Ervaringen om te onthouden

Resultaten van een gebiedsproces – reacties van betrokkenen

Gebiedsproces

PPO

Innovaties stimuleren

Door alle partijen voorafgaand aan de start van
een gebiedsproces te interviewen ontstaat gelijk
betrokkenheid. Ook krijgen de partijen direct
een indruk van de bedoeling van het gebiedsproces en weten ze wat de trekker in het gebied
gaat doen. Heeft een partij een verkeerd beeld
van de bedoeling van het gebiedsproces, dan
wordt dit snel opgehelderd, waardoor de kans
dat die partij zich toch wil aansluiten groeit.
Alle gebiedspartijen komen vanaf het eerste
begin bij elkaar, zodat het gebiedsproces
meteen kan beginnen. Dat is vooral de kracht
van de werkwijze van PPO.

PPO is sterk in procesbegeleiding, analyseren
en het uitwerken van ideeën. Dankzij hun werkwijze is voor De Maashorst een lijst met projecten tot stand gekomen. Anders was dat niet
gelukt of in veel mindere mate. PPO doet er
alles aan om het gebied iets concreets in handen te geven, waar de partijen na afloop van
een pilot mee verder kunnen. Maar ook hierna
blijft een trekker van de projecten en aanjager
van het gebiedsproces nodig.

De werkwijze van PPO brengt veranderingen in
een gebied tot stand. Dankzij draagvlak bij alle
partijen komt een gebiedsproces op gang.
Vervolgens moeten ondernemers er mee aan de
slag en ook moeten er mogelijkheden zijn om
projecten te financieren. De ervaring leert dat
hoe innovatiever het idee of het project, des te
kleiner het draagvlak en de financieringsmogelijkheden zijn. Er zijn dus twee mogelijkheden
om veranderingen te stimuleren: aan de slag
gaan met een beperkte groep die graag voorop
wil lopen of juist met een grote groep die een
‘kleine’ stap wil zetten.

Workshop
Werken met toekomstbeelden maakt nieuwe
ideeën los en is een goede manier om over de
toekomst van een gebied na te denken. Door
aan het eind van een workshop af te spreken
wie actief wil gaan deelnemen, wordt het vervolgtraject concreter. Een beproefde methode is
om mensen te vragen of ze hun naam willen zetten bij een project waar zij mee verder willen.
Het is belangrijk mensen niet te ‘dwingen’. Dat
kan averechts werken.

Nieuwe landbouw
in De Maashorst

systeem

Agrarische natuurvereniging
Beginnende agrarische natuurverenigingen kunnen steun hebben van een gebiedsproces. Het
helpt hen bij het opbouwen van expertise en het
formuleren van concrete projecten. Ook zet het
gebiedsproces van PPO de boeren en de streek
op de kaart bij diverse instanties, organisaties
en overheden. Daardoor trekt de streek nieuwe
mogelijkheden naar zich toe, zoals financiering
en pilots van de provincie of het rijk.

Projecten
Projectideeën die heel concreet zijn en niet te
veel omvatten maken de grootste kans op uitvoering. Steekwoorden hierbij zijn ‘schop in de
grond’ en ‘geld verdienen door de ondernemer’.
Projecten die zich meer richten op processen
en ‘verder onderzoek doen’, komen veel moeilijker van de grond. Toch is nu eenmaal altijd een
stukje proces noodzakelijk om een project efficiënt uit te kunnen voeren en om tot innovatie te
komen.

innovatie

In het Maashorstgebied heeft Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen
Universiteit en Researchcentrum, een pilot uitgevoerd die moet bijdragen aan een meer duurzame en
maatschappelijk verantwoorde landbouw. PPO startte hiervoor een gebiedsproces en bracht diverse partijen bij elkaar die zich bogen over de toekomst van de landbouw in 2030. Projecten zijn geformuleerd

‘Je moet niet alles
over twintig jaar klaar willen hebben’
De gemeenteambtenaar:

en enkele zijn van start gegaan.

handvatten om zoiets af te dwingen. Het zal best een keer anders
worden, maar plannen moeten door de streek gedragen worden.

Deze folder beschrijft kort de activiteiten en de resultaten van de pilot en laat vooral de betrokken partij-

Misschien zijn er landbouwbedrijven in het kerngebied die 30 tot 40
jaar blijven zitten, maar het kan ook dat ze opeens besluiten iets

en aan het woord. Want wellicht nog belangrijker dan feiten is wat direct betrokkenen van de aanpak vin-

anders te gaan doen.

den. Wat hebben ze eraan, hoe gaan ze ermee verder en zijn er nog dingen die ze missen? Enkele

Van PPO hebben we in eerste instantie weinig gemerkt. We zijn niet

betrokkenen geven hun visie.

bij de workshop geweest, omdat we dachten dat het vooral op
agrariërs gericht was. Wel hebben we na afloop het verslag gekregen en daarin zagen we dat er toch breder werd gekeken dan de

Landbouw, natuur en recreatie

landbouw. Verdere contacten verliepen via de stuurgroep. We hebben concepten en resultaten gezien en in de eindfase hebben we
nog wel gelegenheid gehad om op- en aanmerkingen op het rap-

De maïsplantjes kronkelen langs de bosrand. Waar je ook kijkt, altijd

De Maashorst vele toeristen, zowel dagjesmensen als kampeerders.

port te geven. We zijn dus zijdelings betrokken geweest bij het pro-

zijn de percelen gras, maïs of aardappelen omzoomd door bomen

De landbouw kan in dit krachtenspel alleen haar functie behouden

ces dat in het gebied is doorlopen.

of heggen. Hier en daar schemeren caravans tussen de bosjes

als zij zich aanpast aan maatschappelijke wensen en haar inkomen

door. Een groep wandelaars verdwijnt tussen de bomen het natuur-

weet aan te vullen met andere activiteiten.

Lambert van Beusekom, beleidsmedewerker groen bij de

geweest tussen PPO en de Maashorstboeren. De uitwerking, het

gebied in. Langs de weg wijzen borden als ‘asperges te koop’ of

Zoiets gaat stapje voor stapje. Hulp van buitenaf kan de weg naar

gemeente Bernheze: ‘De Maashorst is een belangrijk gebied in

overzichtelijk en analytisch opschrijven is de rol van PPO geweest.

‘minicamping’ de toevallige voorbijganger op de activiteiten.

een duurzamere en maatschappelijk gewenste landbouw versnellen.

Noord-Brabant, maar het is zo versnipperd. Vier gemeentes,

Als zij er niet bij betrokken waren geweest, was het hooguit een

De Maashorst, een Brabants gebied met de omliggende dorpen

Dat is precies waaraan Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO)

Staatsbosbeheer en boeren die er een belangrijke partij zijn, en dan

ideeënlijst geworden, waarvan maar één idee of misschien een paar

Nistelrode, Uden, Schaijk en Zeeland, is zo’n 4.000 hectare groot.

kan bijdragen. PPO koos De Maashorst als pilotgebied om samen

ligt het ook nog in twee reconstructiegebieden. In de toekomst

concreter waren uitgewerkt. Dat is ook wel begrijpelijk gezien de

Landbouw en natuur hebben er elk een plek. Nog wel, want de land-

met betrokken partijen een gebiedsproces op gang te brengen.

moet het één groot natuurgebied worden, met een landschappelijke

beschikbare tijd van de Maashorstboeren.

bouw staat onder grote druk. Het areaal natuur zal verder groeien.

Het startpunt was een verkenning van de toekomst van de landbouw

schil er omheen waar recreatie en landbouw een plek moeten vin-

Het project Wandelen over boerenland is echt een aanvulling op wat

Het grootste deel valt namelijk onder de Ecologische Hoofdstructuur.

in 2030.

den. Daar moet één beleid voor komen. Er is nu ook één bestuurlijk

er nu in het gebied gebeurt. Die wandelroutes gaan op een heel

platform voor het gebied, met een stuurgroep van wethouders en

andere manier door het gebied en komen op heel andere plekken

een ambtelijke werkgroep. Dit platform heeft een integraal uitvoe-

dan bestaande wandelpaden, die vooral door bos en heide gaan.

ringsprogramma opgesteld. Dat is niet bedoeld om nieuw beleid te

Het project Landschapsmaïs was er anders nooit gekomen, al is

voeren, maar om alle ideeën bij elkaar te zetten en zo tot één

dat wel een project dat meerwaarde heeft voor heel Nederland, en

totaalvisie te komen.

niet specifiek is voor De Maashorst. Bij het voorstel van de buurt-

De projecten in het Projectenprogramma van de Maashorstboeren

schapsnatuurplannen ging heel veel tijd en kosten zitten in planvor-

kunnen de komende jaren opgepakt worden. Een aantal projecten is

ming en te weinig, nog geen derde, aan daadwerkelijk iets doen in

van belang voor de verbreding van de agrarische bedrijven. Maar je

het terrein, zoals houtwallen onderhouden. Daarvoor is dan niet zo

hebt het wel over veranderingen voor de verre toekomst, over 70

snel financiering te vinden.

tot 80 jaar. Dan is de rol van de landbouw in het gebied kleiner

Voor de toekomst zie ik voor PPO een rol weggelegd om de projec-

geworden. Sommige bedrijven zullen stoppen, andere genereren

ten verder uit te werken. De Maashorstboeren en de ZLTO hebben

andere inkomsten. Het komt wel, maar je moet niet alles in één

daar niet de mensen voor. Ook kan PPO een stuk kennis inbrengen,

keer willen. Je kunt niet zeggen dat je over twintig jaar alles klaar

over hoe je dingen regelt of aanpakt en bij de wandelroutes hoe je

wil hebben. Dan zegt de landbouw terecht: waar zijn jullie mee

een route kunt realiseren. Zij bieden procesbegeleiding aan en een

bezig, er zitten hier levensvatbare bedrijven. Je hebt ook geen

stuk kennisondersteuning.’

Tegelijk rukken omliggende dorpen en steden op. Bovendien trekt
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De ideevorming voor de projecten is natuurlijk een wisselwerking

‘Geweldig toch als onze
Maashorstmaïs landelijk aanslaat?’
Maashorstboeren:

zetten bij een project dat hem aansprak. Dat was echt een flinke

lijk als je ergens binnen wilt komen. Wij zijn ook bij andere activitei-

stap vooruit, omdat het dan concreet wordt.’

ten in Nederland geweest, waarvan PPO zei dat het goed was om
daar ook heen te gaan.’

Er wordt wel gezegd dat landschapsmaïs te weinig specifiek

Van der Aalsvoort: ‘We hebben ook zo veel geleerd dat we nu op

is voor De Maashorst. Boeren in heel Nederland hebben er

eigen benen kunnen staan.’

wat aan.
PPO koos in 2002 jullie gebied uit als pilot voor een

Van den Heuvel: ‘Het is toch juist geweldig als hier een nieuw kort

Wat hebben jullie dan geleerd?

gebiedsproces. Wat vonden jullie daarvan?

maïsras wordt uitgebroed en aanslaat in heel Nederland. Dan kun-

Beide ondernemers wisselen elkaar af in hun antwoorden. ‘Dat je

Van der Aalsvoort: ‘Het was in die tijd best spannend. Onze vereni-

nen we het Maashorstmaïs noemen!’

nooit overhaast aan de slag moet gaan en dat je goede contacten
moet hebben en veel tijd moet steken in de communicatie.’

ging was net opgericht, voor burgers en boeren, omdat we naast
de primaire landbouw een inkomen wilden halen uit agrotoerisme en

Wat vinden jullie van het Projectenprogramma 2004+?

‘Geduld. Het is een circuit van overleggen. Als je ergens een jaar

natuurbeheer. Om daar als jonge vereniging mee aan de slag te

Beide ondernemers beginnen te glunderen, ze denken onmiddellijk

op moet wachten, vinden wij dat verschrikkelijk, maar zo gaat dat.’

gaan is best lastig, daar konden we wel ondersteuning bij gebrui-

aan een van de projecten uit dit programma, Wandelen over boe-

‘PPO heeft ons ook een bepaald vertrouwen gegeven. Dat wij een

ken.’

renland. Net de week ervoor hebben ze om het hele bedrijf van Van

professionele groep zijn en gerust met de borst vooruit mogen

den Heuvel gelopen om te kijken waar het pad het beste kan gaan

lopen.’

De aanpak was wel wat anders dan jullie gewend waren.

lopen. Van den Heuvel is er nog niet helemaal uit: over de camping

Iedereen moest ineens in een workshop over het jaar 2030

of toch liever erlangs? Aan de slag gaan, daar houden ze als boe-

Hoe gaat het nu verder met de projecten?

nadenken.

ren van. Al beseffen ze terdege dat daar een hele tijd van voorbe-

Van der Aalsvoort: ‘We zijn nu druk met twee projecten tot 2006.

Van den Heuvel: ‘Ja, er was wel iemand die het te veel luchtfietserij

reiding aan vooraf gaat. Over het Projectenprogramma zegt Van

We zijn bezig met het jaarplan 2005-2006. Als de twee eerste pro-

vond.’

den Heuvel: ‘Het is erg makkelijk dat PPO alles zo mooi in een rap-

jecten zijn afgehandeld, hebben we weer tijd om nieuwe te starten.

Van der Aalsvoort: ‘Maar dat moet soms ook wel, je moet eerst

port bij elkaar heeft gezet. Met ruim de helft zijn we zeer tevreden,

Als je dan projecten kunt laten zien die goed zijn doorlopen en suc-

PPO bracht de Maashorstboeren precies op het juiste

maar eens proberen van de grond af te komen en dan kun je terug

een kleine helft niet. Dat zijn te grote projecten, zoals co-vergisting,

cesvol afgerond, dan zien de mensen ook dat het loopt. Daar willen

moment de goede ondersteuning. Dankzij de onderzoekers

om te kijken wat je moet doen om daar te komen. Anders waren

of ze gaan te veel in op het proces.’

ze dan ook bij. Zo krijg je een vliegwieleffect.’

kon de nog jonge agrarische natuurvereniging een lijst met

we niet tot al die ideeën gekomen die we nu hebben.’
Heeft het gebiedsproces behalve concrete projecten nog

Tevreden met wat de onderzoekers hebben gedaan?

ideeën presenteren in het Projectenprogramma, vinden
Adrie van der Aalsvoort en Cor van den Heuvel, medeoprich-

Hoe kijken jullie verder aan tegen die workshopdag, waarop

meer opgeleverd?

Van der Aalsvoort: ‘Ja. We hebben op een prettige manier samen-

ters van de vereniging en als bestuurslid actief bij de

je na moest denken over de toekomst?

Van den Heuvel: ‘We hebben ontzettend veel contacten gelegd. Als

gewerkt. Als we nu projecten uit de workshop gaan oppakken, dan

Maashorstboeren. Van der Aalsvoort als voorzitter en Van

Van den Heuvel: ‘Een groot voordeel van die dag is dat je alle partij-

je iets wil weten dan komen we nu via PPO bij LNV of de provincie

moet je PPO ook voorrang geven bij de begeleiding. Zij belonen

den Heuvel als secretaris.

en aan tafel hebt: de gemeente, waterschap, natuurbeschermers.’

terecht. En onze naamsbekendheid is enorm toegenomen. Dat

ons tenslotte ook door hun handen in het vuur te steken om projec-

Van der Aalsvoort: ‘Aan het eind moest iedereen zijn handtekening

levert niet direct wat op, maar het opent wel deuren. Het is makke-

ten gefinancierd te krijgen.’

Interviews met gebiedspartijen

bosbeheer. Alle geïnterviewden schetsen hun ide-

PPO begint de pilot in november en december

aalbeeld van het Maashorstgebied in 2030. Ze

2002 met interviews met twaalf uiteenlopende

vertellen hoe in hun ogen dan de landbouw, recre-

gebiedspartijen, ieder met een eigen belang in

atie, natuur en beleid eruit zouden moeten zien,

het gebied, zoals gemeenten, boeren, provincie,

zonder er bij stil te staan of dat wel mogelijk of

platform toerisme, waterschap en Staats-

haalbaar is.

‘De betrokkenheid van alle partijen is
groot omdat ze eerst geïnterviewd zijn’

4 <> 5

Provincie Noord-Brabant:

‘PPO is serieuze partner in het gebied

die te helpen uitwerken, vond Van Dommelen minder geslaagd. Dat

boeren. Maar bij een project als Buurtschapsnatuurplannen zien ze

ging hem te ver, zeker omdat hij daar geen tijd voor had, maar ook

te veel aandacht voor het opstellen van plannen. Alleen voor het

omdat mensen uit het gebied zelf zo’n idee uit moeten werken. Dat

daadwerkelijk planten van bomen of graven van poelen is subsidie

is niet de taak van de provincie, vinden hij en zijn collega, al was

te vinden. ‘Jammer, dat de meeste projecten uit het

Actieve boeren trekken beleid naar zich toe. Dat zeggen

ces, dat ze vrijwel nergens anders tijd voor hadden.

het wel een goed voornemen van PPO omdat de ideeën daardoor

Projectenprogramma juist zo weinig concreet zijn’, vindt

Hans van Dommelen en Francien Westendorp, werkzaam bij

Van Dommelen heeft de workshop in juni 2003 bezocht, maar meer

minder vrijblijvend zijn. Westendorp: ‘Je kan nooit als overheid zo’n

Westendorp. De provincie ondersteunt het Projectenprogramma

de provincie Noord-Brabant. Juist omdat de

tijd om zich actief met het proces te bemoeien had hij niet. Aan de

regionale boerderij gaan uitwerken. Pas als een boer zegt dat hij er

wel. Ze heeft de lijst bijvoorbeeld integraal overgenomen in het plan

Maashorstboeren van zich lieten horen, dankzij de pilot van

workshop bewaart hij goede herinneringen. ‘Als je zo start, haal je

mee aan de slag wil, kunnen wij ondersteuning bieden.’

voor de reconstructie. Maar door de grote aandacht voor proces-

PPO, heeft de provincie in het reconstructieplan zwaar inge-

mensen even uit hun denkomgeving. Anders denk je al heel snel

Inmiddels hebben de ambtenaren meer tijd, en is het ook de bedoe-

sen en het maken van plannen, blijft het te vaag en zal een organi-

zet op een pilot agrarisch natuurbeheer, de zogenoemde

aan praktische beperkingen. Door uit te gaan van 2030 ben je eer-

ling meer voor het gebied te doen. Van Dommelen is sinds kort

satie als PPO nodig blijven om ze tot uitvoering te brengen, denkt

regionale natuur- en landschapseenheid, waar De Maashorst

der geneigd je eigen beeld bij te stellen. Bovendien brengt het je op

gebiedscoördinator: ‘Nu het reconstructieproces klaar is, is de poli-

ze. Ook waar het gaat om onderzoeksprojecten blijft PPO als trek-

een onderdeel van wordt.

nieuwe ideeën.’ Zo staat het idee van de Maashorstboerderij hem,

tieke keuze weer anders. We gaan ons voortaan juist wel met de

ker onontbeerlijk. ‘Anderen hebben daar te weinig belang bij’, denkt

na twee jaar, nog steeds bij. ‘Ik weet niet meer of het zo heet,

uitvoering van projecten bezig houden.’ De provincie wil dan ook als

Westendorp.

De Maashorst staat dan ook zeer zeker op de kaart bij de provin-

maar boeren werken daar samen om het landschap te onderhou-

het zover is best meedenken over een project. Zij geeft ook aan of

Tegelijkertijd is PPO er wel in geslaagd voet aan de grond te krijgen

cie, verzekeren beide ambtenaren. Alleen waren ze in de tijd dat

den, een soort regionale boerderij. Prachtig toch?’

en waar er subsidie voor te vinden is.

als serieuze partner. Zij zijn het die de Maashorstboeren hebben

PPO actief was in De Maashorst zo druk met het reconstructiepro-

De volgende stap op de workshop, je naam zetten bij projecten om

geholpen hun visie boven tafel te krijgen. Anders was dit vast niet
Concreet project

zo goed gelukt, complimenteren de beide provincieambtenaren.

Essentieel voor de provincie is of een project concreet is, iets wat
de provinciale bestuurders kunnen laten zien. Het opstellen van een
plan is dat niet, een wandelpad over boerenland wel. Daar ligt ook
Drie mogelijke toekomstbeelden

maken, door het landschap kleinschalig en aan-

Deze drie extreme toekomstbeelden moeten

Uit de interviews komen drie zeer uiteenlopende

trekkelijk te maken en veel ruimte te bieden aan

vooral gezien worden als een denkrichting.

toekomstbeelden voor De Maashorst: ‘zakelijke

recreatie. Intensieve landbouw komt niet voor.

Ze helpen bewoners en andere betrokkenen in

landbouw’, ‘landschappelijke landbouw’ en ‘natuur-

De landbouw in het toekomstbeeld natuurlijke

het gebied bij het bedenken van innovatieve pro-

lijke landbouw’. Bij zakelijke landbouw is er alleen

landbouw is volledig ondergeschikt aan de natuur

jecten die knelpunten kunnen oplossen die de rea-

plaats voor primaire landbouw. Voor natuur,

en voert alleen maatregelen uit waar flora en

lisatie van de toekomstbeelden in de weg staan.

recreatie en bewoning moeten de burgers elders

fauna goed bij gedijen. Alleen extensieve vormen

De uitvoering van de projecten moet leiden tot

zijn. Bij landschappelijke landbouw doet de land-

van recreatie passen hierbij om de kwetsbare

een duurzamere landbouw.

bouw er alles aan het de burger naar de zin te

natuur te ontzien.

‘Door je te verplaatsen naar 2030
kom je uit je denkomgeving’

precies de scheidslijn tussen wel of geen subsidie. Westendorp en
Van Dommelen roepen enthousiast dat het project Wandelen over
boerenland zo’n geweldig project is, concreet en met nieuwe elementen erin, omdat het gaat om een pad over eigendom van de

Workshop met gebiedspartijen

de beelden verder uit te werken? Iedere groep

Vertegenwoordigers van diverse partijen uit De

levert een lijst met projectideeën in, waarvan een

Maashorst werken op 25 juni 2003 verder met de

deel aan het eind van de dag op een poster wordt

toekomstbeelden tijdens een workshop, die georga-

gepresenteerd aan alle deelnemers. Uiteindelijk

niseerd is door PPO. Ze verdelen zich over drie

worden acht van de twintig projecten uitgewerkt.

groepjes rondom een toekomstbeeld en discussië-

Iedere deelnemer zet zijn handtekening bij dát pro-

ren met elkaar onder leiding van professionele pro-

ject of die projecten waaraan hij wel bij de uitwer-

cesbegeleiders. Wat staat de realisatie van dit

king ervan wil helpen. Vervolgens krijgt elk project

beeld in de weg, en wat zijn de mogelijkheden om

een trekker toegewezen.

‘De kracht is dat PPO alle partijen bij elkaar heeft gebracht’
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Wethouder gemeente Landerd:

onderaf komt, heeft een project kans van slagen, is zijn vaste over-

beleid van de provincie. Doordat PPO actief was in dit gebied, was

tuiging. Daarvoor is het nodig dat iemand in het gebied zelf aan de

die bereid financiële middelen beschikbaar te stellen voor het pro-

‘Eindelijk ligt er iets concreets’

keukentafel bij de ondernemers adviseert. Eén op één. En zodra

ject Wandelen over boerenland.’

iemand aan de slag wil gaan, volgen er meer. Daarnaast is het
nodig de ‘bijbel’ regelmatig te updaten. Masseren noemt Van Hout

Aanjager

dat. Het gebiedsproces van PPO, de reconstructie, de Stuurgroep

De bewoners van het gebied zijn nog niet klaar. Het zou dan ook

De methode sprak hem zelfs zoveel aan, dat hij hem in zijn werk

Maashorst, waar de betroken gemeenten een plan voor het gebied

mooi zijn als PPO nog steeds de rol van aanjager kan spelen, vindt

als wethouder heeft gebruikt. Voor een economisch plan van de

hebben neergelegd; elk initiatief helpt mee om de betrokkenen

Van Hout, zoals die dat ook doet bij het concrete project

gemeente heeft hij ondernemers gevraagd na te denken waar ze

bewust te maken van de mogelijkheden die ze hebben het gebied

Wandelpaden over boerenland. Ook onderzoek is typisch iets voor

over tien jaar denken te staan.

of hun eigen bedrijf een duurzame toekomst te bieden. Daarbij

PPO, zoals bij de landschapsmaïs, een lage, landschapsvriendelijke

doelt de wethouder op een combinatie van natuur, landbouw en

maïs die toch voldoende voerderwaarde oplevert. Kortom, de rol

recreatie. ‘Het is een groeiproces. Dat zie je bijvoorbeeld aan het

van PPO is nog niet uitgespeeld.

Van Hout is erg te spreken over de aanpak van PPO in de
Maashorst. Vanaf het begin is hij erbij betrokken geweest. Als boer
deed hij mee aan een ander project van PPO en het leek hem een
goed idee als De Maashorst mee zou doen in de nieuwe pilot van

Projectenprogramma

‘Toekomstverkenning van de landbouw in 2030’

staat ook dat het project Landschapsmaïs is

PPO. Hij ziet dat er wat moet gebeuren. De kern van het gebied

Maashorstboeren 2004+

beschreven staat. Hierin komt de aanpak in

begonnen. PPO heeft tot nu toe drie maal een

wordt een prachtig natuurgebied, dat rust krijgt, dus weinig of geen

Een enorme lijst met allemaal projectideeën

twee regio’s aan bod: het Westelijk

nieuwsbrief uitgegeven om de vorderingen aan

fiets- of wandelpaden, hooguit wat begrazing, maar meer niet. De

waar de boeren in het gebied zo mee aan de

Veenweidegebied en De Maashorst. De brochure

partijen in het gebied te laten zien. De eerste

activiteiten kunnen daaromheen plaatsvinden, maar geen intensieve

slag kunnen. Dat is het Projectenprogramma

is in 2004 verschenen. Voor bestellen: zie colofon.

nieuwsbrief, van maart 2004, gaat in op de

landbouwbedrijven. ‘De dynamiek moet er wat uit, maar we moeten

Maashorstboeren 2004+, samengesteld door

wel voorkomen dat het gebied verpaupert’, aldus Van Hout.

reden waarom de onderzoekers voor dit gebied

de Vereniging Maashorstboeren samen met PPO

Nieuwsbrieven

hebben gekozen en hoe de eerste workshop is

en ZLTO. Veel van de projecten kunnen de boe-

Met de pilot in De Maashorst kunnen de boeren

verlopen. De derde nieuwsbrief, verschenen in

Betrokkenheid groot

ren samen met andere gebiedspartijen uitvoe-

laten zien dat ze echt iets willen doen in het

januari 2005, vermeldt de start van het project

Op de workshop in juni 2003 was Van Hout van de partij. Hij pre-

ren. De projecten zijn nauwkeurig uitgewerkt,

gebied. Daarom is Adrie van der Aalsvoort,

Wandelroute en beschrijft de doelstelling van het

senteerde een van de drie toekomstbeelden. Het viel hem op dat er

zodat de beschrijving als basis kan dienen voor

voorzitter van de Maashorstboeren, zo blij dat

project Buurtschapsnatuurplannen.

zoveel mensen vanuit verschillende organisaties aanwezig waren.

bijvoorbeeld een financieringsaanvraag. Naast

PPO hun gebied heeft uitgekozen, zo vertelt hij

De nieuwsbrieven zijn verspreid onder boeren,

En hun betrokkenheid was groot. ‘Dat komt natuurlijk doordat PPO

een aantal projecten dat ingaat op het proces

in de tweede nieuwsbrief Nieuwe landbouw in

beleidsmakers en andere belangstellenden.

die mensen eerst allemaal geïnterviewd heeft. Als ze van tevoren

en de communicatie, zijn er een groot aantal uit-

het Maashorstgebied, van juni 2004. Hierin

alleen met een paar deskundigen bij elkaar waren gekomen om de

voeringsprojecten beschreven. Er zijn er die

workshop voor te bereiden, was de opkomst vast niet zo hoog

betrekking hebben op natuur & landschap, zoals

geweest.’

de buurtschapsnatuurplannen. Er zijn er die zich

Van Hout had een zeer voldaan gevoel na afloop van de workshop.

richten op recreatie en toerisme, zoals het wan-

Hijzelf voelde zich niet geroepen zijn naam aan een project te ver-

delpad over boerenland. Daarnaast komen aan

binden, maar zag dat anderen dat wel deden. Het voldeed in ieder

bod: agrarische productie, water, wonen, keten

Nooit had Egbert van Hout, wethouder ruimtelijke ordening

geval als aanzet tot het Projectenprogramma Maashorstboeren

en samenwerking.

in Landerd en agrariër in het gebied, verwacht dat het echt

2004+. De ‘bijbel voor het Maashorstgebied’, zoals Van Hout deze

zou lukken om een toekomstbeeld voor het jaar 2030 te

lijst met uitgewerkte projectideeën noemt. ‘Eindelijk ligt er iets con-

Brochure vernieuwing van verbreding

schetsen. ‘Ik dacht nog, goh wat een futuristisch gedoe,

creets. Er lagen al jaren ontwikkelingsplannen voor dit gebied. Nu

Hoe start je nu een gebiedsproces, wat voor

2030 is zo ver weg, daar kunnen mensen geen beeld van

kunnen we echt aan de gang. Al ben ik realistisch genoeg om te

partijen betrek je erbij en hoe kom je tot toe-

geven.’ Nu weet de wethouder dat uitgaan van de toekomst

weten dat de projecten nog wel uitgevoerd moeten worden. Beleid

komstbeelden en concrete projecten die gedra-

een heel goede manier is om het denkproces te starten.

maken is pas het begin’, weet de wethouder.

gen worden door die partijen? Dat is terug te

‘Ons buitengebied heeft meer te bieden dan veehouderij of

vinden in de brochure ‘Vernieuwing van verbre-

groenteteelt. Doordat mensen nadenken over 2030, hoor je

Waar nu behoefte aan is, benadrukt Van Hout, zijn individuele onder-

wat er leeft in het gebied.’

nemers, gebiedseigenaren of andere betrokkenen die met een
bepaald project aan de slag gaan. Want pas als het initiatief van
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ding’, waarin de eerste fase van project

‘Zonder PPO was er hooguit één concreet idee gekomen’

Streekmanager voor de reconstructie Peel & Maas:

‘Commerciële projecten nodig’
doet dat niet, in zijn ogen. Ook wandelpaden over boerenland doet
dat volgens hem niet, al is het een waardevol project. Boeren houden er misschien nog wat aan over, maar het zal nooit de klapper
worden waardoor ze wel goed gaan verdienen. Geen van de projecten uit het Projectenprogramma doet dat. Het gros levert een eind-

Colofon
Algemene projectinformatie
Het project ‘Toekomstverkenning van de landbouw in 2030’ is onderdeel van het
onderzoeksprogramma Multifunctionele bedrijfssystemen, dat wordt gefinancierd
door het Ministerie van LNV. De resultaten van dat project moeten bijdragen aan de
doelstelling van het ministerie om in 2030 een duurzame landbouw in Nederland te
hebben. Dit betekent dat ecologische, economische en sociaal-maatschappelijke
aspecten in evenwicht zijn.
Door te werken met toekomstbeelden voor 2030 wordt de kloof tussen de
gewenste en huidige landbouw snel zichtbaar. Om de kloof te dichten zijn
vernieuwingen nodig, zowel technologische als organisatorische en bestuurlijke.
Deze knelpunten kunnen in concrete projecten worden opgepakt. Het ene project is
wat innovatiever dan het andere. Ze kunnen niet allemaal tegelijk worden opgepakt
en ook niet te ver van de huidige praktijk afstaan. Stapje voor stapje komt een
duurzame landbouw tot stand. Meer informatie over het project, de brochures en
nieuwsbrieven kunt u vinden op www.syscope.nl onder ‘Multifunctioneel-Toekomst’.

die wat wil. Daar mankeert het nog aan.’
Beweging in gebied
Toch zegt hij niet dat PPO het verkeerd heeft gedaan. Helemaal
niet. Zeker in De Maashorst, een complex gebied waar veel partijen
belangen hebben, is het goed om die partijen bij elkaar te brengen.
Dat is een van de manieren om beweging in een gebied te krijgen
Waar is dat project waar de boeren geld mee kunnen verdie-

en dat is de kracht geweest van PPO, stelt Goossens. Zij hebben

nen? Met deze zin geeft Twan Goossens, sinds november

de rol van procesbegeleider op zich genomen en een positieve

2004 streekmanager Peel & Maas, heel direct zijn commen-

sfeer weten te creëren. Dat lukt ook omdat het onderzoeksinstituut

taar op wat PPO in De Maashorst heeft gedaan.

als onderdeel van Wageningen UR toch aanzien geniet. Alleen, of

Landschapsmaïs
Fietsers en wandelaars kunnen door metershoge maïs niet altijd
volop genieten van het mooie boerenlandschap. Ook belemmert die
hoge maïs het uitzicht op de weg, wat de kans op verkeersongelukken vergroot. Daarom doen de Maashorstboeren mee met het project Landschapsmaïs, waarin PPO probeert een korter ras van maxi-

rapport op, waar verder niets mee gebeurt, zo luidt de mening van
Goossens. ‘Ik ben nog steeds op zoek naar die ene ondernemer

‘Dan hebben we
straks echte
Maashorstmaïs’
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maal 1,75 meter te ontwikkelen, maar die wel een goede landbouwkundige waarde heeft: een zeer hoge voederwaarde en een kort
groeiseizoen. In 2004 en in 2005 is een demoveld aangelegd met
vier korte snijmaïsrassen, twee suikermaïsrassen en twee rassen met
de gebruikelijke lengte van de Rassenlijst. De eerste resultaten laten
zien dat de korte snijmaïsrassen nog te lang zijn en dat de voederwaarde vergelijkbaar is met de rassen van de Rassenlijst. Voor een
landschappelijk en landbouwkundig goed ras is specifieke veredeling

© 2005 Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Alle rechten voorbehouden. Niets uit
deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

op lengte en hoge voederwaarde nodig. In 2005 werkt PPO hier aan
verder met acht veredelingsbedrijven, onder andere in een proef in
het Maashorstgebied.

zo’n aanpak werkt is nu nog niet te zeggen. Het is toch toeval of
Het is niet het eerste en ook niet het enige wat hij zegt over de rol

iemand na jaren zegt dat hij met iets begonnen is, omdat hij door

van PPO. Maar het geeft wel precies de kern van zijn filosofie weer.

een lijst met projectideeën op het spoor is gezet. Dat kan gebeu-

Wandelroute Maashorst

Wil je een gebied als De Maashorst vooruit helpen, dan moet je zor-

ren, maar meestal weet je niet wat je teweegbrengt, vindt de

Niet alleen wandelen door de natuur, maar ook

gen dat ondernemers met de beperkingen die het gebied heeft

streekmanager. Het voordeel van PPO is wel dat zij zo’n gebieds-

dwars over boerenland. Dat hebben de boeren in

toch overeind blijven. Dan moeten zij aan de slag met projecten die

proces op meer plekken in Nederland kunnen begeleiden en coa-

De Maashorst voor ogen. Ze zetten met elkaar

de kiem van commercieel succes in zich dragen. Landschapsmaïs

chen. Zij zijn dan in staat aan te geven wat wel werkt en wat niet.

een wandelpad uit over hun eigen land. Met het
project Wandelroute over boerenland leggen ze
korte rondjes aan door vijf buurtschappen die met

Buurtschapsnatuurplannen

sen van individuele ondernemers. De meerwaarde

begin 2005 besloten voorlopig er niet verder

Vanuit het toekomstbeeld Natuurlijke landbouw

van buurtschapsnatuurplannen is dat de grondei-

mee te gaan. Het bestuurlijk platform wilde niet

zijn betrokkenen op het idee gekomen voor buurt-

genaren samen een gedetailleerd en onderbouwd

nog meer nieuwe plannen voor hun gebied, maar

schapsnatuurplannen. Door het opstellen van een

plan opstellen waarin zij de aanleg en beheer tot

wel eens echt ‘de schop in de grond’ steken. Dat

natuurplan voor een hele buurt kan een samen-

op kavelniveau beschrijven.

kan wel met de andere activiteiten in het gebied.

hangend ecologisch netwerk ontstaan. Tegelijk is

Hoewel dit idee is uitgewerkt en opgenomen in

het mogelijk om rekening te houden met de wen-

het Projectenprogramma Maashorstboeren is

elkaar worden verbonden zodat één lange wandelroute ontstaat. Het streven is dat de boeren die
hun land openstellen daarvoor een structurele vergoeding ontvangen. Daarnaast proberen ze door
bijvoorbeeld het verkopen van producten of aanbieden van bed & breakfast extra inkomsten te
genereren.

‘Er is bij het project Buurtschapsnatuurplannen te weinig
aandacht voor het daadwerkelijk planten van bomen’

‘Een geweldig project met nieuwe elementen erin’
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