen die willen uitbreiden. Van al deze ontwikkelingen heeft de
economische situatie de grootste invloed op leegloop; wanneer een boer zich niet meer kan bedruipen is hij
genoodzaakt te stoppen en trekt hij weg uit het gebied. Tegelijkertijd vindt er een vergaande individualisering
plaats waardoor er een hogere druk op zelfredzaamheid en zelf voorzienbaarheid ontstaat. Hiermee worden
traditionele waarden en de identiteit naar de achtergrond geschoven en verdwijnt op het platteland het
noaberschap, terwijl ook het contact van de burger met het platteland minder wordt.
Noaberschap is een systeem van sociale cohesie wat zijn oorsprong vindt in de tijd van de Marke boeren, nog
vóór de industriële revolutie. Toen waren buren (noabers) meer afhankelijk van de natuur en meer op elkaar
aangewezen dan tegenwoordig, wat zorgde voor een hechte gemeenschap waarin men elkaar steunde in lief
en leed. Samenwerken op elkaars bedrijven was vanzelfsprekend en noodzakelijk, en ook vrije tijd werd samen
doorgebracht. Later kon door gebruik van machines grootschaliger en met minder mankracht geboerd worden
waardoor samenwerking minder noodzakelijk werd en het traditionele noaberschap langzaam uit de
samenleving verdween. Dit is vooral in het buitengebied merkbaar, waar noaberschap het sterkst leefde.
Het is dus vanzelfsprekend dat het buitengebied onder de aandacht van de gemeente staat. Er zijn de
afgelopen jaren verschillende visies en plannen geformuleerd voor de gemeente Twenterand zoals een
Structuurvisie, een Toekomstvisie en zelfs een LOP. Economische vitaliteit en sociale weerbaarheid zijn
sleutelwoorden in deze documenten. Toch ontbreekt een duidelijke visie voor het platteland om bovenstaande
negatieve trends te doorbreken en een duurzame toekomst voor zowel de huidige als de komende generaties
in het landelijk gebied te waarborgen. Gemeente Twenterand heeft opdracht gegeven om met behulp van een
set bouwstenen en een aantal aanbevelingen richting te geven aan een toekomstige Plattelandsvisie.
Dit onderzoek is toegespitst op het thema ‘een sterk sociaal landelijk gebied’ waarin de wensen van de mensen
met betrekking tot het platteland de hoofdrol spelen. Een sterk sociaal landelijk gebied draait namelijk om de
mensen die er wonen, werken en recreëren en hun verbinding met dit platteland en met elkaar. Een moderne
vorm van noaberschap dus waarbij mensen zich in een georganiseerd samenwerkingsverband sterk moeten
maken voor een leefbaar platteland zodat de jeugd van nu zicht heeft op een goede toekomst, zowel sociaal als
economisch, in het landelijk gebied van gemeente Twenterand. Het creëren van een dergelijk georganiseerd
samenwerkingsverband is niet eenvoudig. Hiervoor zijn doeners en voortrekkers nodig die draagvlak weten te
creëren en continuïteit weten te waarborgen door enthousiasme en een stevige structuur. In gemeente
Twenterand hebben zich al een aantal bij het buitengebied betrokken en enthousiaste personen verenigd in
een ANV. Deze ANV wordt door gemeente Twenterand nog niet als een serieuze gesprekspartner gezien.
Daarom is het doel van ons onderzoek:

Potentieel van ANV Land & Schap inzichtelijk maken en bevorderen van de daadwerkelijke
samenwerking tussen gemeente Twenterand en deze ANV.
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3. Methodiek
Voorafgaand aan de startnotitie heeft op 17 februari 2012 een eerste kennismaking plaatsgevonden tussen het
projectteam en de opdrachtgever (Sonja van Heek namens gemeente Twenterand), de gebiedscoördinator
(Gerko Hopster), de contactpersoon van de Groene Kennispoort Twente (Dagmar Essing) en de gastvrouw van
de Johanneshoeve (Hermie Schipper). Tijdens deze bijeenkomst is de situatie in het onderzoeksgebied van
verschillende kanten belicht en is de opdracht verder toegelicht door de opdrachtgever. De toelichting van
Hermie was een sprekend verhaal over hoe zij zelf in het buitengebied terecht is gekomen met haar familie en
hoe verschillende gebeurtenissen in hun persoonlijke leven haar hebben gebracht tot waar ze nu staat. Een
levend voorbeeld van het leven op het platteland in deze tijd. Daarnaast kwam in het verhaal van de
gebiedscoördinator de pas opgerichte ANV voor. Affiniteit en kennis over de invloed van ANVs op sociale en
economische ontwikkelingen op het platteland hebben ertoe geleid dat zij als bouwsteen voor de
plattelandsvisie zijn gekozen.
Direct hierop volgend heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met de Agrarische Natuur Vereniging (ANV)
Land&Schap in gemeente Twenterand welke aan de basis heeft gelegen van het vervolg onderzoek. Er is een
analyse gemaakt van het onderzoeksgebied waarin abiotische en biotische factoren zijn onderzocht alsook de
antropogene factor. Van de menselijke invloed is het effect in de geschiedenis en de huidige sociale structuur
in het buitengebied bekeken. Om inzicht te krijgen in de huidige situatie is gebruik gemaakt van een
actorenanalyse: een krachtenveldanalyse met behulp van de BUGL (Beslissers, uitvoerders, Gebruikers en
Leveranciers), waaruit meerdere betrokken partijen naar voren kwamen waarvan een aantal vervolgens
benaderd zijn voor gesprekken. Op deze manier is er een actieve bijdrage geleverd aan het actueel maken van
het thema en aandacht genereren voor het bestaan van de ANV Land & Schap. Tegelijkertijd is hiermee inzicht
gegenereerd op de mensenwensen en de leefbaarheid van het platteland in Twenterand.
De invloed van een gestructureerde samenwerking met een ANV heeft verschillende positieve gevolgen die
spin-off effecten zijn genoemd. Deze zijn gefilterd uit de verschillende gevoerde gesprekken en bijeenkomsten,
net als de knelpunten en kansen die hierbij aan bod kwamen. De knelpunten bleken voornamelijk op het
communicatieve vlak te liggen, vandaar dat er een deel van het onderzoek is gewijd aan participatie. Tot slot is
er één voorbeeldproject uitgewerkt wat door de ANV Land & Schap uitgevoerd kan worden om zichzelf op de
kaart te zetten en daadwerkelijke samenwerking met gemeente Twenterand op gang te brengen.
Bij bestudering van gemeente Twenterand zijn, zoals gevraagd door de opdrachtgever, zowel de woonkernen
als de Engbertsdijkvenen buiten beschouwing gelaten.
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4. Knelpunten en Kansen
Er zijn knelpunten en kansen geïdentificeerd naar aanleiding van een actorenanalyse, gesprekken met
verschillende partijen en een landschapsanalyse. De uitkomsten van de actorenanalyse en gesprekken met
participanten zijn samengevat in een tabel aan het eind van dit hoofdstuk (Figuur 1).
De landschapanalyse is onderzocht met behulp van de Triplex methode waarbij de volgende lagen onder de
loep zijn genomen: de abiotische laag bestaande uit geologie, geomorfologie, bodem en water, de biotische
laag bestaande uit flora en fauna en de antropogene laag bestaande uit cultuurhistorie, infrastructuur en
recreatie. Om de analyse goed uit te kunnen voeren zijn er zowel gebiedsbezoeken als literatuurstudie verricht.
De waarde die aan de verschillende gebieden is toegekend is gebaseerd op verschillende criteria;
kenmerkendheid, gaafheid en zeldzaamheid voor abiotiek en cultuurhistorie, en variatie, samenhang en
duurzaamheid voor biotiek. De uitkomst van de analyse, de kansen en knelpunten, wordt in dit hoofdstuk per
landschaptype beschreven en is in tabelvorm in figuur 3 terug te vinden.

4.1 Actorenanalyse
In de krachtenveldanalyse in figuur 1 is te zien op welke manier elke partij, of actor, een bijdrage levert aan een
sterker landelijk gebied. Het valt meteen op dat de beslissers voornamelijk de overheden zijn. Uitzondering
hierop vormen de boeren, zij beslissen uiteraard over hun eigen grond die ze in het buitengebied bezitten. Wat
daarnaast in het oog springt, is dat het overgrote deel van de actoren participeert op het niveau van
Informeren en Raadplegen. Dit is een lage vorm van betrokkenheid, waarbij niet duidelijk wordt wat deze
actoren vinden van de huidige situatie (Informeren) en er geen ruimte is voor bijdragen aan planvorming. Pas
vanaf het niveau van Adviseren is er sprake van wisselwerking van informatie en interactie tussen burgers en
overheid; er is ruimte voor het aandragen van oplossingen en problemen terwijl de overheid
beslissingsbevoegdheid houdt. Deze vorm van participatie is in de huidige situatie slechts toebedeeld aan
enkele partijen.
Een ander opvallend en belangrijk gegeven is het voorkomen van enkele actoren in elke kolom van de
krachtenveldanalyse. Elke kolom representeert een kwadrant van de BUGL (zie Bijlage 4). Zij hebben een grote
invloed op het buitengebied doordat ze verschillende functies hierin vervullen, en dit maakt hen tot
interessante samenwerkingspartners voor de Beslissers voor ontwikkelingen met betrekking tot het project
‘een sterk sociaal landelijk gebied’. Dit zijn wederom de boeren, en daarbij ook de ANV/NPO,
natuurverenigingen en WBE Vriezenveen. In bijlage 5 staan alle actoren beschreven die belangen hebben in het
landelijk gebied.
Wanneer men kijkt naar de rol die scholen spelen in het buitengebied blijkt deze erg klein te zijn. Ze zijn slechts
uitvoerder op het niveau van Informeren. Dit betekent dat ze niet actief betrokken zijn bij ontwikkelingen in
het buitengebied en slechts fungeren als Uitvoerder in het project ‘een sterker sociaal landelijk gebied’,
bijvoorbeeld wanneer de leerlingen deelnemen aan projecten van natuureducatie. Met betrekking tot de
negatieve trend van leegloop ligt de focus op de jeugd en jongeren, en zou juist deze doelgroep een
participatiever rol toebedeeld moeten worden in het ontwikkelen van een sociaal sterker landelijk gebied. Dit
leidt dan meteen tot grotere betrokkenheid en uitbreiding van de invloed doordat ze dan naast Uitvoerder ook
Leverancier en Gebruiker zullen worden.
Andere actoren die in de huidige situatie een te lage vorm van participatie hebben zijn de bewoners van het
buitengebied en de terreinbeheerders als het gaat om besluitvorming. Zij staan nu op het niveau van
Raadplegen en Informeren terwijl dit op het niveau van Adviseren zou moeten liggen. Het zijn immers deze
partijen die grond bezitten in het buitengebied en daarmee een grote invloed hebben op het al dan niet tot
uitvoer brengen van ontwikkelingen.
Een opvallende actor in het geheel is de ANV in de gemeente Twenterand. Zij is hierboven al genoemd als
interessante samenwerkingspartner voor de gemeente aangezien ze verschillende functies in het buitengebied
vervult. Bovendien liggen de doelstellingen van deze vereniging grotendeels op één lijn met de doelstellingen
die de gemeente zich stelt ten aanzien van het ontwikkelen van het landelijk gebied: “De vereniging heeft ten
doel de bevordering van de instandhouding en ontwikkeling van natuur en cultuurhistorische
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landschapswaarden in Twenterand en omstreken, met als uitgangspunt een evenwichtige en verantwoorde
integratie van landbouw, natuur, landschap en samenleving” (Statuten Land&Schap, 2011). Ook de manieren
waarop de vereniging dit doel wil bereiken sluiten bijna naadloos aan op de reeds geformuleerde plannen van
de gemeente. Daarbij komt nog eens dat de ANV en haar leden streekgebonden zijn wat een grote
meerwaarde heeft vergeleken met samenwerking met partners van elders wanneer het gaat om een sterker
sociaal platteland (Bijlage 6). Waarom is er tussen de gemeente Twenterand en ANV Land&Schap nog geen
hechte samenwerking ontwikkeld?

Figuur 1 Krachtenveldanalyse

4.2 Gesprekken met participanten
Uit zowel het gesprek met de gemeente als het gesprek met de ANV is duidelijk naar voren gekomen dat het
grootste knelpunt in de totstandkoming van samenwerking tussenbeide ligt in de communicatie. Enerzijds
worden de initiatieven van de ANV niet voldoende afgestemd op de behoefte en mogelijkheden die er zijn in de
gemeente. Anderzijds is de weg die bewandeld moet worden om een idee voor ontwikkeling van het
buitengebied tot het punt van uitvoer te brengen zowel onduidelijk als vol obstakels. Zo is bijvoorbeeld niet
duidelijk wie aanspreekpunt is bij de gemeente voor de ANV. Ander knelpunt is dat er nog geen wisselwerking
is; de ANV is de partij die met voorstellen komt en vooralsnog neemt de gemeente weinig initiatief in het
aandragen van projectvoorstellen. Dit laatste kan ook komen doordat de prioriteiten van de gemeente niet in
de eerste plaats bij de ontwikkeling van het buitengebied liggen, maar meer op het vlak van jeugd en sociaal
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welzijn. Uit verschillende gesprekken is naar voren gekomen dat korte lijnen en een goede verstandhouding
met de wethouder een belangrijke factor zijn voor effectieve samenwerking (Bijlage 6). Bovendien blijkt uit het
gesprek met de ANV dat zij het idee hebben niet geheel het vertrouwen van de gemeente te hebben, en dat de
gemeente wel betrokken is maar de daadkracht mist waardoor de ANV weinig kans krijgt te laten zien waartoe
ze allemaal bereid en in staat zijn. Aan de andere kant is de ANV nog erg klein en jong en geniet ze nog weinig
bekendheid en expertise als vereniging.
Uit de gesprekken met ANV Ommer Marke en Landschap Overijssel komt naar voren dat een ANV in feite een
ondernemer is die zich moet kunnen onderscheiden van andere ondernemers door een meerwaarde te bieden
die verder gaat dan streekgebondenheid, waardoor ze beter kunnen concurreren. Overeenkomsten in de tips
die werden gegeven zijn; goed georganiseerd en proactief zijn, zorg uit handen nemen van een opdrachtgever
door een totaalpakket van diensten aan te bieden waaronder voorbereiding, advisering (bijvoorbeeld over
subsidies en wet&regelgeving), inventarisaties doen en goed management in huis hebben. Als beginnende ANV
is het belangrijk geduld te hebben, in gesprek te gaan en goede PR te hanteren. Daarbij is aankloppen bij de
gemeente met een verlanglijstje uit den boze! Meer specifieke tips zijn terug te vinden in de gespreksverslagen
in bijlage 6.
Andere algemeen spelende zaken die aan bod kwamen zijn het niet matchen van de seizoenen van
ambtenaren met die van boeren. Dit maakt communicatie en overgaan tot actie lastig. Er is veel geduld nodig
en oktober tot februari is de beste periode voor acties. En, zeker niet onbelangrijk; de huidige emmers met geld
verdwijnen tegenwoordig in alle tussenlagen waardoor er voor een uiteindelijk project nog maar een kopje
geld over is. Door te werken met een ANV verdwijnen die tussenlagen en blijft er meer geld over voor het
project.

4.3 Landschapsanalyse
Op basis van grondgebruik is de gemeente in te delen in vier landschapstypen (zie figuur 2 en bijlage 2). Het
Westelijke deel van gemeente Twenterand maakt deel uit van een zandgebied en wordt gerekend tot het
kampen- en essenlandschap. Dit deel kent een lange bewoningsgeschiedenis met grondbewerking vanaf de
Middeleeuwen. Op de hogere delen zijn esdekken gevormd en in het landschap is ook nu nog de
karakteristieke blokverkaveling met kleine percelen herkenbaar. Op de hogere delen was landbouw mogelijk,
terwijl de lage natte beekdalen voor veeteelt en hooiwinning werden gebruikt. In het Noord- Oosten van
e
Twenterand werd het veen afgegraven voor turfwinning vanaf de 18 eeuw en ontstonden zo grote petgaten.
Dat de Groningers grote invloed hadden op de vervening van dit gebied is te zien aan de Tonnendijk met de
Groninger boerderijen. Het Zuidelijke deel van de gemeente maakt deel uit van het veengebied en behoort tot
e
het jonge ontginningslandschap wat pas vanaf de 19 eeuw grootschalig is ontgonnen. Dit gebied met ondiepe
grondwaterstanden en periodieke overstromingen leverde ernstige problemen op voor de landbouw. De mens
is altijd bezig geweest om het overtollige water zo snel mogelijk kwijt te raken. Hierdoor bestaat het landschap
rond veendorp Vriezenveen uit rechte wegen en sloten met langgerekte smalle kavels waarbij het veen werd
gebruikt als cultuurland. Ten Noorden en Zuiden van Vriezenveen zijn door ruilverkaveling groter en
rechthoekiger kavels ontstaan, zowel in het veenkoloniën- als in het veenontginningslandschap. Het
hoogveenlandschap omvat natuurgebied Engbertsdijkvenen, welke in dit onderzoek buiten beschouwing is
gelaten.

Figuur 2 landschapstypenkaart
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4.3.1 Veenontginning
Het veenontginningslandschap blijkt op ecologische vlak een lage waarde te hebben. Met uitzondering van het
Veenschap zijn er weinig afwisseling en bloemrijke graslanden te vinden waardoor vele planten en dieren zich
hier niet thuis zullen voelen. Door intensief agrarisch gebruik is het landschap weinig interessant voor flora &
fauna. Aardkundig gezien scoort de veenontginning matig. De waarde zit hem in het feit dat het landschap niet
is afgegraven waardoor oorspronkelijke welvingen en formaties nog aanwezig zijn. Echter door ontwatering is
het veen helemaal veraard en niet meer als hoogveen herkenbaar. Op antropogeen niveau scoort het
veengebied redelijk hoog. Vriezenveen en de Pollen bestaan nog uit de kenmerkende lintbebouwing en het
Veenschap is nog helemaal gaaf waardoor hoog gewaardeerd wordt. Buiten het Veenschap heeft de
ruilverkaveling ervoor gezorgd dat de kenmerkendheid van een veenontginningslandschap verdwenen is.
Voor de ANV liggen in het ontginninglandschap kansen in het behoud van de hoge landschappelijke en
ecologische waarde van het Veenschap. Bovendien kunnen zij ervoor zorgen dat de ecologische kwaliteit in de
rest van de ontginning omhoog gaat door bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden te creëren. Daaraan gekoppeld
kunnen er dan ook fietsroutes voor recreatie uitgezet worden langs deze akkerranden en de nog aanwezige
kenmerkende elementen van de ontginning zoals de lintbebouwing en het Veenschap.

4.3.2 Veenkoloniën
Op ecologisch niveau scoort het veenkolonie gebied laag. De intensieve landbouw in het gebied en de
aangewezen LOG’s hebben een negatief effect op de ecologische waarde. Door het “uitstralingseffect”van
Engbertsdijkvenen hebben de akkers en houtbeplanting die vlak naast dit natuurgebied liggen een redelijk hoge
waarde. Het landschap rond de Geerdijk is iets kleinschaliger waardoor het meer te bieden heeft als habitat
voor struweelvogels. In het grootschalige agrarische gebied zitten her en der enkele weidevogels, maar die
hebben het door de intensieve landbouw erg zwaar. Aardkundig gezien scoort het veenkoloniëngebied ook
laag, want alle kenmerkende structuren en bodemlagen zijn afgegraven. Cultuurhistorisch gezien is het veen
gebied wel interessant. Zo zijn er drie vormen van vervening te zien in het landschap en ook de Tonnendijk met
haar typische Groningerboerderijen zijn zeer bijzondere en nog gave elementen.
Voor de ANV zitten de kansen vooral in het versterken van het weidevogelgebied, het nog beter gebruik maken
van het effect van Engbertsdijkvenen. Dit kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van de subsidieregeling voor
akkerfauna die via de SNL subsidie op dit gebied afgesloten kan worden (natuurbeheerplan provincie
Overijssel). Daarnaast kan de geschiedenis van het landschap door middel van bijvoorbeeld een fietsroute
zichtbaarder gemaakt worden. Verder zou ook hier aan akkerranden beheer gedacht kunnen worden. Als deze
akkerranden langs openbare wegen worden aangelegd verhogen ze direct ook de belevingswaarde voor
recreanten.

4.3.3 Essen- en kampen
Het essen- en kampenlandschap wordt op ecologisch gebied van de drie landschaptypen het hoogst
gewaardeerd. De Zandstuve met bos erop biedt aan veel flora en fauna een geschikt leefgebied. Daarnaast is
het kleinschalige landschap met kleine akkers en houtwallen, wat zo kenmerkend is voor essen en kampen, ook
een ideaal leefgebied voor veel flora en fauna. De Hammerflier, aangewezen weidevogelbeheersgebied, heeft
door zijn weidevogels een hoge waarde. Ook Aardkundig gezien heeft dit landschap een hoge waarde. De essen
en kampen die op oude dekzandruggen zijn aangelegd zijn nog goed herkenbaar, de Mageleresch is hiervan wel
het mooiste en bekendste voorbeeld. Het beekdallandschap wat nog her en der herkenbaar is en de Zandstuve
zijn nog mooi en gaaf. Cultuurhistorisch gezien is buiten de bebouwde kernen het landschap ook nog mooi en
authentiek. De Zandstuve die ontstaan is door overbegrazing is nog een mooi voorbeeld wat er gebeurt met
een landschap dat onder druk komt te staan van een toenemende bevolking.
Voor de ANV liggen in dit landschap de kansen vooral in het onderhoud van de houtwallen, het aanleggen van
plukweides, het behouden en versterken van het weidevogelgebied in de Hammerflier en het zichtbaar maken
van de geschiedenis van het landschap en daarmee ook de beleving van het landschap vergroten.
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Knelpunten
Merendeel actoren participeert op een (te) laag
niveau
Scholen/jeugd zijn een kleine actor met weinig
invloed
Obstakels in communicatie met gemeente
Geen vertrouwen en daadkracht van gemeente naar
ANV
ANV is nog klein en jong met weinig bekendheid en
expertise
Ontwikkeling buitengebied heeft ondergeschikte
prioriteit bij gemeente Twenterand

LOGs en intensieve landbouw in veenkoloniëngebied

Seizoen voor samenwerking tussen ambtenaren en
boeren is kort

Kansen
Grote invloed van boeren, ANV/NPO,
natuurverenigingen en WBE Vriezenveen maakt hen
tot geschikte samenwerkingspartners in het
buitengebied
Jeugd een participatiever rol geven in ontwikkelingen
in het buitengebied
Jeugd en sociaal welzijn is een speerpunt van
gemeente Twenterand
Doelstellingen in buitengebied van ANV en gemeente
liggen op één lijn
Werken met een ANV maakt tussenlagen overbodig
waardoor meer geld voor projecten overblijft
Verhogen ecologische kwaliteit in
veenontginningslandschap door creëren van
bloemrijke akkerranden buiten het Veenschap door
de ANV. Hiermee wordt ook de beleving vergroot
Subsidieregeling voor akkerfauna toepassen op
randzone van Engbertsdijkvenen in het
veenkoloniëngebied
Behouden en versterken landschapselementen als
houtwallen, aanleggen plukweides en
cultuurgeschiedenis beleefbaar maken door de ANV
in het essen- en kampenlandschap
Beleefbaar maken van de geschiedenis van het
landschap d.m.v. bijvoorbeeld fietsroutes

Figuur 3 schema knelpunten en kansen.
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5. Participatie
Participatie is in politiek Nederland tegenwoordig een “hot” onderwerp. De meerwaarde van het betrekken van
burgers bij beleidsvorming, uitvoering of evaluatie wordt steeds vaker gezien en vindt steeds vaker plaats.
Burgers zijn betrokken bij hun leefomgeving, hebben hier ideeën over en willen gehoord worden. Om al deze
betrokken burgers een kans te geven om zich te laten horen is participatie een ideaal middel. Participatie
betekent “meedoen aan”. (www.encyclo.nl).
Het actief betrekken van burgers bij beleidsvorming, uitvoering of evaluatie biedt meerdere voordelen;
Participatie kan bijdragen aan de “sociale cohesie” omdat uiteenlopende groepen burgers met elkaar werken,
elkaar leren kennen en mogelijk waarderen. Participatie kan bijdragen aan begrip voor het politieke
mechanisme en besluitvorming (www.Participatiewijzer.nl) en een beleidsstuk wat tot stand komt door
samenwerking wordt breder gedragen waardoor de uitvoering sneller en makkelijker gaat. Als er in een
beleidsproces vooraf veel geïnvesteerd wordt in het krijgen van overeenstemming tussen alle betrokkenen
(governance) betaald dit zich terug bij de uitvoering (zie figuur 4).

Figuur 4 verschil tussen investeren in beleidsproces met betrokkenen (governance) en snelle besluitvorming zonder
betrokkenen (government) uit Stobbelaar, 2012.

De oplossingen die bedacht worden wanneer governance wordt toegepast in participatie zijn sociaal meer
geaccepteerd. Mensen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk (sociale cohesie) voor een uitkomst waar ze
zelf aan bijgedragen hebben. Ook zullen deze mensen meer energie in de uitvoering willen steken (Stobbelaar,
2012). Met het geven van de opdracht te willen weten wat de mensenwensen zijn in het buitengebied van
Twenterand, geeft de gemeente indirect aan geïnteresseerd te zijn in participatie. Voorwaarde voor effectieve
participatie is dat er tijd en geld voor gereserveerd wordt.

5.1 Checklist
Om te bepalen welke vorm van participatie relevant kan zijn voor een project of binnen de gemeente is er een
checklist ontworpen waarbij een acht- tal vragen beantwoordt dienen te worden. Deze checklist is te vinden op
de website www.paricipatiewijzer.nl
Hoofdvragen die men zich moet stellen voor het aangaan van een vorm van participatie zijn: waarom, wie en
hoe?
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Waarom?
Wat wil de gemeente bereiken met participatie? Wil men de kwaliteit van het landelijk gebied vergroten, of het
draagvlak vergroten? Of beide?
Wanneer vergroten van de kwaliteit van het landelijk gebied het doel is, zou gewerkt kunnen worden met een
aantal sleutelfiguren, bijvoorbeeld: dorpsbelangen, ANV, KNNV, agrarische ondernemers, LTO etc. Als het doel
vergroten van het draagvlak is, zou elke bewoner bereikt moeten worden. Belangrijk is dat de juiste vorm van
participatie in de juiste fase van het proces wordt gekozen. In dit geval is er sprake van beleidsvorming
(opstellen Plattelandsvisie), en kan de rol van de burger/sleutelfiguren tijdens het proces bepaald worden door
middel van de participatieladder. Het uiteindelijke niveau van participatie, dus de rol die de burger door
overheid wordt toebedeeld, moet duidelijk gecommuniceerd worden. Er bestaan diverse modellen van de
participatie ladder. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de participatie ladder uit het boek “Bewoners
maken het groen”van Derk Jan Stobbelaar (Stobbelaar, 2012).

Figuur 5 participatieladder uit Stobbelaar, 2012.

Geadviseerd wordt om te kiezen voor trede 3 ‘Adviseren’. In deze rol kunnen burgers zelf problemen en
oplossingen aandragen. De gemeente houdt echter wel beslissingsbevoegdheid en kan dus (mits goed
beargumenteerd) afwijken van de ideeën van de burgers. In gemeente Twenterand wonen een aantal zeer
betrokken mensen in het buitengebied met goede ideeën. Bovendien kan de gemeente bij deze vorm van
participatie toch zelf de regie in handen houden.
Wie?
Om te weten te komen wie de sleutelfiguren zijn in dit proces kan de actoren analyse uit hoofdstuk 4 gebruikt
worden. Daarin komen behalve de Provincie, Waterschap en LTO ook IVN, ANV en Agrariërs als belangrijke
groepen naar voren.
Hoe?
De daadwerkelijke uitvoering van het participatieproces geeft antwoord op deze vraag. Een enquête houden,
zoals de gemeente in eerste instantie aangaf te willen, raden wij af omdat een enquête een instrument is om
iets uit het verleden te toetsen. Het kan dus niet worden gebruikt om een behoefte te achterhalen. Wensen of
toekomstbeelden kunnen feitelijk niet door middel van een enquête worden onderzocht. Wel kan hiermee de
feitelijke agenda van het beleidstuk gevormd worden. Een risico van het houden van een enquête op dit
moment in het proces is het mogelijk verspelen van goodwill. Het houden van een enquête roept
verwachtingen op bij degene die hem invult. Wanneer niet helder is wat er met resultaten gaat gebeuren of
wanneer er geen feedback komt van de enquêteur bestaat het gevaar dat een vertrouwensrelatie geschaad
wordt. Geadviseerd wordt daarom diverse bijeenkomsten te houden op verschillende locaties binnen de
gemeente waarbij expliciet de sleutelfiguren zijn uitgenodigd en algemeen ook belangstellende burgers.
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5.2 Advies
Wanneer er bij participatie voor “Adviseren” (trede drie) wordt gekozen is de ANV Land&Schap een zeer
geschikte kandidaat om mee samen te werken. Deze nog jonge ANV bestaat uit een groep enthousiaste
mensen die zich onder andere wil inzetten voor een sterker sociaal landelijk gebied. Een economisch sterker
landelijk gebied en duurzaamheid m.b.t. natuur, landschap en energie zijn ook belangrijke speerpunten van de
vereniging. De ANV heeft creatieve ideeën voor projecten in het landelijk gebied. Om tot een goede
samenwerking te komen is het belangrijk om een solide basis te leggen. Hieronder volgen enkele tips om dit te
bewerkstelligen.
Algemeen
Een regelmatige overlegstructuur zorgt voor continuïteit in afstemming. Lopende zaken kunnen besproken
worden, maar ook tijdig nieuwe ideeën aan elkaar voorleggen wordt op deze manier eenvoudig. Bij de
buurgemeente Ommen is er bijvoorbeeld twee maal per jaar een overleg met de ANV Ommer Marke (zie
verslag bijlage 6).
Gemeente
Zorg binnen de gemeente voor één of maximaal twee contactpersonen. In dit geval bijvoorbeeld Sonja van
Heek en Bert de Vries. Geef als gemeente duidelijk aan wat je wilt en verwacht van een ANV, betrek de ANV
zoveel mogelijk bij aanbestedingen van werkzaamheden in het landelijk gebied en help de ANV bij het
vergroten van hun naamsbekendheid. Geef feedback op aangeleverde projectvoorstellen en creëer ruimte voor
meedenken in uitvoering van projecten.
ANV
Sluit met ideeën aan op de verwachtingen van de gemeente, maak concept projectvoorstellen en vraag om
feedback, betrek bij project aanvragen zoveel mogelijk disciplines als Jeugd, Welzijn, Educatie, Landschap.
Hierdoor kunnen meer geldbronnen aangeboord worden en breed gedragen integrale projecten uitgevoerd
worden.
Dat een ANV een zeer goede partner kan zijn voor een gemeente bewijst de ANV Ommer Marke bij de
buurgemeente Ommen. Hier is tussen de gemeente Ommen en de ANV een goede constructieve
samenwerking. Het projectteam heeft er vertrouwen in dat dit met goede wil ook in de gemeente Twenterand
realiseerbaar is.
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6. Spin-off effecten
Doel van dit onderzoek is ervoor te zorgen dat er een nieuwe “trend” wordt ontwikkeld waaruit allerlei
positieve effecten ontstaan. Doordat de ANV activiteiten en werkzaamheden organiseert die in samenwerking
met gemeente en eventueel andere partijen worden uitgevoerd heeft dat effecten op de sociale en
economische situatie, alsook op de landschapskwaliteit van het buitengebied. Effecten als deze worden ook
wel “spin-off effecten” genoemd.
In dit onderzoek is bevonden dat de ANV Land & Schap een belangrijke rol kan spelen bij het versterken van de
sociale cohesie in het buitengebied van Twenterand. Vooral in combinatie met de huidige ontwikkelingen in de
agrarische sector als GLB, intensivering, krimp en individualisering is de ANV een geschikte partner bevonden
omdat deze bij bovenstaande ontwikkelingen de juiste stappen op een snelle manier kan nemen door als één
partij samen te werken met de kennis en expertise van haar verschillende leden. De bijdragen in de vorm van
activiteiten en (onderhouds)werkzaamheden zullen zowel direct als indirect, d.w.z. op lange termijn, zichtbaar
worden. In figuur 6 wordt vereenvoudigd weergegeven wat de spin-off effecten zullen zijn wanneer een goede
samenwerking tot stand is gekomen. In de daaropvolgende alinea’s wordt weergegeven wat de directe en
indirecte spin-off effecten zijn. De vergaande positieve gevolgen van een goede samenwerking tussen
gemeente en ANV voor zowel de sociale situatie, de lokale economische situatie binnen het gebied, als voor de
agrarische natuur is bewezen en toegelicht door ANV Drenthe tijdens een bijeenkomst op gemeentehuis
Twenterand op 22 mei 2012 (zie Bijlage 6).

Figuur 6 spin-off effecten door inzet van de ANV

6.1 Economisch
Door uitbesteding van structurele onderhoudswerkzaamheden in het buitengebied aan de ANV kunnen
beschikbaar gestelde gelden binnen de gemeente worden geïnvesteerd. Zo kan dan bijvoorbeeld de agrariër
die vooral tijdens de winterperiode minder werk op zijn eigen bedrijf heeft toch aan het werk blijven.
Bovendien hoeft de gemeente nog slechts met één partij overleg te houden wat tijd en dus geld uitspaart.
Vanzelfsprekend zijn factoren als onderling vertrouwen en voldoende interne kennis en expertise
sleutelbegrippen in deze voor de uitvoering van gedegen beheer in het gebied. Wanneer er gekozen wordt
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voor samenwerking met een ANV - in dit geval ANV Land&Schap – zullen er zowel directe, als indirecte effecten
ontstaan op de lokale economie.
Directe effecten
Werkgelegenheid in het buitengebied blijft gewaarborgd
Onderhoudsgelden worden onder lokale ondernemers verdeeld
Kostenbesparing op transport, tijd, vaste contracten, milieu (storting, brandstoffen)
Indirecte effecten
Innovatieve ontwikkelingen bijvoorbeeld lokale afvalverwerking, duurzame energie en landbouw
Toerisme trekt aan wanneer aandacht voor het landschap en enthousiasme groeit
Door breed gedragen initiatieven op het gebied van duurzame landbouw zullen agrariërs hun
bedrijfsvoering sneller bijstellen om geld en milieu te besparen

6.2 Sociaal
Voor een goed verloop en realisatie van projecten en samenwerking is het van groot belang ervoor te zorgen
dat de neuzen dezelfde kant op staan. Vrijwel alle activiteiten die door een ANV worden georganiseerd zijn
door gezamenlijke besluitvorming tot stand gekomen. Tevens worden de meeste beheersmaatregelen door
werkgroepen van betaalde (en op langere termijn ook vrijwillige) krachten uitgevoerd. Groepen van 3 tot soms
10 mensen kunnen samen door goed georganiseerde activiteiten veel belangrijk werk in het gebied verrichten
en daarbij een gezellige dag beleven. Door eenduidige coördinatie en het maken van goede afspraken zal het
vertrouwen van de mensen onderling, maar ook naar de verschillende overheden toe versterkt worden. Ook
beleeft men het landschap sterker doordat men er zelf mee aan het werk gaat.
Een zeer belangrijk aspect is ook het betrekken van jeugd bij de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer
kinderen al op de basisschool in aanraking komen met het buitengebied ze meer affiniteit met het gebied
ontwikkelen en hierdoor minder geneigd zijn om weg te trekken uit het gebied. Deze effecten zullen op de
langere termijn zichtbaar worden in de vorm van trots, zelfinitiatief en samenwerking. Deze spin-off effecten
worden samen “Modern Noaberschap” genoemd. Hiermee wordt gerelateerd aan het traditionele
noaberschap waarbij men in vroeger tijden op elkaar was aangewezen als buren zijnde. Men had oog voor
elkaar, en hielp elkaar bij de uitvoering van het dagelijks werk. Uiteraard had dit ook te maken met de
economische situatie van die tijd. In de huidige situatie spelen echter meerdere factoren en trends een rol bij
het belang van behoud en opnieuw ontwikkelen van het noaberschap binnen een gemeente. Een vereniging
die een grote groep inwoners en gebruikers van het buitengebied vertegenwoordigd zal daarom een
belangrijke bijdrage leveren aan de instandhouding en versterking van sociale activiteiten.

6.3 Landschappelijk
Doordat in de ANV vele verschillende partijen (leden) samenwerken en nadenken over de toepassing van het
beheer op (agrarische en/of natuurlijke) landschapselementen, bijvoorbeeld schadelijke dieren en planten,
schraalgraslanden, houtwallen, akkerranden etc., kunnen er meestal op korte termijn na besluitvorming
resultaten worden geboekt. Dit komt vooral door coördinatie vanuit één partij en het feit dat de meeste leden
nauw betrokken en/of woonachtig zijn in het gebied. Hierdoor is er veel enthousiasme en kennis van het
gebied aanwezig.
Voorbeelden van (agrarisch) natuurbeheer:
Bloemrijk akkerrand beheer
Afvoeren en compostering bermmaaisel bij naastliggende agrarische bedrijven
Dunning houtwallen
Landbouwinnovatie m.b.t. schadelijke dieren, planten en gewasbescherming

Pagina | 13

7. Boter Kaas & Eieren
Fietstochten over het platteland en Open Boerderijdagen zijn activiteiten die met enige regelmaat plaatsvinden
in Twente, en ook af en toe in gemeente Twenterand georganiseerd worden. Deelnemers komen in aanraking
met de landbouwsector en het leven op het platteland, en gaan zo het buitengebied, de plek waar het voedsel
geproduceerd wordt, meer waarderen. Deze activiteiten zijn voornamelijk gericht op volwassenen
(www.campina.nl). Een variant hierop voor kinderen bestaat in Nederland onder de naam Boerderijeducatie.
Een educatieboer kan verschillende vormen van boerderij educatie aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan een kort
bezoek, dagdeelbezoek, een dagexcursie, schooltuin op de Boerderij, logeren op de boerderij, de
Boerderijweek, boerderijschool, kinderen uit het speciaal onderwijs, Buiten Gewoon leren, Buitenschoolse
Opvang, Schoolreisjes, boerenwerkklassen of maatschappelijke stage voor Voortgezet Onderwijs, boerderij met
kinderboerderij (www.multifunctionelelandbouw.nl). Boerderij educatie wordt in de regio's en provincies door
diverse samenwerkingsverbanden van educatieboeren uitgevoerd. In de provincie Overijssel vallen deze
activiteiten onder de naam: IK Lekker fit!? (http://www.metdeklasdeboerop.nl/initiatief/ik-lekker-fit-overijssel).
Ervaring leert dat de doelgroep van kinderen rond de 12 jaar het meest geïnteresseerd is in boerderijdieren en
verwerking van agrarische producten. Verzorging en verantwoordelijkheidsgevoel zijn dan belangrijke thema's.
Ook leent een boerderijbezoek zich goed voor het realiseren van sociaal-emotionele doelen. Hierbij valt te
denken aan sociale vaardigheden, waardering voor natuur en milieu en betrokkenheid bij de leefomgeving,
bijvoorbeeld door samen planten en dieren te verzorgen (www.metdeklasdeboerop.nl). De aansluiting van deze
vorm van educatie op de kerndoelen van het basisonderwijs is uitgebreid onderzocht en gedocumenteerd
(http://www.educatiefplatteland.nl/data/Aansluiting%20op%20kerndoelen.pdf) Hiermee wordt bewezen dat
boerderijeducatie veel meer biedt dan te leren waar vlees en melk vandaan komt. Of hoe een slaplantje wordt
gepland. Boerderijeducatie biedt mogelijkheden zorg te dragen voor dier en gewas, samenwerkend te leren,
fysieke inspanning te leveren, angsten te overwinnen, praktische vaardigheden op te doen, en in aanraking te
komen met levensthema’s als voeding, gezondheid, seksualiteit, leven&dood (www.educatiefplatteland.nl).
In gemeente Twenterand zijn er (nog) geen educatieboeren. Hier liggen dus nog kansen. Kansen voor
verbreding, maar ook kansen om andere knelpunten aan te pakken zoals het ontbreken van de jeugd als actor
in het buitengebied, en het vinden van een geschikte samenwerkingspartner voor de gemeente in het
buitengebied. Een pilot project leent zich bij uitstek als ‘proeverij’ voor verschillende partijen; voor boeren om
een idee te krijgen wat boerderij educatie inhoudt, voor de scholen om te toetsen of een dergelijke activiteit
daadwerkelijk aansluit bij hun lesmethoden, voor een actieve vereniging als de ANV Land&Schap om hun
enthousiasme en organisatorische kwaliteiten te laten zien, en voor de gemeente om zich te profileren als
ondersteunende belanghebbende partner bij activiteiten op het platteland. Een mogelijke opzet van een
dergelijk project wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt.

7.1 Wie, wat, waar, wanneer en hoe?
Wie
Voor wie: 6 klassen groep 7 en 8 (ongeveer 150 leerlingen) van basisscholen in gemeente Twenterand.
Door wie: ANV, IVN, gemeente Twenterand
Wat
Een ‘Boter Kaas & Eieren dag’; een dag waarop ervaringsles gegeven wordt op het eigen platteland. Thema’s en
activiteiten die hierbij aan bod kunnen komen zijn:
Waar komt je eten vandaan?
Oogsten en eten&drinken (bijvoorbeeld gewassen oogsten, koeien melken)
Kleinvee helpen verzorgen (bijvoorbeeld schapen, konijnen, pluimvee)
Klussen op het terrein (bijvoorbeeld nestkastjes maken, houtwal aanplanten/onderhouden)
Op http://www.metdeklasdeboerop.nl/lesmateriaal zijn voorbeelden te vinden van lesmateriaal wat ter
ondersteuning gebruikt kan worden door de betrokken boerenbedrijven. Belangrijk hierbij is dat er een
verscheidenheid aan activiteiten zal plaatsvinden verspreid over de opengestelde bedrijven, en dat er per
bedrijf goed gekeken wordt naar welke activiteiten geschikt zijn wat betreft inhoud en logistiek.
Waar
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Op maximaal 6 opengestelde boerenbedrijven en natuurterreinen waar door agrariërs onderhoud wordt
gepleegd, binnen een straal van 6km van de basisschool. Zie Bijlage 3 voor mogelijk geschikte projectlocaties.
Wanneer
Twee weken vóór de herfstvakantie in schooljaar 2012-2013 is een geschikte periode voor deze activiteit. Dan
hebben de kinderen weer een hele tijd op school gezeten en zin om naar buiten te gaan, en zijn de agrariërs
net uit het drukke hoogseizoen maar is er wel nog van alles te beleven. De exacte datum dient in overleg met
de betrokken scholen te worden bepaald.
Hoe
Op de fiets met de klas, begeleid door leraren en ouders. De ouders worden door school benaderd voor
ondersteuning. Minimaal 1 ouder per 8 kinderen.

7.2 Realisatie
Door samenwerking tussen ANV als organisator in het buitengebied, IVN als contactpersoon met scholen voor
natuureducatie, en gemeente Twenterand als betrokken sponsor, is de Boter Kaas & Eieren Dag eenvoudig te
realiseren. Het initiatief kan bij ieder van de drie partijen liggen, de organisatie en uitvoering echter niet.
Organisatie van de voorbereiding ligt bij IVN en de ANV, organisatie van de uitvoering voornamelijk bij de ANV
hoewel IVN hierin ook een rol kan spelen. De uitvoering zelf wordt door de betrokken scholen en bedrijven
gedaan, in samenwerking met de ANV en IVN.
Helder hebben wie wat doet bepaalt het succes van een dergelijk project. Onderstaande taakverdeling is een
suggestie en kan door de betrokken partijen ook anders verdeeld worden. In het voorbeeld is uitgegaan van de
ANV als initiatiefnemer.
ANV
Beleggen van een eerste overleg tussen de ANV, IVN en gemeente Twenterand
Selecteren en benaderen van geschikte boerenbedrijven en natuurterreinen voor deelname
Overzicht houden over en waarborgen van de diversiteit van activiteiten
Creëren logistiek draaiboek (denk aan: de te fietsen route, een tijdsschema en ideeën voor eventuele
versnaperingen). Ideeën hierover kunnen uitgewisseld worden met IVN
Zorgen voor sluitende gedetailleerde begroting en afwikkeling honoreren declaraties
Investeren tijd en manuren
IVN
Aanwezig zijn bij eerste overleg, belegd door de ANV
Benaderen van scholen voor deelname en hiermee afspraken maken over geschikte datum
Aandragen van suggesties van activiteiten en draaiboek
Indien nodig leveren begeleiders voor activiteiten tijdens de dag (manuren)
Betrokken scholen:
Eventueel inpassing van de thema’s van de buitenactiviteiten in lessen ter voorbereiding
Organiseren van begeleiding tijdens de dag voor de veiligheid van het logistieke deel
Instrueren van leerlingen mbt wat mee te nemen/aan te doen
Betrokken bedrijven:
Bepalen van geschikt thema, in overleg met ANV. Hiervoor kan ter inspiratie inlezen in lespakketten op
www.metdeklasdeboerop.nl een houvast bieden
Organiseren van logistiek en veiligheid op eigen bedrijf tijdens de dag
Naar redelijkheid bijdragen en aanleveren benodigd materiaal en tijd
Overige kosten declareren via de ANV
Gemeente Twenterand
Aanwezig zijn bij eerste overleg, belegd door de ANV
Ter beschikking stellen van budget voor materialen voor de promotie en uitvoering
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7.3 Begroting en opvolging
Figuur 7 geeft een globale begroting van het Boter Kaas & Eieren project weer.
aantal

eenheidsprijs

Kosten

manuren organisatie

60

€ 35,00

€ 2.100,00

manuren deelnemende boeren

16

€ 35,00

€ 560,00

Totaal uren excl. BTW

€ 2.660,00

Materiaal voor 120 kinderen + begeleiding
bijvoorbeeld:
Promotiemateriaal

€ 150,00

bouwpakket voor nestkastjes

120

€ 2,00

€ 240,00

plantmateriaal (bosplantsoen)

240

€ 0,50

€ 120,00

gereedschap (sponsor vinden)

€ 0,00

knutselmateriaal

120

€ 2,00

€ 240,00

te oogsten producten

120

€ 0,20

€ 24,00

versnapering (ijsje, limonade, koekje)

120

€ 1,50

€ 180,00

Totaal excl. BTW

€ 954,00

Figuur 7 globale berekening kosten voor uitvoering van het project.

Dit project heeft in meerdere opzichten de potentie om uitgebreid te worden, om het spin-off effect ervan te
vergroten. Er kunnen in de toekomst meerdere scholen aan gaan deelnemen. Er kunnen meerdere
boerenbedrijven bij aansluiten. En er kan ook naar andere doelgroepen voor deelname aan de dag worden
gezocht. Het idee om aansluitend op de Boter Kaas & Eierendag een “Open Erf-route” te organiseren ligt al op
tafel. Op deze dag kunnen kinderen hun ouders meenemen en laten zien wat ze op de verschillende
boerenbedrijven hebben gedaan en geleerd. Uiteraard kunnen ook andere belangstellenden de Open Erf-route
doen, waarvoor dan wel promotie moet worden gemaakt.
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8. Conclusies en aanbevelingen
Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen er conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan
voor het gebruiken van de bouwsteen ‘ANV Land & Schap’ bij het opstellen van een Plattelandsvisie in
gemeente Twenterand. Aan een stabiele sociale en economische situatie liggen een aantal zaken ten grondslag.
Allereerst moet een vereniging zorg dragen voor gelijkgestemdheid, voldoende kennis en expertise en een
goede organisatiestructuur. De vereniging moet een duidelijke visie uitdragen die aansluit op de beleidskaders
en ideeën van de opdrachtgevers en kunnen functioneren als een professionele organisatie. De gemeente
moet op haar beurt openstaan voor samenwerking en de faciliteiten en ondersteuning bieden om
samenwerking mogelijk te maken. Hiervoor dienen er ten aanzien van participatie en communicatie
maatregelen te worden getroffen door beide partijen. De conclusies en aanbevelingen zijn in dit hoofdstuk
onderverdeeld in participatie, communicatie en doelen voor de korte en lange termijn.

8.1 Participatie
Uit het onderzoek is gebleken dat van burgerparticipatie op dit moment niet of nauwelijks sprake is binnen de
gemeente Twenterand. Vooral in deze tijd van zelfredzaamheid is het van groot belang om burgers mee te
laten praten, te laten adviseren, of zelfinitiatief te ontplooien. Op deze manier kan op de langere termijn met
behulp van minimale investering in zowel tijd als financiën veel winst worden geboekt. De voor- en nadelen van
een participatieve aanpak gebruik makend van governance:
Voordelen:
Goodwill vanuit de gemeente wordt gewaardeerd en weerkaatst vanuit de bevolking
Minder structurele onderhoudskosten met minimale investeringen voor planvorming
Snelle realisatie door eenheid en samenspraak op langere termijn
Binding van de burger met woon/werkomgeving versterkt
Nadelen:
Investering in tijd en geld voor extra vergaderingen, voorlichting
Op korte termijn bestaat kans op vertraging
Bovendien moet de jeugd als doelgroep actief betrokken worden bij de uitvoering en ontwikkelingen in het
buitengebied. Door projecten gezamenlijk door zowel ouderen, jongeren en agrariërs/natuurbeheerders uit te
laten voeren kunnen deze groepen mensen elkaar beter leren begrijpen, waarderen en kennis overdragen.
Aangezien gemeente Twenterand educatie prioriteit geeft is deze combinatie van werken met verschillende
doelgroepen zeer wenselijk.

8.2 Communicatie
Tijdens gesprekken die gevoerd zijn met zowel gemeente Twenterand, boeren, als ANVs is duidelijk geworden
dat duidelijke, goede onderlinge communicatie van groot belang is (zie bijlage 6). Dit betekent kort gezegd dat
er afspraken gemaakt moeten worden over participatieniveau en vergaderstructuur. Daarom wordt
geadviseerd een werkgroep samen te stellen waar de belangrijkste participanten aan deelnemen. Deze
werkgroep heeft dan een halfjaarlijks overleg met betrekking tot het beheer van het buitengebied en
uitvoering/realisatie van nieuwe en lopende projecten. In deze werkgroep zouden de volgende partijen plaats
moeten nemen:
Gemeente Twenterand (buitengebied)
ANV/ natuurvereniging
terreinbeherende organisatie*
* Dient slechts aanwezig te zijn wanneer dit van belang kan zijn bij de gezamenlijke uitvoering of als adviseur.
Het is niet de bedoeling dat deze partij deelneemt aan structureel overleg.

8.3 Doelen
Hieronder zijn een aantal korte en lange termijndoelen geformuleerd om tot een sterker sociaal platteland te
kunnen komen. Geadviseerd wordt om op deze doelen te focussen en ze te realiseren.
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Korte termijn doelen:
Gemeente Twenterand stelt een werkgroep samen en neemt hierin plaats als voorzitter.
Gemeente Twenterand heeft intern afspraken gemaakt met betrekking tot communicatie (bij wie
moet de werkgroep aankloppen?)
ANV heeft ook intern soortgelijke afspraken gemaakt met betrekking tot communicatie.
Gemeente Twenterand heeft intern afspraken gemaakt met betrekking tot het participatieniveau van
de werkgroep, en daarnaast de overige partijen.
ANV werft leden en haalt de benodigde kennis in huis om te professionaliseren.
Lange termijn doelen:
Er vindt halfjaarlijks structureel overleg plaats waarin lopende en te realiseren projecten besproken
worden.
ANV neemt initiatief en beheerd meerdere (onderhouds)projecten binnen de gemeente. ANV legt
verantwoording af naar de gemeente.
Platteland van Twenterand is sociaal en economisch sterk! (zie H6 Spin-off effecten)
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Bijlage 6 gespreksverslagen
06-03-2012, Gesprek met ANV Twenterand
Aanwezig ANV
Bert Aman
Richard Neurink
Aanwezige studenten
Edward Hutten
Imke Nabben
Rick Staudt
Ruben Kluit
Ons gesprek met de ANV is een gesprek geweest wat overliep van enthousiasme vanuit de oprichters. De
passie voor het landschap en werk straalde in elke gesproken woord naar voren. Het zijn agrariërs die verder
denken dan hun eigen voordeur en zich willen inzetten voor een leefbaar en gezond buitengebied. Om het
buitengebied zo te houden of zelfs te verbeteren hebben ze een legio aan ideeën.

Waarom is deze vereniging opgericht:
Door veel contact met weidevogelgroep Vriezenveen kwam er ter sprake dat het
weidevogelgebied door de provincie de afgelopen tien jaar steeds kleiner begrensd werd, en alles
op vrijwillige basis gebeurd. Terwijl bleek dat als je een andere weg bewandelde er mogelijkheden
waren voor subsidies. Door het veranderde politieke klimaat kwam ook naar voren dat een ANV
een centrale rol in verdeling van gelden (gaat) krijg(en)t. mede daardoor ontstaan er momenteel
veel ANV’s.
Daarnaast zien de boeren dat de leefbaarheid van het platteland achteruit gaat, zowel sociaal als
landschappelijk. En door het oprichten van de ANV willen ze het beheer van het landschap weer
terug brengen bij de burgers en boeren en niet bij loonwerkers uit den verre. Ook is er ruimte
voor maatschappelijke discussie, en liefst vanuit een positieve benadering. Niet zoals met de LOG
discussie, de focus op wat er allemaal mis gaat. De ANV bestaat officieel sinds mei 2011, en
bestaat momenteel uit een bestuur van 8 personen.

De doelstelling van de ANV staat verwoord in hun statuten hieronder een uitsnede daarvan.
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Om al deze doelstellingen te halen wil de ANV laagdrempelig zijn en voor iedereen!
Zoals in het begin vermeldt bruist de ANV van de ideeën en zien ze vele kansen om mee aan de slag te gaan
zoals:
Het beheren van de landschappelijke elementen dmv een onderhoudsploeg per deelstukje van de gemeente.
Dit versterkt noaberschap
Schoonmaakacties met burgers en scholen.
Fietstochten organiseren (weidevogels safari’s, open erven dagen)
Plukweide bij bijvoorbeeld bankjes in het buitengebied
Onderwijs op scholen (wat gebeurd er op het platteland)
Aanleg van wildakkers en schouwpaden
Fietsroutes uitzetten waarbij d.m.v. info panelen de geschiedenis van het landschap uitgelegd wordt. (deze was
aangevraagd bij LEADER, maar subsidie potje was leeg, dit potje is wel gebruikt voor vreemde zaken als grote
eenmalige feesten)
Momenteel bezig met aanvraag voor wildscanners via Rabobank projectfonds. Die dan gezamenlijk gebruikt
worden. (versterkt noaberschap)
Het onderhoud van de sloten overnemen van het waterschap en dan ook gelijk ecologisch beheren.
Ecologisch wegbermen beheer overnemen van de gemeente.
Zoeken private sponsoren
Cursussen
Weidevogelsafari
Applicatie voor mobiele telefoon
Waterschap neemt ANV wel serieus en begrijpt wat de potentie is van de vereniging. Hier hebben ze korte
lijnen mee wat goed werkt.
Leveren van maatwerk, kleinschalig met nadruk op landschappelijke elementen.
Kracht = op korte termijn activiteiten kunnen organiseren; daadkracht
Maar de ANV kan het niet alleen, hiervoor heeft het de hulp nodig van anderen zoals gemeente, (lokale) LTO en
waterschap Regge en Dinkel. En men heeft ook geld nodig.
Opvallend feit dat naar voren kwam tijdens het gesprek is dat de AVN bij zowel LTO als bij de gemeente tegen
een muur oploopt. Het lijkt wel alsof ze niet willen dat de AVN alle facetten uit de structuurvisie en
toekomstvisie willen aanpakken (een sterker sociaal landelijk gebied, een economisch sterker landelijk gebied
en duurzaamheid m.b.t. natuur, landschap en energie). Verder speelt dat voor veel ideeën de AVN geld nodig
heeft (subsidies) maar juist nu worden veel subsidie kranen dicht gedraaid. Zo investeert de gemeente bijna
niks in het groen blauwe beleid van de provincie waarbij €1,- van de gemeente verviervoudigd wordt door de
provincie.
Een paar zaken die tijdens het gesprek naar voren kwamen zijn: “we trekken aan een dood paard” en “er lijkt
wel geen vertrouwen te zijn in ons”. Daarnaast is het zo dat de ANV nog maar net bestaat en zich a) nog moet
bewijzen en b) nog aan bekendheid mist. Maar als ze niet de kans krijgen om zich te bewijzen dan krijgen ze
ook geen bekendheid.
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Wat gebeurt/leeft er op het platteland volgens ANV:
Steeds minder bedrijven, maar die bedrijven die overblijven worden groter, om de kop boven water te houden.
Hierdoor hebben deze boeren minder tijd voor onderhoud landschappelijke elementen.
Individualisering
Weinig verwachting van toerisme.
Mensen uit lokale omgeving gaan wonen in leegstaande gebouwen.
Het noaberschap veranderd/verdwijnt
Kernwoorden definitie van noaberschap in Twente:
Samenspraak
Ons kent ons
Oog voor elkaar.
Zorg voor elkaar
Onderling respect
Sociale controle
Het enthousiasme en de drive waarmee deze AVN zich naar ons toe heeft geprofileerd, en de muur waartegen
ze oplopen. Heeft ons doen beseffen dat we niet iets nieuws moeten verzinnen, maar ervoor moeten zorgen
dat de AVN echt op de kaart komt. Niet alleen bij de burger, maar zeker ook bij de gemeente!
Onze opdracht gaat dus worden:
Ervoor zorgen dat de ANV op de kaart komt! Zowel bij burgers als bij de gemeente.
Om dit voor elkaar te krijgen willen we de ANV “lanceren “tijdens een groots opgezette educatie programma
voor alle groep 6 van alle basisscholen in de gemeente.
Gezamenlijk met de ANV een dag organiseren waarin scholieren van groep 6 de boer op gaan. Een “boter, kaas
en eieren” dag bijvoorbeeld.
Tijdens deze dag krijgen de kinderen een excursie op boeren bedrijf en kunnen kinderen de handen uit de
mouwen steken door activiteiten in het landschap te doen zoals het aanplanten van houtwallen, snoeien,
vogelkastje en vetbollen maken etc. Hierdoor raken de kinderen bewust van wat er op het platteland gebeurd,
en wordt men enthousiast gemaakt voor het buitengebied. Dit zou op langere termijn de leegloop van het
platteland terug kunnen dringen. Ook wordt het idee geopperd een dat de kinderen een nestkast maken
waarin een webcam geplaatst wordt die men op school in de gaten kan houden.
Wat we missen in dit idee is het versterken van het noaberschap. Dit willen we opvangen door de dag er na
een ‘open dag’ te houden op de boerderij, waarin ouders bij de agrariërs het werk van de kinderen kunnen
bewonderen.
Daarnaast is het zo dat noaberschap niet gerealiseerd wordt in 1 dag maar een proces is waar veel energie in
gestoken moet worden eerst voordat het effect zichtbaar wordt. Een eventuele datum zou 2 weken voor de
herfstvakantie zijn; een datum wanneer de boeren niet al te druk zijn, en de kinderen na relatief langer
schoolperiode zonder vakantie eens lekker naar buiten kunnen.
Conclusie
Een zeer interessante avond, waar wij als groep mee verder kunnen.
DE ANV OP DE KAART ZETTEN, ZODAT DE GEMEENTERAAD ER NIET MEER OMHEEN KAN!
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26-03-2012, Telefonisch gesprek met Jan Martijn Eggens, akkerbouwer
Tonnerdijk
Algemeen
Telefonisch gesprek geweest van 50 min.
Akkerbouwbedrijf van 55 ha. (teelt zetmeel aard, suikerbieten en graan, en klein beetje asperges en
kruidenteelt)
Derde generatie die in het huis woont. Gesticht in 1914.
Zelf is hij 40 jaar.
Zijn opa is begonnen als gemengd bedrijf. (paarden, koeien en akkerbouw)
In de jaren 70 zaten er aan de Tonnerdijk ongeveer 20 akkerbouwbedrijven en nog enkele veehouderijen. Nu is
dat 2 akkerbouwbedrijven en de rest veehouderij (mij onbekend hoeveel bedrijven er vroeger zaten en hoeveel
nu totaal)
Tijdens de ruilverkaveling in de 70 er jaren zijn veel boeren gestopt. Maar in de 80-er jaren kwamen er door de
stadsuitbreiding van Almelo, waar veel boeren zijn uitgekocht met veel geld terecht op de Tonnerdijk. Hierdoor
is de grond aan de Tonnerdijk heel duur. Rond de €70.000,- /ha.
Boerderij ligt in het LOG.
Jan Martijn heeft in de lokale LTO gezeten en is nu voorzitter van de VVB (Vereniging voor bedrijfsvoorlichting)
soort van adviesorgaan voor agrariërs. (hebben geen website)
In verband met de financiën (zetmeel aardappelen leveren niet veel op en is wel hoofdteelt) is Jan Martijn net
als alle andere boeren genoodzaakt om verder te gaan in ontwikkelingen om het hoofd boven water te
houden.
In verband met de enorme hoge grondprijzen was schaalvergroting (ondanks dat het bedrijf in een LOG
ligt)voor zijn bedrijf geen optie. Vandaar dat ze voor verbreding gekozen hebben.
In 2004 begonnen met teelt van asperges en die aan huis verkopen. Doel is om geen bulk te kweken maar op
kwaliteit, hierdoor dus geen afzet naar winkels of restaurants mogelijk, maar alleen aan particulieren. Dit liep
erg goed en zijn ze gaan kijken naar de mogelijkheden en zijn in gesprek geweest met Gerko
gebiedscoördinator.
Hieruit is naar voren gekomen dat als ze een winkeltje willen beginnen aan huis dat als ze zich aan een paar
voorwaarden houden ze zonder enige vergunning een winkeltje aan huis mochten beginnen:
De winkel moet kleiner zijn dan 100m2
De winkel mag geen concurrentie zijn voor de winkels in de dorpen. Het hoofdproduct moet van je eigen land
afkomstig zijn.
Ze zijn begonnen met een streekproducten winkel waarbij ze producten verkochten als:
Bier uit Den Ham
Wijn uit Den Ham
Bakproducten uit Harderberg
Melk en kaas producten van een lokale veehouderij
Vlees van lokale veehouderijen
Asperges van eigen land
Aardappelen van eigen land
Etc
Zijn sinds 2011 aangesloten bij de “coöperatie landwinkel” hierdoor hebben ze een vastere lijn aan producten
stroom waarbij producten vanuit het gehele land komen, maar hierbij is dus afgestapt van het streekproducten
systeem. Reden hiervoor is dat ze met een coöperatie financieel sterker staan.
Over de LOG had hij ook wel een mening:
Bij de aanwijzing door de gemeente heeft men van te voren niet goed voorzien wat dit gaat inhouden. Wat zijn
megabedrijven? Wat is groot?
Het vermoeden van Jan is dat een paar personen in de omgeving die zelf geen boer zijn maar wel in een LOG
wonen de boel opgejut hebben en hierdoor de maatschappelijke discussie op gang gebracht hebben.
Op dit moment zijn er twee bedrijven die zich bewust hier gevestigd hebben. Hiervan is er 1 import en, en 1
komt uit Westerhaar. Er staan nu 3 bedrijven te wachten.
Twee die tot 1 familie behoren. Deze drie bedrijven zouden echt groot worden en zijn beidde import. Jan
Martijn denkt dat het niet alleen met het import gevoel te maken heeft, maar ook dus met het feit dat men
niet voorzien had hoe groot is groot.
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ANV
Jan Martijn kent Richard Neurink van de ANV wel, maar wist niet dat hij een ANV heeft opgericht.
Uit zijn verhaal merkte ik dat Jan Martijn niet weet wat een ANV allemaal wilt doen en kan doen, beeld is dat zij
alleen voor onderhoud van landschapselementen zijn. Hierdoor is hij behoorlijk sceptisch tegenover dit
initiatief.
In het veenkoloniënlandschap zijn geen landschapselementen en die moeten er ook niet komen!!
(dit bleek blijkbaar een initiatief te zijn vanuit het LOP) Dus een ANV heeft hier niks te zoeken.
Na enige uitleg over de doelen van de ANV was hij nog niet overtuigd van het nut.
Er is een aantal jaren geleden langs de schouwpaden van de tochten een wandelroute uitgezet.
Buiten het feit dat die bijna niet gebruikt worden hebben verschillende veeboeren al hinder ondervonden
hiervan doordat een loslopende hond achter de koeien aan ging.
Verder zijn er al veel lokale initiatieven. Zo heeft de VVV een fietstocht georganiseerd voor 12 mei aanstaande
waarbij je langs diverse boeren bedrijven gaat waar ze het een en ander aanbieden. Zo ook langs hun winkel.
Dus waarom zou een ANV dat nog moeten doen?
Ik heb dus maar niet al teveel doorgevraagd over het wel of niet steunen van een ANV want tussen de woorden
door hoorde ik dat hij daar het nut niet zo van inzag.
Wel zag hij het nut ervan in rondom Den Ham en het veenontginningsgebied (Vriezenveen). Alleen niet waar hij
woont.
Noaberschap
Noaberschap leeft naar zijn idee niet echt daar waar hij woont.
Ze hebben wel een soort buurtcomité en één keer per jaar komen ze bij elkaar voor een borrel en bij bruiloften
en begrafenissen zijn ze er. Maar verder herkent hij het niet. Hij gelooft wel dat het veel meer leeft bij
Bruinehaar en bij Den Ham. (zou het toch te maken hebben doordat dit allemaal “import” mensen zijn?)
Hij gaf ook aan dat de oorzaak ook mede ligt aan het geloof. Vroomshoop is protestant en bij Bruinehaar niet
en daar hebben ze bijvoorbeeld ook een carnavalsvereniging.
Opvallend detail vond ik dat toen ik vroeg of hij zich wel een Twenteraar vind hij dat heftig ontkende en zij dat
hij Sallander is. Alles ten noorden van de Tonnerdijk behoort bij Salland.
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28-03-2012, Telefonisch gesprek met landschap Overijssel
Jan gelooft over het algemeen in de kracht en meerwaarde van een ANV als het natuurbeheer maar tussen de
oren zit: natuurwaarden moeten op nr. 1 staan en dit is niet altijd (nog) het geval. De streekgebondenheid is
een meerwaarde ten opzichte van een aantal aannemers die beheerwerkzaamheden uitvoeren. MAAR: dit
alleen is niet genoeg!
Een ANV is (mbt natuurbeheer) ook gewoon een soort bedrijf, dus moet het zich profileren en concurreren met
andere aanbieders die soms al jarenlang werk verrichten voor gemeente, particulieren en andere
grondbezitters zoals bijvoorbeeld ook Landschap Overijssel. Er is dan sprake van een vertrouwensband, hoewel
de tijden veranderen en er veel gekeken wordt naar prijsverschillen. Dat is een kans voor een ANV, maar alleen
op prijs concurreren is ook niet voldoende!
Een ANV moet dus innovatief zijn, net als een goede aannemer is. (en veel aannemers werken met
boerenzoons als loonwerkers wat maakt dat ze een soort van ANV onder de vlag van een aannemer zijn). Ze
zullen zelf de markt op moeten met wat ze kunnen, goede regelneven zijn en het gezamenlijk aanpakken. Om
goed te kunnen concurreren, moet er een meerwaarde geboden kunnen worden, en dit kunnen wel 50
verschillende zaken zijn.
Bijvoorbeeld
Zorg uit handen nemen
Voorbereidingen doen
Overeenkomsten kunnen afsluiten
Inventarisaties flora/fauna kunnen maken
Wet&regelgeving informatie kunnen geven
Overleggen met dienst regelingen
Kennis subsidies/vergunningen
Breed kunnen kijken en werken
Goed management in huis hebben
Pakketdiensten kunnen aanbieden
Plantenkennis is essentieel!
Goede adviseurs zijn
Wat Jan opvalt aan de prille ANV in Twenterand (aan wie Landschap Overijssel ook al eens een deel van een
klus gegeven heeft) is dat er heel basaal gewerkt werd; Richard Neurink deed het werk in zijn eentje, en dat t
werk niet echt herkend werd. Natuur- en landschapswerk is echt anders dan boerenwerk, er bestaan hele
opleidingen voor! Er mist dus ook stukje kennis (plantenkennis bijvoorbeeld) wat aan de basis ligt van goed en
betrouwbaar advies kunnen geven. Bovendien zijn de machines die de boeren hebben niet altijd zo goed als die
van de aannemers die deze hier specifiek voor aangeschaft hebben.
Volgens Jan zijn er geen echte tegenstanders te vinden van een ANV in het algemeen. Er bestaat zijns inziens
geen haat&nijd (meer) tussen boeren en/of burgers van de verschillende kernen. Landschap Overijssel
besteedt zeker ook aan ANVs werk uit, maar wel als ze er vertrouwen in hebben dat er goed werk geleverd
wordt. De samenwerking met een goed georganiseerde ANV is dan eigenlijk altijd erg prettig. Onze ANV moet
dit dus laten zien!
Andere tips:
- vaak en korte lijnen met gemeente houden, overleggen over mogelijkheden
- richten op particulieren
- voor educatieprojecten samenwerken met IVN
- zelf projecten van A tot Z ontplooien
- naamsbekendheid krijgen (via plaatselijke krantjes etc)
- met Veenschap (collectief v eigenaren met veel landschapsonderhoud) gaan praten/afspraken maken
- waterschap heeft misschien wel werk voor ANV
- shoppen bij andere ANVs!!
- Grote tijdsinvestering om netwerk op te zetten
- veel karakter nodig in deze tijd zonder geld (pot GroenBlauwe Diensten is al leeg..)
PS. Paul ter Velde van Wateregge (die adviseur die Rick gebeld heeft) is zelf bezig met oprichten ANV dus
vandaar dat hij niet zo happig was op een gesprek. Zijn achter de schermen aan t werken en groot aan t
aanpakken. Gaan ook met biomassa verhaal aan de slag = innovatief!
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29-03-2012, Gesprek Anet Bovendeert - ANV Ommer Marke
De ANV Ommer Marke is in 1994 als een van de eerste ANV’s opgericht toen het thema verzuring erg actueel
was. Het werd een soort actiecomité. Toen de geldstromen via Landschap Overijssel gingen lopen is de ANV
een beetje ingeslapen, totdat in 2010 van sudderen naar actie werd overgegaan door het aantreden van een
paar nieuwe leden waaronder ook Anet. De ANV moest zich dus opnieuw gaan presenteren en gesprekspartner
worden van verschillende actoren.
Structuur ANV (125 leden, op 3 na allemaal agrariërs, wat ongeveer 35% van alle agrariërs in de gemeente is)
Bestuur
Adviseurs (vaak oud-bestuursleden)
Stichting Sti Marke (uitvoerend beheer)
Stichting Natuurwinkels is inmiddels afgesplitst en op zichzelf gaan werken
Stichting Agrotoerisme eventueel
Leden actief of niet. Motivatie om lid te zijn is de betrokkenheid bij natuur.
Er wordt 1x/mnd vergaderd
Project wat nu speelt in Ommen: ‘Boer als Gastheer’. Agrotoerisme/recreatie waarbij een concept wordt
ontwikkeld voor erfbezoeken op basis van een roulerende basis. De ANV zwengelt dit idee aan en als er dan
subsidie loskomt kan er een aparte stichting onder het ANV gehangen worden die zich specifiek met dit
onderwerp bezig houdt.
De ANV Ommer Marke doet ook de coördinatie van het weidevogelgebied Hammerflier (dit ligt dus binnen de
gemeente grens van Twenterand)
Wat is belangrijk bij het ontwikkelen van een ANV?
Essentieel in dit proces is het hebben van goede contacten met de gemeente. Één of twee personen die goed
contact hebben met de wethouder is het beste begin, en deze voortrekkers moeten dan spreken voor de groep
en een goede inhoudelijke kennis hebben van spelende zaken.
Een ANV moet zich proactief opstellen; niet afwachten tot er wat komt en dan kijken of het wat is (de
boerenhouding van oudsher) maar op tijd met planvorming bemoeien. Zelf ondernemend zijn en dan
eventueel steun van bijvoorbeeld gemeente krijgen is, zeker ook in de startfase, het advies. Met verlanglijstjes
bij de gemeente aankloppen is zeker niet de goede manier.
Het jaarlijks een overleg moment met de gemeente hebben is ook heel goed voor de verstandhouding. Nodig de
gemeente, waterschap, TBO ook uit bij een ALV
Het is belangrijk om leden met een voortrekkersrol verspreid door de gemeente te vinden: iedereen moet zich
vertegenwoordigd voelen, gemeente breed.
Goede contacten onderhouden met andere instanties: verschillende leden in de ANV verdelen deze rollen
afhankelijk van affiniteit voor onderwerpen. Op elk onderwerp zitten minimaal 2 personen om continuïteit te
waarborgen en behoud v kennis en kunde binnen de ANV.
Aansluiten bij NPO, deze komt op voor de ANV's en stimuleert enorm. Bijvoorbeeld wanneer Landschap
Overijssel veel Groenblauwe diensten naar zich toe wil trekken. Lidmaatschap betaalt zich dubbel terug!
Samenwerken met ANV Ommer Marke: deze is hierin zeer geïnteresseerd!
Verdeel het werk en de gelden goed en eerlijk onderling in de ANV.
Heb geduld als beginnende ANV, ga in gesprek, netwerken is heel belangrijk.
Een goede PR is heel belangrijk.
Kans
In de huidige situatie is het GLB beleid: in 2014 verdwijnt de bestaande bijdrage uit Brussel aan landbouw. In
plaats van bijdragen op basis van productie wordt gekeken naar aantal ha per bedrijf, en wordt er 8% gekort.
Dit betekent dat intensieve veehouderij bijvoorbeeld enorm erop achteruit gaan omdat ze niet veel hectares
bezitten, net als melkveebedrijven die ook nog melkquotum geheel gaan verliezen. Van de bijdrage is 2/3 een
basis uitkering en 1/3 een groenvergoeding, en hij kan alleen in zijn totaliteit of niet uitgekeerd worden. Om in
aanmerking te komen moet er vergroening op bedrijven plaatsvinden:
Minimaal 3 gewassen verbouwen
% blijvend grasland moet gelijk blijven
Er moeten ecologische maatregelen getroffen worden, en dit kan zo breed opgevat worden als mogelijk. De
kans voor de ANV is dat er dus waarschijnlijk veel groenwerk vrij zal komen, wat gekoppeld aan het LOP in het
gebied geplaatst moet worden.
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Valkuil
Dat goede ideeën van een ANV als project van je afgepakt worden door commerciële bureaus. Terwijl juist in
het uitwerken van de plannen veel geld omgaat.
Algemeen spelende zaken
LTO komt wat positiever tegenover ANV's te staan dan eerst
ANV is aanspreekpunt voor gemeente, boer en burger
Meerwaarde van een ANV is dat de leden geworteld zitten in het gebied. Deze mensen nemen dus
verantwoordelijkheid voor hun eigen gebied. Precies dat waar Bleeker voor pleit.
Trend van GOV eb GOP (gemeentelijke omgevingsverordeningen en –plannen)
Seizoenen van ambtenaren matcht niet met boerenseizoen. Dit maakt communicatie en overgaan tot actie
lastig. Veel geduld nodig en eind van het jaar, november tot kerst is beste moment voor acties.
De huidige emmers met geld verdwijnen tegenwoordig in alle tussenlagen waardoor er voor het uiteindelijke
project nog maar een kopje geld over is. Door te werken met een ANV verdwijnen die tussenlagen en blijft er
meer geld over voor het project.
Activiteiten van de ANV
Schrijven van werkplannen
Werving GroenBlauwe Diensten (die door gemeente betaald worden)
Communiceren
Mensen uit t gebied zelf inspireren en motiveren. Enthousiasme overbrengen
Scholing wordt in Ommen niet veel binnen de ANV georganiseerd, maar is wel een optie. Afhankelijk van vraag
en aanbod binnen de vereniging.
Uitgeven blaadje: Markeproat (door Jan Hulsink die iedereen kent)
Verschillende partners van een ANV
Waterschap vooral voor weidevogelbeheer gebieden
Gemeente
TBO
NPO: regelt heel veel zaken bij provincie (belangenbehartiger). Houdt de ANV op de hoogte van
ontwikkelingen, bijvoorbeeld GLB beleid, stuurt nieuwsbrief, geeft ondersteuning bij gebiedscoördinatie door
middel van een handboek. Biedt mogelijkheid tot afsluiten van gemeenschappelijke verzekering (bestuurdersen bedrijfsaansprakelijkheid).
Stimuland, ondersteuning van de landbouw
Overig
Noaberschap leeft in Ommen door activiteiten die kinderen doen samen te organiseren (logistiek), het
gezamenlijk gras inkopen, er als buurt voor zorgen dat bepaalde faciliteiten behouden blijven en bij
begrafenissen en bruiloften wordt dit zeer duidelijk. Maar ook doordat de Buurtschappen zeer actief zijn.
Praktijkboek ANV aanvragen bij NPO
Ilona van Gas →Gesprekspartner Twenterand?
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20-04-2012, gesprek met Sonja van Heek – Gemeente Twenterand.
Naar aanleiding van de ingeleverde startnotie heeft er vrijdag 20 april een feedback gesprek plaatsgevonden
met Sonja van Heek over het thema ‘een sterk sociaal landelijk gebied’
Sonja is zeer tevreden over de analyse die er gemaakt is. In de actorenanalyse en BUGL komt goed naar voren
waar de “potentiële”partners staan, en wat de graad van participatie is. De grote vraag was: wie is het
middelpunt, wie heeft de aap op de schouder. Sonja ziet zichzelf zeker als deze persoon, en is verantwoordelijk
namens het college. Ze miste wel het concrete plan in de startnotitie. Dit is besproken en helder gemaakt.
Er moet dus naar geschikte partners gezocht worden en al snel komt de ANV boven tafel.
Sonja is bekend met de ANV, en erkend dat de samenwerking hiermee nog niet vlekkeloos verloopt. Voor de
ANV is niet bekend wie de contactpersoon van de gemeente is, en ook voor Sonja is dit niet duidelijk. Een
duidelijk probleem is dus de communicatie tussen ANV en gemeente. Ter opheldering wordt Bert de Vries (
Beleidsmedewerker civiele techniek en groen) erbij geroepen maar ook hij kan geen duidelijk antwoord geven.
Besloten wordt om voorlopig Bert en Sonja beide als contactpersonen te noemen.
e

De 1 stappen tot beter communicatie zijn al gezet. De ANV organiseert 22 mei een bijeenkomst met ANV’s
Waterschap en de Gemeente. Er wordt contact gezocht met de ANV zodat ook wij als studenten bij deze
bijeenkomst aanwezig mogen zijn.
Sonja is al met een leuk idee gekomen voor de ANV. Er blijkt een stukje landbouwgrond van 3650 m2 te zijn bij
de Achteres, wat in het bezit is van de gemeente. Hier gebeurt niets mee. Het zou een kans zijn voor de ANV
om dit in beheer te nemen. Haar idee is om hier producten te verbouwen voor educatie en plaatselijke afzet
van de producten. Helaas heeft de wethouder hier geen oog voor, en zou er geen geld voor zijn. Dus moet het
verkocht worden om geld op te brengen. Deur gesloten.
Hier zien we een flinke tegenstelling met de gemeente Ommen. Daar is een prima samenwerking met de ANV
Ommer Marke. Deze samenwerking komt juist door een enthousiaste wethouder die deuren opent voor de
ANV. Om toch het nodige geld voor projecten binnen te krijgen moet er dus op een andere manier te werk
worden gegaan. Binnen de gemeente gaat veel geld naar jeugd en sociaal welzijn. Zaak is dus om deze
disciplines te gebruiken om een haalbaar project te lanceren. Naast deze disciplines worden ook recreatie,
duurzaamheid, educatie en onderhoud genoemd als ‘financiële bronnen’.
Als studenten gaan wij een opzet geven van het project. Daarnaast is het zaak dat de ANV dit project tot in
detail uitwerkt en presenteert aan de gemeente.
Advies van participatie hierin is:
Uitgewerkt concept naar Sonja en Berd en eventueel andere beleidmedewerkers van disciplines die betrekking
hebben op het project > feedback > definitief integraal plan voorleggen aan college.
Uit het gesprek komt ook naar voren dat de tijdsplanning tussen de ANV en gemeente beter moet. Zo is er de
e
3 week van juni de week van het landschap wat juist een drukke tijd is voor de boeren en dus de leden van de
ANV.
Ook blijkt dat de Gemeente nog geen wisselwerking met de ANV ziet. In de toekomst moet de gemeente ook
initiatief nemen en projecten aan de ANV voorleggen. Het is in dit gesprek duidelijk geworden dat de
gemeente en de ANV niet naast elkaar zullen komen te staan. De gemeente zal altijd de touwtjes in handen
houden. Juist dan is het erg belangrijk dat duidelijk is wat dan wel de positie van de ANV is in de samenwerking.
Oftewel; wat is de graad van participatie?
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22-05-2012, Bijeenkomst ANV’s
Georganiseerd door ANV Land & Schap, gepresenteerd door ANV Drenthe en gefaciliteerd door gemeente
Twenterand.
Aanwezig waren 24 geïnteresseerden uit o.a.
3 gemeenten; Tubbergen, Twenterand en …, 4 verschillende LTO’s, Directeur NP Salland, Gebiedscoordinator
van Pratensis, boeren,en wij studenten Van Hall Larenstein.
Doel van de bijeenkomst is voor ANV Land & Schap zicht krijgen op mogelijkheden om in het buitengebied
collectief in actie te komen onder de vlag van ANV Land & Schap of een ondersteunende koepelorganisatie.
Bert Wiekema van ANV Drenthe stelt zich voor en vertelt hoe de ANV Drenthe tot stand (16 maart 2012) is
gekomen. Hij benadrukt dat dit een proces is geweest waarbij veel geduld en volharding nodig waren, en
waarbij ze veel hebben afgekeken bij ANV Vorden. Van een kleine landschapsploeg zijn ze uitgegroeid tot een
samenvoeging van alle ANV’s in Drenthe, met uitzondering van een paar kleine waarvoor ze als
koepelorganisatie fungeren. De ANV Drenthe heeft hun gebied (de provincie als geheel) opgedeeld in 12
deelgebieden (de 12 gemeenten) en uit elk deelgebied willen ze bestuursleden hebben zodat het goed
verspreid over de provincie verdeeld is.
Groot verschil tussen Drenthe en Overijssel is de traditie van Markeboeren die in Drenthe nog steeds
‘voortleven’ in de vorm van een goed ontwikkeld noaberschap. De Vereniging van Drentse Boermarken heeft
de levensvatbaarheid van ANV Drenthe voor een deel bepaald, en in Overijssel bestaat dit soort
dorpsverenigingsstructuur niet.
ANV Drenthe werkt samen met verschillende partners, waaronder:
Provincie
12 gemeenten (waarvan de gemeentegrenzen zijn aangehouden als werkgebied voor de verschillende
werkgroepen binnen de ANV)
Vereniging van Drentse Boermarken
Landschapsbeheer Drenthe (welke momenteel geen sterke partner is in verband met onzekerheden
over voortbestaan van deze organisatie)
TBOs SBB en NM
LTO Drenthe (ze delen een groot deel van hun ledenbestand)
BoerenNatuur (koepelorganisatie waaruit ANV Drenthe is ontstaan)
Ministerie van ELI (doordat ze uitgenodigd waren te participeren in het project CoP (Community
Practise)
Gerko Hopster van Pratensis
Met deze partners wordt samengewerkt op basis van kijken wie waar goed in is en deze dat werk dan ook laten
doen. Er volgden vele concrete tips over praktische zaken zoals het bereikbaar zijn, dus het hebben van een
secretariaat, dat gemeenten bezoeken vaak moeizaam is maar zeer zeker de moeite waard; gemeenten bellen
nu zelf ook met klussen, het hebben van een goede website als portal waar relevante informatie gevonden kan
worden en het hebben/vinden van goede sponsoren voor projecten.
Vervolgens vertelt Bert over lopende projecten en ideeën die de zaal in beweging brengen: er werd veel
meegeknikt, vragen gesteld, er kwam interactie in het geheel en over het merendeel van de besproken zaken
kon men elkaar op basisniveau wel vinden. Ook de aanwezige personen van gemeente Twenterand (Sonja van
Heek, Bert de Vries en Henk Nieuwert) waren zeer belangstellend en toonden interesse in de projecten en
werkzaamheden die ANVs op zich kunnen nemen als akkerranden inzaaien, berm maaien, FaB, CMC
compostering etc. De grote kracht van een ANV is voornamelijk de kortere lijnen waardoor er meer geld
overblijft voor het werk en dus de uitvoerders
Tot slot zijn als reactie op een aantal vragen nog praktische zaken besproken over hoe de ANV Drenthe zich
organiseert door leden tot opleiding te verplichten, vaste uurtarieven afspraken, hoe projecten worden
aangenomen, aangestuurd en uitgevoerd, en hoe ze aanvullend werken op de loonwerkers die gemeenten zelf
al gebruiken voor bepaalde klussen, maar ook dat je duidelijk naar gemeenten en provincie moet gaan met de
vraag wat zij van de ANV verwachten. Dit maakte het verhaal plotseling tastbaar en bracht inzicht in wat er bij
ANV Land & Schap nog allemaal moet gebeuren om tot een professionele ANV uit te groeien.
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Dit gaf Bert de Vries ook aan toen we hem vroegen wat hij ervan vond: hij ziet als grootste knelpunt de
investering van tijd en energie die de jonge ANV in Twenterand moet investeren om voldoende kracht en
kennis te verzamelen om uit te groeien tot een gestructureerde en soepel draaiende ANV als ANV Drenthe. Nu
is dus de ANV Land & Schap aan zet om te laten zien dat ze voldoende enthousiasme en doorzettingsvermogen
hebben!
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