Burgers op boerenland
Nederlanders hebben steeds meer behoefte aan recreëren in een
rustige omgeving. Zo is de vraag naar wandelpaden op het platteland
groot. Het aanbod van wandelpaden op boerenland blijft echter achter bij de vraag. Bij agrariërs heerst kennelijk nog terughoudendheid.

P

raktijkonderzoek Veehouderij (PV)
en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) hebben in 2002 een studie
gedaan naar knelpunten omtrent openstelling van agrarische gronden. Als het
gaat om openstelling van agrarische
gronden is er sprake van veel onduidelijkheid en onzekerheid bij de agrariërs. Zijn
wandelpaden op agrarische bedrijven
wel mogelijk en zo ja, kan dit zonder het
schaden van de belangen van de agrariër?
De studie van het PV en PPO heeft aan de
hand van een twee enquêtes en een workshop geprobeerd hier antwoorden op te
vinden. De enquêtes werden gehouden
onder agrariërs uit praktijknetwerken
Behoefte aan recreëren op het platteland
neemt toe

Bioveem, Koeien en Kansen en Natuur
breed van PV en PPO (52 agrariërs) en
deelnemers aan de Subsidieregeling Netwerk Landelijke Wandelpaden (45 agrariërs).

Vragen?

Wandelaars op boerenland: niet iets om bang voor te zijn

Maarten
Kommers

Voor vragen over dit artikel kunt u aanstaande maandag tussen 12.00 en 13.00 uur
telefonisch contact opnemen met de auteur(s) door te bellen naar : 0320-293211.

Subsidieregeling
De belangrijkste redenen waarom agrariërs hun land hebben opengesteld of onder welke voorwaarden ze dit zouden
doen zijn:
– financiële vergoedingen (30 procent);
– verbetering van het imago van de sector (20 procent);
– de wens tot verbreding van de bedrijfsvoering (16 procent).
De resultaten van de enquêtes laten ook
zien dat de problemen die met openstelling gepaard (kunnen) gaan te maken
hebben met:
– verstoring van vee en beschadiging van
gewas;
– vervuiling van het land en overlast
door wandelaars;
– administratieve afhandeling;
– beperking van privacy;
– een onduidelijke aansprakelijkheidsregeling.
Toch blijkt ook dat een groot deel (19 procent) van de agrariërs dat zijn land heeft
opengesteld geen problemen ervaart.
Van de agrariërs die hun land niet hebben
opengesteld denkt slechts 3 procent geen
problemen tegen te komen als zij hun
land zouden openstellen. Het overgrote
deel van de agrariërs die hun land niet
hebben opengesteld (83 procent) is niet
bekend met de subsidieregeling en het
Wandelplatform-LAW dat de uitvoering
van deze regeling coördineert.
De overlast door wandelaars en verstoring van vee wordt door veel deelnemers
aan de subsidieregeling opgelost door
goede directe of indirecte communicatie

met wandelaars (rechtstreeks aanspreken of het plaatsen van borden).
Problemen die agrariërs zelf niet in de
hand hebben, zoals de financiële afhandeling en administratie, zijn voor een
groot deel (86 procent) van de deelnemers
aan de subsidieregeling niet onoverkomelijk gezien het feit dat 86 procent van
hen het land weer zouden openstellen als
hun dat gevraagd zou worden.

Boeren beter informeren
Agrariërs zijn best bereid hun land open
te stellen voor wandelaars. Hierbij zijn
het imago van de sector, de financiële vergoedingen en het verbreden van de bedrijfsvoering de belangrijkste overwegingen. De problemen die opengestelde
bedrijven tegenkomen lijken niet onoverkomelijk omdat de meeste agrariërs
hun land weer zouden openstellen als zij
voor de keus zouden staan. Het overgrote
deel van de agrariërs is echter niet of nauwelijks bekend met de mogelijkheden
van openstelling van zijn land.
Vervolgonderzoek zal zich daarom toespitsen op het overzichtelijk samenstellen van informatie voor boeren betreffende dit thema.
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