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VOORWOORD

Eastermar's Lânsdouwe:
brug
tussen verschillende denkwerelden

De wereld waarin wij leven is, zowel letterlijk als figuurlijk, altijd in beweging. Ons
gedrag en beleid passen we naar onze behoeften aan de veranderende omgeving
aan. Met name de inrichting van ons platteland heeft zich altijd aan de behoeften
van de mens aan moeten passen.
Voedseloverschotten, vermesting en verzuring, mede als gevolg van voorgaand
beleid, nopen tot een nieuwe koersbepaling voor landelijke gebieden. De toenemen
de aandacht voor milieu, landschap en natuur, samen met de besteding van meer
vrije tijd van de mens, heeft aan de inrichting van de groene ruimte een verbredend
karakter gegeven. Op zich is deze accentverschuiving niets bijzonders, ware het niet
dat dit gepaard gaat met een groot scala aan regelgeving van onze overheden.
Regelgeving op het gebied van landbouw, milieu, ruimtelijke ordening, natuur en
landschap is massaal, vaak onduidelijk en soms zelfs tegenstrijdig. Boeren, de be
langrijkste gebruikers van de groene ruimte, kunnen hier in grote delen van het
land niet mee uit de voeten. Er blijkt een enorme kloof in denkwereld en benade
ring tussen overheden en verschillende groeperingen op lokaal niveau.
Wij als Vereniging Eastermar's Lânsdouwe spannen ons in om 'beleid van
onderop' te ontwikkelen. Daarbij gaan wij uit van de specifieke eigenschappen van
ons gebied en van de opvattingen en de bereidheid van de boeren die er werken
en leven. Wij willen geen beleid voor landbouw, milieu, ruimtelijke ordening,
natuur en landschap apart, maar een geïntegreerd beheer van de groene ruimte.
Deze aanpak sluit beter aan bij de dagelijkse praktijk op de agrarische bedrijven en
bij hetgeen leeft in het gebied. Wij kiezen voor een breed gedragen beleid dat recht
doet aan het belang van de landbouw en de instandhouding van natuur, landschap
en milieu. Boeren behoren daarbij dan eveneens een volwaardige beloning te
krijgen voor de extra inspanningen die zij verrichten voor de instandhouding van
natuur en landschap. Met deze aanpak is, naar mijn volle overtuiging, de leef
baarheid en de aantrekkelijkheid van het platteland beter gewaarborgd.
Het succes van onze inspanningen en de uitstraling ervan naar andere gebieden
wordt voor een belangrijk deel bepaald door de bereidheid van overheden om
initiatieven van de basis te ondersteunen en te versterken. Ook is een actieve steun
van de regionale en centrale landbouworganisaties noodzakelijk. Hiervoor is het
belangrijk dat de kloof tussen verschillende benaderingen wordt gedicht. Hopelijk
zal 'Bruggen Bouwen' een bijdrage leveren aan de eenwording van de verschillen
de denkrichtingen.
F. Benedictus
(voorzitter Vereniging Eastermar's Lânsdouwe)

SAMENVATTING

Deze publikatie is gebaseerd op een onderzoek dat voorjaar 1993 door de vakgroep
Rurale Sociologie van de Landbouwuniversiteit Wageningen werd uitgevoerd. Het
onderzoek werd verricht in opdracht van de Vereniging Eastermar's Lânsdouwe
(VEL), een vereniging van boeren en grondgebruikers die het beheer van milieu,
natuur en landschap tot integraal onderdeel van de landbouwontwikkeling in haar
werkgebied wil maken. De onderzoeksresultaten dienden in eerste instantie als
basis voor het Voorbeeldplan 'It Lânjuwiel'. In dit plan, dat februari 1994 het licht
zag, zet de VEL haar doelstellingen en plannen voor de eerstkomende jaren uiteen.
'Bruggen Bouwen' is bedoeld als aanvulling op het Voorbeeldplan. Het gaat
nader in op de achtergronden en uitgangspunten van de VEL, de mogelijkheden
en beperkingen van haar integrale aanpak en de randvoorwaarden voor het verder
uitbouwen ervan.
'Bruggen bouwen' beschrijft een werkwijze om de integratie van functies in het
landelijk gebied geleidelijk te ontwikkelen en ondersteunen. Kern van deze 'ont
wikkelingsgerichte' werkwijze is dat de landbouw stapsgewijs met andere functies
wordt verweven in aansluiting op het draagvlak in de streek. Zo wordt een ontwik
kelingsproces in gang gezet, waarbij verschillende functies op het platteland elkaar
versterken en in onderlinge samenhang resulteren in nieuwe ontwikkelingsper
spectieven voor de regio.
Een eerste stap naar de integratie van functies is een duurzame agrarische bedrijfs
voering in bedrijfseconomisch én milieutechnisch opzicht. Op bedrijven zijn kansen
nodig om bedrijf scontinuïteit te verzekeren, maar ook om op passende wijze in te
spelen op de milieueisen van overheidswege. Een volgende stap is het behoud en
de versterking van natuur en landschap in de streek. Door vormen van natuur- en
landschapsbeheer met de bedrijfsvoering te verweven kan dit tevens bijdragen aan
het versterken van de economische basis van agrarische bedrijven. Natuur en
landschap dienen op hun beurt als basis voor de ontwikkeling van andere functies
als kleinschalige recreatie en toerisme. De opbrengsten hiervan vloeien weer terug
naar de streek, via agrarische ondernemers die met 'recreatie bij de boer' begin
nen of andere plaatselijke ondernemers. Op langere termijn vergroten recreatie en
toerisme de kansen voor afzet van Streekprodukten. Een integrale aanpak kan zo
garant staan voor een duurzame agrarische ontwikkeling, behoud van het karakte
ristieke landschap en de streekeigen natuur en de leefbaarheid van de streek.
Voor de verschillende onderdelen van het integraal beheer van Eastermar's Lâns
douwe worden in het boekje concrete suggesties voor activiteitenprogramma's
gedaan. Centraal staat steeds hoe met een aanpak op gebiedsniveau kansen voor
de integratie van functies kunnen worden gecreëerd. Gezien de verscheidenheid
aan bedrijfsstijlen in de landbouw, zijn hiervoor uiteenlopende aanknopingspunten
en perspectieven. Er is geen standaardpakket van maatregelen mogelijk, de integra
tie van functies vraagt om 'maatwerk'.
Onder de bedrijfshoofden in de Lânsdouwe bestaat zowel draagvlak voor verdere
specialisatie en uitbreiding van de melkveehouderij als voor verbreding van de
agrarische bedrijfsvoering. Het is zaak een duidelijke koers voor de ontwikkeling
van de streek uit te zetten, die ruimte laat voor beide ontwikkelingsrichtingen. Voor
een deel van de bedrijven kunnen natuur- en landschapsbeheer, agrarische recreatie

en andere verbredingsopties tot reële mogelijkheid voor bedrijfsontwikkeling
worden uitgewerkt. Voor andere bedrijven blijft ruimte voor verdere specialisatie
en uitbreiding van de melkveehouderij nodig. Daarnaast kan een gericht voorwaardescheppend beleid op gebiedsniveau de kansen voor verbreding op de bedrijven
vergroten. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het behoud van voldoende
grond en arbeid in de streek, verbetering van de produktie-omstandigheden (ver
kaveling) en ruimte voor passende milieumaatregelen. Deze factoren zorgen op
bedrijfsniveau vaak voor knelpunten die verbreding van het landbouwbedrijf in de
weg staan.
De integratie met milieu-, natuur- en landschapsbeheer en bepaalde vormen van
recreatie vraagt steeds om een vergelijkbare gebiedsaanpak in aansluiting op de
kansen en het draagvlak op bedrijven. Aan de hand van de mineralenproblematiek
schetsen we een effectieve milieuaanpak die het doel - het terugdringen van
mineralenverliezen tot aanvaardbare proporties- centraal stelt en een zekere flexibi
liteit mogelijk maakt bij de uitwerking in concrete maatregelen en bedrijfsaanpassingen. Zo kunnen onnodig kostbare milieuinvesteringen worden vermeden en
zijn oplossingen mogelijk die passen bij het karakteristieke landschap. De uiteenlo
pende kansen voor verweving met natuur en landschap op bedrijven kunnen benut
worden door een breed aanbod van mogelijkheden voor natuur- en landschapsbe
heer tegen vergoedingen uit te werken. Individuele bedrijven kunnen hieruit een
keuze maken in aansluiting op de mogelijkheden die men zelf op het bedrijf ziet.
Bij de verschillende onderdelen van het integraal beheer is steeds een belangrijke
rol voor de VEL als vereniging van boeren en grondgebruikers weggelegd. De
mogelijke bijdrage van de VEL is in eerste instantie initiërend en stimulerend.
Vanuit de streek kan de VEL ideeën voor activiteitenprogramma's aandragen,
randvoorwaarden aangeven, suggesties voor het oplossen van knelpunten doen en
nieuwe kansen voor integratie opsporen. Daarnaast kan de VEL op bepaalde
punten een rol spelen bij de uitvoering van onderdelen van beleid. De integrale
aanpak is echter geenszins een zaak van de VEL alleen. Op tal van punten is het
voor het slagen van de aanpak zaak om 'bruggen te bouwen' tussen de landbouw
en andere partijen. Vooral van overheden en instanties wordt een actieve bijdrage
gevraagd. Op tal van punten is bijstelling van bestaande beleidskaders en onder
steuning met kennis, onderzoek, financiële middelen en adequate beleidsinstrumen
ten nodig. Ook voor andere belanghebbenden in de streek is een bijdrage bij de
uitvoering van activiteitenprogramma's mogelijk. Tenslotte in het ook in meer
brede zin zaak 'bruggen te bouwen' naar de samenleving., Op langere termijn
kunnen zo nieuwe inkomsten voor de integrale ontwikkeling van functies worden
aangeboord, bijvoorbeeld door gericht in te spelen op de deelmarkt voor milieu- en
natuurvriendelijke produkten.

1 INLEIDING

'Boeren op de bres voor de natuur', 'Eastermar verheven tot proeftuin voor samenhan
gend milieubeleid', 'De victorie begint in Oostermeer'. Het is slechts een greep uit de

koppen in kranten en landbouwbladen na de oprichtingsvergadering van de
Vereniging Eastermar's Lânsdouwe (VEL) in maart 1992. Een opmerkelijke gebeur
tenis, want voor het eerst in Nederland richtte een groep boeren en grondgebrui
kers een vereniging op om de landbouw in de eigen streek te verweven met het
beheer van de streekeigen natuur en het karakteristieke landschap. De reacties
waren in het algemeen lovend. Vooral het feit dat boeren zelf het voortouw namen
in het beheer van milieu, natuur en landschap werd in brede kring met applaus
ontvangen. Toch werden ook de nodige vraagtekens bij het initiatief gezet. Kan een
vereniging van boeren zo'n ambitieuze doelstelling wel waarmaken? Vooral vanuit
de landbouw zelf werd nogal afwachtend en argwanend naar het initiatief gekeken.
Was dit wel in het belang van de landbouw, die toch voor alles het voortbrengen
van agrarische produkten tot functie heeft?
Sinds die oprichtingsvergadering is er veel gebeurd, haast te veel om op te noemen.
Zeker is dat het initiatief in Eastermar niet is mislukt. Integendeel, de VEL is uitge
groeid tot een voorbeeld waaraan menig boer, belangenbehartiger, beleidmaker,
bestuurder en niet te vergeten wetenschapper zich spiegelt. In de ruim twee jaar
van haar bestaan is 'Lânsdouwe' (een Fries woord dat zoveel betekent als land
schap of leefomgeving) een eigen leven gaan leiden. De vereniging is niet meer weg
te denken uit de Nederlandse landbouw, niet in de laatste plaats omdat ze met haar
vernieuwende aanpak een belangrijke brugfunctie heeft vervuld tussen verschil
lende denkwerelden betreffende de ontwikkeling van het landelijk gebied. Inmid
dels is een groot aantal concrete activiteiten in gang gezet en voor de komende
periode is een meerjarige planning van activiteitenprogramma's opgesteld. Een
belangrijke stimulans voor de VEL was dat ze door het Ministerie van VROM werd
uitverkoren om haar ideeën over integraal beheer nader uit te werken tot een
Voorbeeldplan. Na uitgebreide inspraak door de leden (56 grondgebruikers, waarvan
30 voltijdsbedrijven), streekbewoners, betrokken overheden en andere relevante in
stanties, werd dit Voorbeeldplan in februari 1994 onder de titel 'It Lânjuwiel'
uitgebracht.
1.1 Doel van deze publikatie
In deze publikatie worden een aantal zaken betreffende de Vereniging Eastermar's
Lânsdouwe en haar integrale aanpak van landbouw, milieu, natuur en landschap
op een rijtje gezet. Als basis hiervoor dient een onderzoek dat voorjaar 1993 door
de vakgroep Rurale Sociologie van de Landbouwuniversiteit Wageningen in
opdracht van de VEL werd uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werd met alle
bestuursleden van de VEL en nagenoeg elke voltijdslandbouwer in de Lânsdouwe
een uitgebreid interview gehouden over de mogelijkheden om op het eigen bedrijf
en in de Lânsdouwe als geheel de landbouw met het beheer van natuur, landschap
en milieu te integreren. De resultaten van dit onderzoek dienden in eerste instantie
als bouwstenen voor het opstellen van het Voorbeeldplan door het bestuur van de
VEL. Het onderzoeksmateriaal bevat daarnaast nog een schat aan interessante gege-
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vens, die in het kader van het Voorbeeldplan slechts ten dele aan de orde kon
komen. Om deze reden werd in overleg met het bestuur van de VEL besloten tot
deze afzonderlijke publikatie.
Het is niet de bedoeling van dit boekje om een compleet beeld te schetsen van de
veelheid aan activiteiten die de VEL sinds haar oprichting in gang heeft gezet. De
geïnteresseerde lezer verwijzen we daarvoor naar het Voorbeeldplan, waarin de
VEL haar plannen voor de eerstkomende jaren overzichtelijk uiteen heeft gezet, en
naar de landelijke en Friese landbouwpers, waarin geregeld over de voortgang
wordt bericht. Deze publikatie is uitdrukkelijk bedoeld als aanvulling op en naast
het Voorbeeldplan. Ook al worden op tal van plaatsen in de tekst concrete activitei
ten van de VEL als illustratie beschreven, in grote lijnen is voor een meer algemene
invalshoek gekozen. Kwesties als de achtergronden, uitgangspunten, mogelijkheden,
beperkingen en randvoorwaarden van een integrale aanpak zoals die in de Lânsdouwe wordt toegepast staan in deze publikatie centraal. Er zijn verschillende
overwegingen om voor een dergelijke invalshoek te kiezen.
Verschillende doelgroepen

Een eerste belangrijke overweging is dat het Voorbeeldplan in feite een momentop
name is en het startpunt vormt van een veel langduriger ontwikkelingsproces in het
landelijk gebied rond Eastermar. Met de activiteitenprogramma's die in het kader
van het Voorbeeldplan zijn opgestart is weliswaar een eerste belangrijke stap naar
een integraal beheer gezet, tegelijkertijd zijn er een groot aantal vragen over in de
toekomst te nemen verdere stappen. In deze publikatie richten we ons vooral op
het lange termijn ontwikkelingsproces naar een integratie van landbouw, milieu,
natuur en landschap. In eerste instantie wordt vooral ingegaan op de potenties van
de aanpak van de VEL. Juist door voort te bouwen op resultaten van de nu gezette
eerste stappen kunnen in de toekomst nieuwe economische perspectieven voor de
streek worden ontwikkeld, zo zal worden betoogd. We zullen ingaan op uitgangs
punten die hierbij van belang zijn, belemmeringen die kunnen optreden en rand
voorwaarden waarvan rekenschap moet worden gegeven. Ook de wijze waarop
overheden, betrokken instanties en de georganiseerde landbouw ruimte en onder
steuning kunnen geven aan een dergelijk ontwikkelingsproces komt uitgebreid aan
de orde. We hopen met dit boekje de leden en het bestuur van de VEL, maar ook bij
het initiatief betrokken beleidmakers en bestuurders, concrete handvatten en suggesties
te bieden voor het uitvoeren en verder uitbouwen van de integrale aanpak in de
Lânsdouwe.
Een andere overweging is dat het initiatief van de VEL inmiddels al lang niet meer
alleen staat. Uit een inventarisatie eind 1993 bleek dat elders in Nederland zeker 25
vergelijkbare samenwerkingsverbanden van boeren en tuinders voor de integratie
van landbouw, milieu, natuur en landschap actief waren (zie Hees, Renting & De
Rooij 1993 en 1994). Inmiddels is dit aantal toegenomen tot naar schatting 40 à 50
initiatieven, in verschillende stadia van ontwikkeling. In vrijwel alle gevallen vormt
het onder eigen verantwoordelijkheid uitvoeren van taken rond het beheer van
milieu, natuur en landschap een centraal aandachtspunt. Het blijkt dat de VEL bij
de oprichting van verscheidene organisaties een rol als inspiratiebron en voorbeeld
heeft vervuld. In het bijzonder moeten hier de Vereniging voor Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer (VANLA) in het aan Eastermar grenzende Achtkarspelen en
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het initiatief Duorsume Feehâlders Greidhoeke (DFG) in het westen van Friesland
worden genoemd.
De ervaringen van de VEL kunnen voor andere initiatieven een bruikbare bron van
kennis en informatie vormen. Bij voorbaat moet worden benadrukt dat de aanpak
van de VEL geenszins een 'blauwdruk' is voor een zinvolle aanpak op andere
plaatsen. Bij de organisatie en werkwijze zal steeds moeten worden ingespeeld en
aangesloten op de specifieke, regionale omstandigheden. Desondanks ligt het voor
de hand dat men elders met vergelijkbare problemen en vragen worstelt als de VEL
doet en heeft gedaan. We hopen dat dit boekje handvatten en aanknopingspunten
biedt voor organisaties van boeren en tuinders elders in het land, die werken aan een
vernieuwde relatie tussen landbouw en andere functies op het platteland. Omge
keerd kunnen ervaringen van andere initiatieven bruikbare ideeën en inzichten
opleveren voor het verder uitbouwen van de aanpak van de VEL. Op verschillende
plaatsen in de tekst worden daartoe initiatieven elders in de vorm van kaders
behandeld. Deze publikatie is ook bedoeld voor landbouworganisaties op regionaal
en nationaal niveau. Zoals al werd aangestipt is him opstelling tegenover lokale
initiatieven van boeren vaak nog terughoudend en soms zelfs afwijzend. Uit deze
publikatie zal niet alleen blijken dat de initiatieven grote potenties voor de toekomst
van het landelijk gebied in zich dragen, maar tevens dat actieve ondersteuning door
de georganiseerde landbouw een belangrijke stimulans kan zijn voor het benutten
van deze mogelijkheden.
Een laatste belangrijke overweging is dat in het provinciaal en landelijk beleid
recentelijk steeds meer wordt aangesloten en ingespeeld op initiatieven als de VEL.
In recente beleidsdocumenten als het Streekplan Friesland (Provincie Friesland
1994), Sturing op Maat (LNV 1994), De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
(VROM 1990) en het Structuurschema Groene Ruimte (LNV & VROM 1993) wordt
nieuwe ruimte geboden aan initiatieven vanuit de basis en een lokale uitwerking
van algemeen geldende beleidsvoornemens en -doelstellingen. Er is ontegenzegge
lijk sprake van een tendens in het beleid naar meer ruimte voor vormen van lokale
zelfregulering. Tegelijkertijd zijn echter nog veel juridische en bestuurlijke vragen
onbeantwoord, waardoor onvoldoende handen en voeten kan worden gegeven aan
de wijze waarop lokale initiatieven hierbij kunnen worden ingeschakeld. De aanpak
van de VEL is één van de meest uitgekristalliseerde initiatieven in deze richting en
haar aanpak biedt een aantal waardevolle ideeën over de wijze waarop lokale
regelgeving tot stand kan komen en nieuwe verhoudingen tussen overheden en de
agrarische sector vorm kunnen krijgen. We hopen dat deze publikatie beleidmakers,
bestuurders en politici bruikbare suggesties en inzichten biedt om de nieuwe koers
richting lokale zelfregulering meer handen en voeten te geven.
In het vervolg van dit inleidende hoofdstuk geven we een algemene beschrijving
van de landbouw, natuur en het landschap in de Lânsdouwe. Tevens wordt
ingegaan op de achtergronden van de oprichting van de VEL als vereniging van
boeren en grondgebruikers, haar doelstellingen, uitgangspunten en werkwijze. In
hoofdstuk 2 worden vervolgens de hoofdlijnen van een nadere uitwerking van de
aanpak van de VEL geschetst, waarmee vanuit een lange termijn-perspectief naar
de integratie van landbouw, milieu, natuur en landschap kan worden toegewerkt.
Dit hoofdstuk is meer theoretisch van aard en vormt als het ware de sleutel tot de
resterende hoofdstukken. Daarin wordt steeds aan de hand van concrete voorbeel
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den ingegaan op verschillende onderdelen en aspecten van het integraal beheer in
de Lânsdouwe.
1.2 Eastermar's Lânsdouwe in vogelvlucht
De Eastermar's Lânsdouwe ligt in het noordoosten van de provincie Friesland
boven de stad Drachten (zie figuur 1.1). Het overgrote deel van het gebied, dat
ongeveer 2.000 hectare beslaat, valt bestuurlijk onder de gemeente Tytsjerksteradiel.
We vinden er de dorpen It Heechsân (Hoogzand), Eastermar (Oostermeer) en It
Wytfean (Witveen).
Figuur 1.1 Ligging van Eastermar's Lânsdouwe

De Lânsdouwe kenmerkt zich door een schakering van uiteenlopende landschapsty
pes. In het westen wordt de Lânsdouwe begrensd door het merengebied van het
Burgumermar en De Leijen. Langs de meeroevers vinden we een strook open
graslanden, het karakteristieke beeld van Friesland zoals velen dat kennen. Wie
verder het gebied intrekt begrijpt waarom dit stukje Friesland bekend staat als de
Wouden. Een dicht netwerk van elzensingels en houtwallen rond de percelen geeft
het gebied een besloten en bijna knus karakter. De tegenstelling met het open en
weidse karakter van overige delen van Friesland kon haast niet groter zijn.
Dit kleinschalige landschapstype, het coulissenlandschap, is gezichtsbepalend voor
de Lânsdouwe en maakt deel uit van een groter gebied dat bekend staat als de
Noordelijke Friese Wouden. Slechts langs De Leijen en het Burgumermar gaat het
coulissenlandschap abrupt over in het open landschap van het meeroevergebied (zie
figuur 1.2). Het coulissenlandschap komt maar op weinig plaatsen in Nederland
voor en de Noordelijke Wouden zijn hiervan één van de meest kleinschalige en best
bewaarde. De gemiddelde perceelsgrootte bedraagt slechts 1,8 hectare en tweederde
van de percelen is kleiner dan 2 hectare. Het coulissenlandschap omvat twee
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duidelijk onderscheiden deelgebieden. Karakteristiek voor het dykswâlengebied op
de hogere zandgronden zijn de 'dykswâlen' of 'hege dyken', zeer markante
houtwallen op opgezette aarden ruggen van bijna anderhalve meter hoog. In het
elzensingelgebied op de lager gelegen gronden rond It Wytfean daarentegen is de
kleinschaligheid opgehangen aan rijen elzensingels langs de ontwateringssloten. De
drie deelgebieden vertegenwoordigen bovendien elk verschillende belangrijke
natuurwaarden (zie kader).

mw

Figuur 1.2 Drie landschapstypes in de Lânsdouwe

.Jij1 N|||

v '•* ffi-vffEastermar

N

Drogeham

Npi!
1 : ; ; M ':!|©r
:1 lM§Ä
: S

i ü i i

:

' ii IT Wytfean •

De Leien

' 1Ë!= !
.. :\,

: ;

:

5 globale begrenzing van de Lânsdouwe
elzensingellandschap
dykswâlenlandschap

0

0,5

1 km

Rottevalle

meeroeverlandschap

Provincie Friesland, Bureau Databank/Kartografie

Binnen het kleinschalige landschap van de Lânsdouwe heeft zich een krachtige
agrarische bedrijvigheid ontwikkeld. Naast veehouderij heeft ook akkerbouw
eeuwenlang een rol van betekenis gespeeld, maar tegenwoordig wordt meer dan
90 procent van de produktieomvang in de rundveehouderij gerealiseerd. De
veehouderij-bedrijven behoren tot de meest ontwikkelde uit de wijde omgeving. De
grootte van de circa 30 melkveebedrijven in het gebied ligt met circa 450.000 kg
melk duidelijk boven het provinciaal en landelijk gemiddelde. Het merendeel van
de bedrijven heeft een ligboxenstal. Met een melkproduktie van boven de 10.000 kg
per hectare is de produktie-intensiteit gemiddeld gesproken vrij hoog, zeker in
vergelijking met de omringende Noordelijke Wouden en het aangrenzende Leege
Midden. Dat het gebied een gezonde agrarische structuur kent blijkt ook uit het
gegeven dat slechts 11 procent van de bedrijven geen opvolger heeft. De landbouw
speelt in veel opzichten een sleutelrol in de toekomstige ontwikkelingsmogelijkhe
den van de Lânsdouwe. De plattelandseconomie drijft op de landbouw en ook in
de nabije toekomst zal het grootste deel van de bevolking voor haar levenson
derhoud direct of indirect afhankelijk zijn van de agrarische sector.
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Belangrijke natuurwaarden in de Lânsdouwe

Natuur tussen de dykswâlen en singels
Het coulissenlandschap is vooral landschappelijk van grote waarde, maar herbergt ook
tal van natuurwaarden. Vrijwel altijd vinden deze hun basis in het beplantingsnet
werk: de dykswâlen en elzensingels zijn als het ware de 'ecologische infrastructuur'
van het gebied (Langbroek & Posma 1985). De ecologische waarde hangt samen met
de uitzonderlijk hoge beplantingsdichtheid. Terwijl in Eastermar gemiddeld 131 meter
dykswâl of singel om een hectare staat, is dit in een vergelijkbaar gebied als de Ach
terhoek 'slechts' 30 tot 40 meter (Dijkema 1991). Volgens de Natuurbeschermingsraad komen in heel noordwest-Europa nauwelijks vergelijkbare oppervlakten van een
dergelijke gaafheid voor. De ecologische waarde van dykswâlen en singels varieert
met de beplantingssamenstelling, ondergroei en diersoorten die erin voorkomen.
Dykswâlen hebben een soortenrijke beplanting en meestal een behoorlijke ondergroei,
waarin waardevolle plantsoorten kunnen voorkomen. De ondergroei van elzensingels
blijft lager en beperkt zich tot meer algemene soorten. De dykswâlen en elzensingels
zijn ook belangrijk als woongebied, voedselbron, schuilplaats en doorgangsroute voor
diersoorten. Voor de vogelstand is de kwaliteit van de beplanting doorslaggevend.
Daarnaast komen vleermuizen, amfibieën, ree, hermelijn, wezel en bunzing voor.
Drinkdobbes en pingoruïnes
Bijzondere waarden in het dykswâlengebied zijn de verschillende poelen en watertjes.
Er komt één pingoruïne voor (het 'Binnenvliet'), een zeldzame en geologisch waar
devolle poel uit de ijstijd. Daarnaast vinden we een groot aantal drinkdobbes, die
vroeger dienst deden als watervoorziening voor het vee maar nu vooral ecologisch en
landschappelijk waardevol zijn. Ze zijn de leefomgeving van amfibieën en kennen een
specifieke water- en verlandingsvegetatie. De meeste dobbes staan in verbinding met
het slotenstelsel en maken deel uit van de 'natte ecologische infrastructuur' van het
gebied.
De open meeroevers
De open meeroevers zijn landschappelijk waardevol door de tegenstelling met het
kleinschalige landschap. Het meeroevergebied is echter vooral belangrijk uit natuuroogpunt. Door de lage ligging treedt op veel plaatsen kwel op. Bovendien is het agra
risch gebruik relatief extensief en het bemestingsniveau laag. Door beide factoren
kunnen zich plantsoorten ontwikkelen, die kenmerkend zijn voor vochtige graslanden.
Ook de slootkanten bieden ruimte aan waardevolle plantsoorten. Daarnaast zijn de
meeroevers en de meren zelf belangrijk als leef- en voedselgebied voor tal van weide
en watervogels. De brede oeverzone biedt door de hoge waterstand, rust en het exten
sieve gebruik broedgelegenheid aan een groot aantal, deels kritische, soorten. De gron
den worden gerekend tot de goede en zeer goede weidevogelgebieden in Nederland.
De meren en oevers bieden ook overwinteringsmogelijkheden voor trekvogels.

Echter, ook voor de ontwikkeling van natuur en landschap speelt de landbouw een
doorslaggevende rol. Van oudsher zijn landbouw, natuur en landschap in Easter
mar sterk verweven. In feite zijn natuur en landschap bijna geheel als bijprodukt
van de landbouw ontstaan. De dykswâlen werden in de loop der eeuwen door
boeren opgeworpen als veekering. De elzensingels werden aangeplant of kwamen
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vanzelf op langs sloten aangelegd voor de ontginning en ontwatering van veen
gronden in It Wytfean. Beiden bewezen lange tijd hun dienst als bron van geriefhout. Ook andere natuur- en landschapswaarden in de Lânsdouwe zijn in de loop
der tijd ontstaan als bijprodukt van de agrarische bedrijfsvoering. De drinkdobbes
in het dykswâlengebied, nu vooral ecologisch van waarde, deden oorspronkelijk
dienst als veedrinkplaats. De weidevogelgronden in het meeroevergebied ontston
den als hooilanden en voor het weiden van jongvee en droogstaande koeien. Ook
nu nog is de landbouw de belangrijkste drager van natuur en landschap in de
streek. Terwijl de kleinschaligheid in de afgelopen decennia in veel gebieden sterk
achter is uitgegaan, is ze in de Noordelijke Wouden relatief goed bewaard geble
ven. Vooral het dykswâlengebied in Eastermar en het aangrenzende Achtkarspelen
springt er positief uit. Zowel in het verdere als in het recente verleden is hier veel
aan landschapsonderhoud gedaan, met name door boeren. We vinden hier het
coulissenlandschap nog in praktisch oorspronkelijke staat terug. Oude klinker
wegen, laanbeplantingen en zandwegen versterken de karakteristieke indruk van
de streek.
1.3 Boeren en grondgebruikers op de bres voor een integrale aanpak
De voorgaande beschrijving wijst uit dat Eastermar's Lânsdouwe rijk is aan
belangrijke natuur- en landschapswaarden. Het gaat om waarden die in de loop der
tijd in onderlinge samenhang met de landbouwontwikkeling zijn ontstaan en door
de inspanning van boeren en grondgebruikers bewaard bleven. De relatief goede
staat weerspiegelt de in het algemeen positieve houding van boeren en grondge
bruikers in de Lânsdouwe tegenover het karakteristieke landschap en de streekei
gen natuur. Zoals in hoofdstuk 6 nog uitgebreid wordt toegelicht bestaat er een
groot draagvlak voor het beheer van natuur en landschap in de streek. Toch leek
zich de afgelopen jaren een groeiende tegenstelling tussen landbouw enerzijds en
natuur en landschap anderzijds af te tekenen. Een tegenstelling, die mede aanlei
ding was voor de oprichting van de VEL. In deze paragraaf schetsen we de achter
gronden, aanleiding en bedoeling van de oprichting van de vereniging.
Problemen met nieuwe regelgeving

Net als in andere delen van Nederland werden boeren in Eastermar de afgelopen
jaren geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving op het vlak van milieu,
natuur en landschap. Men kon hier maar moeilijk mee uit de voeten: de regels
werden als moeilijk uitvoerbaar, slecht op elkaar afgestemd en soms zelfs als
tegenstrijdig ervaren. Met name het voornemen om dykswâlen en elzensingels in
het kader van de Ecologische Richtlijn als zuurgevoelig aan te merken, stuitte op
veel onbegrip. Boeren die jarenlang de houtwallen onderhielden hadden het gevoel
daarvoor gestraft te worden.
'Ik heb wallen op vijftig meter van de stal en die liggen er perfect bij. Als de wallen
als zuurgevoelig zouden worden aangemerkt, zou landbouw hier uitgesloten zijn. Als
de zaak hier afbrandt zou ik een stal mogen bouwen voor één koe en één pink. Boeren
die ze niet onderhouden hebben kunnen wel verder uitbreiden, die worden in feite
beloond.'
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Wanneer de Ecologische Richtlijn zou worden toegepast zou voor een groot aantal
bedrijven in de Lânsdouwe verdere ontwikkeling onmogelijk zijn. De leefbaarheid
in de streek zou hiermee onder druk komen te staan, maar evenzeer natuur en
landschap waarvan het onderhoud in het algemeen door agrariërs wordt verricht.
Ook het onttrekken van gronden langs het Burgumermar en De Leijen aan de
landbouw, een beleidsvoornemen ter realisering van de Ecologische Hoofdstruc
tuur, zou volgens de agrariërs een dergelijke neerwaartse spiraal in gang zetten.
Het verplichte gebruik van de zodebemester op zandgronden is een laatste voor
beeld van regelgeving waarvan veel boeren het nut betwijfelden. De maatregel,
bedoeld om de verzuring vanuit de landbouw terug te dringen, leidde op verschil
lende plaatsen juist tot een extra druk op het kleinschalige landschap.
De tegenstelling voorbij

Tegelijkertijd werd de noodzaak van een extra inspanning voor herstel en verbete
ring van natuur, milieu en landschap in de Lânsdouwe wel ingezien. Niet zozeer
de gestelde beleidsdoelen, maar de gekozen uitwerking van regelgeving stuitte op
bezwaren. Vooral het gebrek aan onderlinge afstemming tussen de veelheid van
specifieke regels op verschillende beleidsterreinen en het ontbreken van een
koppeling met de praktijk op de bedrijven, was de boeren een doorn in het oog.
Men had het gevoel dat de gestelde regels hun doel voorbij schoten, niet in de
laatste plaats omdat ze bij de boerenstand gevoelens van twijfels, angst en apathie
opwekten. Door de opeenstapeling van regels en beleidsplannen wist nauwelijks
meer iemand waar men aan toe was.
'Door zo'n Ecologische Richtlijn komt de landbouw in een sterfhuisconstructie
terecht, dat verkrampt de boeren helemaal. De ene onzalige maatregel na de ander
komt over ze heen, met als gevolg dat ze zich een schuldcomplex laten aanpraten. Dat
leidt tot een initiatiefloze samenleving. Iedereen wacht maar af wat er nu weer van
bovenaf geregeld gaat worden. Daar gaat een maatschappij op den duur kapot aan.'

Al met al tekende zich een tegenstelling af tussen landbouw enerzijds en het beheer
van milieu, natuur en landschap anderzijds. Een onnodige en ongewilde tegenstel
ling waar noch de landbouw, noch natuur en landschap, op termijn baat bij hebben.
Boeren die tot voor kort natuur en landschap op hun bedrijf goed hadden beheerd
en onderhouden, konden hiervoor nog maar weinig animo opbrengen nu deze
verdere bedrijfsontwikkeling in de weg stonden. Een aantal boeren in de Lânsdou
we vond dat het zo niet verder kon en stak de koppen bij elkaar. Men besloot een
alternatieve aanpak uit te werken en dit idee sloeg aan. Zoals bekend werd op 27
maart 1992 de Vereniging Eastermar's Lânsdouwe opgericht, waarvan vrijwel alle
boeren en grondgebruikers lid werden. Ook in beleidskringen reageerde men
enthousiast. Diverse instanties zegden hun medewerking toe. De VEL werd door
het Ministerie van VROM gehonoreerd met een subsidie om haar aanpak uit te
werken tot een Voorbeeldplan in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Orde
ning. De provincie Friesland stelde voor een jaar een medewerker vrij ter onder
steuning van de vereniging en de gemeente Tytsjerksteradiel zegde toe de Ecologi
sche Richtlijn niet toe te passen indien een goed landschapsbeheer van de grond
zou komen.
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Verweving van landbouw, milieu, natuur en landschap

Startpunt van de alternatieve aanpak is dat de ontwikkeling van de landbouw en
andere functies als milieu, natuur, landschap en recreatie in de Lânsdouwe onlos
makelijk met elkaar verbonden zijn. In de afgelopen jaren zijn deze belangen te veel
uit elkaar getrokken, aldus de VEL. Het scheiden van functies, dat aan het natuur
beleid van de rijksoverheid ten grondslag ligt, is in het kleinschalige cultuurland
schap geen oplossing. Men kan er niet mee uit de voeten, omdat de verschillende
belangen te veel met elkaar vervlochten zijn. Natuur en landschap zijn in Eastermar
overal aanwezig, kris-kras tussen de weilanden en akkers.
'Het cultuurlandschap zit nu in de hele discussie over landbouw, natuur en landschap
in de knel. Het is öf intensiveren van de landbouw öf een natuurpark maken, maar er
is niets daar tussenin. Het cultuurlandschap is daar de dupe van. In dit landschap moet
je een tussenweg bewandelen.'

In Eastermar kan alleen een integrale aanpak uitkomst bieden voor alle belangen
in de streek. Om de in de afgelopen jaren gegroeide patstelling te doorbreken wil
de VEL de uiteenlopende belangen op het landbouwbedrijf integreren, door waar
mogelijk passende vormen van natuur- en landschapsbeheer met de agrarische
bedrijfsvoering te verweven. Centraal in deze werkwijze staat het nemen van
verantwoordelijkheid door de agrarisch ondernemer. Met de oprichting van de VEL
laten boeren en grondgebruikers in de Lânsdouwe weten zélf de verantwoordelijk
heid voor het beheer van de eigen leefomgeving te willen nemen. Net als het
vroeger normaal was dat boeren natuur en landschap beheerden, kan dat ook
hedentendage en in de toekomst, aldus de VEL. Men wil hiertoe het beheer van
natuur en landschap in de Lânsdouwe integraal onder de vlag van de vereniging
uitvoeren. Dit beperkt zich niet tot natuur- en landschapswaarden op de bedrijven.
Ook taken als het onderhoud van zandwegen, fiets-, wandel- en ruiterpaden en het
beheer van natuurreservaten wil men onder verantwoordelijkheid van de VEL
verrichten.
Verbreding van de plattelandseconomie

De VEL stelt zich niet alleen ten doel een duurzaam evenwicht tussen landbouw,
milieu, natuur en landschap te verwezenlijken. De aanpak is evenzeer bedoeld om
nieuwe economische ontwikkelingsmogelijkheden voor de Lânsdouwe te ontwikke
len. In de gegroeide situatie leken landbouw enerzijds en het beheer van milieu,
natuur en landschap anderzijds steeds meer afbreuk te doen aan het toekomstper
spectief van de streek. Het één leek het ander in de weg te staan. Behoud en
ontwikkeling van natuur en landschap werden steeds meer een bedreiging voor de
agrarische bedrijvigheid en daarmee de leefbaarheid van het gebied. Met haar
integrale aanpak wil de VEL deze polarisatie een halt toeroepen.
'Ook na ons moet er nog geleefd en geboerd kunnen worden. Soms denk je wel eens
dat er na ons niets meer komt. Met Lânsdouwe willen we laten zien dat dat wel kan,
dat boeren, natuur en landschap hier in Eastermar samen kunnen gaan en ook moeten
gaan. Er zijn best mogelijkheden om binnen mooie natuur en landschap een goed
inkomen te behalen.'
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Indien het beheer van natuur en landschap integraal aan boeren en grondgebruikers
wordt overgedragen, kan dit nieuwe werkgelegenheid en inkomensmogelijkheden
opleveren. Door boeren een volwaardige beloning te bieden voor het beheer van
natuur, milieu en landschap kan het economisch fundament onder de landbouw
worden versterkt. Landbouw, natuur en landschap versterken zo in onderlinge
samenhang het economisch perspectief van de regio. De VEL doet daarom een
beroep op overheden om de gelden die de samenleving uittrekt voor het beheer en
de ontwikkeling van natuur en landschap zo te besteden dat ze ten goede komen
aan de leefbaarheid van de streek. Op langere termijn verwacht men dat het uitbou
wen van de recreatieve functie van de streek of het ontwikkelen van regio-specifie
ke produkten aan een versterking van de plattelandseconomie kan bijdragen.
Gebiedspecifiek beleid en passende regelgeving

De integrale aanpak van de VEL schetst een nieuw toekomstperspectief voor
landbouw, natuur en landschap in de Lânsdouwe. Een perspectief op hoofdlijnen,
dat op tal van punten nadere uitwerking behoeft. Bestaande regelgeving dient op
meerdere punten te worden bijgesteld, zeker daar waar de bij boeren aanwezige
intentie om aan natuur- en landschapsbeheer te doen wordt gefrustreerd. Ook is op
verschillende punten een gerichte extra beleidsinspanning nodig om het integrale
perspectief van de VEL in praktijk te brengen. In het Voorbeeldplan 'It Lânjuwiel'
heeft de VEL hiervoor inmiddels een groot aantal voorstellen gedaan. Meerdere
daarvan worden in het vervolg van deze publikatie aangestipt en daarnaast doen
we verschillende aanvullende suggesties. In deze inleiding kan worden volstaan
met het aangeven van een tweetal belangrijke uitgangspunten.
Om ruimte te bieden en voorwaarden te scheppen voor verweving van functies acht
de VEL het allereerst wezenlijk dat er een bundeling en betere afstemming van
beleid en regelgeving op verschillende terreinen komt. In plaats van apart beleid
voor landbouw, milieu, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, vraagt men om
een geïntegreerd beleid voor het beheer en gebruik van de groene ruimte. Daar
naast is doorslaggevend dat beleid en regelgeving dichter bij de praktijk komt te
staan en beter gekoppeld wordt aan uiteenlopende bedrijfsituaties in het gebied. De
VEL vraagt om een op het afzonderlijke landbouwbedrijf toegesneden beleid voor
milieu, natuur, landschap en bepaalde vormen van recreatie, dat inzichtelijk en
economisch uitvoerbaar is. Zo kan beleid en regelgeving 'maatklaar' worden ge
maakt voor toepassing bij uiteenlopende bedrijfsituaties in het gebied.
Beide uitgangspunten vragen om een inspanning van alle betrokkenen om een
gebiedspecifiek beleid vorm te geven. De VEL beschouwt zich hiertoe als aan
spreekpunt van de landbouw in de Lânsdouwe, zodat overheden en instanties in
samenspraak met boeren en grondgebruikers richting kunnen geven aan de invul
ling van het beleid voor de groene ruimte. Men verwacht dat met een dergelijke
werkwijze het draagvlak en de effectiviteit van beleid en regelgeving sterk kunnen
toenemen.
1.4 Met maatwerk voortbouwen op verscheidenheid
In de voorgaande paragraaf werden de doelstellingen en werkwijze van de VEL in
grote lijn uiteengezet. Een wezenlijk element dat nadere toelichting behoeft is het
uitgangspunt dat de integratie van functies steeds per bedrijf op specifieke wijze
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vorm moet krijgen. De achtergrond hiervan is het bestaan van een aanzienlijke
verscheidenheid tussen agrarische bedrijven in de Lânsdouwe. De mogelijkheden
om bijvoorbeeld natuur en landschap met het landbouwbedrijf te verweven en de
manier waarop de relatie met de bedrijfsvoering het best kan worden gelegd, lopen
sterk tussen bedrijven uiteen. 'Maatwerk' is daarom een sleutelbegrip in de
aanpak van de VEL. Om een integratie van functies in de Lânsdouwe mogelijk te
maken, moet met beleid en regelgeving 'op maat' optimaal gebruik worden
gemaakt van uiteenlopende mogelijkheden voor verweving in verschillende bedrijfsituaties.
Tabel 1.1 geeft de gemiddelde waarden en spreiding van een aantal belangrijke
kengetallen voor de bedrijven in de Lânsdouwe. De cijfers bevestigen de eerdere
constatering dat zich binnen het kleinschalige landschap een krachtige agrarische
bedrijvigheid heeft ontwikkeld. De bedrijfsomvang, het melkquotum en het aantal
stuks vee liggen boven het provinciaal en landelijk gemiddelde. Het grondgebruik
is voor Friese begrippen tamelijk intensief. De cijfers laten ook zien dat we er voor
moeten waken alle bedrijven op één hoop te gooien. De grote spreiding voor
belangrijke kengetallen als het melkquotum, de melkgift per koe en het aantal
hectares cultuurgrond is een aanwijzing dat achter het 'gemiddelde melkveebe
drijf' een aanzienlijke verscheidenheid naar bedrijfsopzet en bedrijfsvoering
schuilgaat.
Tabel 1.1 Een aantal kengetallen van 27 melkveebedrijven in de Lânsdouwe
Kengetal
Leeftijd geïnterviewde
Aantal arbeidskrachten (vak)
Aantal koeien
Aantal jongvee
Melkquotum, incl. gehuurd (kg)
Aantal standaard-bedrijfseenheden veehouderij (sbe)
Melkgift per koe per jaar (kg)
Krachtvoergift per koe per jaar (kf)
Aantal grootvee-eenheden (gve)
Aantal hectares
Kunstmestgift (kg N) per hectare grasland
Veebezetting (incl. beheersgebied) (gve per ha)
Melkquotum per hectare (incl. beheersgebied)
Aantal kavels
Oppervlakte huiskavel (ha)
Percentage huiskavel

Gemiddelde
46,3
1,48
68,0
54,2
457.670
229,3
6.930
1.696
97,1
43,9
309
2,22
10.081
5,3
23,9
54,7

Spreiding
11,2
0,62
38,1
40,8
299.032
142,1
1.100
614
60,7
22,7
81
0,41
2.608
2,5
14,1
23,0

Toelichting: De spreiding is een maat voor de verscheidenheid tussen bedrijven voor het betreffende
kengetal. De waarden voor 90 procent van de bedrijven liggen tussen het gemiddelde min de spreiding
en het gemiddelde plus de spreiding. Een voorbeeld: de gemiddelde leeftijd van de geïnterviewden is
46 jaar, de spreiding 11 jaar. Dit betekent dat 90 procent van de geïnterviewden ouder is dan 35 (46 min
11) jaar en jonger dan 57 (46 plus 11) jaar. De overige 10 procent is jonger dan 35 jaar of ouder dan 57
jaar.

Bedrijfsstijlen en maatwerk

De verscheidenheid in de landbouw kan worden onderzocht door te kijken naar
bedrijfsstijlen. Uit onderzoek in een groot aantal regio's in Nederland blijkt dat
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achter verschillen tussen bedrijven uiteenlopende bedrijfsstijlen schuil gaan (zie
kader). Ook in de Noordelijke Wouden en het Leege Midden, de regio's rond
Eastermar, werd dergelijk onderzoek verricht en werden meerdere stijlen gevonden
(zie De Bruin & Van der Ploeg 1991 en De Bruin 1993). Bedrijfsstijlen staan voor
uiteenlopende manieren om de bedrijfsvoering te organiseren, wat betreft zaken als
graslandgebruik, melkproduktie en arbeidsorganisatie. Deze verschillen hebben
grote gevolgen voor tal van andere belangrijke aspecten van het landbouwbedrijf
als de hoogte van de milieudruk en de omgang met natuur en landschap. Ook het
toekomstperspectief van bedrijven hangt nauw samen met de bestaande bedrijfsvoe
ring en -opzet.
Opmerkelijk, maar ook interessant, is dat niet zo maar gezegd kan worden dat de
ene bedrijfsstijl het beter doet dan de andere. Verschillende stijlen blijken evenzovele wegen om een levensvatbaar en rendabel bedrijf op te bouwen. Ook voor het
terugbrengen van de milieudruk blijken verschillende strategieën mogelijk. Uit de
studie 'Maat Houden' in de Noordelijke Wouden blijkt bovendien dat het beheer
van natuur en landschap binnen verschillende stijlen op steeds weer specifieke
wijze inpasbaar is. Deze inzichten zijn van belang voor het beleid ten aanzien van
de landbouw. Om sterke punten van stijlen te benutten en oplossingen te vinden
voor zwakke punten is steeds een specifieke aanpak nodig. Ook voor het beheer
van natuur en landschap is geen eenheids- of standaardpakket mogelijk.

Wat zijn bedrijfsstijlen?

Een bedrijfsstijl is een geheel van onderling samenhangende ideeën, waarmee boeren
hun bedrijf vormgeven: boeren organiseren hun bedrijfsvoering naar eigen overtui
ging, naar eigen ervaring en naar eigen doelstellingen en mogelijkheden. Onderzoeken
in de Noordelijke Wouden, het Noordelijk kleigebied en de Blauwe Zone in de pro
vincie Friesland hebben aangetoond dat de vele verschillen in bedrijfsvoering en be
drijfsontwikkeling verband houden met verschillen in bedrijfsstijl. Met behulp van een
door hem aangehangen bedrijfsstijl probeert de boer voor zijn bedrijf een antwoord te
vinden voor de ontwikkelingen in technologie, in de markt, in het prijsbeleid etc. Maar
evenzeer of en op welke wijze hij milieu, natuur en landschap in de exploitatie van
zijn bedrijf meeneemt. Er zijn boeren die hun weg zoeken in schaalvergroting; er zijn
boeren die het vooral zoeken in het zo laag mogelijk houden van de kosten; boeren
die zoveel mogelijk willen produceren; en boeren die hun bedrijfsvoering verbreden
met recreatie of met beheer van natuur en landschap. Het beleid, dus ook het ruimte
lijk beleid, moet onzes inziens de verschillen in bedrijfsstijl respecteren.
Uit: Streekplan Friesland, 1994

Bedrijfsstijlen in de Lânsdouwe

Ook tijdens het onderzoek van de Landbouwuniversiteit Wageningen voor de VEL
werd de methode van het bedrijfsstijlenonderzoek gehanteerd. Doel hiervan was
om het bestuur van de VEL zicht te bieden op de ontwikkelingsperspectieven van
bedrijven in de Lânsdouwe en het draagvlak voor verschillende vormen van
verweving met milieu, natuur, landschap en recreatie. Tijdens de interviews met
bedrijfshoofden werd hiertoe uitgebreid ingegaan op de bedrijfsvoering en -opzet.
Tevens werd de geïnterviewden een serie portretten van veehouders voorgelegd,
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die elk de belangrijkste karakteristieken van een bedrijfsstijl weerspiegelen (zie
kader). De portretten zijn gebaseerd op de eerder genoemde studies in de Noorde
lijke Wouden en het Leege Midden.
De bedrijfshoofden werd gevraagd in welk portret men zich het best herkent. Men
bleek de verschillen tussen de kort gekarakteriseerde stijlen duidelijk te herkennen
in de eigen omgeving en kon meestal goed aangeven welk portret het best past bij
het eigen bedrijf. Het blijkt dat alle bedrijfsstijlen in de Lânsdouwe vertegenwoor
digd zijn. De ene stijl komt echter vaker voor dan de ander. Bedaarde boeren en
zuinige boeren (beiden 28 procent) voeren de boventoon, terwijl ook zakelijke
boeren (20 procent) goed vertegenwoordigd zijn. De stijlen van de fokkers en
machineboeren (beiden 12 procent) komen beduidend minder voor. Ook per
deelgebied zijn de verschillende stijlen ongelijk vertegenwoordigd.

Portretten van veehouders

1 'De bedaarde boer'
Ik ben geen extreme boer en jaag niet de hoogste resultaten na. Naast het melken heb ik
ook andere inkomsten uit het bedrijf. Omdat ik weinig schulden heb gemaakt, hoef ik niet
het onderste uit de kan te halen. Verder probeer ik mijn arbeid zo in te delen, dat ik
ook voor andere bezigheden tijd heb.

2 'Defokker'
In mijn bedrijfsvoering staat de koe centraal. Ik heb veel schik in het fokken en het is mijn
lust en mijn leven om de dieren te verzorgen en de melk te laten stromen. Ik moet veel
aandacht besteden aan de ruwvoerwinning want de hoge melkgift vereist een goed uitge
kiend voederrantsoen. Omzet en aanwas haal ik uit de verkoop van hoogwaardig fokvee.
3 'De zakelijke boer'
Bij mij staat het economisch resultaat voorop. Vanwege de snelle bedrijfsontwikkeling in het
verleden, ben ik gedwongen het onderste uit de kan te halen. Een hoge melkproduktie per
koe is geen doel op zich; de produktie per koe en de omvang van de veestapel worden
afgestemd op de ruwvoerproduktie.
4 'De zuinige boer '
Voor mij is het van wezenlijk belang om de kosten zoveel mogelijk in de hand te houden,
ik kan mij daarom geen luxe bedrijfsinvesteringen permitteren. Dit mag echter niet ten
koste gaan van het bedrijf: mijn grasland moet ik goed benutten en als het nodig is
investeer ik in de continuïteit van het bedrijf. Door zuinig te boeren zie ik de toekomst
met vertrouwen tegemoet.
5 'De machineboer'
Voor mij is het belangrijk dat ik het werk in de stal en op het land zo efficiënt mogelijk
afkan. Hiervoor is het noodzakelijk om steeds met nieuw materiaal te werken. Door veel
van het onderhoud en veldwerk zelf te doen ben je niet afhankelijk van de hulp van derden.
Ik streef niet naar een hoge melkgift per koe, ik houd liever een paar koeien meer aan.

Het voert te ver om in deze publikatie uitgebreid in te gaan op de precieze verschil
len in bedrijfsvoering en -opzet tussen bedrijfsstijlen. Geïnteresseerden verwijzen
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we daarvoor naar de diverse bedrijfsstijlenstudies, waarvan achterin dit boekje een
publikatielijst is opgenomen. In dit verband is eerder interessant hoe verschillen in
bedrijfsvoering en -opzet doorwerken op mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling,
wegen om de milieudruk terug te brengen en manieren om natuur- en landschaps
beheer op het bedrijf in te passen. Dit geeft zicht op punten waarvoor maatwerk in
beleid en regelgeving nodig is en de manier waarop dit binnen de aanpak van de
VEL vorm kan krijgen. In hoofdstuk 3 komen deze verschillen, uitgaande van
uiteenlopende ontwikkelingspatronen naar de toekomst, uitgebreid aan de orde.
1.5 Bruggen bouwen
De aanpak van de VEL kan in veel opzichten worden omschreven met de uitdruk
king 'bruggen bouwen'. Uit onvrede met de groeiende kloof tussen verschillende
belangen in de streek heeft de vereniging het 'bruggen bouwen' tussen functies
als landbouw, milieu, natuur, landschap, recreatie en toerisme in korte tijd tot een
breed gedragen nieuwe aanpak doen uitgroeien. Maar ook op andere manieren is
'bruggen bouwen' een beeldende typering van het initiatief in Eastermar. Uitein
delijk gaat het om 'bruggen bouwen' tussen het heden en de toekomst. Waar het
allemaal om begonnen is, is het bieden van een nieuw toekomstperspectief dat recht
doet aan alle belangen in de streek. Ook in bestuurlijk opzicht ligt het vernieuwen
de van de aanpak van de VEL vooral in het 'bruggen bouwen', door te vragen
om meer samenhang en een betere afstemming tussen de veelheid aan beleids
nota's en regels van nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. En misschien
gaat het in de Lânsdouwe wel vooral om 'bruggen bouwen' tussen personen,
belangengroepen en hun verschillende denkwerelden: tussen boeren en burgers,
boeren onderling, boeren en bestuurders, boeren en natuurbeschermers. Zodat de
gescheiden geesten-benadering, die in het verleden al te vaak werd gevolgd, plaats
maakt voor een aanpak waarbij iedereen die het goed voor heeft met de Lânsdouwe
de handen ineenslaat. Over de architecten en bouwers van deze bruggen, de boeren
en grondgebruikers in Eastermar, gaat dit boekje.
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2 EEN NADERE UITWERKING VAN DE INTEGRALE AANPAK VOOR DE
LÂNSDOUWE

Uit de inleiding bleek hoe sterk landbouw, het kleinschalige landschap, de streekei
gen natuur en de leefbaarheid in de Lânsdouwe samenhangen. Zonder landbouw
zou er geen sprake zijn van het karakteristieke cultuurlandschap en de vele natuur
waarden die we erin aantreffen. Ook de plattelandseconomie en daarmee de leef
baarheid van de streek hangt sterk af van de ontwikkelingen op agrarische bedrij
ven. Op hun beurt stellen natuur en landschap randvoorwaarden aan de mogelijk
heden voor de landbouw.
De sterke samenhang van functies is in feite de hoofdaanleiding voor de oprichting
van de VEL. In de doelstelling van de VEL - het ontwikkelen van een economisch
duurzame landbouw in evenwicht met het milieu, de streekeigen natuur en het
karakteristieke landschap - vinden we het besef dat alles in de Lânsdouwe met
elkaar samenhangt terug. Maatschappelijke doelen als behoud van werkgelegen
heid, leefbaarheid, duurzaamheid en beheer van natuur en landschap kunnen
volgens de VEL alleen in samenhang worden gerealiseerd. Deze ambitieuze doel
stelling en het streven naar een integrale aanpak hebben veel lof geoogst en worden
in brede kring onderschreven. Tegelijkertijd roepen ze veel vragen op: 'Hoe ziet
zo'n aanpak er in de praktijk uit', 'Waar te beginnen' en 'Hoe kan een vereniging van
boeren dat allemaal behappen?'.

Het moge duidelijk zijn dat de aanpak van de VEL nader uitgewerkt moet worden
en zich in de praktijk nog moet bewijzen. In de inleiding gaven wel al aan dat het
gaat om een perspectief op hoofdlijnen. In dit hoofdstuk doen we een voorstel voor
een nadere uitwerking en proberen we een eerste antwoord te geven op genoemde
vragen. De voorgestelde uitwerking is geen 'blauwdruk' die in iedere wille
keurige situatie toepasbaar is. Veeleer is het een werkwijze om doelstellingen
toegespitst op een specifiek gebied met een eigen problematiek creatief in te vullen.
Om het concept te verduidelijken snijden we het in 2.2 toe op de situatie in de
Lânsdouwe. In 2.3 geven we vervolgens een eerste beeld van de rol van de VEL,
overheden en anderen bij de voorgestelde aanpak. De uiteenzetting in de hoofdstuk
is vooral theoretisch van aard. In de volgende hoofdstukken geven we aan de hand
van verschillende onderdelen van het integraal beheer in de Lânsdouwe aan hoe
de aanpak in concrete activiteitenprogramma's vorm kan krijgen. Hiervoor geven
we in 2.4 een leeswijzer.
2.1 Een ontwikkelingsgerichte aanpak voor de integratie van functies
De VEL richt zich erop (schijnbare) tegenstellingen tussen functies die in de
afgelopen jaren dreigden te ontstaan te doorbreken. In plaats daarvan wil men een
situatie bereiken waarin verschillende functies op het platteland elkaar wederzijds
versterken en gezamenlijk bijdragen aan de leefbaarheid van de streek. Dit is geen
eenvoudige opgave en kan evenmin van de ene op de andere dag worden uitge
voerd. Het vraagt om een gerichte aanpak met goed afgestemde activiteiten op ver
schillende terreinen. In dit boekje pleiten we voor een ontwikkelingsgerichte of proces
gerichte uitwerking van zo'n aanpak. Waar het in de Lânsdouwe in essentie om
draait is het op gang brengen van een ontwikkelingsproces in de richting van de
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integratie van functies. Een ontwikkelingsgerichte aanpak probeert zo'n proces
stapsgewijs in werking te zetten en waar mogelijk en nodig te stimuleren en uit te
bouwen met gerichte activiteiten. We lichten een aantal elementen en uitgangspun
ten van deze aanpak verder toe.
Stapsgewijze en geleidelijke aanpak

Een eerste uitgangspunt is dat het niet mogelijk en ook niet nodig is alle doelstel
lingen tegelijk te realiseren. We hebben van doen met een groot aantal functies op
het platteland: agrarische produktie, beheer van milieu, natuur en landschap,
recreatie en toerisme en in zekere zin het creëren van een aangename leefomgeving.
Een integrale aanpak probeert voort te bouwen op de verwevenheid van die
functies. De ontwikkeling van de ene functie wordt niet los gezien, maar geldt als
basis en randvoorwaarde voor de ontwikkeling van andere functies. Door bepaalde
ontwikkelingen in de landbouw te stimuleren ontstaat ruimte voor natuur en
landschap, onderhoud van het landschap vergroot de kansen voor recreatie en
toerisme en een toestroom van toeristen biedt weer perspectieven voor bepaalde
vormen van landbouw. Dit is een langdurig proces is en het is vrijwel ondoenlijk
voor alle functies tegelijk op grote schaal actie te ondernemen, al was het maar
omdat dit de menskracht van een lokale vereniging te boven gaat.
Het is daarom zaak een duidelijke rangorde in doelstellingen en activiteiten aan te
brengen, waardoor stapsgewijs en geleidelijk gewerkt kan worden aan de reali
sering ervan. Het is ook niet altijd zinvol op alle punten tegelijk actief te zijn. Voor
bepaalde vormen van integratie ontstaan pas kansen op langere termijn. Zo ont
staan voor recreatie en toerisme vooral kansen als op het vlak van landschapsonderhoud resultaten zijn geboekt. Een goed doordachte tijdsplanning is daarom ge
wenst, zodat activiteiten elkaar logisch opvolgen, ondersteunen en versterken.
Voortbouwen op draagvlak

Een tweede uitgangspunt van een ontwikkelingsgerichte aanpak is dat zo veel
mogelijk wordt aangesloten bij het draagvlak in de streek. Het is zaak om direct
belanghebbenden, in dit geval boeren en grondgebruikers in Eastermar, nauw te
betrekken bij de formulering en uitvoering van plannen en activiteiten. Ook al is
een aanpak op gebiedsniveau onontbeerlijk, uiteindelijk moet de integratie van
functies op de agrarische bedrijven vorm krijgen. Om dit mogelijk te maken is het
gewenst in te spelen op mogelijkheden die betrokken zélf zien voor verweving. In
de inleiding wezen we al op het belang hierbij met 'maatwerk' aan te sluiten bij
uiteenlopende kansen op bedrijven. Ook bij de planning van activiteiten is het van
belang voort te bouwen op het draagvlak in de streek. Vooruitlopend op de
volgende hoofdstukken kunnen we al zeggen dat de interesse voor verweving zich
vooreerst concentreert op het beheer van natuur en landschap. Andere activiteiten,
zoals agrarische recreatie en nieuwe produkten, hebben op korte termijn aanzienlijk
minder interesse. In eerste instantie is het daarom zaak kansen voor natuur- en
landschapsbeheer op bedrijven te scheppen. Op termijn creëert dit weer nieuwe
kansen voor recreatie en toerisme en kan de aandacht zich in die richting verleggen.
Voordeel van een ontwikkelingsgerichte aanpak is dat activiteiten 'behapbaar'
blijven voor de streek. Men wordt niet overspoeld door een veelheid aan plannen
en programma's. Ook tijdens de rit kunnen betrokkenen invloed houden. Waar
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nodig kan gaandeweg de richting van het proces bijgesteld worden, kunnen
accenten verlegd worden, en voorgenomen activiteiten die overbodig blijken
worden opgeschort. Zo kan flexibel worden ingespeeld op veranderende omstan
digheden en inzichten.
Duurzaam en zelfbestendigend karakter

Een derde belangrijk element van de ontwikkelingsgerichte aanpak is het duurzame
en 'zelfbestendigende' karakter ervan. Om een ontwikkelingsproces naar de
integratie van functies vanuit de streek te ondersteunen is op korte termijn een
aanzienlijke inspanning van overheden en andere instanties nodig. Op langere
termijn is het streven echter dat dit proces zichzelf in stand kan houden en bes
tendigen. Voor overheden en instanties betekent dit dat men zich, na een aanzien
lijke inspanning in het begin, op een gegeven moment meer op de achtergrond kan
terugtrekken zonder dat de voortgang van het ontwikkelingsproces in gevaar komt.
Ook voor de streek biedt dit voordelen. Op lange termijn vormt structurele af
hankelijkheid van subsidies en andere vormen van steun van overheden en instan
ties een belangrijke onzekerheidsfactor. Een ontwikkelingsgerichte aanpak streeft
ernaar deze onzekerheid uiteindelijk uit te schakelen, bijvoorbeeld door op basis
van vormen van verweving nieuwe inkomsten uit de markt te behalen.
2.2 Een ontwikkelingsgerichte aanpak in de Lânsdouwe
De ontwikkelingsgerichte aanpak kan nader worden ingevuld voor de Lânsdouwe.
We lichten dit toe aan de hand van figuur 2.1. Links in de figuur is de integrale
ontwikkeling van functies die de VEL nastreeft schematisch weergegeven als een
'piramide' van opeenvolgende stappen. Iedere stap bouwt steeds voort op voor
gaande stappen en vormt weer de basis voor volgende stappen. De samenhang
tussen stappen is weergegeven door de dikke grijze lijn in de 'piramide'. Met
gestippelde lijnen zijn geldstromen aangegeven, die in de Lânsdouwe kunnen ont
staan door inkomsten uit de verweving van functies. Zo kunnen verschillende
activiteiten elkaar versterken en ondersteunen.
De verschillende stappen komen uiteindelijk ten goede aan de leefbaarheid van de
streek, zo geven de dikke grijze pijlen rechts in het schema aan. Dit gebeurt door
het instandhouden van de agrarische bedrijvigheid, maar ook door nieuwe in
komsten voor de plaatselijke middenstand. We lopen bij de verschillende stappen
in het schema langs.
1 De basis voor de integratie van functies is een duurzame agrarische bedrijfsvoering,
zowel in bedrijfseconomisch als in milieu-technisch opzicht. De melkveehouderij
als belangrijkste produktietak is de drager van de plattelandseconomie. Door
hoge kosten voor het milieu en in de toekomst wellicht door dalende opbrengstprijzen, komt de continuïteit van bedrijven onder druk. Met vormen van verbre
ding als landschapsonderhoud, natuurbeheer, recreatie en toerisme en streekprodukten kan de economische basis onder bedrijven versterkt worden.
2 Een belangrijke randvoorwaarde voor nieuwe kansen voor verbreding is de
milieukwaliteit op gebiedsniveau. Vooral voor vormen van natuur- en landschaps
beheer is een goede milieukwaliteit in de Lânsdouwe voorwaarde.
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Figuur 2.1
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Een ontwikkelingsgerichte aanpak voor de integratie van functies in de Lânsdouwe
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3 Op basis van de duurzame agrarische bedrijfsvoering kan gewerkt worden aan
behoud en versterking van het karakteristieke landschap en de aan landbouw gebon
den natuur in de streek. De landbouw wordt zo weer de belangrijkste drager van
natuur en landschap. Activiteiten op het vlak van agrarisch natuur- en land
schapsbeheer kunnen, mits er voldoende beloning tegenover staat, bijdragen aan
het versterken van bedrijven.
4 Hetzelfde geldt voor vormen van natuurbeheer met een duidelijke ecologische
meerwaarde. Deze specifieke vormen van natuurbeheer kunnen op een aantal
bedrijven gecombineerd worden met de agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast
liggen er mogelijkheden buiten de individuele bedrijven, bijvoorbeeld door het
beheer van reservaatgebieden op loonbasis door boeren.
5 Het landschap en de natuur dienen weer als basis voor de verdere ontwikkeling
van andere functies, waaronder kleinschalige recreatie en toerisme. Door behoud en
versterking van natuur en landschap wordt het gebied aantrekkelijker voor
toeristen en recreanten. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om de lokale economie
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te versterken, bijvoorbeeld door verbreding van het landbouwbedrijf met vormen
van agrarische recreatie als 'kamperen bij de boer', boot- en kanoverhuur etc.
6 De toestroom van toeristen schept bovendien mogelijkheden voor het ontwikke
len van een markt voor Streekprodukten. Deze stap bouwt niet alleen voort op
recreatie en toerisme, ook een ecologisch duurzame landbouw is voorwaarde. De
lokale produkten leveren extra inkomsten voor producerende bedrijven en
kunnen ten dele aan huis worden verkocht. Ook voor andere ondernemers in het
gebied (winkeliers, restaurant-houders etc.) kan deze stap nieuwe inkomsten
opleveren. Ook hiermee is de leefbaarheid gebaat.
Met de voorgaande stappen is in grote lijnen aangegeven hoe een ontwikkelings
proces naar de integratie van functies in de Lânsdouwe vorm kan krijgen. Er wordt
geprobeerd voort te bouwen op bestaande vormen van verweving en nieuwe
mogelijkheden die men in de streek zélf ziet. Geleidelijk en stapsgewijs kan de
integratie van functies worden uitgebouwd. Als eerdere stappen zijn voltooid
ontstaan er kansen voor nieuwe en verdergaande vormen van integratie. Steeds
wordt er zorg voor gedragen dat stappen naar integratie bijdragen aan de verster
king van bedrijven en de plattelandseconomie in meer brede zin.
Uiteindelijk is het streven dat het inkomen op agrarische bedrijven zoveel mogelijk
uit de markt komt. In eerste instantie is het weliswaar onontbeerlijk te bouwen op
financiële vergoedingen van overheidwege voor natuur- en landschapsbeheer. Op
langere termijn wordt echter gezocht naar inkomsten uit nieuwe markten, bijvoor
beeld voor toerisme en recreatie en die voor Streekprodukten. Meest ideaal is als
de inspanningen voor milieu, natuur en landschap uiteindelijk via de produktprijs
worden vergoed.
Om een ontwikkelingsproces in gang te zetten, dat globaal langs deze stappen
verloopt, zijn gerichte activiteiten nodig. Deze activiteiten dienen 'ontwikkelingsge
richt' te zijn, dat wil zeggen ze moeten aansluiten bij de opeenvolgende stappen
in het ontwikkelingsproces. Het is niet mogelijk en nodig om op alle terreinen
tegelijk op grote schaal actief te zijn. De inspanning dient gericht te zijn op die
punten waar kansen voor integratie te verwachten zijn en waarvoor draagvlak
bestaat. Voor iedere stap is enige mate van actie nodig, maar in hoofdlijnen kan de
aandacht verschuiven met de geschetste volgorde. De aandacht dient in eerste
instantie vooral uit te gaan naar een goed milieubeheer op de bedrijven en in
tegratie met vormen van natuur- en landschapsbeheer. Hier liggen de beste kansen
en bestaat ook het grootste draagvlak. Voor agrarische recreatie en Streekprodukten
kan eerst volstaan worden met een geringere inspanning. Voor deze vormen van
integratie ontstaan in een later stadium nieuwe kansen. Deze kunnen dan met een
gerichte aanpak worden benut. Een dergelijke geleidelijke aanpak maakt het
mogelijk werkenderweg aanpassingen te doen en flexibel in te spelen op verande
rende inzichten, verschuivingen in het draagvlak en ontwikkelingen in markt en
beleid.
Voor iedere stap is het gewenst op het juiste moment een goed doordacht activitei
tenprogramma uit te voeren. In de navolgende hoofdstukken gaan we per stap
uitgebreid in op de mogelijke opzet daarvan. Een centraal element is steeds het
leveren van 'maatwerk' op de bedrijven, zodat sterk verschillende kansen voor
integratie steeds optimaal benut worden. Een pakket van gerichte maatregelen kan
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belemmeringen wegnemen, knelpunten oplossen en mogelijkheden voor inkomsten
scheppen. Hiermee wordt het voor de individuele boer mogelijk en aantrekkelijk
de bereidheid voor verweving ook in concrete activiteiten om te zetten.
Met deze opzet wordt uitdrukkelijk gekozen voor een aanpak op basis van vrijwil
ligheid. De voorgeschiedenis van de VEL wijst uit dat een verplichtende aanpak in
de Lânsdouwe onvoldoende draagvlak voor de integratie met milieu, natuur en
landschap kan mobiliseren. Voor een integraal beheer is het ook niet nodig dat
ieder bedrijf alle mogelijke activiteiten ter hand neemt. Verschillende activiteiten
kunnen elkaar tussen bedrijven versterken. Een boer die zich specialiseert op de
melkveehouderij en zich beperkt tot een goed milieubeheer en een adequaat
landschapsonderhoud, draagt ook bij aan de versterking van het landschap en
daarmee de kansen voor bijvoorbeeld recreatie. Een andere boer die hierop in
springt met een mini-camping schept weer kansen voor de vermarkting van
Streekprodukten. Zijn buurman of een lokale winkelier kan dââr weer profijt van
trekken...
2.3 De rol van de VEL, overheden en andere betrokkenen
Een belangrijke vraag is welke rol bij deze aanpak is weggelegd voor de VEL,
overheden en andere betrokkenen. Het slagen van een ontwikkelingsgerichte
aanpak hangt voor een groot deel af van het functioneren van de VEL als vereni
ging van boeren en grondgebruikers. Daarnaast is ook een gerichte inspanning van
overheden en andere betrokken partijen cruciaal. In deze paragraaf geven we een
eerste beeld van de mogelijke rol en functie van de VEL en haar verhouding met
leden, overheden en andere betrokkenen.
De VEL als doorgeefluik tussen leden, overheden en instanties

Uit de inleiding bleek dat de VEL een tussenpositie tussen overheden en leden voor
ogen staat. De VEL wil enerzijds een aanspreekpunt vanuit de landbouw vormen
voor overheden en instanties, zodat deze in samenspraak met boeren en grondge
bruikers richting kunnen geven aan beleid en regelgeving. Anderzijds wil de
vereniging optreden als adviserende, ondersteunende en in zekere zin belangenbehartigende organisatie voor haar leden. Men kiest dus bewust voor een positie
als 'intermediair', 'doorgeefluik' of 'tussenpersoon' tussen leden en overheden
en instanties.
'De VEL heeft een coördinerende rol, zowel naar boeren als naar overheden. Voor
beiden moet ze een vluchtheuvel zijn. Naar boeren toe moet je vooral zorgen dat de
brei van regelgeving eenvoudiger wordt. Als individuele boer ben je de boel niet meer
machtig, je overziet het niet meer. Er komt op dit moment zoveel op boeren af. Als
VEL kan je zorgen dat dat niet schoksgewijs maar geleidelijk gaat. Je moet het een
voudig houden, zodat boeren ermee uit de voeten kunnen. Naar overheden kan de
VEL een aanpak aangeven die past bij de streek. Het goede van Lânsdouwe is dat het
van onderaf komt. Het is belangrijk dat de streek zeggenschap houdt over maatregelen,
noem dat maar een gebiedsgerichte aanpak. Dat werkt veel minder frustrerend dan een
overheid die steeds maar alles van bovenaf oplegt.'
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In figuur 2.2 is schematisch weergegeven hoe deze rol van de VEL als 'doorgeef
luik' of 'intermediair' binnen een ontwikkelingsgerichte aanpak kan worden
uitgewerkt. De bovenhelft van het schema geeft aan hoe de VEL met overheden en
relevante instanties per onderdeel van het integraal beheer in de Lânsdouwe
afspraken over activiteitenprogramma's kan maken. Met zo pakket van activiteiten
en maatregelen worden gericht kansen voor integratie gecreëerd en kan op de
bedrijven 'maatwerk' worden geleverd. De onderhelft van het schema geeft weer
hoe de VEL in samenspraak met leden bekijkt hoe 'op maat' kansen voor inte
gratie op de bedrijven kunnen worden benut. De VEL adviseert leden hierbij en
bemiddelt waar nodig tussen leden en instanties.
Figuur 2.2 De VEL als doorgeefluik tussen leden, overheden en instanties

Overheden
& instanties

Vereniging Eastermar's Lânsdouwe

Individuele
bedrijven

Meerwaarde voor overheden en leden

Het optreden van de VEL als 'intermediair' biedt zowel leden als overheden voor
delen. Een meerwaarde voor overheden is allereerst dat een aanzienlijke vooruit
gang ten aanzien van beleidsdoelen voor milieu, natuur en landschap kan worden
geboekt. Door bemiddeling van de VEL kan vanuit de landbouw op vrijwillige
basis een gezamenlijk beheer van milieu, natuur en landschap ontstaan, dat op
initiatief van overheden waarschijnlijk niet mogelijk is. Daarnaast kan beleid en
regelgeving tot stand komen met draagvlak in de streek. Overheden hebben met
de VEL een duidelijk aanspreekpunt in het gebied. Problemen ter plaatse kunnen
door overheden in samenspraak en samenwerking met direct betrokkenen via de
VEL worden aangepakt en opgelost. Door boeren en grondgebruikers via de VEL
te betrekken bij de uitwerking en uitvoering kan ook de effectiviteit van beleid en
regelgeving groter worden. Zaken als handhaving en controle kunnen eenvoudiger
worden afgehandeld. Bij het mestbeleid maar ook bij dat voor natuur en landschap
liggen hiervoor aanknopingspunten, zo zal nog blijken.
De meerwaarde voor leden ligt allereerst in het behoud van mogelijkheden voor
bedrijfsontwikkeling. Het gezamenlijk optreden van de VEL roept nieuwe kansen
voor de versterking van bedrijven in het leven. Bovendien kan via de VEL worden
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afgedwongen dat regelgeving eenvoudiger en beter afgestemd wordt. De VEL kan
eisen stellen aan de inhoud en presentatie van beleid en regelgeving. Vanuit de
streek kan de VEL voorgenomen beleid toetsen op effectiviteit en uitvoerbaarheid
en suggesties doen voor nieuw beleid. Een ander pluspunt voor leden vormt de
bemiddeling en advisering door de VEL. Dit kan vorm krijgen door het gezamenlijk
indienen van subsidieaanvragen, voorlichting over regelgeving, praktijkonderzoek
of bemiddeling met instanties.
Relatie met bedrijfsontwikkeling

De werkwijze met de VEL als 'intermediair' doet volop recht aan de verscheiden
heid aan mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling en integratie op bedrijven. Er
ontstaat ruimte voor nieuwe vormen van bedrijfsontwikkeling en verweving die
aansluiten bij de verschillende mogelijkheden op bedrijven. Bovendien worden
individuele bedrijven zo min mogelijk belast met complexe, niet voor alle boeren
even begrijpelijke regelgeving. De VEL biedt leden als het ware 'bescherming'
voor onnodige regelgeving, door waar mogelijk zaken rond beleid en regelgeving
als vereniging met overheden af te handelen. Onder de 'paraplu' van de VEL
hebben leden een zo groot mogelijke vrijheid het bedrijf naar eigen inzicht te
ontwikkelen, binnen de met overheden en instanties overeengekomen kaders en
afspraken. De keuzeruimte wordt zo vergroot en meerdere wegen naar duurzame
landbouw worden mogelijk.

Een ondernemingsplan per bedrijf

In het Voorbeeldplan doet de VEL diverse voorstellen om in de Lânsdouwe een inte
gratie van functies te realiseren. Bedrijfsgerichte activiteiten maken hiervan een belang
rijk deel uit. Met deze activiteiten wordt op bedrijfsniveau op passende wijze een
verweving van functies doorgevoerd. De individuele ondernemer is eerstverant
woordelijke voor de uitvoering hiervan. De VEL staat hem op diverse manieren met
advies en bemiddeling bij.
Centraal in de aanpak staat het opstellen en uitvoeren van een 'bedrijfsplan' of
'ondernemingsplan'. Uiteindelijk zal voor alle aangesloten bedrijven zo'n plan
worden opgesteld. Het bedrijfsplan maakt zichtbaar hoe de verweving van milieu,
natuur, landschap en desgewenst recreatie met de bedrijfsvoering op bedrijfspecifieke
wijze plaatsvindt. De VEL heeft een model opgesteld dat vier onderdelen omvat: een
landschapsonderhoudsplan, een natuurbeheersplan, een milieuzorgplan en een
bedrijfseconomische boekhouding. De plannen geven aan welke maatregelen per
onderdeel genomen worden. Zowel maatregelen op korte als op lange termijn krijgen
aandacht. Voor landschap en milieu houdt men een planperiode van 10 jaar aan, voor
natuur zes jaar. De boekhouding maakt duidelijk wat de financiële kosten en baten
van milieu, natuur- en landschapsbeheer zijn.
Een bedrijfsplan dat zicht biedt op meerjarige verweving is nog een onbekend ver
schijnsel. Invoering zal daarom tijd en moeite kosten. Het Ministerie van VROM stelt
subsidie beschikbaar om het model verder te ontwikkelen, toegesneden op de situatie
in Eastermar. Hierbij bekijkt men ook hoe bedrijfsplannen gekoppeld kunnen worden.
In theorie kan zo de integratie van functies op gebiedsniveau in beeld worden ge
bracht, alsmede de kwaliteit van milieu, natuur en landschap die wordt behaald. Op
basis hiervan kan de integrale aanpak van de VEL geëvalueerd en zo nodig bijgesteld
worden.
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Dit betekent niet dat het vrijheid blijheid is. Er is een goede afstemming nodig
tussen activiteiten van de VEL op gebiedsniveau en activiteiten op de individuele
bedrijven. Dit is alleen al nodig om door de VEL overeengekomen doelen en
gemaakte afspraken als streek na te kunnen komen. Indien de activiteiten van de
VEL voldoende aansluiten bij het draagvlak, hoeft dit niet tot problemen te leiden.
Vooral voor activiteiten als milieubeheer en verweving met natuur en landschap is,
zowel voor de hele Lânsdouwe als per bedrijf afzonderlijk, een planmatige aanpak
nodig. De VEL stelt daarom voor om per bedrijf een bedrijfsplan of ondernemingsplan
op te stellen (zie kader).
Uitvoering door een 'netwerk' van betrokkenen

De exacte bijdrage van de VEL, maar ook van overheden en anderen, moet per
onderdeel van het integraal beheer verder worden uitgewerkt. In de volgende
hoofdstukken doen we daarvoor concrete suggesties. Bij voorbaat moet gezegd
worden dat een ontwikkelingsgerichte aanpak niet door de VEL alleen kan worden
uitgevoerd. Op tal van punten is een actieve bijdrage van overheden en anderen
nodig, ook al zal die er vaak heel anders uitzien dan tot op heden. In algemene
termen is de mogelijke bijdrage van de VEL allereerst initiërend en stimulerend.
Vanuit de streek kan de VEL ideeën voor activiteitenprogramma's aandragen,
randvoorwaarden aangeven, suggesties voor het oplossen van knelpunten doen en
nieuwe kansen voor integratie opsporen. De uitvoering van beleid en regelgeving
blijft voor een belangrijk deel een taak van overheden en instanties, ook al kan de
VEL op bepaalde punten worden ingeschakeld.
Bij de bemiddeling en advisering van leden ligt ook een rol voor anderen. Opnieuw
is de bijdrage van de VEL vooral het opsporen van kansen op bedrijven in overleg
met betrokken boeren. Ook kan ze vanuit de streek suggesties doen voor voor
lichting, studiegroepen of praktijkexperimenten waaraan op bedrijven behoefte
bestaat. Bij de uitvoering daarvan is echter steun van instanties op het vlak van
voorlichting, onderwijs en onderzoek gewenst. Ook samenwerking met andere
organisaties vanuit de landbouw, bijvoorbeeld met de VANLA of de landbouw
organisaties, kan hierbij zinvol zijn.
Ook al is het idee voor een integraal beheer van de Lânsdouwe vanuit de landbouw
naar voren gebracht, de uitvoering ervan is geen zaak van de landbouw alleen. Via
de VEL blijft de landbouw een centrale rol spelen, maar voor een goede uitvoering
is veeleer een 'netwerk' van meerdere betrokkenen nodig. Naast de VEL, over
heden en genoemde instanties is het wenselijk dat ook andere (lokale) belangenor
ganisaties hiervan deel uitmaken. Door organisaties als Dorpsbelang, de VW, de
Vogelwacht en plaatselijke natuur- en milieugroepen bij de uitvoering te betrekken
kan gewerkt worden vanuit een breed draagvlak in de streek.
2.4 Schakelen van bedrijf naar gebied; een leeswijzer
In de voorgaande paragrafen werd een mogelijke uitwerking van de integrale
aanpak van de VEL voorgesteld. Er werd gepleit voor een ontwikkelingsgerichte
aanpak, waarmee met gerichte activiteiten stapsgewijs een proces naar de integratie
van functies in gang wordt gezet. De beschrijving in dit hoofdstuk was nog sterk
theoretisch van aard. In de volgende hoofdstukken geven we aan de hand van
onderdelen van het integraal beheer aan hoe deze aanpak in concrete activiteiten
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programma's kan vorm krijgen. We houden daarbij de opeenvolgende stappen uit
figuur 2.1 aan.
In hoofdstuk 3 komen allereerst de uiteenlopende perspectieven om op bedrijfsni
veau een duurzame agrarische bedrijfsvoering te realiseren aan de orde. Verschil
lende mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling krijgen aandacht, maar ook uiteenlo
pende wegen om in te spelen op de aanscherping van milieu-eisen. In dit hoofdstuk
beperken we ons derhalve tot het niveau van de bedrijven in de Lânsdouwe. In de
hoofdstukken 4 t/m 9 verleggen we de aandacht naar het gebiedsniveau. Steeds
geven we aan hoe met een gezamenlijke aanpak van de VEL, overheden en anderen
gericht kansen voor de integratie van functies kunnen worden gecreëerd.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op mogelijkheden om met een gebiedsaanpak
ruimte te scheppen voor uiteenlopende ontwikkelingsrichtingen op bedrijfsniveau.
We schetsen een adequate koersbepaling voor de Lânsdouwe, waarin zowel ruimte
is voor uitbreiding en specialisatie van de melkveehouderij als voor versterking van
het bedrijf door verweving en verbreding. Door ruimte te scheppen voor passende
vormen van bedrijfsontwikkeling kan een eerste stap naar de integratie van func
ties, het realiseren van een duurzame agrarische bedrijfsvoering, worden gezet.
In hoofdstuk 5 gaan we vervolgens in op mogelijkheden om met een gebiedsaanpak
ruimte te scheppen voor uiteenlopende oplossingen voor de milieudruk op bedrij
ven. Ook de mogelijkheden om voor het gebied als geheel de milieukwaliteit te
verbeteren komen aan de orde. In hoofdstuk 6 staan de perspectieven voor het
beheer van natuur en landschap door boeren en grondgebruikers in Eastermar cen
traal. We beschrijven een aanpak waarmee de verweving van landbouw, natuur en
landschap aan een versterking van de economische basis onder bedrijven kan
bijdragen. In hoofdstuk 7 wordt vervolgens ingegaan op verdere aanknopingspun
ten om perspectieven voor verbreding te scheppen. Met name het ontwikkelen van
kleinschalige recreatie en toerisme en mogelijkheden voor de afzet van streekprodukten komen aan de orde. Ook voor deze stappen naar de integratie van functie
schetsen we aanknopingspunten voor een gezamenlijke aanpak vanuit de streek.
In de genoemde hoofdstuk worden derhalve concrete suggesties gegeven om
'bruggen te bouwen' tussen verschillende functies in de Lânsdouwe. In hoofdstuk
8 en 9 gaan we in op wegen om 'bruggen te bouwen' tussen personen, maat
schappelijke groepen, officiële instanties en hun verschillende denkwerelden en
belangen. In hoofdstuk 8 staan we nogmaals stil bij de bijdrage van de VEL,
overheden en andere betrokkenen aan een ontwikkelingsgerichte aanpak in de
Lânsdouwe. Op basis van concrete voorbeelden uit voorgaande hoofdstukken
wordt de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de VEL en overheden
verduidelijkt. Ook de mogelijkheden om andere belanghebbenden uit de landbouw
bij de aanpak te betrekken krijgen aandacht.
In hoofdstuk 9, tenslotte, gaan we in op de mogelijkheden om 'bruggen te
bouwen' tussen landbouw en samenleving. We schetsen de mogelijkheden voor
samenwerking met andere maatschappelijke groepen in de streek. Ook de mogelijk
heden om met een 'Eastermar-keurmerk' verder weg staande groepen als toeris
ten en consumenten te bereiken komen aan de orde. Hoe ver weg deze stap op dit
moment nog moge lijken, hierin ligt een mogelijkheid om op langere termijn
nieuwe inkomsten uit de markt te behalen.
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3 TOEKOMSTPERSPECTIEVEN VOOR DE LANDBOUW;
MEERDERE RICHTINGEN VOOR BEDRIJFSONTWIKKELING

De landbouw in Eastermar kent een aanzienlijke verscheidenheid. Daarom is
'maatwerk' nodig bij het benutten van specifieke mogelijkheden voor verweving
op de bedrijven. Om aan dit uitgangspunt handen en voeten te geven gaan we in
dit hoofdstuk in op de uiteenlopende toekomstperspectieven van bedrijven vanuit
het oogpunt van de geïnterviewde veehouders. Voor het uitwerken van de integrale
aanpak voor de Lânsdouwe is inzicht in uiteenlopende mogelijkheden voor bedrijfs
ontwikkeling wezenlijk. Op basis daarvan kan een adequate koers voor de ontwik
keling van het gebied worden uitgezet, die voortbouwt op het draagvlak in de
streek.
Om te beginnen schetsen we in paragraaf 3.1 de uiteenlopende toekomstperspec
tieven van agrarische bedrijven in de Lânsdouwe. Daarna gaan we in 3.2 in op de
samenhang tussen de huidige bedrijfsopzet en mogelijkheden en belemmeringen
voor bedrijfsontwikkeling in de toekomst. In paragraaf 3.3 tenslotte staan we stil bij
een aantal uiteenlopende wegen om op bedrijfsniveau in te spelen op de scherper
wordende milieu-eisen, vooral wat betreft de mineralenproblematiek.
3.1 Uitbreiding of verbreding?
Door de verschillen tussen bedrijfsstijlen is er geen standaardrecept voor bedrijfs
ontwikkeling. Er zijn meerdere wegen naar de toekomst, afhankelijk van de speci
fieke bedrijfsvoering en -opzet. Gezien de opvolgingsituatie van de bedrijven in de
Lânsdouwe is het zaak al deze mogelijke wegen te benutten. Slechts op 3 van de
circa 30 bedrijven is geen opvolger aanwezig. Voor het merendeel van de bedrijven
moet dus continuïteit voor de toekomst verzekerd worden. Door veranderende
omstandigheden als verslechterende prijzen en toenemende aandacht voor milieu,
natuur en landschap ligt het veel minder dan vroeger voor de hand de oude
gebaande paden te volgen. Er moet gezocht worden naar nieuwe wegen naar de
toekomst, passend bij de specifieke mogelijkheden en sterke punten van verschillen
de bedrijven.
Om zicht te krijgen op mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling werd tijdens de
interviews uitgebreid gesproken over de inpasbaarheid van verschillende ontwikke
lingsopties en de eigen plannen voor de toekomst. Steeds werd een groot aantal
mogelijkheden voorgelegd om het bestaande bedrijf te versterken, kosten te bespa
ren of nieuwe wegen in te slaan. Uit de antwoorden blijkt dat het merendeel van
de boeren zich op korte termijn richt op kostenbesparing. Men probeert 'zuiniger
te boeren' door waar mogelijk het krachtvoergebruik en de kunstmestgift te verla
gen, minder kosten te maken voor de veearts, en KI en soms vaker veldwerk aan
de loonwerker uit te besteden. Op langere termijn blijkt zuiniger boeren voor veel
bedrijven echter onvoldoende om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren.
De kansen voor diverse vormen van bedrijfsontwikkeling op langere termijn
worden sterk verschillend ingeschat. Een aantal opties wijst nagenoeg iedereen af,
waaronder verbredingsopties als 'zelf produkten maken', 'verkoop aan huis' en
'meer toegevoegde waarde produceren'. Ook denkt praktisch niemand erover het
bedrijf af te bouwen of melkquotum te verhuren. Voor andere opties heeft daarente
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gen steeds een aanzienlijke groep interesse of geeft men aan al activiteiten in die
richting te ontplooien. Tegelijkertijd is er steeds een even aanzienlijke groep die de
opties als niet interessant of onuitvoerbaar aanmerkt.
Twee richtingen voor bedrijfsontwikkeling

De antwoorden van veehouders werden statistisch onderzocht op hun onderlinge
samenhang. Er blijken twee verschillende patronen schuil te gaan achter de menin
gen en opvattingen over diverse ontwikkelingsopties voor het eigen bedrijf. Deze
patronen kunnen worden aangeduid met de sleutelwoorden 'uitbreiding' en
'verbreding'. Beide patronen vertegenwoordigen een specifieke ontwikkelings
richting naar de toekomst. Bij 'uitbreiding' zoekt men bedrijfscontinuïteit op
langere termijn in het uitbreiden van de bedrijfs- en produktieomvang. Men denkt
er aan produktierechten te kopen, verder te specialiseren, moderne technologieën
te gebruiken, extra jongvee voor de export aan te houden en/of met minder koeien
het quotum vol te melken. Boeren die kansen zien voor 'verbreding' zoeken de
continuïteit eerder in verbreding van de economische basis met minder direct aan
de melkveehouderij verbonden activiteiten. Hierbij horen opties als nieuwe produktietakken en meer omzet en aanwas of merkvlees produceren, maar ook vormen
van agrarische recreatie, natuurproduktie tegen vergoeding, ecologisch boeren,
loonwerk in reservaten of het onderhoud van zandpaden. De opvattingen over
kansen voor bedrijfsontwikkeling op korte en lange termijn, zoals die onder de
veehouders in de Lânsdouwe leven, zijn in figuur 3.1 schematisch weergegeven.
Figuur 3.1 Opties voor bedrijfsontwikkeling in de Lânsdouwe
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Lange termijn
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Met dezelfde statistische methode werd onderzocht welke basis in de Lânsdouwe
bestaat voor beide ontwikkelingsrichtingen. Iedere veehouder neemt als het ware
een eigen positie in ten opzichte van de richtingen 'uitbreiding' en 'verbreding'.
De één heeft voorkeur en mogelijkheden voor 'uitbreiding', de ander wijst deze
opties juist af en ziet meer mogelijkheden voor verbredingsopties. Ook de mate
waarin men initiatief neemt in één van beide richtingen verschilt. Sommige veehou
ders zijn al druk doende of hebben concrete plannen in één van beide richtingen,
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anderen zien dit meer als iets voor de verdere toekomst en maken eerst een 'pas
op de plaats'. Men zingt het wel uit met de bestaande omvang en opzet of wil
eerst orde op zaken stellen voor men initiatief in één van beide richtingen neemt.
Figuur 3.2 geeft aan dat op deze manier vier uiteenlopende strategische keuzes voor
bedrijfsontwikkeling mogelijk zijn: 'uitbreiding', 'verbreding', 'geen verbre
ding' en 'geen uitbreiding'.
Figuur 3.2 Vier strategische keuzes voor bedrijfsontwikkeling
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Ieder bedrijf in de Lânsdouwe kan naar de gekozen strategische positie worden
ingedeeld. De veehouders in Eastermar blijken redelijk gelijkelijk verdeeld over de
vier keuzemogelijkheden. In elke groep vinden we minstens 5 bedrijven terug.
Beide richtingen voor bedrijfsontwikkeling kunnen dus rekenen op draagvlak onder
de boeren in de Lânsdouwe. Een grote groep (29 procent) heeft voorkeur en ziet
mogelijkheden voor vormen van verbreding. Een even aanzienlijke groep (18
procent) zou het bedrijf in de toekomst willen uitbreiden. Een kleine meerderheid
(54 procent) kiest voorlopig voor een pas op de plaats, waarvan 25 procent vooral
de richting 'uitbreiding' afwijst en 29 procent 'verbreding'.
Opvolgingsituatie beïnvloedt mate van initiatief

Een belangrijke vraag is wat de redenen zijn voor de verschillende strategische
keuzes van veehouders. Waarom past de ene ontwikkelingsoptie op het ene bedrijf
wel goed, terwijl een ander er helemaal niet mee uit de voeten kan? En waarom
maakt het ene bedrijf voorlopig een pas op de plaats, terwijl een ander juist initia
tief voor bedrijfsontwikkeling neemt? De opvolgingsituatie blijkt één van de
factoren die van invloed is op de keuze van veehouders. Tabel 3.1 geeft aan dat de
opvolgingsituatie vooral de mate waarin men initiatief neemt in één van beide
richtingen beïnvloedt. Is er (misschien of zeker) een opvolger aanwezig, dan is men
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eerder geneigd of wellicht genoodzaakt initiatief voor bedrijfsontwikkeling te
nemen.
Tabel 3.1 Strategische keuze per opvolgingsituatie
Uitbreiding

Opvolger aanwezig
Geen opvolger
Misschien
Nog niet aan de orde

27%

14%

Verbreding

27%
33%
67%
14%

Geen
uitbreiding
13%
67%
33%
29%

Geen
verbreding
33%

43%

Op bedrijven waar geen opvolger is kiest men vooral voor 'geen uitbreiding'. Het
blijkt te gaan om een aantal oudere bedrijfshoofden, dat het bedrijf in de huidige
vorm wil handhaven tot een mogelijke pensionering. Men zingt de tijd wel uit, zo
geeft men aan. Verdere specialisatie, uitbreiding of het gebruik van moderne
technologie is niet aan de orde. Ook voor verbredingsopties voelt men niet veel,
maar vooral verdere groei pas niet bij de bedrijfsopzet.
'Ik probeer mijn bedrijfje rond te zetten in de huidige omvang. Door geen schulden
te maken probeer ik me te wapenen tegen de ontwikkelingen. Ik ga geen dure investe
ringen doen in quotum, dat past niet bij mij. Ik hoef het ook niet voor een opvolger te
doen.'

Ook op bedrijven waar opvolging nog niet aan de orde is maakt men meestal een
pas op de plaats, vaak als een doelbewuste, tijdelijke keuze. Men kijkt de kat uit de
boom of maakt eerst het bedrijf op orde voor men nieuwe stappen voor bedrijfsont
wikkeling neemt. Een aantal heeft al duidelijk voor ogen in welke richting men
bedrijfsontwikkeling in de verdere toekomst zoekt. Op andere bedrijven is dit nog
een meer open vraag.
'Pas in het kader van de overname is het aan de orde om bij te kopen. Dat is de eerste
vier jaar niet het geval. De jongens moeten zelf ook maar zien hoe ze de boel overne
men. Ik houd meerdere mogelijkheden voor het bedrijf open: uitbreiden in de toekomst
of meer richten op recreatie en een plan maken voor de natuur op het bedrijf.'

De mate waarin verbreding kan bijdragen aan bedrijfsovername wordt sterk
verschillend ingeschat. Op veel bedrijven, die midden in de bedrijfsovername zitten,
wijst men verbreding af. Een veelgehoorde reden is dat de inkomsten uit verbre
dingsopties, zeker in de huidige situatie, te gering zijn om de overname te financie
ren. Ook acht men bedrijfsovername en verbreding soms arbeidstechnisch moeilijk
combineerbaar.
'Andere produktietakken zijn hier moeilijk. Ik werk nu nog in maatschap met mijn
vader, maar als die ermee ophoudt zal ik me meer moeten toeleggen op de melkvee
houderij. Ik heb werk zat als ik het bedrijf in m'n eentje moet doen. Dan heb ik geen
tijd voor nieuwe activiteiten.'

30

Het is echter zeker niet zo dat verbreding en bedrijfsovername onder geen beding
samengaan, zo wijst het percentage bedrijven met opvolger dat kiest voor verbre
ding (27 procent) uit. Ook op bedrijven met misschien een opvolger kiest men vaak
voor verbreding (67 procent). Sommigen geven aan dat bedrijfsovername juist de
mogelijkheden voor verbreding kan vergroten.
'Verbreding is mogelijk als er meer arbeid op het bedrijf is, dus als één van de kinde
ren het bedrijf overneemt. Ik wil voorlopig nog wel op het bedrijf blijven werken en
het lijkt me dan leuk één van die mogelijkheden op te pakken. Je moet er dan natuur
lijk wel wat mee kunnen verdienen.'
Huidige bedrijfsopzet maatgevend voor de toekomst

Veel minder dan de mate van initiatief is de richting waarin men bedrijfsont
wikkeling zoekt afhankelijk van de opvolgingsituatie. Bij dezelfde opvolgingsituatie
zoekt men bedrijfsontwikkeling in sterk verschillende richtingen. De voorkeur en
inpasbaarheid van ontwikkelingsopties hangt wel sterk samen met de huidige
bedrijfsopzet en -voering (zie ook De Bruin 1993). De specifieke bedrijfsopzet maakt
dat opties die op het ene bedrijven goed passen, geheel niet aansluiten bij andere.
De huidige bedrijfsopzet bepaalt in sterke mate de speelruimte en mogelijkheden
voor de toekomst. De inpasbaarheid van 'uitbreiding' en 'verbreding' verschilt
dus sterk tussen bedrijven. Uit de interviews blijkt meerdere malen hoe de huidige
bedrijfsopzet maatgevend is voor de toekomst. Zo geeft een veehouder aan waarom
'uitbreiding' gezien de huidige bedrijfsvoering geen reële optie is.
'Als ik een hoge melkgift zou willen, dan zou ik eerst de helft van de koeien er uit
moeten gooien. De koeien hebben gewoon de aanleg niet, het zit niet in ze. Ik probeer
er wel wat aan te verbeteren met het Stieren Advies Programma en ik heb vorig jaar
ook een embryo-transplantatie gedaan. Maar zoiets gaat altijd langzamer dan je wilt
en het is niet altijd voorspelbaar.'

De interviews wijzen bovendien uit dat het moeilijk is van een eenmaal ingeslagen
koers af te wijken en totaal nieuwe wegen te bewandelen. De marges en randvoor
waarden die de huidige bedrijfsopzet stelt kunnen veranderd en opgerekt worden,
maar dat is een kwestie van lange adem. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat
men vooral op bedrijven die nu al meerdere activiteiten ontplooien perspectief ziet
voor verdere verbreding. Bedrijven die in het verleden al de weg van uitbreiding
en schaalvergroting zijn ingeslagen, zien dit ook voor de toekomst als meest voor
de hand liggende optie.
Tabel 3.2 laat zien dat er aanzienlijke verschillen in bedrijfsomvang en mate van
specialisatie optreden per strategische keuze voor bedrijfsontwikkeling. Bedrijven
die kiezen voor 'verbreding' hebben nu al relatief veel produktietakken (2,5). Uit
het hoge percentage jongvee (96 procent) blijkt dat men ook al veel jongvee voor
de verkoop en omzet en aanwas aanhoudt. Bedrijven die kiezen voor 'uitbreiding'
zijn aanzienlijk gespecialiseerder: het aantal takken is geringer (1,2) evenals het
percentage jongvee (72 procent). Bedrijven die kiezen voor 'uitbreiding' hebben
nu ook al de grootste omvang wat betreft het aantal koeien en het melkquotum. De
groep bedrijven die vergroting van de bedrijfsomvang afwijst ('geen uitbreiding')
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vertegenwoordigt juist de kleinste bedrijven. Verbreding is op het eerste gezicht
niet voor een bepaalde bedrijfsomvang weggelegd. Gezien de hoge spreiding gaat
het zowel om grote als wat kleinere bedrijven.
Tabel 3.2 Omvang en mate van specialisatie per strategische keuze
Geen verbreding
Aantal koeien: 62 (15)
Aantal hectares: 40 (9,9)
Melkquotum: 416.625 (118.259)
SBE: 217 (54,4)
Aantal takken: 1,6 (0,74)
Percentage jongvee: 81 (33,9)

Uitbreiding
Aantal koeien: 90 (11)
Aantal hectares: (52 (13,8)
Melkquotum: 639.000 (153.068)
SBE: 303 (36,9)
Aantal takken: 1,2 (0,44)
Percentage jongvee: 72 (10,9)

Geen uitbreiding
Aantal koeien: 39 (13)
Aantal hectares: 28 (10,7)
Melkquotum: 233.000 (96.824)
SBE: 137 (49,9)
Aantal takken: 2,1 (1,06)
Percentage jongvee: 71 (43,5)

Verbreding
Aantal koeien: 87 (62)
Aantal hectares: 57 (36,0)
Melkquotum: 597.428 (482.837)
SBE: 312 (231,6)
Aantal takken: 2,5 (0,53)
Percentage jongvee: 96 (41,7)

Toelichting: Tussen haakjes is de spreiding voor de kengetallen per groep weergegeven.

De huidige mate van specialisatie beïnvloedt op meerdere manieren de interesse en
inpasbaarheid van ontwikkelingsopties. Alle geïnterviewden geven zonder uit
zondering aan zich in eerste instantie melkveehouder te voelen en dat in de
toekomst zo te wil houden. De één hecht echter sterker aan de nadruk op de
melkvee-tak dan de ander, en dit beïnvloedt hoe open men staat voor verbreding.
Het is echter meer dan een kwestie van traditie en overtuiging. Wanneer de nadruk
sterk ligt op de melkveehouderij, ligt het gezien de kennis en ervaring niet voor de
hand andere richtingen in te slaan. 'Het is toch vaak heel wat anders, daar moet je eerst
ervaring mee opdoen.' Soms is de huidige bedrijfsopzet zo gespecialiseerd, dat
verbredingsopties nauwelijks zicht bieden op extra inkomsten. Verleggen van de
aandacht naar verbredingsopties gaat sterk ten koste van opbrengsten uit de melk
veehouderij, zo is de verwachting.
'Veel van die opties lijken mooi, maar je moet je er op toeleggen. Bij ons is dat niet
haalbaar, dan ben je zoveel tijd en aandacht kwijt dat de optimalisatie van het bedrijf
er onder lijdt. Je bent dan net zoveel opbrengst in de melkveehouderij kwijt bent als
je aan nieuwe inkomsten erbij krijgt.'

Vooral op bedrijven die in het verleden duidelijk de weg van uitbreiding en
specialisatie zijn ingeslagen, houdt dit beperkingen in voor mogelijkheden tot
verbreding. Ook de financieringsdruk noopt soms tot verdere uitbreiding.
'We willen nog wel melk erbij, dat moet toch doorgaan. We hebben aardige investe
ringen gedaan voor de overname, je moet dan toch wel gaan melken. Je moet ook wel
doorgaan vanwege de financiering. Zelfs als de zoon alles gratis krijgt zou hij zo door
moeten boeren vanwege de rente en aflossing.'
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Op bedrijven die kiezen voor 'verbreding' lijken deze beperkingen minder te
worden gevoeld. Door de huidige bezigheden met andere produktietakken heeft
men al kennis en ervaring opgedaan met potentiële verbredingsopties. Men is
minder gespecialiseerd op de melkvee-tak, waardoor het gevaar dat verbreding ten
koste gaat van huidige inkomsten minder groot is. Op een aantal bedrijven lijkt
bovendien de financieringsdruk minder te worden gevoeld.
'Ik rijd niet in een Mercedes, maar we staan er financieel niet slecht voor. Ik hoef niet
het onderste uit de kan te halen door de ontwikkeling in het verleden. Ik hoef niet zo
nodig naar de 5-6 ton melk, ik vind het wel genoeg wat we hebben. Ik richt me liever
meer op de recreatie en misschien wat met natuur.'

3.2 Mogelijkheden en knelpunten op bedrijfsniveau
Zowel uitbreiding van de bedrijfsomvang als verbreding van de economische basis
kunnen rekenen op draagvlak in de Lânsdouwe. Beide richtingen kunnen worden
uitgewerkt om een deel van de bedrijven zicht op bedrijfscontinuïteit te bieden. De
huidige bedrijfsvoering en -opzet is van grote invloed op de inpasbaarheid van
ontwikkelingsopties. Is men al sterk de weg van uitbreiding ingeslagen, dan ligt
ook in de toekomst uitbreiding en specialisatie voor de hand. Bedrijven die nu
minder gespecialiseerd zijn, neigen eerder naar verbreding. Uit de interviews blijkt
dit verband een aantal cruciale factoren schuil gaan. Consequent kwam een aantal
punten naar voren die voor de één mogelijkheden, maar voor de ander juist
knelpunten inhouden. In deze paragraaf vatten we drie cruciale punten bij de kop:
arbeid, gronddruk en verkaveling.
Beschikbaarheid van arbeid

Een eerste cruciale factor is de beschikbaarheid van arbeid. Uit veel interviews komt
de arbeidsbezetting naar voren als doorslaggevende overweging, zeker wanneer
verbreding wordt afgewezen, 'fe moet er de tijd voor hebben en we zitten nu al krap
in de arbeidsbezetting. ' Tabel 3.3 wijst uit dat het aantal arbeidskrachten (VAK)
inderdaad sterk verschilt per strategische keuze voor bedrijfsontwikkeling. Op be
drijven die kiezen voor 'verbreding' zijn verhoudingsgewijs meer arbeidskrachten
(1,9) aanwezig dan op bedrijven die kiezen voor 'uitbreiding' (1,5).
Of verbredingsopties inpasbaar zijn hangt vooral af van de mogelijkheid om arbeid
vrij te maken. Een indruk van de werkdruk geeft de 'schaal van produceren'. Een
maat hiervoor is het aantal produktiemiddelen (aantal koeien of hectares, liters
melkquotum) per arbeidskracht. Als een bedrijf grootschalig produceert wil dit
zeggen dat één arbeidskracht veel hectares moet bewerken of koeien moet verzor
gen. De werkdruk is dan vaak te hoog voor nieuwe activiteiten. Het verleggen van
arbeid naar verbredingsopties gaat al snel ten koste van de melkveehouderij. Tabel
3.3 bevestigt dat de 'schaal van produceren' aanzienlijk verschilt per strategische
keuze. Bedrijven die kiezen voor 'uitbreiding' produceren veruit het grootscha
ligst. Hier moet één arbeidskracht de meeste koeien melken en hectares bewerken
en is de werkdruk het hoogst. Op bedrijven die kiezen voor 'verbreding' produ
ceert men in het algemeen kleinschaliger. Soms gaat het om grote bedrijven, maar
dan zijn er ook meer arbeidskrachten. De werkdruk ligt lager en men kan makke
lijker tijd vrijmaken voor nieuwe dingen.
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Tabel 3.3 Beschikbaarheid van arbeid per strategische keuze
Geen verbreding
VAK: 1,4 (0,42)
Aantal koeien per VAK: 49 (23,5)
Melkquotum per VAK: 337.187 (176.045)
Aantal hectares per VAK: 32,4 (15,6)
Aantal SBE per VAK: 172 (83,4)

Uitbreiding
VAK: 1,5 (0,97)
Aantal koeien per VAK: 64 (11,9)
Melkquotum per VAK: 440.397 (60.350)
Aantal hectares per VAK: 37,3 (12,1)
Aantal SBE per VAK: 214 (36,0)

Geen uitbreiding
VAK: 1,1 (0,24)
Aantal koeien per VAK: 34 (10,8)
Melkquotum per VAK: 207.142 (94.084)
Aantal hectares per VAK: 25,0 (10,7)
Aantal SBE per VAK: 119 (34,8)

Verbreding
VAK: 1,9 (0,97)
Aantal koeien per VAK: 44 (19,4)
Melkquotum per VAK: 293.003 (141.894)
Aantal hectares per VAK: 29,8 (10,2)
Aantal SBE per VAK: 157 (65,7)

Op een aantal bedrijven dat kiest voor 'verbreding' is men genoodzaakt initiatief
te nemen om een arbeidsoverschot tot waarde te brengen of het bedrijf overneembaar te maken. 'We denken wel aan nieuwe takken, de arbeid hebben we daar zeker
voor. ' Uitbreiding van de melkvee-tak wijst men niet bij voorbaat af, maar in
principe is er voldoende arbeid beschikbaar om het bedrijf door verbreding te
ontwikkelen. Dit geldt veel minder op bedrijven die kiezen voor 'uitbreiding' of
'geen verbreding'. Vooral om arbeidstechnische redenen probeert men een
economisch duurzame bedrijfsvoering hier in het verlengde van de huidige bedrijfsopzet te ontwikkelen. Voor verbreding is daarin geen plaats. Uitbreiding van het
quotum kan gemakkelijker worden ingepast, waarbij men soms oplossingen zoekt
in arbeidsbesparende technologieën.
'Ik zie de mogelijkheden van het bedrijf in de melkveehouderij. Uitbreiden is de
komende jaren een optie, ik zou goed 700.000 kilo aan kunnen. Misschien neem ik er
een halve arbeidskracht bij als ik nog verder kan groeien. Als je over tien jaar praat
over de melkrobot, ben ik daar niet vies van.'

Overigens is verbreding zeker niet de enige manier om extra arbeid tot waarde te
brengen en daarmee arbeid voor de landbouw te behouden. Ook met optimalisering
van de melkvee-tak door fijnregulering kan een ruime arbeidsbezetting worden
benut.
'Met meer arbeid kan er veel meer. Met twee mensen maak je minder fouten. Het
werk kost wel meer, maar daar staan ook hogere opbrengsten tegenover. Met twee man
kun je een slechte koe apart verzorgen. Nu gooi ik ze er dan uit. Omzet en aanwas kan
nog flink hoger, ook dat kan nu niet vanwege de arbeid.'

Gronddruk en intensiteit van de produktie

Een volgende cruciale factor voor de inpasbaarheid van uitbreiding of verbreding
is de gronddruk. Meerdere veehouders geven aan dat de intensiteit van de produk
tie en de ruwvoersituatie randvoorwaarden scheppen voor verbredingsopties. 'Voor
vleesvee hebben we geen voer over'. Ook voor verbreding met sommige vormen van
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natuurproduktie is de beschikbaarheid van grond wezenlijk, zo geeft een veehouder
aan. 'Perceelsrandenbeheer kan alleen als je wat ruimer in het land zit, ik heb mijn land
hard nodig.'

Tabel 3.4 geeft een aantal belangrijke kengetallen voor de intensiteit van de produktie. Opnieuw treden er aanzienlijke verschillen per strategische keuze voor bedrijfs
ontwikkeling op. Waar men kiest voor 'uitbreiding' of 'geen verbreding', is de intensiteit van de produktie het hoogst wat betreft de melkgift per koe, het aantal
koeien per hectare, het melkquotum per hectare, de krachtvoergift per koe en de
kunstmestgift per hectare. Op de meer intensieve bedrijven ligt het voor de hand
beschikbare grond in te zetten om de melkvee-tak te optimaliseren. 'Door met
minder koeien en een hogere melkgift het quotum vol te melken, kunnen we zelfvoorzienender worden in ruwvoer.'

Niet alleen de gronddruk maakt zo'n aanpak moeilijk verenigbaar met nieuwe
activiteiten. Het opvoeren van de melkgift is niet simpelweg een kwestie van
bijvoorbeeld meer krachtvoer geven. Het vergt een nauwkeurige afstemming van
ruwvoerproduktie, samenstelling van het rantsoen, fokbeleid en dierverzorging.
Deels kan men hiertoe terugvallen op het gebruik van technologie, maar het vergt
vooral extra aandacht voor de koe en de ruwvoerwinning. De beschikbare arbeid
moet hiertoe zoveel mogelijk op de melkveehouderij worden gericht.
Tabel 3.4 Gronddruk en intensiteit van de produktie per strategische keuze
Geen verbreding
Melkquotum per hectare: 10.313 (1.450)
Aantal koeien per hectare: 1,5 (0,13)
Aantal GVE per hectare: 2,1 (0,30)
Kunstmestgift per hectare: 331 (48,7)
Melkgift per koe: 7.425 (584)
Krachtvoergift per koe: 1.811 (289)

Uitbreiding
Melkquotum per hectare: 12.510 (3.118)
Aantal koeien per hectare: 1,8 (0,32)
Aantal GVE per hectare: 2,4 (0,51)
Kunstmestgift per hectare: 337 (37,5)
Melkgift per koe: 7.220 (363)
Krachtvoergift per koe: 2.100 (223)

Geen uitbreiding
Melkquotum per hectare: 8.176 (2.046)
Aantal koeien per hectare: 1,4 (0,21)
Aantal GVE per hectare: 2,0 (0,52)
Kunstmestgift per hectare: 263 (130,3)
Melkgift per koe: 6.102 (1.685)
Krachtvoergift per koe: 1.330 (844)

Verbreding
Melkquotum per hectare: 9.983 (2.672)
Aantal koeien per hectare: 1,4 (0,26)
Aantal GVE per hectare: 2,3 (0,29)
Kunstmestgift per hectare: 300 (78,6)
Melkgift per koe: 6.985 (847)
Krachtvoergift per koe: 1.606 (706)

De groepen 'verbreding' en 'geen uitbreiding' vertegenwoordigen de gemiddeld
meer extensieve bedrijven. Hier ligt het voor de hand voort te bouwen op dit
specifieke (sterke) punt. Het feit dat bedrijven wat ruimer in het land zitten ver
groot de speelruimte om bijvoorbeeld meer jongvee, vleesvee of schapen te houden.
Ook voor natuurproduktie biedt de extensievere bedrijfsopzet meer mogelijkheden.
'Ik heb er geen moeite mee om extensiever te boeren, ik streef niet zo het hoogste na.
Merkvlees produceren en ecologisch boeren zou hier wel passen, ik heb toch ruwvoer
over. Daar moet dan wel een markt voor zijn.'
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Opties behorend bij de richting 'uitbreiding' sluiten omgekeerd vaak minder aan
bij de extensieve bedrijfsopzet. Men strooit doelbewust weinig kunstmest en
gebruikt weinig krachtvoer om door 'zuinig boeren' het inkomen veilig te stellen.
Tegenover de extra kosten van moderne technologie of een hogere melkgift per koe
staan vaak onvoldoende nieuwe inkomsten.
'Met minder koeien het quotum volmelken is voor mij geen optie. Je hebt dan ook
minder inkomsten uit omzet en aanwas en moet er een boel krachtvoer instoppen. Wij
doen het juist met zo weinig mogelijk krachtvoer. Een voercomputer zou voor ons ook
niks zijn, daar voer ik te weinig voor.'

Voor meer extensief gevoerde bedrijven liggen er meer mogelijkheden voor verbre
ding, op intensievere bedrijven ligt verdere uitbreiding en specialisatie eerder voor
de hand. Het is echter zeker niet zo dat op intensieve bedrijven geen enkele
mogelijkheid of interesse voor verbreding bestaat. Op sommige bedrijven zijn die
er zeker, zij het dat opties die een duidelijk beslag op grond leggen minder snel in
zicht komen.
Produktie-omstandigheden en verkavelingsituatie

Een derde en laatste cruciale factor voor de speelruimte voor ontwikkelingsopties
zijn de produktie-omstandigheden. Vooral de bewerkbaarheid van percelen en de
verkavelingsituatie blijken van invloed op de inpasbaarheid van uitbreiding en
verbreding. Tabel 3.5 wijst uit dat de verkavelingsituatie sterk per strategische
keuze voor bedrijfsontwikkeling verschilt.
Tabel 3.5 Verkavelingsituatie per strategische keuze
Geen verbreding
Aantal kavels: 6,3 (2,1)
Percentage huiskavel: 41,3 (14,7)

Uitbreiding
Aantal kavels: 5,8 (3,1)
Percentage huiskavel: 64,7 (18,6)

Geen uitbreiding
Aantal kavels: 4,5 (2,7)
Percentage huiskavel: 54,9 (32,2)

Verbreding
Aantal kavels: 4,3 (2,1)
Percentage huiskavel: 62,6 (21,4)

Bedrijven die kiezen voor 'verbreding' hebben gemiddeld de minste kavels (4,3),
bedrijven die kiezen voor 'geen verbreding' de meeste (6,3). Ook het percentage
huiskavel verschilt aanzienlijk. Opnieuw heeft de groep 'geen verbreding' de
slechtst verkavelde bedrijven: het percentage huiskavel is veruit het laagst. In het
algemeen zijn de bedrijven die kiezen voor 'verbreding' het best verkaveld. Ook
uit de interviews komt de verkaveling naar voren als belangrijke schakel voor
mogelijkheden en knelpunten van ontwikkelingsopties. Een slecht verkaveld bedrijf
is bewerkelijker, waardoor de werkdruk eerder een belemmering is voor nieuwe
activiteiten. Meerdere boeren noemen de bewerkelijkheid van hun bedrijf als
overweging om verbreding af te wijzen.
'We hebben een heel slechte verkaveling. We hebben veel percelen die niet allemaal
bij huis liggen. De huiskavel is niet groot genoeg, zomers moet ik de koeien ook verder
van huis weiden. Het is allemaal erg bewerkelijk, soms ben ik een uur kwijt om de
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koeien voor het melken te halen. Nieuwe dingen kunnen we er niet bij hebben.
Daarvoor is dit bedrijf niet geschikt, ik heb werk zat.'

Veehouders met interesse voor verbreding zien verbeteringen in de produktie—
omstandigheden veelal als randvoorwaarde. Het gaat niet alleen om de verkaveling,
ook de bewerkbaarheid van percelen is van belang. Een betere bewerkbaarheid van
percelen maakt arbeidsbesparing mogelijk, maar ook een optimalere ruwvoerproduktie.
'Ik weet nog niet of verbreding kan. Ik kan nog niet overzien hoe het bedrijf er in de
toekomst uit ziet. We zijn nu bezig het bedrijf op orde te maken. We verbeteren de
percelen en willen ook naar bredere akkers. Je kunt dan veel sneller werken. Het moet
ook voor het zware materieel. Je rijdt het land in het voorjaar veel minder kapot, dat
scheelt veel in de opbrengst.'

Goede produktie-omstandigheden en een goede verkaveling kunnen de werkdruk
en gronddruk sterk verminderen, waardoor eerder grond en arbeid vrij te maken
is voor verbreding. Ze vormen daarmee een voorwaarde om voor uiteenlopende
richtingen voor bedrijfsontwikkeling te kunnen kiezen (zie ook De Bruin & Van der
Ploeg 1992). Omgekeerd is het niet zo dat men op bedrijven met goede produktieomstandigheden zonder meer voor verbreding kiest. Wel lijken een doelmatige
verkaveling en goede produktie-omstandigheden samen te gaan met goed onder
houd van het kleinschalige landschap.
'Voor het landschap moet je goede bedrijven hebben. Een goede verkaveling is heel
belangrijk, dan kunnen de koeien optimaal gras krijgen en kan je optimaal beweiden.
Op een bewerkelijk bedrijf heb je minder tijd om op het landschap te letten. Als het
land er goed bij ligt en de ontwatering goed is kun je veel bereiken op je bedrijf en kan
het landschap er toch mooi bij liggen.'
Randvoorwaarden voor uitbreiding en verbreding

Arbeid, gronddruk en verkaveling blijken belangrijke schakels voor de mogelijk
heden en knelpunten van uiteenlopende ontwikkelingsopties op bedrijfsniveau. Om
uitbreiding en verbreding beiden tot levensvatbare richting voor bedrijfsontwikke
ling in de Lânsdouwe uit te werken, is het zaak zich rekenschap te geven van deze
factoren. Zoals in hoofdstuk 4 zal blijken liggen in deze cruciale punten belangrijke
randvoorwaarden besloten om ruimte te bieden voor beide ontwikkelingsrichtingen.
In dat hoofdstuk gaan we ook uitgebreid in op mogelijkheden om met een gericht
beleid kansen voor beide ontwikkelingsrichtingen in de Lânsdouwe te scheppen.
3.3 Strategieën voor het terugbrengen van de milieudruk
In het voorgaande bleek dat veehouders in de Lânsdouwe sterk verschillende
strategieën hanteren om in de toekomst bedrijfscontinuïteit te verzekeren. De
nadruk lag daarbij op mogelijkheden om voldoende bedrijfsinkomen te genereren
en zonodig het bedrijf overneembaar te maken. Ook al blijven dit in de toekomst
belangrijke voorwaarden voor bedrijfscontinuïteit, ze zijn daartoe niet bij voorbaat
toereikend. Minstens zo belangrijk is om op passende wijze in te spelen op de eisen
van overheidswege aan de milieudruk. Gezien de huidige beleidsvoornemens

37

wordt ecologische duurzaamheid steeds meer een randvoorwaarde voor een in
bedrijfseconomische zin levensvatbare bedrijfsvoering. Vooral de normen voor
ammoniak, stikstof en fosfaat die in het Derde Fase Mestbeleid - mogelijk in
combinatie met een heffingenstelsel - worden ingevoerd, grijpen diep in op bes
taande bedrijfsvoeringen.
In deze paragraaf gaan we in op de mogelijkheden om op passende wijze in te
spelen op de scherpere milieu-eisen. Gezien de beperkte ruimte beperken we ons
tot de mineralenproblematiek. Opnieuw blijkt het van belang voort te bouwen op
de bestaande verscheidenheid. Aan de hand van de indeling van bedrijven naar
strategische keuze voor bedrijfsontwikkeling, schetsen we een aantal strategieën die
veehouders hanteren ten aanzien van de milieudruk. Voor we hierop ingaan geven
we eerst een beeld van de milieudruk op de bedrijven.
Verschillen in milieudruk tussen bedrijven in de Lânsdouwe

Een indruk van de milieudruk door mineralenverliezen in de Lânsdouwe geeft
tabel 3.6, waarin het gemiddelde overschot per hectare voor stikstof (N), fosfor (P)
en kali (K) is gegeven. Er blijkt sprake van aanzienlijke overschotten, in elk geval
ruim boven de normen die in het kader van het Derde Fase Mestbeleid in discussie
zijn. Tegelijk steken de overschotten in de Lânsdouwe gunstig af bij de cijfers voor
het hele land. Voor alle mineralen zijn de in de Lânsdouwe gerealiseerde verliezen
aanzienlijk lager.
Tabel 3.6 Gemiddelde mineralenoverschotten in kilogram per hectare
Nederland (1992)
Stikstof (N)
Fosfor (P)
Kali (K)

426
25
74

Lânsdouwe (1992)
352 (81)
21 (12)
49 (23)

Lânsdouwe (1993)
370 (75)
20 (12)
49 (32)

Toelichting: Voor de Lânsdouwe werden bedrijven op veengrond buiten beschouwing gelaten. De
mineralisatie op deze gronden bleek de gemiddelden sterk te vertekenen.

Wat vooral opvalt zijn de grote verschillen tussen bedrijven in de Lânsdouwe. De
spreiding wijst uit dat het stikstofoverschot voor 90 procent van de bedrijven
varieert van 271 tot 433 kg per hectare in 1992 en van 295 tot 445 in 1993. In 1992
wisten 8 bedrijven een overschot lager dan 300 kg te realiseren, 6 bedrijven kwamen
uit tussen 300 en 400 kg, en 9 bedrijven realiseerden een verlies hoger dan 400 kg
per hectare. In 1993 ging het om respectievelijk 5, 7 en 10 bedrijven. Voor het
terugdringen van de milieudruk is inzicht in de factoren achter deze verschillen van
groot belang.
Vaak wordt in discussies over landbouw en milieu verondersteld dat de hoogte van
mineralenverliezen afhangt van de veebezetting en de intensiteit van het grond
gebruik. In figuur 3.3 is daarom het verband tussen de produktie-intensiteit,
uitgedrukt in tonnen meetmelk per hectare, en het stikstofoverschot (in kg N per
hectare) voor 1992 weergegeven voor de bedrijven in de Lânsdouwe.
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Figuur 3.3 Verband tussen N-overschot en intensiteit van het grondgebruik, 1992

N-overschot per hectare

De oplopende lijn geeft aan dat het overschot inderdaad globaal toeneemt naarmate
de produktie intensiever is. De stijging van de lijn is echter relatief gering, wat
betekent dat de samenhang zwak is. Bovendien wijken veel bedrijven af van de
gemiddelde lijn. Zo kennen sommige extensieve bedrijven aanzienlijke verliezen,
terwijl andere bedrijven ondanks een hoge intensiteit lage overschotten hebben. Dit
laatste geldt overigens tot een bovengrens van circa 14.000 kg meetmelk per hectare.
Hetzelfde beeld bestaat voor 1993 en voor de overschotten van fosfor en kali. Wel
valt op dat de overschotten van verschillende mineralen nauwelijks samenhangen:
een laag stikstofoverschot betekent niet dat verliezen aan kali en fosfor ook laag
zijn.
Het beeld voor de Lânsdouwe komt overeen met resultaten van eerder onderzoek
naar verschillen in stikstofoverschot tussen bedrijven (zie Roep & Roex 1992). Ook
hieruit blijkt dat de produktie-intensiteit alleen geen afdoende verklaring is. Het
overschot hangt evenzeer af van de manier waarop op het bedrijf met mineralen
wordt omgegaan. Achter het overschot op de mineralenbalans gaan tal van aanvoerposten (kunstmest, krachtvoer, ruwvoer etc.) en afvoerposten (melk, vlees,
dierlijke mest etc.) schuil. De hoogte en onderlinge verhouding van deze posten
verschilt sterk tussen bedrijven en hangt af van de manier waarop men zaken als
graslandbeheer, ruwvoerwinning, voerrantsoen en melkproduktie aanpakt. Er
treden dan ook grote verschillen in stikstofoverschot op tussen bedrijfsstijlen. Ook
in de Lânsdouwe hangen verschillen in stikstofoverschot samen met de verschei
denheid aan bedrijfsvoeringen en ontwikkelingsperspectieven. Tabel 3.7 wijst uit
dat de overschotten verschillen per gemaakte strategische keuze voor bedrijfs
ontwikkeling.
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Tabel 3.7 Mineralenoverschotten per strategische keuze (in kg per ha)
Lânsdouwe

Uitbreiding

Verbreding

Geen
uitbreiding

Geen
verbreding

N-overschot 1992
N-aanvoer kunstmest 1992
N-aanvoer krachtvoer 1992
N-aanvoer ruwvoer 1992
N-aanvoer totaal 1992
N-afvoer totaal 1992
P-overschot 1992
K-overschot 1992

352
293
88
4
427
74
21
49

387
303
116
6
469
82
26
68

318
280
68
6
391
73
18
45

348
288
93
5
433
84
14
50

350
296
81
2
418
69
21
40

N-overschot 1993
N-aanvoer kunstmest 1993
N-aanvoer krachtvoer 1993
N-aanvoer ruwvoer 1993
N-aanvoer totaal 1993
N-afvoer totaal 1993
P-overschot 1993
K-overschot 1993

370
288
101
6
449
78
20
49

386
285
123
14
471
83
24
86

376
315
88
4
450
74
18
42

396
234
87
0
484
88
21
42

347
283
95
3
423
75
19
29

Bedrijven die kiezen voor 'verbreding' behalen relatief lage overschotten. Bedrij
ven die bedrijfsontwikkeling zoeken in 'uitbreiding' realiseren gemiddeld juist
een hoog overschot. Deze bedrijven blijken (soms extreem) hoge aanvoerposten te
hebben, maar daar staan ook hogere afvoerposten tegenover. De overschotten van
de groepen 'geen uitbreiding' en 'geen verbreding' vinden we in de midden
moot terug.
Bedrijfsontwikkeling en milieudruk

Het gaat te ver hier in detail de opbouw van overschotten, de efficiëntie van het
mineralengebruik en het verband met de specifieke bedrijfsorganisatie te behan
delen. Geïnteresseerden verwijzen we daarvoor naar de aangehaalde bedrijfsstijlenstudies. Wel is duidelijk dat nog veel inspanningen nodig zijn om te voldoen aan
toekomstige milieu-eisen. Dit stelt belangrijke randvoorwaarden voor de ontwik
kelingsmogelijkheden op bedrijven. Uitgaande van in discussie zijnde verliesnor
men van bijvoorbeeld 300 kg N en 5 kg P per hectare, is slechts een klein aantal
bedrijven in staat hier op korte termijn aan te voldoen.
Uit de interviews blijkt dat veehouders de milieuwetgeving ook daadwerkelijk als
randvoorwaarde voor toekomstige bedrijfsontwikkeling ervaren. Op de meeste
bedrijven is men druk doende de mineralenverliezen terug te dringen. Er zijn op
grote schaal milieu-investeringen gedaan, bijvoorbeeld in (extra) mestopslag en
overkappingen van mestsilo's, en men heeft al veel ervaring opgedaan met het
gebruik van de zodebemester en andere bedrijfsaanpassingen om de overschotten
te verlagen.
In veel gevallen werken de activiteiten met het oog op het milieubeleid door in de
plannen voor bedrijfsontwikkeling. Op sommige bedrijven wordt de milieuwetge
ving vooral ervaren als belemmering voor eigen plannen voor bedrijfsontwikkeling.
Vooral op bedrijven die kiezen voor een 'pas op de plaats' stelt men plannen voor
bedrijfsontwikkeling uit, of die nu richting uitbreiding of verbreding gaan. Soms
drukken (gedane) milieu-investeringen zo zwaar op het bedrijf, dat men geen
ruimte ziet voor verdere bedrijfsontwikkeling. Ook de hogere produktiekosten door
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het verplichte gebruik van de zodebemester beperken de mogelijkheden voor het
versterken van het bedrijf.
'Ik wil nog wel eens melk bijkopen, maar dat is nu niet aan de orde. We hebben net
geïnvesteerd in extra mestopslag, dat moeten we eerst terugverdienen. Voor ons was
dat niet zo nodig, maar met die veranderingen in het milieubeleid moet je wel. Je wilt
toch de continuïteit van je bedrijf verzekeren. Het voldoet nu goed, maar het zijn wel
investeringen die geen rendement opleveren.'

Voor anderen is vooral het gebrek aan continuïteit van milieumaatregelen reden om
een afwachtende houding aan te nemen. Meerdere veehouders brengen naar voren
dat ze met het huidige beleid 'niet weten waar je aan toe bent.' Ook op bedrijven
die op korte termijn wel initiatief (denken te) nemen voor bedrijfsontwikkeling is
de noodzaak de milieudruk terug te dringen een belangrijke overweging. In een
aantal gevallen blijkt de milieudruk een extra reden om bedrijfsontwikkeling juist
in uitbreiding dan wel verbreding te zoeken. Omgekeerd stelt de richting waarin
men bedrijfsontwikkeling zoekt randvoorwaarden aan manieren om de milieudruk
terug te brengen.
Uiteenlopende milieu-strategieën

In de vorige paragraaf bleek dat de huidige bedrijfsvoering en -opzet de ruimte
voor toekomstige mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling sterk inkadert. Hetzelfde
geldt voor mogelijkheden om de milieudruk terug te dringen. Uit eerdere studies
blijkt dat er meerdere strategieën open staan om stikstofverliezen terug te brengen,
die meer of minder goed aansluiten bij bepaalde bedrijfsstijlen (zie Roep & Roex
1992 en De Bruin 1993). Net als diverse opties voor bedrijfsontwikkeling, past de
ene milieu-strategie beter bij een bepaalde bedrijfsorganisatie dan de ander.
De genoemde studies wijzen uit dat er grofweg drie mogelijke strategieën zijn om
de mineralendruk terug te dringen. Allereerst kan door uitbreiding en het gebruik van
technologische hulpmiddelen ruimte gecreëerd worden om overschotten terug te drin
gen. Hierbij past het gebruik van bemestingsadviezen, een voercomputer en
management-programma's om de efficiëntie van het mineralengebruik te vergro
ten. Ten tweede is een (verdergaande) extensivering van de bedrijfsvoering mogelijk,
bijvoorbeeld door de oppervlakte uit te breiden en de kunstmest- en krachtvoergift
te verlagen. Een derde strategie is om uitgaande van de huidige bedrijfsomvang een
betere afstemming tussen bemesting, voeren en melkproduktie te realiseren. Deze
derde strategie is te karakteriseren als fijnregulering. De inzet van eigen arbeid is
hierbij cruciaal.
Uit de interviews blijkt dat de inpasbaarheid van de genoemde strategieën sterk
afhangt van het ontwikkelingsperspectief van veehouders. Bedrijven die kiezen voor
'uitbreiding' kennen de hoogste stikstofverliezen en de gronddruk is er hoog.
Vanuit milieu-oogpunt is de noodzaak om verliezen terug te brengen groot. Zoals
we al zagen ligt door de hoge gronddruk een verdere specialisatie op de melkvee
houderij voor de hand, vaak door de melkgift op te voeren en met minder koeien
het quotum vol te melken. Zelfvoorziening in ruwvoer is een belangrijk streven,
maar milieu-overwegingen spelen soms een evengrote rol bij deze keuze.
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'De hoge veebezetting is op ons bedrijf een probleem, daarmee zitten we wel tegen
de grens van de milieuwetgeving. Met beter management en beter voeren zou ik de
koeien wel 1000 tot 2000 liter in produktie kunnen laten stijgen.'

Deze strategie om de milieudruk te reduceren stelt belangrijke randvoorwaarden
aan de wijze waarop grond en arbeid worden ingezet. Door het gebruik van
technologische middelen probeert men grond en arbeid, maar ook de gebruikte
mineralen, zo efficiënt mogelijk in te zetten voor de optimalisatie van de melkvee
houderij. De gevolgde strategie brengt hoge kosten met zich mee. Op termijn is
daarom een zekere uitbreiding noodzakelijk. Bedrijfsontwikkeling zal gezocht
worden in melkquotum, omdat er geen ruimte is grond en arbeid voor verbreding
in te zetten. Zo impliceert de gevolgde strategie zijn eigen beperkingen, ook ten
aanzien van de mineralenhuishouding op het bedrijf. Veel 'uitbreiders' zeggen
bijvoorbeeld geen kans te zien de kunstmestgift verder terug te dringen.
'Ik kan met de kunstmest op grasland niet veel lager dan 400 kg per hectare, anders
kom ik met het ruwvoer in de knel. Ik streef naar zelfvoorziening in ruwvoer en
daarom voer ik ook steeds meer maïs. Wat voederwaarde ligt dat beter dan kuilgras
en je kan ook minder krachtvoer geven. Het is ook gunstig voor de mineralenbalans,
op maïsland hoef je niet te strooien. '

Ook de strategische keuze voor 'geen verbreding' hangt soms samen met moge
lijkheden om de verliezen terug te dringen. Voor de inzet van dure technologie en
grote investeringen is op veel van deze bedrijven geen armslag. Men kiest ervoor
binnen de bestaande bedrijfsopzet orde op zaken te stellen. Verbeteren van het
rantsoen door vervanging van gras met maïs is ook hier vaak een eerste stap, als
de geschiktheid van de grond dat tenminste toelaat. Daarnaast legt men zich toe op
fijnregulering van de bedrijfsvoering. Met gericht graslandbeheer en voerbeleid
probeert men dezelfde melkproduktie te realiseren met minder aanvoer van
mineralen. Fijnregulering vraagt om een flexibele inzet van arbeid. Juist op bedrij
ven die kiezen voor 'geen verbreding' blijkt arbeid dan ook vaak een beperkende
factor voor bedrijfsontwikkeling door verbreding. Wil men fijnregulering als milieu
strategie toepassen, dan is de keuze om eerst een 'pas op de plaats' te maken en
verbreding af te wijzen niet meer dan logisch.
We zagen al dat bedrijven die kiezen voor 'verbreding' de meest extensieve
bedrijfsvoering kennen. Ook met het oogpunt op de milieudruk ligt het voor de
hand voort te bouwen op dit sterke punt. Juist op een aantal bedrijven uit deze
groepen worden al relatief lage overschotten gehaald. Op andere bedrijven probeert
men door het aankopen en pachten van grond de bedrijfsvoering verder te exten
siveren. Enerzijds wordt hiermee de milieudruk teruggebracht, anderzijds levert het
nieuwe kansen voor specifieke vormen van verbreding op. Het volgende citaat wijst
hierop.
'We proberen zoveel mogelijk voedergewassen te verbouwen, daarvoor hebben we
ook grond gekocht en pachten we er nog bij. We willen zoveel mogelijk zelfvoorzie
nend worden. Met eigen voer kom je met de mineralen veel beter uit. Ecologisch
boeren zou eigenlijk wel bij ons passen, we boeren al extensief en hebben voldoende
grond. Als je dan een meerwaarde voor je produkt kunt krijgen... Met natuurproduktie
kun je het boeren-imago een gigantische opsteker geven, zo kan je laten zien hoe er ook
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geboerd kan worden. Als er een goede vergoeding voor komt, heb ik daar wel lol in,
dat is creatief werk.'

Al met al blijkt de ruimte voor strategieën om de mineralendruk terug te brengen
sterk samen te hangen met de perspectieven voor bedrijfsontwikkeling. In figuur
3.4 zijn de beschreven verbanden schematisch weergegeven. Duurzaamheid in
bedrijfseconomische en in ecologische zin kunnen niet los van elkaar worden
gezien. Beiden hangen sterk af van de speelruimte die de huidige bedrijfsvoering
en -opzet biedt. Bij het realiseren van een duurzame agrarische bedrijfsvoering op
bedrijven in de Lânsdouwe is het daarom zaak voort te bouwen op de bestaande
verscheidenheid.
Figuur 3.4 Samenhang tussen milieu-strategieën en ontwikkelingsrichtingen
Ontwikkelingsoptie

Milieustrategie

Uitbreiding

Uitbreiding &
gebruik technologie

Geen verbreding

Fijnregulering

Geen uitbreiding

Extensivering

Verbreding

sterk voor de hand liggend
mogelijk
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4 EEN ADEQUATE KOERSBEPALING ALS BASIS VOOR DUURZAME
ONTWIKKELING

De landbouw in de Lânsdouwe staat voor een groot aantal nieuwe uitdagingen.
Gezien het belang van de agrarische bedrijvigheid voor de leefbaarheid van de
streek is het zaak toekomstperspectief voor bedrijven te behouden en hiertoe
nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. Tevens is het nodig op passende wijze in te
spelen op het overheidsbeleid om de milieudruk terug te dringen en dient uit
werking te worden gegeven aan de integratie van natuur en landschap met de
landbouwontwikkeling. Een eerste stap naar het bereiken van deze doelstellingen
is dat een duidelijke koers wordt uitgezet voor de agrarische ontwikkeling in het
landelijk gebied rond Eastermar. In dit hoofdstuk schetsen we de hoofdlijnen van
een dergelijke koersbepaling, waarbij wordt aangesloten bij de bestaande verschei
denheid in de landbouw en de perspectieven voor bedrijfsontwikkeling in de ogen
van veehouders zélf. Ook gaan we in op de mogelijkheden om met gericht beleid
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw te creëren.
4.1 Ruimte voor uitbreiding én verbreding
In hoofdstuk 3 werd een beeld geschetst van de agrarische bedrijvigheid in de
Lânsdouwe. De perspectieven van veehouders om in de toekomst bedrijfscontinuïteit te verzekeren blijken sterk uiteen te lopen. Zowel voor verdere uitbreiding en
specialisatie van de melkveehouderij als voor verbreding van de economische basis
bestaat een draagvlak. Ook voor het terugdringen van de milieudruk worden sterk
verschillende strategieën gehanteerd. Voor het creëren van voldoende toekomstper
spectief voor de landbouw in de Lânsdouwe moet terdege rekening worden
gehouden met de verscheidenheid aan ontwikkelingsopties.
Om zoveel mogelijk bedrijven perspectief voor bedrijfscontinuïteit te bieden is het
van belang niet op één paard te wedden, er moet ruimte zijn voor meerdere
ontwikkelingsrichtingen. Verbreding kan mogelijkheden bieden voor bedrijven, die
er gezien de bedrijfsvoering en -opzet op kunnen inspelen. Tegelijk is uitbreiding
en specialisatie voor anderen weer noodzakelijk om continuïteit te verzekeren. Het
open houden van meerdere ontwikkelingsrichtingen is des te belangrijker, omdat
geen van beide richtingen op zich bedrijfscontinuïteit voor alle bedrijven kan
bieden. In de Lânsdouwe komen onvoldoende grond en produktierechten vrij om
uitbreiding tot reëel perspectief voor alle bedrijven te maken. Aankoop van produk
tierechten buiten het gebied is voor een deel van de bedrijven mogelijk, maar indien
dit op grote schaal plaatsvindt leidt dit tot een uit milieuoogpunt ongewenste
intensivering van het grondgebruik. Omgekeerd is er in de Lânsdouwe waarschijn
lijk onvoldoende ruimte om verbreding uit te werken tot perspectief voor alle
bedrijven.
Verbreding uitwerken tot volwaardige ontwikkelingsoptie

Zoals gezegd biedt verbreding van de economische basis in principe kansen voor
bedrijfsontwikkeling op een deel van de bedrijven. Op dit moment zijn verbredings
opties echter nog geen volwaardig alternatief voor verdere uitbreiding en specialisa
tie van de melkveehouderij, zo blijkt uit de interviews. De veehouders voeren
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hiervoor verschillende redenen aan, waaronder gebrek aan kennis en ervaring en
problemen met regelgeving. Voornaamste overweging is echter dat concrete
verbredingsopties op dit moment onvoldoende mogelijkheden bieden om op
aanzienlijke schaal neveninkomsten te genereren. Om verbreding daadwerkelijk tot
reële ontwikkelingsoptie te maken is daarom een gerichte aanpak in de Lânsdouwe
nodig. Het is zaak een aantal concrete opties uit te werken die aansluiten bij de
voorkeur en mogelijkheden op bedrijven en voldoende zicht bieden op inkomsten.
Hierbij is een belangrijke rol voor de VEL weggelegd, maar ook van overheden,
plaatselijke ondernemers en andere belanghebbenden wordt een bijdrage gevraagd.

Koersbepaling van onderop

In het kader van het ruimtelijke ordeningsbeleid van de nationale overheid, zoals
vastgelegd in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX), zijn de ontwik
kelingsperspectieven van regio's omschreven met verschillende 'koersen voor het
landelijk gebied'. De verschillende koersen worden aangegeven met kleuren. In eerste
instantie was de koers voor de Lânsdouwe bruin gekleurd. Dit houdt in dat de nadruk
ligt op grondgebonden landbouw en scheiding van functies als landbouw, natuur en
landschap. Mede naar aanleiding van voorstellen van de VEL is deze koers inmiddels
bijgesteld. De 'bruine koers' sluit weliswaar aan bij het ontwikkelingsperspectief van
een deel van de bedrijven, maar de scheiding van functies staat op gespannen voet
met de problematiek van het kleinschalige landschap en de natuurwaarden in het
meeroevergebied. Naar de mening van de VEL dient voor de Lânsdouwe de 'blauwe
koers' open te worden gehouden. De 'blauwe koers' biedt meer ruimte voor de
ontwikkeling van functies in onderlinge samenhang en er wordt ruimte geboden voor
verbreding van de plattelandsontwikkeling door combinaties van agrarische produktie
met vormen van toerisme en natuur- en landschapsbeheer. In de Lânsdouwe bestaat
een draagvlak voor deze opties en de koers sluit goed aan bij het karakter van de
streek en de specifieke problematiek van natuur en landschap. Wel moet duidelijk zijn
dat verbreding geen toekomst kan bieden voor alle bedrijven in de streek. Voor de
Lânsdouwe is het zaak een koers te ontwikkelen die meerdere ontwikkelingsrichtingen
openlaat.
In feite is hiermee voor de Lânsdouwe een 'koersbepaling van onderop' tot stand
gekomen, die voortbouwt op de toekomstplannen van direct betrokkenen in de streek.
Enerzijds doet dit recht aan de uiteenlopende ontwikkelingsperspectieven op bedrijfs
niveau, anderzijds vergroot dit het draagvlak in de streek voor milieumaatregelen en
het beheer van natuur en landschap. Een vereniging van boeren en grondgebruikers
als de VEL maakt zo'n koersbepaling van onderop mogelijk.
Draagvlak voor verbredingsopties

Voor het uitwerken van concrete verbredingsopties staan diverse mogelijkheden
open. Een aantal hiervan kwam zijdelings al aan de orde. Bij het ontwikkeling van
reële kansen voor verbreding dient aansluiting gezocht te worden bij de voorkeur
en mogelijkheden die veehouders zelf zien. Op deze manier wordt optimaal
voortgebouwd op het draagvlak voor verbreding in de streek (zie kader). Tabel 4.1
geeft voor een aantal opties aan in hoeverre veehouders ze inpasbaar achten in de
bedrijf svoering.
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Tabel 4.1 Inpasbaarheid van een aantal verbredingsopties
Ontwikkelingsoptie

Natuurproduktie tegen vergoeding
Beheer van reservaten en zandpaden
Landbouw en recreatie combineren
Merkvlees produceren
Nieuwe produkten
Zelf verwerken
Verkoop aan huis

Goed
mogelijk

Onder
voorwaarde

43%
21%
7%
11%
4%

25%
32%
33%
46%
18%
7%
11%

4%

Onmogelijk

32%
46%
59%
43%
79%
93%
85%

De beste kansen voor verbreding liggen op het terrein van natuur- en landschapsproduktie tegen vergoeding. Bijna 70 procent van de veehouders geeft aan deze
optie op het eigen bedrijf goed (43 procent) of onder voorwaarden (25 procent)
mogelijk te achten. Ook voor het beheer op loonbasis van natuur- en landschaps
waarden buiten het eigen bedrijf (reservaten, zandpaden, bermen etc.) ziet een
meerderheid van de bedrijven mogelijkheden. Er is dus een breed draagvlak en een
grote bereidheid om de integratie met natuur en landschap nader invulling te
geven. In hoofdstuk 6 gaan we uitgebreid op de mogelijkheden hiervoor in.
Ook is er een aanzienlijke groep (41 procent) die het combineren van landbouw en
recreatie goed of onder voorwaarden mogelijk acht. Dit lijkt voldoende basis om
bepaalde vormen van agrarische recreatie tot reële optie voor verbreding uit te
werken. Een derde categorie verbredingsopties omvat het ontwikkelen van neven
takken of het realiseren van een hogere toegevoegde waarde. Het merendeel van
deze opties acht slechts een zeer kleine groep veehouders mogelijk. Een uitzonde
ring vormt de produktie van merkvlees. Een meerderheid van de boeren (57
procent) acht deze optie goed of onder voorwaarden inpasbaar.
In aansluiting op het draagvlak is het wenselijk dat de mogelijkheden voor vormen
van natuur- en landschapsproduktie tegen vergoeding vergroot worden. De
mogelijkheden hiertoe zijn in de huidige situatie relatief beperkt en de vergoedin
gen zijn volgens betrokken veehouders vaak ontoereikend. Om natuur- en land
schapsproduktie tot volwaardige verbredingsoptie te ontwikkelen zijn meer ver
goedingsmogelijkheden nodig, die aansluiten bij de kansen op bedrijven (zie
hoofdstuk 6). De VEL kan hiervoor suggesties doen, maar vooral voor overheden
ligt hier een taak. Zeker op korte termijn kunnen vergoedingen niet uit de markt
komen, zodat financiering met overheidsgelden nodig is.
Voor andere verbredingsopties liggen de belemmeringen vooral in de markt.
Gebrekkige afzetmogelijkheden weerhouden geïnteresseerde veehouders bijvoor
beeld om neventakken of nieuwe produkten met een hogere toegevoegde waarde
te ontwikkelen. Met een gezamenlijke aanpak kunnen wellicht gericht nieuwe
markten worden aangeboord. Ook voor vormen van agrarische recreatie is dit het
geval. De inkomensmogelijkheden hieruit hangen sterk af van de aantrekkings
kracht van het gebied op toeristen en recreanten. De vraag naar toeristische voor
zieningen in de Lânsdouwe kan door een individuele ondernemer niet of nauwe
lijks vergroot worden. Een gezamenlijke aanpak vanuit de streek, waarin de VEL
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en andere betrokkenen in de recreatie-sector samenwerken, kan hier wellicht wel
aan bijdragen.
In de hoofdstukken 6 en 7 komen de diverse verbredingsopties nog uitgebreid aan
de orde. Daar gaan we nader in op de mogelijkheden om deze tot volwaardige
ontwikkelingsmogelijkheid uit te werken. Ook de bijdrage van de VEL en andere
betrokkenen hieraan krijgt daarbij volop aandacht.
4.2 Voorwaardescheppend beleid voor verbreding
Door een aantal concrete verbredingsopties uit te werken ontstaan op korte termijn
mogelijkheden voor neveninkomsten als alternatief voor verdere ontwikkeling van
de melkveehouderij. Dit biedt reële kansen voor bedrijfsontwikkeling door verbre
ding op bedrijven met mogelijkheden en voorkeur hiervoor. Uit hoofdstuk 3 bleek
dat de inpasbaarheid van verbredingsopties sterk afhangt van de speelruimte die
de huidige bedrijfsopzet laat. Op bedrijfsniveau spelen drie cruciale factoren een
rol: arbeid, gronddruk en verkaveling. Om verbreding in de Lânsdouwe op langere
termijn tot volwaardige ontwikkelingsrichting uit te doen groeien, is ten aanzien
van deze punten een gericht beleid nodig.
Een dergelijk voorwaardescheppend beleid vergroot de kansen voor verbreding en
maakt het bedrijven mogelijk op geboden verbredingsopties in te springen. Zoals
eerder al bleek verbindt een groot aantal veehouders voorwaarden aan de interesse
in verbredingsopties. Een deel van deze voorwaarden betreft zaken als benodigde
kennis en informatie, passende regelgeving en voldoende zicht op inkomsten. Het
gaat echter ook om knelpunten met betrekking tot de werkdruk, gronddruk en
produktie-omstandigheden, die opgelost moeten worden om daadwerkelijk tot
verbreding over te gaan.

Randvoorwaarden voor verbreding

Om verbreding daadwerkelijk te kunnen realiseren achten wij het noodzakelijk dat aan
de volgende randvoorwaarden wordt voldaan.
- Voorkomen moet worden dat landbouwgronden aan de lokale economie worden
onttrokken.
- De arbeidsbehoefte op de bedrijven zal waar mogelijk op peil moeten blijven, bij
voorbeeld door landschapsonderhoud en natuurbeheer.
- De produktie-omstandigheden dienen te worden verbeterd door aanpassing van
minder doelmatige verkaveling. Ook de bewerkbaarheid van de percelen moet
worden verbeterd, waardoor tijd vrijkomt voor andere activiteiten.
- Voor milieuproblemen moeten houdbare oplossingen worden ontwikkeld en
moeten overbodige investeringen worden voorkomen.
Uit: Voorbeeldplan It Lânjuwiel

Op het niveau van het individuele bedrijf zijn de genoemde cruciale factoren op
korte termijn vaak een gegeven. Ze kunnen slechts op langere termijn worden
bijgesteld en zijn bovendien sterk afhankelijk van ontwikkelingen in markt, beleid
en regelgeving, die de invloed van het individuele bedrijf te boven gaan. Een
gebiedsgerichte aanpak biedt daarentegen wel mogelijkheden om de voorwaarden
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voor verbreding te beïnvloeden, waardoor de speelruimte op bedrijven wordt
vergroot. Een dergelijk voorwaardescheppend beleid kan door de VEL, in samen
werking met overheden en andere betrokkenen, verder worden uitgewerkt. We
gaan in op een aantal mogelijkheden op basis van voorstellen van de VEL in het
Voorbeeldplan (zie kader).
Arbeidspotentieel behouden in de streek

Een eerste voorwaarde voor vrijwel alle verbredingsopties is de beschikbaarheid
van arbeid. Om verbreding een kans te geven is voldoende arbeid nodig. Het is
daarom wenselijk voldoende arbeid in de streek te behouden. Uiteindelijk doel is
een aantal verbredingsopties tot stand te brengen, die structureel nieuwe werk
gelegenheid in de streek scheppen en toereikend zijn de ingezette arbeid tot waarde
te maken. Een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld op het vlak van natuur- en land
schapsbeheer, kunnen relatief snel tot volwaardige optie worden uitgewerkt. Voor
andere opties is een langere opstartperiode nodig.
Zolang verbreding nog geen volwaardig alternatief is, kan op andere manieren
gepoogd worden arbeidskrachten in de Lânsdouwe te behouden. Gedurende de
opstartperiode kan dit met een aantal concrete projecten, eventueel ondersteund
met bijdragen uit innovatie- en stimuleringsfondsen. In de tussentijd kunnen
diverse verbredingsopties uitgewerkt worden, die zich in de toekomst kunnen
bewijzen. Gedacht kan worden aan zeer uiteenlopende projecten als groot landschapsonderhoud, beheersactiviteiten in reservaten, onderhoud van bermen en
zandpaden, markering van weidevogelnesten en agro-toeristische innovatie-projec
ten.
Een andere mogelijkheid is het instellen van een 'arbeidspool' van en voor boeren
en bedrijfsopvolgers, die arbeidsoverschot en vraag naar arbeid op bedrijven met
elkaar in contact brengt. Hierbij kunnen eventueel ook de bedrijfsverzorgsdienst en
de plaatselijke loonwerker een rol spelen. Door actie te ondernemen om mensen in
de Lânsdouwe werkzaam te houden, wordt op langere termijn de speelruimte
vergroot voor nieuwe en alternatieve oplossingen om bedrijfscontinuïteit door
verbreding te verzekeren.
Voldoende cultuurgrond behouden

Voor sommige verbredingsopties is de beschikbaarheid van grond een belangrijke
randvoorwaarde. Het gaat om vormen van natuur- en landschapsproduktie als
perceelsrandenbeheer en weidevogelbeheer, maar ook om nieuwe produktietakken
als vleesveehouderij. Ook voor dit knelpunt is een gebiedsaanpak gewenst. Hieraan
kan invulling worden gegeven door voldoende cultuurgrond in de Lânsdouwe te
behouden en te voorkomen dat landbouwgronden aan de lokale economie worden
onttrokken. Dit zal de kansen voor de genoemde opties ten goede komen.
Het behoud van voldoende cultuurgrond in de Lânsdouwe is ook met het oog op
de milieudruk van belang. Het grondgebruik is, zeker in vergelijking met omrin
gende regio's, al vrij intensief. Het onttrekken van gronden aan de landbouw zal
in elk geval een deel van de bedrijven noodzaken op resterende landbouwgronden
de produktie te intensiveren. Een deel van de bedrijven zal er met fijnregulering of
de inzet van technologische hulpmiddelen alsnog in slagen aan de gestelde milieu
normen te voldoen. Vooral op bedrijven die met extensivering in willen spelen op
de gestelde milieu-eisen zullen echter aanzienlijke problemen ontstaan.
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Om voldoende cultuurgrond te behouden is het gewenst dat de voor reservaatvor
ming aangewezen gronden in het meeroevergebied een zekere landbouwkundige
functie behouden. Dit betekent niet bij voorbaat dat aan deze gronden niet langer
een belangrijke natuurdoelstelling kan worden gegeven. De inzet is veeleer een
toekomstig beheer te ontwikkelen dat recht doet aan natuur en landschap en tevens
mogelijkheden voor agrarisch medegebruik biedt. Zowel agrarisch natuurbeheer op
gronden die in eigendom van boeren blijven als agrarisch (mede)gebruik van
reservaten bieden hiertoe mogelijkheden (zie hoofdstuk 6). Welke vorm ook wordt
gekozen, de voornaamste overweging is dat het meeroevergebied deel blijft uit
maken van de lokale economie. Indien de gronden een zekere agrarische functie
behouden, vergroot dit de kansen voor vormen van natuurbeheer elders in de
Lânsdouwe en voor nieuwe produktietakken.
Doelmatige produktie-omstandigheden

Een derde cruciale factor voor verbreding, maar ook voor een rendabele bedrijfs
voering in de melkveehouderij, zijn de produktie-omstandigheden. Vooral een
goede verkavelingsituatie en bewerkbaarheid van percelen zijn een randvoorwaarde
voor bedrijfsontwikkeling. Een slechte verkaveling en bewerkbaarheid van percelen
verhoogt de werkdruk en kosten van loonwerk en staat een optimale ruwvoerwinning in de weg. Indien deze omstandigheden verbeteren zijn er eerder mogelijk
heden om arbeid en grond vrij te maken voor bedrijfsontwikkeling. Dit betekent
niet dat men op bedrijven met goede produktie-omstandigheden zonder meer voor
verbreding kiest. Het is echter wel een voorwaarde om voor uiteenlopende opties
voor bedrijfsontwikkeling te kunnen kiezen. Bij voldoende goede produktie-om
standigheden blijkt natuurbeheer en landschapsonderhoud bovendien beter inpas
baar in de bedrijfsvoering. Dit impliceert in de praktijk dat bijvoorbeeld perceelsver
groting de kansen kan vergroten voor verweving met natuur en landschap, hoe
tegenstrijdig dit op het eerste gezicht ook lijkt. Ook dit punt wordt in hoofdstuk 6
verder toegelicht.
Op de praktijk toegesneden milieumaatregelen
Een belangrijk knelpunt voor verbreding is de inpasbaarheid van milieumaat
regelen. In de Lânsdouwe is men overtuigd van het belang om op effectieve wijze
de milieudruk van de landbouw tot aanvaardbare proporties terug te dringen.
Voorwaarde hiervoor is echter dat te treffen maatregelen in de bedrijfsvoering
inpasbaar zijn en dat er ruimte wordt gecreëerd voor meerdere strategieën om de
milieudruk terug te dringen. Overbodige investeringen moeten worden voorkomen
om ruimte voor investeringen in bedrijfsontwikkeling te behouden. Met de huidige
generieke maatregelen kan men lang niet altijd uit de voeten, zo bleek al bij de
beschrijving van de aanleiding voor de oprichting van de VEL. Een doelenbeleid
biedt meer mogelijkheden voor het treffen van passende en effectieve maatregelen
op de bedrijven dan het huidige beleid op basis van middelenvoorschriften. Op
gebiedsniveau kan gezocht worden naar mogelijkheden om in milieumaatregelen
de nodige flexibilisering aan te brengen. In het volgende hoofdstuk gaan we
uitgebreid in op mogelijkheden voor maatwerk in milieuregelgeving.
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5 MAATWERK IN MILIEUMAATREGELEN

In de voorgaande hoofdstukken werd beschreven hoe toekomstperspectief voor de
agrarische sector kan worden gecreëerd door gericht voort te bouwen op de
verscheidenheid in de landbouw. In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende stap
uit een ontwikkelingsgerichte aanpak in de Lânsdouwe. We schetsen de contouren
van een gebiedspecifieke aanpak van de milieuproblematiek op basis van 'maat
werk' op de bedrijven. Zo kan op effectieve wijze de milieudruk worden terug
gebracht, terwijl onnodige kostbare en moeilijk inpasbare maatregelen worden
vermeden. Ook kan een aanzienlijke verbetering van de milieukwaliteit op gebiedsniveau worden behaald.
Deze gebiedspecifieke aanpak van de milieuproblematiek vormt op haar beurt de
basis voor andere stappen naar de integratie van functies. Door onnodige en weinig
effectieve maatregelen te vermijden, wordt op bedrijven investeringsruimte voor
bedrijfsontwikkeling behouden. Ook is een effectieve reductie van de milieudruk
voorwaarde voor specifieke natuur- en landschapswaarden. Juist de sterke verwe
venheid van de landbouw met het kleinschalige landschap vraagt om een zekere
flexibiliteit in maatregelen. Door ruimte te scheppen voor op de praktijk toegesne
den milieumaatregelen wordt de basis gelegd voor een economisch duurzame
bedrijfsvoering, waarvan het beheer van natuur en landschap deel uitmaakt.
5.1 Opvattingen over het huidige milieubeleid
Net als in andere delen van Nederland wordt de milieukwaliteit in de Lânsdouwe
op een aantal punten bedreigd. Het gaat om problemen als de inlaat van vervuild
boezemwater, af- en uitspoeling van mineralen, uitstoot van ammoniak, afvoer van
afvalwater en de verwerking van afval als oliën en landbouwplastic. Enerzijds is
de landbouw, mogelijk nog meer dan anderen, gebaat bij de aanpak van deze
problemen. Vervuiling van water, bodem en lucht bedreigen op termijn het produktieve vermogen van de landbouw. Anderzijds levert de landbouw zelf een bijdrage
aan de milieubelasting.
Het belang van een effectieve aanpak van de milieudruk wordt in de Lânsdouwe
breed ingezien. Verschillende veehouders spreken hun bezorgdheid uit over
concrete milieuproblemen. Vooral de verontreiniging van grond- en oppervlak
tewater en de dreiging van verdroging baart zorgen. De bijdrage van de landbouw
wordt breed onderkend, ook al wijst men ook op de minstens zo grote bijdrage van
andere bronnen en vervuiling van buiten de regio. Op veel bedrijven is men al ver
is met het uitwerken en in praktijk brengen van concrete strategieën om de milieu
druk terug te dringen. Men gaat in het algemeen veel bewuster om met de milieu
gevolgen van de bedrijfsvoering.
'De houding onder boeren is sterk veranderd. Boeren die nog veel strooien herken je
er wel uit, daar staat het gras er gifgroen bij. En een boer die in het najaar nog strooit
wordt door anderen toch wel hoofdschuddend bekeken.'

Ondanks het draagvlak voor een gerichte aanpak van de milieudruk, stuit het
huidige milieubeleid op veel onbegrip en weerstand. Zoals in de inleiding al bleek
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was deze onvrede mede aanleiding voor de oprichting van de VEL. De gevolgde
generieke aanpak kan onder de boeren in de Lânsdouwe op weinig steun rekenen.
Veel boeren stuit de negatieve benadering van de landbouw als 'grote vervuiler'
en het gebrek aan vertrouwen tegen de borst.
'Met de milieuwetgeving willen ze tegenwoordig alles controleren. Van de week nog
kwam hier laag een helikopter over, die cirkelde nog eens over het bedrijf. Wat die nu
weer bekeken hebben, het zal de mestsilo wel zijn. Ik heb daar een strodek op. (...) Je
wordt met dit milieubeleid behandeld alsof je een misdadiger bent.'

Veel veehouders hebben de stellige indruk dat de milieudruk al sterk is terugge
bracht en vinden dat de opgelegde regelgeving in geen verhouding (meer) staat tot
de actuele situatie in de Lânsdouwe. Bovendien vindt men dat regelgeving op
onredelijke wijze ten koste gaat van kansen voor bedrijfsontwikkeling. De huidige
uitvoering van het milieubeleid stuit ook op veel onbegrip, omdat verplichte
regelgeving soms tot grote knelpunten in de bedrijfsvoering leidt. Een voorbeeld
is het verplichte gebruik van de zodebemester. Niet alleen leidt zodebemesting tot
een extra druk op het kleinschalige landschap, de bijdrage aan de reductie van de
milieudruk wordt sterk betwijfeld. Bij andere verplichte maatregelen, zoals het
overkappen van mestsilo's, stellen boeren soms vergelijkbare vraagtekens.
'Het verplicht zodebemesten is in het kleinschalige landschap lang niet altijd een
verbetering voor het milieu. Op veel kleine percelen kan de zodebemester niet komen.
Daar komt geen dierlijke mest meer op en wordt dus meer kunstmest gestrooid.
Vroeger kon er ook altijd mest van intensieve bedrijven in de streek naar extensieve
bedrijven, die alleen wat weidevee houden. Nu willen veel boeren die mest niet meer,
alleen al aan het onderwerken door de loonwerker zijn ze 5-6 gulden per kuub kwijt.
Er komt zo steeds meer stront op minder land terecht. Zo'n maatregel werkt hier ave
rechts.'

5.2 Naar passende en effectieve milieumaatregelen
De genoemde onvrede kan het draagvlak voor het mestbeleid in de Lânsdouwe op
termijn bedreigen. Zeker wanneer in de toekomst sprake is van een verdere opeen
stapeling van regelgeving, komt het draagvlak in gevaar. De VEL probeert deze
dreigende ontwikkeling een halt toe te roepen. Kern van de aanpak die de VEL
voorstelt is dat een op het bedrijf toegesneden aanpak van de milieubelasting tot
stand komt. Door boeren en grondgebruikers bij het formuleren van maatregelen
te betrekken en concrete oplossingen aan te dragen, denkt men het draagvlak voor
maatregelen sterk te kunnen vergroten.
'Met de VEL moet je uitvoerbare regels uitwerken. De generieke regels die de over
heid steeds maar van bovenaf oplegt zijn soms heel vergaand en onredelijk. Ze werken
hier ook lang niet altijd. Met elkaar kunnen we het best eens worden wat er moet
gebeuren. Je moet het vooral zo eenvoudig mogelijk houden, zodat het effect heeft en
je ermee uit de voeten kan. '

Voorwaarde voor een dergelijke aanpak is dat de formulering van maatregelen en
daaraan verbonden regelgeving dicht bij de praktijk blijft. Op bedrijfsniveau staat
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een groot aantal maatregelen open om de milieudruk terug te brengen, uiteen
lopend van minder kunstmest, beter gebruik van dierlijke mest door andere
aanwendingstechnieken en aanpassing van het voerrantsoen tot het extensiveren
van de produktie en aanpassing van stallen. In hoofdstuk 3 bleek al dat de inpas
baarheid van aanpassingen sterk verschilt tussen bedrijven. Ook voor de mate
waarin ze bijdragen aan een reductie van de milieudruk is dit het geval. Om een
groot draagvlak te creëren is het zaak ruimte te scheppen voor meerdere strategieën
op bedrijfsniveau. Maatregelen dienen effectief te zijn en waar nodig dient een
zekere flexibiliteit te worden ingebouwd.
'We willen dicht bij de praktijk blijven. Maatregelen moeten inpasbaar zijn en aanslui
ten bij de bedrijfsvoering van de individuele boer. Je moet met regelgeving soms ook
flexibeler om kunnen gaan. Het werkt gewoon niet als je volgende week met de
zodebemester een stuk land op moet dat nu nog onder water staat. Misschien moet je
daar dan toch de giertank gebruiken, als je op een andere manier dezelfde milieudoel
stelling kunt halen.'

Belangrijk voor het draagvlak is ook dat het treffen van maatregelen stap-voor-stap
kan plaatsvinden. De ontwikkeling naar een integratie van landbouw, milieu en
andere functies moet 'behapbaar' blijven. Verschillende veehouders geven aan dat
milieuregelgeving zich te snel opstapelt en juist daardoor afschrikwekkend werkt.
Niet alleen boeren hebben tijd nodig, ook het inpassen van maatregelen in de
bedrijfsvoering vergt soms een geleidelijke en stapsgewijze aanpak.
'Als boer probeer je het evenwicht te herstellen, maar dat heeft tijd nodig. Dat is zo
voor de investeringen die je moet doen, maar ook de natuur heeft tijd nodig. Je ziet dat
met het terugbrengen van de kunstmestgift, dat kan alleen geleidelijk. Je merkt dat het
gras eraan is gewend. Ik zeg wel eens het gras is aan kunstmest verslaafd, dat moet
langzaam afkicken. (...) Maatregelen stapelen zich nu te snel op, als dat geleidelijker
gaat willen boeren over het algemeen wel. Men moet erin groeien.'
Stimuleren van bedrijfspecifiek mineralengebruik

Maatwerk vereist dat het uiteindelijk doel, het terugdringen van de milieudruk
onder een aanvaardbaar grensniveau, centraal staat. Dit vraagt om een adequate
registratie van de milieudruk op bedrijfsniveau. De VEL is daarom inmiddels met
ondersteuning van de Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) gestart met activiteiten
om leden inzicht te bieden in het bedrijfspecifieke mineralengebruik. Basis hiervan
is het op vrijwillige basis invoeren van mineralenbalansen, tot nu toe het meest
geschikte middel om op bedrijfsniveau mineralenverliezen in beeld te brengen. Het
ligt in de bedoeling de mineralenbalans met het Derde Fase Mestbeleid als regule
rend instrument in te voeren.
Het initiatief blijkt op een grote belangstelling van boeren in de Lânsdouwe te
kunnen rekenen. Over 1992 en 1993 werd voor ruim 20 van de ca. 30 landbouw
bedrijven een balans voor stikstof, fosfor en kali opgesteld, waarmee circa 80
procent van het grondgebied is gedekt. Ook uit de interviews blijkt dat deze
activiteit op instemming van veehouders kan rekenen.
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'Het bijhouden van de mineralenbalans is een goede zaak, je wordt met je neus op de
feiten gedrukt. Er zit ook financieel voordeel in, je ziet waar de bemesting en het voer
blijft. Je weet beter waar je kunt besparen, anders doe je toch maar wat.'

De mineralenbalans biedt betrokken veehouders inzicht in het eigen, bedrijfspecifieke mineralengebruik. Het maakt duidelijk op welke aanvoerposten bespaard kan
worden en waar de mineralenbenutting verbeterd kan worden. Dit biedt aankno
pingspunten om op bedrijfspecifieke wijze verliezen terug te dringen. Om veehou
ders hierbij te ondersteunen heeft de VEL in samenwerking met de DLV een aantal
'mineralen-studiegroepen' ingesteld. Inmiddels zijn 3 studiegroepen actief,
waaraan 23 van de 30 bedrijven deelnemen. In de studiegroepen wordt onder
deskundige begeleiding het mineralengebruik besproken en geanalyseerd. Een
belangrijke plaats wordt ingeruimd voor het uitwisselen van ervaringen tussen
deelnemers. Zoals in hoofdstuk 3 bleek, bestaan er grote verschillen in de over
schotten tussen bedrijven. In eerste instantie richten de studiegroepen zich vooral
op bedrijven met de hoogste overschotten, boven de 400 kg N per hectare. Op deze
bedrijven kan vaak op relatief eenvoudige wijze een grote milieuwinst behaald
worden.
'Op deze bedrijven treedt de grootste onnodige verspilling op, bijvoorbeeld omdat
men uit gewoonte nog veel te veel stikstof strooit. Op die bedrijven kan je makkelijk
veel winst halen en dat tikt voor het milieu in de Lânsdouwe het hardst aan.'

Bedrijven die nu al relatief lage verliezen halen vervullen in de studiegroepen een
voorbeeldfunctie voor overige bedrijven. Hun ervaringen, bijvoorbeeld met een
lagere kunstmestgift door het beter benutten van dierlijke mest, zijn leerzaam voor
andere veehouders en kunnen bijvoorbeeld de angst dat lagere bemesting sterk ten
koste gaat van de graslandproduktie wegnemen.
Voor de nabije toekomst staan activiteiten op stapel om kennis omtrent bedrijfspecifiek mineralengebruik verder te ontwikkelen. Onder meer wordt in samenwerking
met het Proefstation voor de Rundveehouderij (PR) in Lelystad een 'milieumodule' ontwikkeld, waarmee per bedrijf modelmatig wordt berekend waar verlie
zen exact optreden.
'De mineralenbalans biedt wel zicht op de hoogte van het overschot, maar je weet niet
waar het blijft. Gaat het als nitraat naar het grondwater of als ammoniak in de lucht?
Als je weet waar verliezen precies optreden, kan je veel gerichter aan oplossingen
werken.'

Een andere punt dat speciale aandacht krijgt is de aanwending van dierlijke mest.
Zoals aangegeven leidt zodebemesting tot knelpunten in het kleinschalige land
schap en wordt de effectiviteit soms betwijfeld. Veel boeren hebben concrete ideeën
om dierlijke mest op andere manieren beter te benutten en tegelijkertijd gestelde
milieudoelen te halen. Zo pleit men onder meer voor gespreid gieren van kleine
hoeveelheden bij regenachtig weer, het gebruik van composteringsmiddelen in de
mest en gescheiden mestaf voer. Wanneer meer bekend is over mineralenstromen
op bedrijfsniveau, kunnen een aantal voorstellen nader worden uitgewerkt. Een
mogelijkheid is om experimenten met verschillende vormen van mestaanwending
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op te starten. Deskundige begeleiding door de DLV en onderzoeksinstellingen is
hierbij onontbeerlijk.

Milieuzorgplan per bedrijf

Een centrale rol in de milieuaanpak van de VEL op basis van maatwerk speelt het
opstellen van een milieuzorgplan. Dit milieuzorgplan maakt deel uit van het onder
nemingsplan dat per bedrijf wordt opgesteld. In het milieuzorgplan wordt een langja
rige planning gemaakt van specifieke maatregelen die op het bedrijf genomen kunnen
worden om de milieubelasting terug te brengen. In eerste instantie gaat men bij de
planning uit van een periode van 10 jaar. Zo kan in beeld worden gebracht hoe de
landelijke taakstelling van 70 procent ammoniak-reductie in het jaar 2015 op het
bedrijf wordt uitgewerkt. In het milieuzorgplan wordt ook aangegeven welke stappen
ondernomen kunnen worden om evenwichtsbemesting met stikstof en fosfaat in het
jaar 2000 te bereiken.
De mineralenbalansen en de registratie van het jaarrond-gebruik van hulpstoffen en
afzet van melk op basis van facturen vormen de basis-gegevens voor het milieuzorg
plan. Op grond daarvan worden bedrijfspecifieke milieumaatregelen en het effect
ervan op de milieubelasting aangegeven. Door het milieuzorgplan af te stemmen op
de bedrijfsboekhouding wordt inzicht verkregen in de bedrijfseconomische conse
quenties van milieumaatregelen.

Integrale bedrijfsinterne milieuzorg

De aanpak voor mineralen kan worden uitgebreid naar andere aspecten van het
milieubeheer op het agrarische bedrijf. Ook hiervoor heeft de VEL inmiddels
activiteiten in gang gezet. In eerste instantie ligt de nadruk op het verbeteren en
uitbreiden van de registratie van de milieudruk op bedrijfsniveau. Met dierenartsen
en leveranciers van krachtvoer, reinigings- en bestrijdingsmiddelen, plastic, kunst
mest etc. worden afspraken gemaakt om facturen aan te passen. Zo kunnen op het
bedrijf aangevoerde stoffen geregistreerd worden wat betreft mineralensamenstelling, toxische werking en milieubelasting. Met deze gegevens kan het opstellen van
mineralenbalansen sterk vereenvoudigd en geautomatiseerd worden. Daarnaast kan
de milieuregistratie worden uitgebreid naar andere milieubelastende stoffen.
Hiermee is de basis gelegd voor een integrale bedrijfsinterne milieuzorg.
'We willen ernaar toe dat de bedrijfboekhouder eenvoudig een jaarrond-overzicht van
alle milieubelastende stoffen kan presenteren. Als je dat afstemt op de boekhoudperiode, kan je het meenemen in bedrijfsbeslissingen. Voor het milieu is dat nodig,
maar ook voor de bedrijfseconomische kant is het goede zaak.'

Twee bedrijven in de Lânsdouwe zijn aangewezen als proefbedrijf voor de ontwik
keling van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM). Daar wordt in samen
werking met de DLV, Sociaal Economische Voorlichting (SEV) en het Landbouw
schap een aanpak ontwikkeld om de milieubelasting op integrale wijze te minimali
seren. Men richt zich voorlopig vooral op het in kaart brengen van de milieudruk.
Hiertoe wordt onder meer gewerkt met de eerder genoemde milieu-module en
wordt een energiebalans voor het bedrijf opgesteld. De bedrijven vervullen een
voorbeeldfunctie richting andere bedrijven in de Lânsdouwe, door open dagen te
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organiseren en de resultaten van het BIM-project in studiegroepen aan de orde te
stellen.
5.3 Proefgebied met een autonoom mestbeleid?
De activiteiten van de VEL bieden een raamwerk, waarbinnen op de praktijk
toegesneden milieumaatregelen kunnen worden getroffen. De registratie van de
milieudruk op bedrijfsniveau maakt het mogelijk gericht afdoende maatregelen te
nemen, daar waar het nodig is. Per bedrijf kan optimaal gebruik worden gemaakt
van de meest geschikte en niet onnodig dure middelen om het uiteindelijke doel,
het terugdringen van de milieudruk, te realiseren. Een dergelijk aanpak vereist
praktische oplossingen en bedrijfsaanpassingen, die passen bij de plaatselijke
situatie in de Lânsdouwe. We wezen al op het belang om alternatieve mestaanwendingstechnieken uit te werken die uitkomst bieden in het kleinschalige land
schap. Dergelijke voorstellen voor passende oplossingen vragen om nader onder
zoek en zullen in de praktijk op experimentele wijze moeten worden ontwikkeld.
Naast de beschikbaarheid van adequate middelen is een voorwaarde dat van
beleidswege speelruimte en ondersteuning wordt geboden. Met haar voorstellen
loopt de VEL in veel opzichten vooruit op ontwikkelingen die in het milieubeleid
op stapel staan. Met het Derde Fase Mestbeleid zal een doelenbeleid worden
gevoerd, waarin de mineralenbalans als regulerend instrument centraal staat. De
middelen, waarmee overschotten worden gereduceerd, worden daarbij meer vrij
gelaten. In het flankerend beleid voor ammoniak lijkt de overheid ook in de
toekomst vast te houden aan middelenvoorschriften. Zo wordt de invoering van
emissie-arme ('groen label') stallen in een aantal gevallen verplicht gesteld. Zoals
één van de betrokkenen van de VEL aangeeft, staan dergelijke verplichtingen een
bedrijfspecifieke aanpak in de toekomst in de weg. Ze kunnen het draagvlak voor
een effectieve milieuaanpak op termijn ondergraven.
'Met de milieu-module is de ammoniakemmissie op de 2 BIM-bedrijven berekend. Op
zo'n 10 kg N per hectare na halen ze een reductie van 70 procent. Volgens de letter
van de wet moeten die bedrijven bij uitbreiding dus een emmissie-arme stal plaatsen.
Als je het totaal-plaatje bekijkt, is dat wel erg onredelijk. Er is een reductie van 50-60
procent gehaald, het gaat om minder dan 5 procent van alle verliezen op het bedrijf.
Dan kan je een bedrijf niet verplichten één miljoen te investeren, dat zijn de prijzen nu
voor zo'n stal. Met zo'n regel moet je flexibeler om kunnen gaan, anders kun je de
bereidheid om mee te werken aan het mestbeleid bij veel boeren wel vergeten.'

Om beleidmatig speelruimte te verwerven voor de aanpak van de VEL kan gedacht
worden aan een status als proefgebied met een autonoom en gebiedspecifiek
mestbeleid, mogelijk samen met de zustervereniging VANLA in het aangrenzende
Achtkarspelen. De ervaringen in Eastermar en Achtkarspelen bieden een goede
basis om beleidvoornemens in de praktijk uit te testen en een doelenbeleid voor de
mineralenproblematiek verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd biedt het betrokken
veehouders de noodzakelijke speelruimte om op bedrijfsniveau flexibel passende
en doeltreffende maatregelen door te voeren.
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Een proefstatus opent ook andere en nieuwe mogelijkheden om de milieudruk in
de Lânsdouwe terug te dringen en de effectiviteit van het mestbeleid te vergroten.
Eén mogelijkheid is het herverdelen van organische mest tussen bedrijven in de
streek. Het belang om organische mest op bedrijfsniveau optimaal in te zetten
kwam al eerder naar voren; op gebiedsniveau is dit van evengroot belang. Onder
de vlag van de VEL is inmiddels een plaatselijke mestbank opgezet, die bedrijven
met een mestoverschot in contact brengt met bedrijven waar mest tekort is, met
name weidebedrijven. Een ander voorbeeld van passende en eenvoudige oplossin
gen door een gebiedsaanpak is het gezamenlijk doen van milieu-investeringen. Ook
dit wordt al in de praktijk gebracht. Naast de praktische inpasbaarheid levert dit
ook financieel voordeel.
'Met de mestsilo's zijn 10 boeren rond de tafel gaan zitten, die samen een adviseur
hebben ingehuurd. Uiteindelijk hebben er 7 door hetzelfde bedrijf een silo laten
bouwen met behoorlijke korting. Met de daken idem dito. Je moet veel vaker de
samenwerking opzoeken en je als boeren niet tegen elkaar afzetten.'

Ook wordt nu al in meerdere gevallen de mestopslag gezamenlijk georganiseerd.
Door bedrijven, waar investering in extra mestopslag de financiële draagkracht te
boven gaat, wordt opslagruimte gehuurd bij collega's met overcapaciteit.
Eenzelfde aanpak als bij de herverdeling van mest kan in principe naar mineralenemissies in het algemeen worden verbreed. Verschillende veehouders in de Lâns
douwe pleiten voor zo'n gebiedsgerichte aanpak, die het toelaatbare niveau van
emissies niet per bedrijf maar voor het gebied als geheel bekijkt. Op gebiedsniveau
kunnen duidelijke doelstellingen worden gesteld, terwijl op bedrijfsniveau meer
ruimte wordt gelaten.
'Je zou kunnen werken aan een gebiedsgerichte aanpak van mineralen, zodat niet per
bedrijf maar naar het gebied als geheel wordt gekeken. Als je alle boeren in dit gebied
samen neemt, dan valt het met de emissies denk ik wel mee. Je kan denken aan zaken
als het overhevelen van mestrechten, maar ook dat een bedrijf dat iets meer vervuilt
wordt weggestreept tegen een bedrijf dat heel weinig verliezen heeft. '

Eventueel kan de VEL ook een rol spelen bij het introduceren en uitvoeren van
toekomstig mestbeleid, dat de mineralenbalans in combinatie met overschotheffin
gen als regulerend instrument hanteert. Zowel voor de streek als overheden biedt
dit voordelen. Uit bestuurlijk oogpunt is de introductie van de mineralenbalans als
regulerend instrument een grote operatie die om een goede begeleiding en wellicht
een geleidelijke introductie vraagt. De VEL kan hierbij een rol spelen, immers ook
nu al verzorgt ze contacten met boeren voor het opstellen van mineralenbalansen.
Omgekeerd kan ook de streek profiteren van een rol van de VEL in de uitvoering
van toekomstig mestbeleid. Een mogelijkheid is een centrale registratie van minera
len op gebiedsniveau door de VEL, gekoppeld aan een gebiedsgerichte aanpak. Op
gebiedsniveau kunnen doelen voor emissiereductie gesteld worden, terwijl de
invulling op bedrijfsniveau aan de streek wordt overgelaten. Een andere mogelijk
heid is om opbrengsten van overschotheffingen aan de VEL over te dragen, die ze
gericht kan inzetten voor activiteiten in het kader van een gebiedspecifiek mest
beleid.
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'Als de mineralenbalans een afrekeninstrument wordt dan moet dat geld in de streek
terecht komen. Je kan heffingen bijvoorbeeld inzetten voor het ontwikkelen van
passende mestaanwendingstechnieken. Dan laat je de opbrengsten ten goede komen
aan milieuvriendelijke oplossingen in de streek.'

Door de VEL bij de uitvoering in te schakelen kan een mestbeleid op basis van
mineralenboekhoudingen veel aan controleerbaarheid en uitvoerbaarheid winnen.
In de eerste plaats kan een gezamenlijke aanpak rekenen op een groter draagvlak
en verantwoordelijkheidbesef van de kant van de veehouders. Daarnaast wordt
door een gezamenlijke registratie van mineralen de controleerbaarheid vergroot.
Juist met het oog op recente discussies over fraudegevoeligheid en kwetsbaarheid
van een individuele benadering op basis van de mineralenbalans zijn dit belangrijke
pluspunten, die een gebiedspecifieke aanpak van het mestbeleid rechtvaardigen.
5.4 Een gebiedspecifieke aanpak van milieuproblemen
De activiteiten van de VEL richten zich in eerste instantie op het terugdringen van
de milieubelasting vanuit de agrarische sector. De milieudruk vanuit de landbouw
kan echter niet los worden gezien van overige bronnen en evenmin van vervuiling
die van elders de Lânsdouwe binnenkomt. De VEL stelt zich daarom ten doel actief
bij te dragen aan een integrale aanpak van de milieuproblematiek in de Lânsdouwe,
die ook niet-agrarische bronnen en milieubelasting uit omringende regio's beslaat.
Het besef dat de landbouw als 'groene' economische sector als geen ander
afhankelijk is van de produktiefactoren bodem, water en lucht ligt hieraan ten
grondslag. Tevens is het terugdringen van de milieubelasting in veel opzichten een
voorwaarde voor de ontwikkeling van specifieke natuurwaarden, één van de
volgende stappen naar de integratie van functies in de Lânsdouwe.
Mogelijkheden voor een integraal meetprogramma

Een eerste stap naar een gebiedspecifieke aanpak van milieuproblemen is om
inzicht te krijgen in de omvang en herkomst van vervuiling in het gebied en de
bijdrage van verschillende bronnen daaraan. Tot op heden bleek deze informatie
niet voor handen.
'We vinden dat de milieubelasting vanuit de landbouw in samenhang met andere
bronnen moet worden aangepakt en hebben daarom allerlei instanties benaderd om
gegevens. Tot onze verbazing kan geen enkele persoon of instantie ons die informatie
geven. Er is niemand die overzicht heeft van de milieubelasting in het gebied.'

Een totaal-overzicht van de milieubelasting in het gebied is om meerdere redenen
van belang. Allereerst kan zo een duidelijk beeld verkregen worden van de bijdrage
van de landbouw aan de totale milieubelasting en kunnen duidelijke prioriteiten
en doelen gesteld worden voor de reductie van de agrarische milieubelasting. Ten
tweede is het voor een gebiedspecifiek milieubeleid van belang over betrouwbare
gegevens te beschikken. Onder het motto 'meten is weten' kunnen bijvoorbeeld
experimenten met flexibele mestaanwending op hun waarde worden beoordeeld.
Tenslotte vraagt de ontwikkeling van natuurwaarden goed inzicht in de omvang,
aard en verdeling van de milieubelasting. Vooral specifieke natuurwaarden, die in
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veel gevallen voedselarme milieuomstandigheden vereisen, veronderstellen een
goede afstemming met het terugdringen van de milieudruk ter plaatse.
Om in de lacune te voorzien heeft de VEL het voortouw genomen een integraal
meetprogramma voor de Lânsdouwe te ontwikkelen. Verschillende instanties op
gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau werden benaderd om aan een dergelijk
meetnet mee te werken. Gekoppeld aan de gegevens van de VEL over de milieu
druk van landbouwkundige herkomst zou een totale milieubalans voor de Lâns
douwe opgesteld kunnen worden. Het initiatief voor een meetnet stuit echter op
een groot aantal hindernissen van praktische en onderzoekstechnische aard.
'We hebben de plannen maar even in de kast gezet. We krijgen overal nul op het
rekest. Meettechnieken zijn nog niet beschikbaar, heel duur of te veel natte vingerwerk.
Zo kunnen ze ammoniak niet met een betrouwbare marge meten en het is niet te
achterhalen of het gebiedsvreemde of gebiedseigen verzuring is. Voor een water
meetprogramma schijnt de waterhuishouding van het gebied te ingewikkeld te zijn.'

Er kan overwogen worden om onder de vlag van de VEL alsnog te beginnen met
het in kaart brengen van de omvang en effecten van verschillende vervuilingsbron
nen, ook al is onvoldoende duidelijk of dit de moeite waard is. Ook zal financiële
en onderzoekstechnische ondersteuning van overheden en instellingen onontbeerlijk
zijn. Eén van de betrokken heeft ideeën voor een mogelijke opzet.
'Misschien moeten we zelf wat eenvoudige proeven opzetten, je laat je kuil en bodem
als boer ook onderzoeken. Je kan vast wel wat zeggen over de invloed van de land
bouw op houtwallen als je op verschillende plaatsen qua onderhoud, ouderdom en
afstand tot bedrijfsgebouwen naar de kwaliteit kijkt. Grondwater kan je misschien
meten door zelf peilbuizen te zetten. Zoiets kan je ook samen doen met vrijwilligers
van natuurorganisaties.'
Gebiedspecifiek waterbeheer

Het gebrek aan gegevens is een belangrijke handicap voor het in gang zetten van
een gebiedspecifieke aanpak van milieuproblemen. Desondanks liggen er volop
mogelijkheden. De activiteiten van de VEL voor het verbeteren van de waterhuis
houding en -kwaliteit geven een beeld van de mogelijkheden die er ook op andere
punten liggen. De vervuiling van oppervlaktewater in de Lânsdouwe komt voor
een groot deel van buiten het gebied. Ter aanvulling van het waterpeil wordt in
droge perioden water het gebied ingelaten dat sterk vervuild is. De inlaat van vuil
boezemwater baart veel veehouders in de Lânsdouwe zorgen. Voldoende schoon
water is een belangrijke produktievoorwaarde voor de landbouw. Ook op natuur
waarden werkt de inlaat van vervuild boezemwater nadelig uit. Specifieke natuur
waarden in het singelgebied zijn sterk verbonden met het stelsel van sloten en
waterlopen en ook voor waarden in het meeroevergebied is voldoende schoon
water wezenlijk.
Om deze situatie te verbeteren ontwikkelt de VEL een activiteitenprogramma om
de inlaat van gebiedsvreemd water tot een minimum te beperken. Hiertoe kan de
waterhuishouding op een aantal punten worden aangepast. Allereerst is het zaak
dat overtollig regenwater niet wordt afgevoerd, maar optimaal benut wordt om de
buffer van schoon gebiedseigen water op peil te houden en te vergroten.
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'Je moet het gebiedseigen water vasthouden. We zijn aan het kijken of we plaatselijk
waterlopen kunnen verbreden en poelen opschonen, zo krijg je een bufferend netwerk
van gebiedseigen water. Je hoeft dan minder vaak gebiedsvreemd water in te laten. Als
experiment kan je op een aantal bedrijven ook onderzoeken hoe belangrijk het water
peil in de sloten is voor de ruwvoerproduktie.'

Ook wordt gedacht aan een experiment met verhoogd waterpeil op gronden die als
reservaat aangewezen, maar moeilijk te verwerven zijn. Het vasthouden van water
in het voorjaar biedt enerzijds extra kansen voor weidevogels en botanische waar
den, maar vergroot ook het reservoir van gebiedseigen water. Een laatste idee is om
de mogelijk filterende en zuiverende werking van het gebied te vergroten, bijvoor
beeld door middel van rietfilters. Voor deze mogelijkheid is nader onderzoek een
eerste vereiste, waarbij ervaringen elders mogelijk bruikbaar zijn (zie kader).
'We weten niet of water in de Lânsdouwe verder wordt vervuild of juist wordt ge
filterd. We weten wél dat water het gebied schoner uitgaat, maar dat kan ook door
verdunning met regenwater komen. Als er wel een filterende werking is, kun je dat
misschien uitbouwen. Je kan ook de waterfilterende werking van waterplanten inzetten
in minder intensief gehekkelde sloten, dan ontwikkel je ook een stukje natuur.'

Rietplantenfilters voor natuur en afvalwaterzuivering

Op diverse plaatsen in Nederland experimenteert men met rietplanten- of helofytenfilters vanwege hun waterzuiverende capaciteit. Het onderzoek richt zich vooral op
mogelijkheden voor zuivering van spoelwater van agrarische bedrijven als alternatief
voor aansluiting op de rioolwaterzuivering. Aanleiding is de verplichting om spoel
water van melkveebedrijven met ingang van augustus 1994 of januari 1995 af te
voeren. Op veel plaatsen overweegt men de aanleg van riolering in het buitengebied,
maar dit is een kostbare aangelegenheid. De kosten lopen al snel op snel tot enige
tienduizenden guldens per aansluiting, waarmee een grote aanslag op de draagkracht
van bedrijven wordt gedaan. Kleinschalige rietzuivering is wellicht een betaalbaar en
effectief alternatief. Eén van de plaatsen waar met rietfilters wordt geëxperimenteerd
is de Greidhoeke in het westen van Friesland. Een groep veehouders, verenigd in de
milieucoöperatie Duorsume Feehâlders Greidhoeke (DFG), heeft samen met De Twaalf
Ambachten, een organisatie voor aangepaste technologie, experimenten gestart op
twee bedrijven. Het Waterschap Fryslân werkt mee door waterkwaliteitsmetingen en
bepalingen van het zuiveringsrendement.
Combinaties van rietfilters met kleinschalige natuurontwikkeling behoren wellicht ook
tot de mogelijkheden. In de rietsloten bij de boerderij kunnen, mede voor hun zuive
rende capaciteit, tal van waterplanten worden uitgezet. Tevens kunnen de rietplanten
filters een broedplaats bieden voor diverse watervogels.

De plannen voor een gebiedspecifiek waterbeheer illustreren de noodzaak van een
integrale aanpak van milieuproblemen in de Lânsdouwe. Zowel voor natuurwaar
den als voor de duurzaamheid van de landbouw is voldoende schoon water een
randvoorwaarde. Daarnaast blijkt de meerwaarde die een dergelijke aanpak kan
opleveren. Niet alleen het milieu, maar ook natuur, landschap en landbouw zijn er
bij gebaat. Verbetering van de milieukwaliteit vraagt om het instandhouden van een
stelsel van sloten, poelen en waterlopen, dat een reservoir van gebiedseigen water
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vormt. Het schone water is een belangrijke levensbron voor de landbouw, maar ook
een voorwaarde voor tal van natuurwaarden. Het beheer van deze waarden kan bij
voldoende beloning voor individuele boeren aantrekkelijke neveninkomsten kan
opleveren, een punt dat in het volgende hoofdstuk aan de orde komt. Dit schept
kansen voor verbreding van de economisch basis op een deel van de bedrijven en
daarmee nieuwe perspectieven voor de landbouw. De integrale aanpak maakt het
mogelijk dat verschillende functies elkaar versterken.
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6 KANSEN VOOR NATUUR EN LANDSCHAP OP BASIS VAN VERWEVING

Het beheer van natuur en landschap is één van de belangrijkste actiepunten van de
VEL. Als het aan de VEL ligt dienen landbouw, natuur en landschap samen te
gaan, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Indien natuur- en landschapsbeheer
verweven wordt met de agrarische bedrijfsvoering, snijdt het mes aan twee kanten.
Enerzijds kan een goed beheer van natuur- en landschapswaarden in de Lânsdouwe
worden gerealiseerd. Anderzijds kan natuur- en landschapsproduktie, mist een
redelijke vergoeding wordt geboden, bijdragen aan de continuïteit van bedrijven.
In dit hoofdstuk werken we nader uit hoe deze verbredingsoptie gestalte kan
krijgen. In paragraaf 6.2 schetsen we daartoe de contouren van een gezamenlijke
aanpak voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Lânsdouwe. Ook de rol
van de VEL, overheden en instanties krijgt volop aandacht. In 6.3 gaan we in op
een aantal randvoorwaarden om de aanpak tot een succes te maken. Allereerst
komen echter de opvattingen uit de streek over het beheer van natuur en landschap
aan de orde. Zonder draagvlak is elke poging om verweving een vaste plaats in
streekontwikkeling te geven gedoemd te mislukken. Omgekeerd kan juist een
aanpak die voortbouwt op een breed draagvlak een meerwaarde voor natuur en
landschap opleveren.
6.1 Kiezen voor natuur en landschap van morgen
In de inleiding bleek al dat de Lânsdouwe een rijke variatie aan belangrijke natuuren landschapswaarden kent. Hoe kunnen deze waarden het best worden behouden
en in de toekomst verder worden ontwikkeld? In diverse beleidsnota's op natio
naal, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn doelen voor natuur en landschap in
de Lânsdouwe vastgesteld. Voor het dykswâlen- en singelgebied is behoud en
herstel van de kleinschaligheid het voornaamste doel, vanwege de landschappelijke
waarde maar ook om de ecologische waarden die er hun basis in vinden. Voor het
meeroevergebied geldt de ontwikkeling van natuurwaarden als voornaamste doel.
Het Burgumermar en de Leijen zijn aangewezen als kerngebied van de Ecologische
Hoofdstructuur. Met het oog hierop streeft men voor een groot deel van het gebied
reservaatvorming na.
De genoemde doelen uit overheidsnota's geven een kader voor het beheer van
natuur en landschap in de Lânsdouwe, maar ook niet veel meer dan dat. Voor het
behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap is een uitgewerkte aanpak
nodig. Binnen de gestelde doelen staan nog verschillende mogelijkheden voor
beheer en ontwikkeling open. In deelgebieden komen verschillende waarden voor
en elementen als dykswâlen, singels en dobbes vertegenwoordigen in potentie
steeds meerdere natuur- en landschapswaarden. Elk vereisen deze een specifieke
vorm van beheer en onderhoud. Kortom, er zijn meerdere beheersdoelen voor
natuur en landschap mogelijk (zie kader). Overheden en betrokkenen in de streek
zullen samen duidelijke keuzes moeten maken ten aan zien van de gewenste natuur
en het landschap van de toekomst.
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Verschillende kwaliteitsdefinities voor natuur en landschap

Dykswâlen, elzensingels en dobbes: ecologisch beheer als extra
Voor het beheer van landschapselementen zijn verschillende kwaliteitsdefinities moge
lijk. Voor de kleinschaligheid is vooral goed en geregeld onderhoud nodig. Zo niet,
dan gaat de dykswâl of singel sterk achteruit of zelfs verloren. Goed landschapsonderhoud is steeds een voorwaarde voor ecologische waarden, maar soms moet hiervoor
iets extra's worden gedaan. Zo mag het beplantingsnetwerk voor waardevolle diergemeenschappen niet op te veel plaatsen onderbroken zijn. De beplanting moet echt een
'droge ecologische infrastructuur' zijn, zo zeggen ecologen. Ook het behoud of de
aanleg van kavelbosjes en randenbeheer langs maïsakkers kan fauna meer ruimte
bieden. Of een waardevolle ondergroei langs dykswâlen speciaal beheer vereist, is
omstreden. Goed landschapsonderhoud levert een soortenrijke ondergroei op. De
ondergroei varieert met de ouderdom van de wal, van meer algemene, voedselminnende naar soms zeldzame voedselarme soorten. Ecologen hechten echter vooral waar
de aan voedselarme soorten, omdat voedselminnende planten in de Nederlandse
natuur (mede door de toevoer van meststoffen uit de landbouw) oververtegenwoor
digd zijn. Met specifiek randenbeheer langs de wal kunnen mogelijk juist deze soorten
ontwikkeld worden.
Of voor elzensingels extra ecologisch beheer zinvol is, is onduidelijk. De ondergroei
blijft lager en door de toevoer van meststoffen uit sloten gaat het om meer algemene
voedselrijke soorten. Met slootkantenbeheer kunnen wellicht waardevolle planten
ontwikkeld worden. De sloten in het singelgebied bieden ook mogelijkheden voor een
'natte ecologische verbindingszone' voor diersoorten. Bij drinkdobbes is goed onder
houd weer een vereiste voor natuurwaarden. De watertjes moeten geregeld opge
schoond worden om niet te verlanden. De karakteristieke ecologie herstelt zich snel na
een grote schoonmaakbeurt. Een speciaal ecologisch beheer is vaak moeilijk, omdat
veel dobbes in verbinding staan met het slotenstelsel. Uitzondering zijn dobbes
midden in het land, die dan ook een bijzondere natuurwaarde hebben.
Weidevogels of moerassen?
Langs de meeroevers staat de natuur voorop. Ook hier zijn meerdere beheersdoelen
mogelijk, die nu echter op behoorlijk gespannen voet met elkaar staan. Het gekozen
beheersdoel heeft bovendien grote gevolgen voor de mogelijkheden van agrarisch
medegebruik en beheer. Eén mogelijkheid is de natuurwaarden die in de loop der tijd
als produkt van de landbouw zijn ontstaan uit te bouwen. Dit kan met in de agrari
sche bedrijfsvoering inpasbare vormen van weidevogel- en slootkantenbeheer. Een
andere mogelijkheid, die vooral in natuurbeschermingskringen wordt gehoord, is de
vorming van moerassen. Moerasvorming als beheersdoel biedt veel minder ruimte
voor agrarische beheer of medegebruik. Bovendien kan moerasvorming ten koste gaan
van het waardevolle open karakter van de meeroevers.
Aansluiten bij opvattingen in de streek

In principe zijn er goede mogelijkheden om natuur en landschap in de Lânsdouwe
te beheren en ontwikkelen door verweving met de landbouw. Het is de moeite
waard een gezamenlijke aanpak voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer onder
de vlag van de VEL uit te werken. Zowel natuur en landschap als de landbouw
hebben hier baat bij.
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Eerder bleek al dat een meerderheid vari boeren (68 procent) perspectief ziet in
verbreding van de economische basis met natuur- en landschapsbeheer op het
bedrijf. Ook activiteiten buiten het eigen bedrijf als beheer van reservaten en onder
houd van zandpaden kunnen op interesse (53 procent) rekenen. Er is een groot
draagvlak in de streek voor maatregelen die boeren zinvol en praktisch uitvoerbaar
achten. Beheer op basis van verweving kan voor natuur en landschap een aanzien
lijke meerwaarde opleveren. Veel landschapswaarden, maar ook natuurwaarden als
weidevogels, bevinden zich op land van boeren. Zij zijn ook veelal degenen die
beheer en onderhoud in praktijk moeten brengen. Juist door boeren te motiveren
en interesseren kunnen kansen voor natuur en landschap op bedrijven benut
worden. Het is daartoe zaak opvattingen van direct betrokken in de streek serieus
te betrekken bij het formuleren van beheersdoelen en -maatregelen.
In het coulissenlandschap kan natuur- en landschapsbeheer op veel interesse
rekenen, mits een aantal concrete programma's worden uitgewerkt die aansluiten
bij mogelijkheden en knelpunten op bedrijven. Uit interviews blijkt dat het over
grote deel van de veehouders belang hecht aan het behoud van het kleinschalige
landschap en de daarin voorkomende natuurwaarden. Vooral voor landschappelijk
beheer van dykswâlen, singels en dobbes bestaat een groot draagvlak. Voor
beheersmaatregelen gericht op een ecologische meerwaarde (zie voorgaand kader)
is beduidend minder draagvlak. De inpasbaarheid van deze maatregelen is vaak
aanzienlijk minder. Het ligt voor de hand landschappelijk beheer in het coulissenlandschap als basis te nemen voor verweving. Daarnaast kunnen een aantal speci
fieke vormen van natuurbeheer ontwikkeld worden, die aansluiten bij mogelijk
heden op een deel van de bedrijven. Voor een klein aantal bedrijven kunnen
mogelijkheden voor het op loonbasis verrichten van onderhoud van zandpaden en
bermen worden uitgewerkt.
Voor het meeroevergebied is een duidelijke keuze over de wijze van beheer nood
zakelijk. Voor het slagen van de integrale aanpak van de VEL is het gewenst de
optie van agrarisch beheer of medegebruik serieus te bestuderen. Ook in dit deelge
bied bestaat een groot draagvlak voor agrarisch natuurbeheer. Dit betreft vooral
weidevogelbeheer, slootkantenbeheer en botanisch beheer gericht op waardevolle
graslandvegetaties. Ook voor gronden in eigendom van natuurbeschermingsorga
nisaties gaat de voorkeur in het algemeen uit naar agrarisch beheer of medegebruik.
Plannen om landbouwgronden uit produktie te nemen voor verdere reservaatvor
ming en natuurontwikkeling kunnen op weinig sympathie in de streek rekenen.
Vooral de vorming van moerasbossen wordt afgewezen, omdat dit beheersdoel niet
bij het karakter van de streek past. Veel boeren wijzen op het belang voldoende
cultuurgrond in de Lânsdouwe te behouden voor de levensvatbaarheid van bedrij
ven en het terugdringen van de milieudruk (zie hoofdstuk 4). Daarnaast acht het
overgrote deel met beheer door boeren een zeker zo goed natuurresultaat mogelijk
als met beheer door een natuurbeschermingsorganisatie. Veel boeren ervaren het
voornemen gronden aan de landbouw te onttrekken als een nieuwe tegenstelling
tussen landbouw, natuur en landschap. Een tegenstelling, waarbij geen van de
betrokkenen is gebaat. Langdurige onzekerheid over de bestemming van gronden
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schaadt het draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer, niet alleen in het meeroevergebied maar ook in de rest van de Lânsdouwe.
'Er is weinig grond in het gebied en er zitten veel goede bedrijven. Dan moet je geen
extra reservaten aanwijzen, dat gaat het draagvlak te boven. Je zadelt mensen hun
leven lang met iets op dat ze niet zien zitten. Je krijgt net zo iets als bij Earnewâld, ik
noem het maar een pitrus-panorama, waar boeren niets van moeten hebben. Het gaat
helemaal tegen de beleving van boeren in, het voelt als terug naar vroeger en ver
nietigen wat mensen in heel veel tijd hebben opgebouwd. Je bereikt er het tegen
overgestelde mee, landbouw en natuur komen steeds meer op gespannen voet. Het is
qua streek belangrijk dat boeren bij natuur en landschap betrokken blijven, dat men
binding met die gronden houdt.

Indien weidevogelbeheer en botanisch beheer gericht op waardevolle grasland- en
slootvegetaties als beheersdoel voor het meeroevergebied worden gesteld, zijn er
goede mogelijkheden voor agrarisch beheer. Op basis van deze doelen kunnen
concrete programma's voor weidevogelbeheer, slootkantenbeheer en botanisch
beheer worden ontwikkeld, die aansluiten bij mogelijkheden en knelpunten op
bedrijfsniveau. Gezien het draagvlak kunnen deze programma's op grote belang
stelling rekenen. Voor gronden die al voor reservaatvorming zijn verworven of
waarvoor dit op korte termijn gebeurt, kan de optie om beheerstaken op loonbasis
uit te besteden voor aantal bedrijven worden uitgewerkt.
6.2 Een nieuwe aanpak voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Zoals beschreven kunnen zowel de landbouw als natuur en landschap baat hebben
bij een aanpak op basis van agrarisch beheer. Hoe kan een gezamenlijke aanpak
vanuit de landbouw voor verweving met natuur en landschap vorm krijgen? In
deze paragraaf schetsen we de hoofdlijnen van een mogelijke aanpak. Ook staan we
stil bij de rol van de VEL en de wezenlijke bijdrage van overheden en instanties op
een aantal punten.
Beheerspakketten op maat

Het sleutelwoord van een gezamenlijke aanpak voor agrarisch natuur- en land
schapsbeheer is opnieuw 'maatwerk'. Net als diverse ontwikkelingsopties en
strategieën om de milieudruk te reduceren, verschillen concrete mogelijkheden voor
verweving sterk per bedrijf. Weliswaar ziet een grote groep veehouders op de één
of andere manier mogelijkheden voor natuur- en landschapsbeheer, de mate waarin
en de concrete mogelijkheden lopen sterk uiteen. Sommige veehouders willen zich
in grote lijn beperken tot landschapsonderhoud tegen vergoeding, anderen willen
zich daarnaast ook toeleggen op vormen van natuurproduktie om zo extra inkom
sten te verwerven. Opnieuw spelen factoren als arbeidsbezetting, gronddruk en
verkaveling een rol. Terwijl de één goede kansen ziet voor een maatregel als
perceelsrandenbeheer langs dykswâlen, levert dit een ander onoverkomelijke
problemen op. Voor een andere specifieke maatregel kan weer het omgekeerde het
geval zijn.
'Ieder bedrijf is verschillend en er zijn een groot aantal uiteenlopende mogelijkheden
voor het beheer van natuur en landschap. Iemand die krap in het land zit kan zich
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beperken tot alleen het onderhoud van het landschap. Anderen die meer ruimte hebben
kunnen proberen om het beheer van natuur en landschap tot tweede tak op het bedrijf
te ontwikkelen.'

Voor het benutten van kansen voor natuur en landschap op de bedrijven is der
halve geen standaardpakket van beheersmaatregelen mogelijk. Ook hiervoor geldt
dat maatwerk nodig is. Kansen worden enkel goed benut met op ieders situatie en
mogelijkheden toegesneden maatregelen. Maatwerk kan bereikt worden door een
breed aanbod van mogelijkheden voor natuur- en landschapsbeheer tot stand te
brengen. Individuele bedrijven kunnen hier naar interesse en mogelijkheden op
inspelen. Het aanbod moet voldoende breed zijn om recht te doen aan de uiteen
lopende natuur- en landschapswaarden in het gebied en de sterk uiteenlopende
mogelijkheden voor verweving op de bedrijven. Eén van de geïnterviewden vat de
essentie kort een bondig samen: 'voor alle bedrijven moet er wat bij zitten Een vol
doende breed en flexibel aanbod van verwevingsmogelijkheden biedt op bedrijfs
niveau speelruimte om kansen die er liggen te benutten. Het aanbod van concrete
opties voor natuur- en landschapsbeheer tegen vergoeding levert als het ware
'bouwstenen' waarmee ieder individueel bedrijf een eigen 'beheerspakket op
maat' samenstelt (zie ook kader).
'Je moet onderhoud en beheer integraal voor het hele bedrijf bekijken. Het gaat om
de hele situatie, je kan hier wel eens een plusje en daar een minnetje hebben. Eigenlijk
zou ieder bedrijf een eigen beheerspakket moeten kunnen samenstellen. Je kan daarin
opnemen waar je alleen landschapsonderhoud doet, waar je wat extra's doet voor
plantjes en waar je faunabeheer doet. Zo'n integraal pakket kan je baseren op bouw
stenen. Het eerste niveau is landschapsonderhoud, daarboven komen dingen die je
extra voor de natuur kunt doen. Bij iedere trap van bouwstenen kun je verschillende
mogelijkheden aangeven met vergoeding erbij. Samen levert dat per bedrijf een
integraal pakket op. '

Bedrijfsplan voor natuur en landschap

Al eerder wezen we op het voornemen van de VEL om voor haar leden een onder
nemingsplan of bedrijfsplan opstellen. Dit plan omvat ook een landschapsonderhoudsen natuurbeheersplan voor het bedrijf. Hierin staat aangegeven welke natuur- en land
schapswaarden op het bedrijf voorkomen en hoe het beheer en onderhoud daarvan
wordt geregeld. Het bedrijfsplan geeft aan welke landschapselementen eventueel
nieuw aangelegd, vervangen of verplaatst zullen worden. Ook wordt een meerjarige
planning van het onderhoud van dykswâlen en singels gemaakt. Per jaar wordt
aangegeven welk onderhoud wordt verricht. Het jaarlijkse en meerjarige onderhoud
van drinkdobbes en (schouw-)sloten wordt eveneens in het plan opgenomen. Het
natuurbeheersplan geeft aan hoe het beheer van op het bedrijf aanwezige natuurwaar
den met inpasbare vormen van beheer wordt uitgevoerd. Per bedrijf wordt aangege
ven waar en voor welke waarden bepaalde specifieke vormen van ecologisch beheer
worden toegepast. In de praktijk fungeert het bedrijfsplan voor natuur en landschap
als een 'beheerspakket op maat', toegesneden op de kansen en mogelijkheden van
het individuele bedrijf. Inmiddels is voor een aantal bedrijven een voorbeeld-bedrijfs
plan opgesteld.
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Een dergelijke aanpak op basis van bouwstenen biedt bedrijven de ruimte zich in
verschillende mate toe te leggen op natuur- en landschapsbeheer. Bedrijven die
natuur- en landschapsbeheer willen uitbouwen tot 'tweede tak' (verbreding door
verweving) gebruiken veel bouwstenen, andere pikken er slechts enkele uit. In
figuur 6.1 is dit schematisch weergegeven. Om een goed beheer van natuur en
landschap in de streek te garanderen, kan ernaar gestreefd worden dat alle leden
een pakket van 'basis-bouwstenen' uitvoeren. Dit kan bestaan uit de belangrijkste
en meest geaccepteerde beheersmaatregelen. Voor het dykswâlen- en singelgebied
kan gedacht worden aan landschappelijk beheer van dykswâlen, elzensingels en
drinkdobbes. Voor de meeroevers behoren flexibel in de bedrijfsvoering inpasbare
vormen van weidevogelbeheer tot de mogelijkheden.
Bedrijven met interesse en mogelijkheden om natuur- en landschapsbeheer tot
volwaardige economische activiteit te ontwikkelen, kunnen boven het 'basis
pakket' kiezen uit een aantal 'extra bouwstenen'. Hiervoor komen specifieke
vormen van natuurbeheer in aanmerking. Voor het dykswâlen- en singelgebied kan
gedacht worden aan perceelsrandenbeheer, faunabeheer, ecologisch beheer van
drinkdobbes en slootkantenbeheer langs elzensingels. Voor het meeroevergebied
zijn slootkantenbeheer en botanisch beheer mogelijk als extra bouwstenen.
Figuur 6.1 Bouwstenen voor natuur- en landschapsbeheer
Extra bouwstenen

Extra inkomsten
(verbreding)

Kosten-neutraal

Basis-bouwstenen

Een adequaat vergoedingenstelsel met ruimte voor flexibiliteit

In hoofdstuk 4 zagen we al dat een vergroting van vergoedingsmogelijkheden
nodig is om verweving met natuur- en landschapsbeheer kans van slagen te bieden.
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Ook een zekere differentiatie in vergoedingen is gewenst. Dit biedt bedrijven de
ruimte in verschillende mate op het aanbod van opties voor verweving in te spelen.
Het ligt voor de hand voor het 'basis-pakket' kostendekkende of kostenneutrale
vergoedingen te bieden, die gemaakte kosten en arbeid vergoeden. Voor de 'extra
bouwstenen' kan een hogere vergoeding gelden. Bedrijven die zich beperken tot
bijvoorbeeld landschapsonderhoud krijgen zo de met onderhoud gemaakte kosten
van arbeid, materiaal en opbrengstderving vergoed. Bedrijven die een stap verder
willen gaan krijgen de kans neveninkomsten te genereren, aangezien speciale
vormen van natuurbeheer aantrekkelijke beloningen opleveren. Natuur- en landschapsproduktie kan zo ontwikkeld worden tot tweede tak (zie ook figuur 6.1).

Resultaatbeloning voor natuurproduktie

Resultaatbeloning voor agrarisch natuurbeheer is relatief nieuw in Nederland. De boer
wordt hierbij beloond voor de gerealiseerde natuurwaarden op zijn bedrijf, ongeacht
de toegepaste middelen. Hij krijgt een vaste beloning per weidevogelnest of strekken
de meter bloemrijke perceelsrand of slootkant. In navolging van het buitenland is de
afgelopen jaren op diverse plaatsen in Nederland met deze beloningsvorm geëxperi
menteerd. In de Alblasserwaard loopt een experiment in het kader van slootkantenbeheer. Men vergoedt op basis van het vóórkomen van indicator-planten. Er is metho
de ontwikkeld, waarmee boeren zelf op basis van lijstjes goed herkenbare soorten als
koekoeksbloem en dotterbloem de natuurwaarde bepalen. De vergoeding varieert van
15 tot 35 cent per strekkende meter naar de mate van zeldzaamheid.
Ook in het weidevogelbeheer is op meerdere plaatsen met resultaatbeloning geëxpe
rimenteerd. In het Euregio-project in het Twents-Achterhoekse grensgebied experimen
teerde men met een premie van 150 gulden per nest van een beschermde vogelsoort
(o.a. kemphaan, watersnip, tureluur en grutto). In Gelderland werd bij een vergelijk
baar experiment beloond naar uitgekomen broedsel. De vergoeding liep hier op van
50 à 100 gulden (o.a. kievit, scholekster, grutto, tureluur, kuifeend en krakeend) tot 150
à 250 gulden (o.a. slobeend, zomertaling, watersnip en kemphaan), afhankelijk van de
landelijke zeldzaamheid en gevoeligheid voor agrarische activiteiten. Ook bij de
experimenten met weidevogelbeheer houdt de boer zelf een plattegrond bij met
lokaties van gevonden legsels. Deze kaart wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Het
Centrum Landbouw Milieu heeft een algemene opzet voor resultaatbeloning in het
weidevogelbeheer opgesteld, dat vergoedingen per legsel biedt van 180 gulden voor
kievit en tureluur tot 450 gulden voor grutto en kwartelkoning. De premies voor
zomertaling, slobeend en watersnip liggen hier tussenin. Bij gemiddelde Friese dicht
heden komt de vergoeding voor de veehouder op ca. 200 gulden per hectare.
De reacties van deelnemende boeren zijn over het algemeen zeer positief. Wat men
vooral waardeert is de geboden vrijheid. Men voelt zich daadwerkelijk beloond voor
de geleverde prestaties en voelt zich gestimuleerd in het ondernemerschap. Immers,
hoe meer je voor de natuur doet, hoe hoger de beloning.

Ook qua beloningsvorm kan het vergoedingenstelsel worden afgestemd op speci
fieke vormen van beheer en onderhoud. Bestaande mogelijkheden als beheers- en
onderhoudsovereenkomsten gaan in het algemeen uit van middelfinanciering: de boer
krijgt een vergoeding voor het uitvoeren of juist achterwege laten van bepaalde
maatregelen. Een alternatief hiervoor is resultaatbeloning of doelfinanciering (zie

69

kader). Hierbij wordt de boer beloond voor het gerealiseerde 'natuurprodukt' op
het bedrijf, ongeacht de middelen die hij daarvoor aanwendt (zie Centrum Land
bouw Milieu 1991 en 1992).
Aan beide beloningsvormen zitten voor- en nadelen. Middelfinanciering schept
duidelijkheid over uit te voeren maatregelen, maar laat weinig ruimte voor flexibili
teit. Voorgeschreven maatregelen stuiten daarom soms op problemen wat betreft
de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering. Zo geven sommige veehouders in de
Lânsdouwe aan niet met onderhoudsovereenkomsten uit de voeten te kunnen door
de precieze voorschriften die voor de afrastering worden gesteld. Anderen zien
kansen voor weidevogelbeheer, maar zien van een beheersovereenkomst af wegens
de strikt gehanteerde maaidata. Een ander nadeel is dat vergoedingen meestal
alleen voor een begrensd, aangewezen gebied gelden. Hiermee worden kansen die
er liggen voor natuur en landschap niet altijd optimaal benut. In de genoemde
gevallen zouden resultaatbeloning of mengvormen van beide beloningsvormen
wellicht uitkomst kunnen bieden. Resultaatbeloning laat immers meer ruimte voor
een flexibele invulling en daarmee voor op specifieke situaties toegesneden beheer
en onderhoud. Nadeel is wel dat resultaatbeloning minder eenvoudig is en meer
administratieve rompslomp oplevert.
Het is zaak optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van beide belonings
vormen. Per concrete verwevingsoptie of 'bouwsteen' kan de meest adequate
beloningsvorm gekozen worden. De interviews wijzen uit de het merendeel van de
boeren voorkeur heeft voor middelfinanciering vanwege de duidelijkheid en
relatieve eenvoud. Wel spreken velen de wens uit dat het beheer niet tot in de
kleinste details is voorgeschreven en dat een grotere flexibiliteit mogelijk wordt.
Een kleine groep boeren heeft interesse voor resultaatbeloning of mengvormen van
beide stelsels. Het gaat vooral om boeren met interesse in natuur- en landschapsproduktie als 'tweede tak'. Voornaamste overweging is dat men zich beter
beloond voelt voor de inzet en het als een stimulans voor de verdere ontwikkeling
van natuurwaarden ervaart.
Een gezamenlijke aanpak van de VEL, overheden en instanties

Bij het concreet vorm en inhoud geven aan de voorgestelde aanpak kan de VEL een
actieve rol vervullen. Er ligt daarnaast ook een duidelijk taak voor overheden en
instanties. Net als voor andere verbredingsopties speelt de VEL in eerste instantie
een bemiddelende en initiërende rol. De VEL kan het voortouw nemen bij het tot
stand brengen van een breed aanbod van concrete verwevingsopties. Als geen
ander heeft ze zicht op mogelijkheden en knelpunten die boeren op het bedrijf voor
natuur en landschap zien en ervaringen met bestaande regelingen voor natuur- en
landschapsbeheer. Op basis daarvan kan ze de mogelijkheden voor natuur- en land
schapsbeheer inventariseren en voorstellen doen voor concrete programma's die
aansluiten bij de kansen en interesse op bedrijven.
Voor het slagen van de geschetste aanpak is echter een minstens zo belangrijke
bijdrage van betrokken overheden en andere instanties nodig. De door de VEL
geïnventariseerde kansen voor verweving kunnen alleen in onderling overleg met
overheden en instanties tot concrete programma's voor natuur- en land
schapsbeheer worden ontwikkeld en vastgelegd.
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'Als VEL kan je namens de boeren mogelijkheden aandragen en aanzetten geven. Die
moet je met overheden verder bespreken. Er moet een goed reglement komen, waarin
het onderhoud is vastgesteld, vergoedingsstelsels zijn aangegeven en toezicht op het
onderhoud geregeld wordt.'

De bijdrage van overheden en instanties is op meerdere punten wezenlijk. Een
eerste bijdrage bestaat uit het aanleveren van kennis en deskundigheid om kansen
voor verweving zo uit te werken dat recht wordt gedaan aan de eisen van een goed
beheer van natuur en landschap. Tussen de VEL en overheden moeten duidelijke
afspraken worden gemaakt over criteria voor onderhoud en beheer en de wijze van
controle.
De bijdrage van overheden is echter vooral wezenlijk voor het realiseren van een
adequaat en redelijk vergoedingenstelsel. Zeker op korte termijn moeten vergoe
dingen voor natuur- en landschapsbeheer door overheden uit gemeenschapsgelden
beschikbaar worden gesteld (zie hoofdstuk 4). Ten ten dele kan worden voort
gebouwd op bestaande regelingen als de ROL voor landschapsonderhoud en
beheersovereenkomsten op grasland. Om genoemde redenen is op een aantal
punten bijstelling van deze regelingen gewenst. De VEL is als aanspreekpunt van
de landbouw in Eastermar de aangewezen instantie om voorstellen voor meer
flexibiliteit en ruimere toepassing te doen. Daarnaast blijft een aanzienlijke ver
ruiming van kansen voor natuur- en landschapsbeheer tegen vergoeding gewenst
door het instellen van nieuwe programma's en regelingen.

Overeenkomsten tussen VEL, overheden en instanties

Inmiddels zijn door de VEL een groot aantal voorstellen uitgewerkt voor nieuwe pro
gramma's voor verweving in aanvulling op bestaande regelingen. Een deel hiervan
is inmiddels in overeenkomsten met overheden en andere betrokkenen vastgelegd,
over andere voorstellen wordt volop overleg gevoerd. Vooral het ontbreken van
financiering voor landschapsonderhoud van elzensingels, één van de 'basis-bouwste
nen' voor een voldoende breed aanbod van verwevingsmogelijkheden, is problema
tisch. De nieuwe programma's geven een beeld van de mogelijkheden die met de ge
schetste aanpak open staan.
• Bergboerenregeling: de VEL heeft vroegtijdig namens alle bij de regeling betrokken
leden een collectieve aanvraag voor toepassing van de Bergboerenregeling inge
diend bij LNV, met positief resultaat.
• Onderhoud zandwegen voor gemeente Tytsjerksteradieh voorjaar '93 heeft de gemeente
Tytsjerksteradiel het onderhoud van zandwegen aan de VEL opgedragen. In eerste
instantie ging het om een proef van één jaar. Gezien de positieve ervaring wordt de
regeling voortgezet.
• Convenant met Staatsbosbeheer: met Staatsbosbeheer werd voorjaar '94 een conve
nant gesloten voor het uitvoeren van beheerstaken op reservaatpercelen door de
VEL. Ook hier gaat het vooreerst om een proef van één jaar op 15 hectares reservaatgrond. Werkzaamheden als maaien worden door leden van de VEL uitgevoerd.
Indien de ervaringen wederzijds positief zijn, zullen beheersactiviteiten op alle
terreinen van Staatsbosbeheer in de Lânsdouwe aan de VEL worden opgedragen.
Hiertoe behoren ook de gronden die mogelijk in het kader van de komende Land
inrichting in eigendom van Staatsbosbeheer komen.
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Figuur 6.2 Een gezamenlijke aanpak voor agrarische natuur- en landschapsbeheer
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Bouwstenen voor natuuren landschapsproduktie

Zo nodig kunnen de overeengekomen programma's voor verweving contractueel
worden vastgelegd. Een mogelijkheid hiertoe is dat de VEL namens boeren en
grondgebruikers in de Lânsdouwe een gezamenlijk contract, raamovereenkomst of
convenant afsluit met de betreffende overheid of instantie. Figuur 6.2 geeft schema
tisch weer hoe binnen zo'n opzet de taken en verantwoordelijkheden van overhe
den en instanties, de VEL en individuele leden vorm krijgen. Het schema is in feite
een nadere invulling van het in hoofdstuk 2 gepresenteerde algemene schema van
de rol van de VEL als 'intermediair' tussen overheden en leden. Een dergelijke
gezamenlijke aanpak op basis van afspraken en overeenkomsten tussen overheden,
instanties en een vereniging van boeren en grondgebruikers zou een doorbraak
betekenen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Contractueel vastgelegde
programma's voor natuur- en landschapsbeheer bieden individuele bedrijven een
breed en flexibel aanbod van opties voor verweving tegen vergoeding. Het sluit
derhalve naadloos aan bij de voorgestelde aanpak op basis van 'bouwstenen'.
Het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden vereist een
zekere mate van continuïteit in beheer en onderhoud. Met het oog daarop is van
belang dat concrete programma's voor natuur- en landschapsbeheer en de bij
behorende vergoedingen structureel van aard zijn en een langdurige periode
bestrijken. Uit de studie 'Maat Houden' bleek al dat het draagvlak voor beheer
van natuur en landschap kan verminderen als de toekomst van agrarische bedrijven
in gevaar komt (De Bruin & Van der Ploeg 1991). In de huidige situatie, waarin
boeren geconfronteerd worden met hoge milieu-investeringen en verslechterende
prijsverhoudingen, is dit gevaar niet denkbeeldig. Het initiatief van de VEL kan dit
doorbreken, maar het slagen daarvan hangt voor een groot deel af van de respons
van overheden en instanties. Enkel door boeren op korte termijn zekerheid te geven
over inkomsten uit natuur- en landschapbeheer kan een structurele basis voor
verweving worden gelegd. Hiermee wordt de basis gelegd om op langere termijn
wellicht nieuwe inkomsten voor verweving uit de markt te genereren (zie hoofd
stuk 7).
6.3 Randvoorwaarden voor natuur- en landschapsproduktie
In de voorgaande paragraaf zijn de hoofdlijnen geschetst van een mogelijke aanpak
voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, die voortbouwt op het draagvlak in
de Lânsdouwe. Toch kunnen we er niet zonder meer vanuit gaan dat alle boeren
en grondgebruikers zich onvoorwaardelijk gaan toeleggen op natuur- en land
schapsproduktie. Met een breed en flexibel aanbod, 'maatwerk' en een adequaat
vergoedingenstelsel is in de aanpak aan meerdere belangrijke algemene randvoor
waarden voldaan. Zoals in hoofdstuk 3 en 4 werd beschreven staan daarnaast vaak
knelpunten als werkdruk, slechte verkaveling en gronddruk op de bedrijven
verbreding in de weg. Voor het van de grond tillen van natuur- en landschapsbe
heer zijn deze factoren ook cruciaal. In deze paragraaf schetsen we mogelijkheden
om met gebiedsaanpak dergelijke knelpunten op te heffen en zo ruimte te scheppen
voor natuur en landschapsbeheer op de bedrijven. Ook gaan we kort in op andere
mogelijkheden om natuur- en landschapsproduktie door individuele leden van de
VEL te stimuleren.
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Externe arbeid inschakelen

Voor verweving is de beschikbaarheid van arbeid op sommige bedrijven een beper
king. Landschapsonderhoud en natuurbeheer vragen extra inspanningen, die
arbeidstechnisch niet altijd rondgezet kunnen worden. Voor een belangrijk deel
nemen kostendekkende vergoedingen deze knelpunten weg. Indien men zelf geen
tijd vrij kan maken voor onderhoud, kan dit bijvoorbeeld aan de loonwerker
worden uitbesteed. Ook is het mogelijk andere boeren of bedrijfsopvolgers in te
schakelen om werkzaamheden tegen vergoeding uit te voeren.
De in hoofdstuk 4 kort aangestipte 'arbeidspool' van en voor boeren kan hierbij
oplossingen voor knelpunten bieden. Met een 'arbeidspool' wordt een arbeidsre
serve in de streek gecreëerd, waarmee arbeidstechnische problemen op de bedrijven
zonodig kunnen worden opgelost. Natuur- en landschapsbeheer vraagt soms om
een flexibele en doelgerichte inzet van extra arbeid in een korte periode. De moge
lijkheid om externe arbeid in te schakelen kan de inpasbaarheid in de bedrijfs
voering in die gevallen sterk vergroten. Een goed voorbeeld is weidevogelbeheer.
Op meerdere bedrijven spreekt men de bereidheid uit rekening te houden met
weidevogels, maar niet de tijd te hebben om nestbeschermers te plaatsen of nesten
te markeren. Een aantal bedrijven heeft dit probleem opgelost door deze taken door
vrijwilligers van de Vogelwacht te laten uitvoeren. Ook voor andere specifieke
beheerstaken, zoals het inventariseren van plantsoorten bij perceelsranden- of slootkantenbeheer, zijn dergelijke oplossingen denkbaar. Met een 'arbeidspool' kunnen
ook onderhoudswerkzaamheden op het land van niet-agrariërs ter hand worden
genomen. Juist hier is sprake van veel achterstallig onderhoud.
Doelmatige verkaveling als voorwaarde voor goed onderhoud

In een aantal gevallen levert de verkavelingsituatie knelpunten voor verweving op.
Vooral in het singelgebied geeft men aan hierdoor op grote problemen te stuiten.
Men acht een zekere perceelsvergroting nodig, niet alleen voor het optimaliseren
van de melkveehouderij, maar ook om grond en arbeid vrij te maken voor natuuren landschapsproduktie. In principe levert de 'maat van het landschap' op alle
bedrijven in het coulissenlandschap belemmeringen op. Meestal geven de boeren
in de Lânsdouwe aan 'best met het landschap te kunnen leven', maar tegelijk stelt de
noodzaak om bedrijfscontinuïteit te verzekeren voorwaarden aan de omgang met
het landschap. Zoals veel boeren zeggen: 'het moet wel werkbaar en praktisch blijven '.
Vooral de noodzaak om goed met steeds groter wordende machines op het land te
kunnen stelt eisen aan de perceelsgrootte en -bewerkbaarheid, zeker als veel
veldwerk wordt gedaan door de loonwerker. Zoals eerder aangegeven leidt para
doxaal genoeg juist de uit milieuoogpunt verplichte zodebemesting tot toenemende
druk op de kleinschaligheid.
Of de belemmeringen tot onoverkomelijke knelpunten leiden, verschilt sterk per
bedrijf maar ook tussen deelgebieden. In het dykswâlengebied ondervindt men in
het algemeen weinig problemen: de perceelsgrootte is er van oudsher zo'n 2
hectare. Voor veel boeren is dit de optimale maat, ook omdat dykswâlen bruikbaar
zijn als veekering. In het singelgebied is de verhouding met het landschap meer
gespannen. Zowel de geringe gemiddelde perceelsgrootte (1,3 hectare) als het grote
aantal zeer kleine percelen zijn hiervan de oorzaak. Een zekere schaalvergroting van
het landschap lijkt onontbeerlijk voor bedrijfsontwikkeling, zowel richting verbre
ding als verdere specialisatie van de melkveehouderij. Veel boeren denken daarom
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aan perceelsvergroting en ook maatregelen als herinzaai van percelen en samenvoe
gen van akkers liggen in het verschiet. Men speelt hiermee in op de in de Landin
richting geboden mogelijkheden voor perceelsvergroting tot 2 à 2,5 hectare. Dit
betekent niet dat in It Wytfean geen basis voor het behoud van het kleinschalige
landschap. De genoemde ingrepen zullen tot een zekere herstructurering van het
landschap leiden, maar het uitgangspunt om de basisstructuur van de verkaveling
te behouden kan op steun rekenen.
'We moeten hier geen open vlakte krijgen. Er zullen hier wel singels moeten verdwij
nen, maar je moet er voor zorgen dat je de hoofdstructuur van het landschap behoudt.
De singels die ik op het land houd, wil ik ook best goed onderhouden.'

Om ruimte te scheppen voor natuur- en landschapsbeheer en andere vormen van
verbreding, lijkt een zekere schaalvergroting in het singelgebied daarom een
voorwaarde. Wezenlijk voor de waarde van het gebied is dat daarbij geen onaan
vaardbare aantasting van de hoofdstructuur van het landschap optreedt. Door een
bemiddelende rol van de VEL kan een begeleide herstructurering van het landschap
plaatsvinden, zodat voor de toekomst een situatie ontstaat waarin landbouw en
landschap duurzaam kunnen samengaan. Per bedrijf kan bekeken worden hoe de
toekomstige verkaveling en de bijbehorende duurzaam te onderhouden landschaps
structuur eruit ziet. Per geval wordt naar passende oplossingen gezocht, waarbij
ook verplaatsing en herinplant van singels overwogen kan worden. De uiteindelijke
landschapsstructuur kan dan worden vastgelegd in de landschapsplannen van de
bedrijven.
Flexibele omgang met het landschap

Uit het voorgaande komt de mogelijkheid om de landschapsstructuur aan te passen
aan de eisen van bedrijfsvoering en -ontwikkeling naar voren als randvoorwaarde
voor verweving. Ook als de maat van het landschap geen problemen oplevert, blijft
het nodig flexibel met het landschap om te kunnen gaan. Zo kan men in het
dykswâlengebied enkel met de kleinschaligheid uit de voeten door met creatieve,
passende oplossingen de percelen goed bewerkbaar te maken.
'We hebben overal doorgangen van 6 tot 8 meter op twee plaatsen in de wallen, zodat
je er voor en achter uit kan komen en goed rond kan rijden. De wallen zijn geen pro
bleem, maar je moet snel rond kunnen. De loonwerker rekent 550 gulden per uur voor
werk op maïsland, dat is bijna een tientje per minuut. Dan moet je niet weer een heel
perceel terug hoeven rijden. Verder zijn goede wendakkers de oplossing. Vroeger
liepen de greppels door tot het eind van de percelen, nu heb ik daar buizen ingelegd
zodat je goed kan wenden. Zo kan je veel bereiken en kan het landschap hetzelfde
blijven.'

Om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in markt en milieubeleid blijft deze
flexibiliteit ook in de toekomst nodig. Het is zaak dat ze niet teniet wordt gedaan
door planologische beperkingen. Door flexibel met landschapselementen in de
bedrijfsvoering om te gaan en ze te gebruiken en benutten waar mogelijk, kan
bedrijfsontwikkeling samen gaan met behoud van de kleinschaligheid. Zoals één
van de boeren het zegt: 'bomen moeten niet heilig zijn, als er een wal in de weg staat
moet je die ergens anders neer kunnen zetten. ' Hetzelfde geldt voor dobbes, elzensin-
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gels en andere landschapselementen. Flexibiliteit is niet alleen voorwaarde voor
inpasbaarheid, maar ook voor het behoud van draagvlak voor natuur en landschap
in de streek. Het recente verleden wijst uit dat planologische beperkingen als
gevolg van goed onderhoud en schaduwwerking naar andere activiteiten dit
draagvlak snel kan ondergraven.
Planmatige aanpak van natuur en landschap op gebiedsniveau

Een gezamenlijke aanpak van agrarisch natuur- en landschapsbeheer biedt niet
alleen mogelijkheden om kansen op bedrijven optimaal te benutten. Het opent ook
mogelijkheden om de ontwikkeling van natuur en landschap op gebiedsniveau
planmatig aan te pakken. Met een planmatige aanpak kunnen extra kwaliteiten op
het vlak van natuur en landschap ontwikkeld worden. Landschapsonderhoud kan
op een gecoördineerde manier worden aangepakt en tussen bedrijven worden
afgestemd. Daarnaast ontstaan er nieuwe kansen om speciale natuurwaarden te
ontwikkelen. Sommige plant- en diersoorten komen alleen tot ontwikkeling als een
bepaald beheer over een langere periode wordt doorgevoerd. Ook wat betreft
natuurbeheer kunnen activiteiten van bedrijven onderling worden afgestemd. Zo
kunnen 'ecologische verbindingszones' gerealiseerd worden, waarvan meerdere
bedrijven het beheer uitvoeren.

Faunabeheersplan voor de Lânsdouwe

Een goed voorbeeld van een planmatige aanpak van natuur en landschap is het fauna
beheersplan van de VEL, dat in december '93 na overleg met jagers en grondeigena
ren in werking trad. Het plan biedt de basis en richtlijnen voor faunabeheer in de
Lânsdouwe in de komende 6 jaar. Voor de uitvoering fungeert de VEL als een zoge
naamde Wildbeheerseenheid (WBE). De VEL is de jachtgerechtigde, die de jacht
toekent aan jagers in de streek. De jachtrechten van leden zijn hiertoe overgedragen
aan de vereniging. Ook voor eigendommen van Staatsbosbeheer en de Dienst Beheer
Landbouwgronden heeft de VEL de jachtrechten onder haar hoede. Bij de uitvoering
van het plan wordt veelvuldig overlegd en samengewerkt met betrokken jagers,
Vogelwacht en WBE's in omringende gebieden. Het faunabeheersplan stelt vast op
welke soorten wild mag worden gejaagd en in welke mate. De jacht op trekvogels,
met uitzondering van de smient, is door de VEL uitgesloten. Ook biedt het plan een
aanpak om meetbare gegevens te krijgen over de wildstand. Zo kan de VEL in de
toekomst beter zicht krijgen op ontwikkelingen in de faunastand en te nemen maatre
gelen. Samen met de Vogelwacht wordt een representatieve inventarisatie van de
weidevogelstand gemaakt. Voor andere faunasoorten worden op vergelijkbare wijze
betrokkenen ingeschakeld.
Het faunabeheersplan is een integraal onderdeel van de gebiedsaanpak van de VEL.
In aansluiting op specifieke vormen van natuur- en landschapsbeheer probeert men de
leefomstandigheden voor ecologisch waardevolle diersoorten te verbeteren. Steeds is
aangegeven op welke soorten de activiteiten zich richten. Tot de activiteiten behoren
het aanleggen van kavelbosjes, perceelsrandbeheer en ecologisch beheer van drinkdobbes. De functie van het coulissenlandschap als 'droge ecologische verbindingszone'
voor diersoorten wil de VEL verbeteren door het aanbrengen van diervriendelijke
voorzieningen waar barrières het netwerk doorbreken. Ook het verspreiden van kennis
en informatie maakt deel uit van het plan. De VEL ondersteunt daartoe scholen en
Vogelwachten in de streek.
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De bedrijfsplannen voor natuur en landschap bieden de basis voor een dergelijke
planmatige aanpak. Alle bedrijfsplannen tezamen geven een beeld van de kwaliteit
van natuur en landschap in de Lânsdouwe als geheel. Enerzijds biedt dit de VEL
mogelijkheden het gezamenlijk natuur- en landschapsbeheer als totaal naar over
heden en instanties te presenteren, bijvoorbeeld bij onderhandelingen over (nieuwe)
programma's voor natuur- en landschapsbeheer. Anderzijds wordt het mogelijk
beheer en onderhoud op bedrijven te coördineren. Om grote open plekken in het
landschap te voorkomen kan gelijktijdig groot onderhoud van aangrenzende
dykswâlen of singels op verschillende bedrijven worden vermeden. Ook kan
gepoogd worden specifiek natuurbeheer als perceelsranden-, slootkanten- en
akkerrandenbeheer op aangrenzende bedrijven aan te laten sluiten, waarmee
ecologische verbindingszones ontstaan. Een laatste idee is het afstemmen van
kavelbosjes of percelen met weidevogelbeheer, zodat aaneengesloten gebieden ont
staan waar vogels en wild de ruimte krijgen. Eventueel kunnen vergoedingen
gericht worden ingezet om dergelijke verbindingen tussen bedrijven te realiseren.
Cursussen en experimenten voor natuur- en landschapsbeheer

De VEL kan naast een coördinerende ook een stimulerende rol voor natuur- en
landschapsbeheer in de Lânsdouwe spelen. Een belangrijke mogelijkheid hiervoor
is het leveren van kennis en informatie over mogelijkheden voor verweving. De
interviews wijzen uit dat sommige boeren alleen oppervlakkig of helemaal niet
bekend zijn met bijvoorbeeld perceelsranden-, slootkanten- en akkerrandenbeheer.
Soms is deze onbekendheid reden de optie bij voorbaat af te wijzen. Goede voor
lichting en advisering zou hier uitkomst kunnen bieden.
'Ik zou het goed vinden als gezamenlijk een cursus natuurbeheer wordt georgani
seerd. De VEL zou ook studieclubs kunnen opzetten. Zoiets als die perceelsranden,
daar weet je eigenlijk niets van. Je zou daar voorbeelden van moeten zien om te kijken
of het voldoet. Je wilt wel anders boeren, maar weet ook niet altijd hoe.'

In veel gevallen kan hierbij gebruik gemaakt worden van bestaand materiaal. Ook
kan worden ingespeeld op cursussen 'Boeren met natuur', die instanties voor
landbouwvoorlichting en -onderwijs aanbieden (zie kader). Soms kan gebruik
gemaakt worden van ervaringen van boeren elders in Nederland. Voor alles is het
echter zaak de kennis van boeren in de Lânsdouwe in te schakelen. Bij hen bestaat
een schat aan kennis en ervaring over de wijze waarop streekeigen natuur en land
schap onderhouden en beheerd kunnen worden. Deze kennis kan zeer waardevol
zijn voor andere boeren in de streek en kan in studieclubs of met bedrijfsbezoeken
toegankelijk worden gemaakt.

77

Cursus natuur- en landschapsbeheer voor veehouders

Voorjaar 1994 organiseerde de VEL samen met het Agrarisch Onderwijscentrum
(AOC) Friesland een geheel nieuwe, op de Lânsdouwe toegesneden, cursus 'Natuuren landschapsbeheer door Veehouders'. Aan de cursus van 10 dagdelen namen 19
van de circa 30 boeren uit de Lânsdouwe deel. De cursus behandelt een breed scala
aan mogelijkheden voor verweving: onderhoud van dykswâlen en singels, planten en
dieren in dykswâlen, perceelsrandenbeheer, weidevogelbeheer, berm- en slootkantenbeheer, erfbeplanting met leibomen en hoogstam-fruitbomen en beheer voor dieren
rond het bedrijf (zwaluwen, uilen etc.). De cursus beperkte zich niet tot het passief
verkrijgen van informatie. De deelnemers kregen een zestal thuisopdrachten mee,
afgestemd op gezamenlijke aanpak voor natuur- en landschapsbeheer van de VEL. Al
lereerst werden op het eigen bedrijf aanwezige natuur- en landschapswaarden geinventariseerd. Vervolgens werd gekeken welke activiteiten ondernomen kunnen
worden met betrekking tot erf en gebouwen, sloten en bermen, dykswâlen, singels en
dobbes, perceelsranden, weidevogels en beheers- en reservaatland. Een aanzienlijke
groep sloot de cursus af met het opstellen van een bedrijfsplan, waarin stap-voor-stap
activiteiten voor de komende vijf jaar zijn aangegeven. Ook werd een berekening van
kosten en opbrengsten gemaakt. Een aantal zeer geslaagde bedrijfsplannen fungeren
nu als voorbeeld-bedrijfsplan voor andere bedrijven in de Lânsdouwe.

Voor een aantal vormen van verweving bestaat nog weinig kennis en ervaring wat
betreft de toepasbaarheid in de streek en de potentiële meerwaarde voor natuur en
landschap. Soms kan gebruik worden gemaakt van deskundigheid van bijvoorbeeld
biologen of ervaringen van boeren elders in Nederland. De waarde zal toch vooral
ter plaatse in de Lânsdouwe moeten blijken.
'Je kunt wel als bioloog naar een wal kijken en zeggen die en die plantjes moeten
voorkomen, maar dat is geen goede benadering. Eigenlijk weet niemand, boeren niet
maar ook ecologen niet, welke plantjes oorspronkelijk op dykswâlen voorkwamen. Wat
erover bekend is, is grotendeels gebaseerd op rapporten over houtwallen in NoordDuitsland. Als je zonodig plantjes op de wal wil, dan moet je dat experimenteel
ontwikkelen. Als dat wat aan natuur oplevert kan je gaan zeggen wat je er voor moet
doen en laten en wat het aan vergoeding moet opleveren.'

De VEL kan hierbij een rol spelen door in samenspraak met geïnteresseerde boeren,
deskundige instanties en overheden experimenten met nieuwe vormen van verwe
ving op te starten (zie kader). Als hieruit blijkt dat met in de bedrijfsvoering
inpasbare maatregelen een belangrijke meerwaarde kan worden behaald, kan de
experimentele opzet tot een programma voor natuur- en landschapsbeheer met
bijbehorende vergoedingen worden uitgewerkt. Zo'n nieuw programma kan als
extra 'bouwsteen' aan het aanbod van verwevingsopties worden toegevoegd.
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Experimenten met natuur- en landschapsproduktie

In de Lânsdouwe staan diverse experimenten op stapel om nieuwe programma's
voor verweving te onderzoeken. Wat opvalt aan de gegeven voorbeelden is de grote
variatie. Het geeft een beeld van wat in de toekomst met verweving tot de mogelijkhe
den behoort.
- Proef perceelsrandenbeheer langs dykswalen-, samen met de VANLA in Achtkarspelen is
voorjaar '94 gestart met experimenteel perceelsrandenbeheer langs dykswâlen. De
proef wordt gefinancierd en begeleid door het Bureau Beheer Landbouwgronden
(BBL). In het werkgebied van beide verenigingen gaat het om maar liefst 130 kilometer
dykswâl. In de Lânsdouwe nemen 17 boeren deel, samen goed voor 65 kilometer.
Toepassing van resultaatbeloning is een onderdeel van de proef.
- Proef beheerspakketten met verhoogd waterpeil: met LNV en de Provincie Friesland
wordt de mogelijkheid onderzocht van beheersovereenkomsten met verhoogd water
peil op aangewezen, maar niet verwerfbare reservaatgronden in het meeroevergebied.
Het waterpeil wordt verhoogd om natuurdoelstellingen als flora- en weidevogelbeheer
in zicht te brengen. Het gevolg zal een vertraagde voorjaarsontwikkeling en late oogst
zijn. De verbeterde kwaliteit maakt graswinning aantrekkelijker en beter in de bedrijfs
voering inpasbaar.
- Proef extensivering onderhoud sloten en watergangen: door het singelgebied wordt in de
Landinrichting Oostermeer een natte verbindingszone aangelegd. Het Waterschap
heeft zich in principe tot beheer en onderhoud verplicht. De VEL streeft ernaar beheer
en onderhoud zelf uit te voeren waar eigenaren de grond niet willen verkopen. Men
wil hiertoe als proef het onderhoud van (schouwplichtige) sloten extensiveren. Minder
intensief hekkelen van sloten en watergangen kan de ontwikkeling van faunasoorten
ten goede komen.
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7 AGROTOERISME, NIEUWE PRODUKTIETAKKEN EN STREEKPRODUKTEN

Natuur- en landschapsbeheer als verbredingsoptie kan op veruit de grootste
interesse van veehouders in de Lânsdouwe rekenen. Er zijn echter ook andere
vormen van verbreding die nieuwe kansen voor bedrijfsontwikkeling kunnen
bieden. In dit hoofdstuk nemen we een aantal daarvan onder de loep. Achtereen
volgens passeren agrarische recreatie, nieuwe produktietakken en Streekprodukten
met een hogere toegevoegde waarde de revue. We schetsen steeds een mogelijke
gezamenlijke aanpak vanuit de streek om deze opties tot een reëel ontwikkelings
perspectief voor een deel van de bedrijven uit te bouwen.
Zoals we in hoofdstuk 2 al aangaven is het hierbij wezenlijk om aan te sluiten op
eerdere stappen naar de integratie van functies in de Lânsdouwe. Juist door voort
te bouwen op het beheer en de versterking van natuur en landschap kunnen
nieuwe perspectieven ontwikkeld worden, waarbij het specifieke karakter van de
streek maar ook het positieve image van de VEL worden benut. Dergelijke moge
lijkheden voor een onderlinge versterking van activiteiten krijgen volop aandacht.
7.1 Recreatie en toerisme bij de boer
Het gebied rond Eastermar heeft ieder jaar te maken met een aanzienlijke toeloop
van dagjesmensen en verblijfsrecreanten. De mogelijkheden voor watersport op de
meren en het mooie, kleinschalige landschap, waarin volop kan worden gewandeld
en gefietst, zijn belangrijke trekpleisters. Op dit moment voorziet een klein aantal
plaatselijke ondernemers in de vraag naar voorzieningen voor recreatie en ontspan
ning. De vraag lijkt echter groot genoeg om ook inkomensmogelijkheden te bieden
voor een aantal agrarische bedrijven. Vanuit de boer bezien is toerisme vooral een
mogelijke bron van extra inkomsten. De plaatselijke middenstand profiteert echter
ook van de aanwezigheid van verblijfsgasten. Indirect komt dit de streek als geheel
weer ten goede.

Recreatie en toerisme bij de boer in de belangstelling

Het recreëren bij de boer mag zich verheugen op een toenemende belangstelling.
Steeds meer recreanten zijn uitgekeken op de grootschalige recreatie-centra en zoeken
de rust en ruimte van het platteland op. Recreatie bij de boer is een groeimarkt en
wordt ook door overheden steeds meer naar voren geschoven als mogelijkheid voor
versterking van het landbouwbedrijf. Bij agrarische vormen van recreatie denkt men
al snel aan het bekende 'kamperen bij de boer' op een bij de boerderij ingerichte
mini-camping met 10 of 15 staanplaatsen. Er zijn echter tal van andere mogelijkheden,
uiteenlopend van boot- en kanoverhuur, vakantiehuisjes, fietsverhuur, 'bêd en
brochje', een caravanstalling, groepsaccomodaties en het beheer van een trekkershut
tot het houden van pensionpaarden en het organiseren van excursies.
Landelijk zijn er twee belangenorganisaties voor het kamperen bij de boer actief: de
Stichting Vrije Recreatie (SVR) en de Vereniging voor Kampeerboeren (VeKaBo). De
VeKaBo treedt op als belangenbehartiger van kampeerboeren en verzorgt publiciteit
en reclame. Ook geeft ze voor toeristen een gids met mini-campings uit. De SVR treedt
op als bemiddelaar tussen geïnteresseerde toeristen en aangesloten kampeerboeren.
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Op dit moment ontplooit geen van de veehouders in de Lânsdouwe activiteiten op
het vlak van toerisme en recreatie. Toch ziet een groot aantal boeren wel mogelijk
heden in deze richting, nog afgezien van de vraag of men hierbij zelf een rol wil
spelen. Sommigen beschouwen toerisme en recreatie zelfs als één van de weinige
sectoren met goede kansen voor verbreding. Vaak tekent men wel aan dat het
slechts om een kleine groep bedrijven gaat. In hoofdstuk 4 bleek al dat een meer
derheid geen interesse heeft of kansen ziet om zelf recreatie met het agrarisch
bedrijf te combineren. Vaak spelen problemen met de inpasbaarheid een rol, maar
ook voelt men zich niet altijd aangesproken door de activiteiten. Veel boeren geven
aan 'er niet zo van te houden mensen op het erf te hebben'. Ook de gebondenheid
weerhoudt veehouders soms van initiatieven.
Daarnaast laat echter een aanzienlijke groep (41 procent) weten het combineren van
landbouw en recreatie wel of onder voorwaarden mogelijk te achten. Dit lijkt
voldoende basis om de optie tot volwaardige ontwikkelingsmogelijkheid voor een
aantal bedrijven uit te werken. Meer dan één derde van de boeren ziet mogelijk
heden voor een 'paarden-pension', wat inhoudt dat tijdens het winter- of vakan
tieseizoen paarden op het bedrijf worden gestald of geweid. Dit zijn vooral boeren
die paarden als hobby hebben of al op kleine schaal paarden van anderen houden.
Meerdere boeren zien wel wat in een mini-camping. Een klein aantal noemt een
trekkershut, het verhuren van kano's of een kinderboerderij als optie.
Bemiddeling tussen boeren en instanties

Hoe kan agrarische recreatie en toerisme als ontwikkelingsrichting van de grond
worden getild? Het valt op dat geïnteresseerden, op een enkele uitzondering na,
maar weinig concrete plannen hebben. Een meerderheid acht de activiteiten dan
ook alleen 'onder voorwaarden' mogelijk. De interviews bevestigen dat men
recreatie en toerisme vooral ziet als mogelijkheid op langere termijn, men houdt het
als optie voor de toekomst open. Naast bedrijfs- en persoonsgebonden overwegin
gen blijkt soms gebrek aan kennis en informatie de reden voor deze afwachtende
houding.
'Ik heb wel interesse voor een mini-camping, daar denk ik al langer aan. Ik zou graag
meer informatie willen hebben, maar weet niet waar ik daar voor terecht kan.'

Net als voor andere verbredingsopties kan de VEL op dit punt een bemiddelende
en adviserende rol spelen. Meerdere geïnteresseerden hebben behoefte aan infor
matie over verschillende vormen van recreatie, benodigde investeringen en te
verwachten opbrengsten. De VEL kan hierop inspringen, zo mogelijk in samen
werking met de gemeente en geëigende instanties als de SVR en/of de VeKaBo (zie
kader). Ook hier kan vaak gebruik worden gemaakt van bestaande voorlichtings
materiaal. Bij voldoende belangstelling kan ook gedacht worden aan het opzetten
van een cursus 'Recreatie bij de boer' met het AOC Friesland, vergelijkbaar met
de al verzorgde cursus 'Natuur- en landschapsbeheer voor veehouders' (zie
hoofdstuk 6). Naast praktische kennis en informatie kunnen daarbij ook nuttige
vaardigheden aan de orde komen, zoals promotie en marketing, omgang met gasten
en talenkennis. Ook ten aanzien van regelgeving kan de VEL een bemiddelende rol
spelen. Op het starten van recreatieve activiteiten bij de boeren is tal van regel
geving van toepassing, onder meer vastgelegd in de Kampeerwet. Bij de gemeente
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moet vrijstelling worden aangevraagd binnen de kaders van het Bestemmingsplan
Buitengebied. Uit verschillende gesprekken blijkt dat veehouders terugschrikken
voor de extra regelgeving die de activiteiten met zich mee brengen.
Ontwikkeling van het toeristisch aanbod van de streek

Het ontwikkelen van agrarische recreatie tot volwaardige verbredingsoptie vraagt
niet alleen om interesse en initiatief van individuele ondernemers. Om (agrarische)
recreatie van de grond te tillen is ook een gezamenlijke aanpak op gebiedsniveau
wenselijk. Enerzijds is dit een zaak van de gemeente, de plaatselijke VW en betrok
ken (agrarische en recreatie-) ondernemers, maar ook de VEL kan hieraan een
bijdrage leveren. Er is een gezamenlijke aanpak nodig om verschillende initiatieven
op het vlak van recreatie en toerisme onderling af te stemmen. Veel veehouders
wijzen op de noodzaak om initiatieven van individele ondernemers te coördineren.
'Het kan natuurlijk niet dat 10 boeren tegelijk met trekkershutten of op paarden
passen beginnen. Dan is het voor niemand meer een lonende zaak. Daar ligt een
coördinerende taak voor de VEL.'

Ook met andere belanghebbenden bij recreatie is een goede afstemming van
initiatieven nodig. Hiertoe is onder andere met de plaatselijke middenstand,
recreatie-ondernemers, de VVV en betrokken overheidsinstanties overleg en
samenwerking gewenst. In overleg met andere belanghebbenden kan het aanbod
van (agrarische) recreatieve voorzieningen worden afgestemd op de vraag van
toeristen en recreanten. Daarnaast biedt een gezamenlijke aanpak mogelijkheden om
een breder en interessanter aanbod van voorzieningen in de streek te ontwikkelen.
De aantrekkelijkheid van de Lânsdouwe voor toeristen kan vergroot worden door
een duidelijk 'toeristisch-recreatief produkt' vanuit de streek te ontwikkelen,
waarbinnen agrarische recreatie een duidelijke plaats heeft. Het is weinig zinvol als
geïnteresseerde agrariërs zich richten op vormen van recreatie, waarmee plaatselijke
recreatie-ondernemers ook al actief zijn. Bij een goede afstemming kan agrarische
recreatie daarentegen een welkome aanvulling bieden op bestaande voorzieningen.
De mogelijkheden voor recreatie en ontspanning en daarmee de aantrekkelijkheid
van de streek voor toeristen kan zo worden vergroot. Er kan bijvoorbeeld aan
gedacht worden 'arrangementen' op te zetten, waarbij meerdere (agrarische en
niet-agrarische) ondernemingen een rol spelen (zie ook Oostindie en Peters 1994).
Bij veehouders bestaan verschillende ideeën voor een dergelijke aanpak, ook al zijn
deze vaak weinig uitgewerkt. Een opvallend groot aantal veehouders wil zich
bewust richten op specifieke groepen toeristen. Men denkt aan nieuwe markten,
naast het bestaande aanbod. Als specifieke doelgroepen worden onder meer
paardenliefhebbers, ruiters, watersporters, wandelaars en fietsers genoemd.
'Je kunt denken aan een mini-camping voor wandelaars en fietsers die hier langs
komen. Je moet dan investeren in WC's en een douche, maar verder heb je er weinig
omkijken naar. We hebben al wel eens padvinders die hun tenten op ons land neerzet
ten. '

Meerdere veehouders denken aan 'arrangementen' met meerdere activiteiten voor
dezelfde doelgroep op het bedrijf. Een voorbeeld is het combineren van ligplaatsen,
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boot- of kanoverhuur en een trekkershut of mini-camping. Over de afstemming met
andere (agrarische en niet-agrarische) recreatieve voorzieningen heeft men ook
ideeën. Zo wordt het belang om met activiteiten aan te sluiten bij gebiedsoverschrijdende wandel-, fiets- en ruiterpaden genoemd. Eén van de boeren denkt aan
een 'paarden-camping', waarmee meerdere voorzieningen aan paardenliefhebbers
worden aangeboden maar ook wordt aangesloten bij andere voorzieningen voor
deze doelgroep in de streek.
'Ik het weieens gedacht aan het houden van pension-paarden. We willen dat dan uit
bouwen tot een paarden-camping. We hebben al boxen in één van de stallen en een
ook manege. Daar zou je een mini-camping bij kunnen doen, dan heb je verschillende
dingen voor paardenliefhebbers bij elkaar. Het past ook goed bij de plannen voor
ruiterpaden.'

Een gezamenlijke aanpak vanuit de streek maakt het mogelijk een breed en geva
rieerd aanbod van voorzieningen voor toeristen te ontwikkelen, die elkaar waar
mogelijk aanvullen en versterken. Ook de marketing en promotie van het 'toeristisch-recreatief produkt' kan gezamenlijk worden aangepakt. De aantrekkelijkheid
van de Lânsdouwe als recreatie-gebied kan beter worden benadrukt door voorzie
ningen in de streek als geheel aan te prijzen. Dit kan de trek van toeristen naar het
gebied een extra stimulans geven. Hierbij kan onder meer worden ingespeeld op
het recreatief potentieel in omringende gebieden. Met een goede PR kunnen
mogelijk toeristen uit druk bezochte gebieden als Earnewâld of Noord-West
Drenthe worden getrokken. Een mogelijkheid is het uitbrengen en gericht versprei
den van een toeristische folder door de VVV en de gezamenlijke ondernemers, die
verschillende recreatieve en toeristische mogelijkheden in de Lânsdouwe beschrijft.
Op andere plaatsen bestaan goede ervaringen met het gezamenlijk uitbrengen van
dergelijk promotiemateriaal (zie kader).

Promotie van toerisme vanuit de streek

Er zijn diverse voorbeelden van promotie van toerisme vanuit de streek, waarbij
diverse belanghebbenden gezamenlijk een totaal-aanbod van voorzieningen aan de
toerist aanbieden. Meestal beperkt de samenwerking zich tot recreatie-ondernemers en
de plaatselijke VVV en wordt aan agrarische recreatie (nog) geen duidelijke plaats toe
gekend. Een goed voorbeeld waarbij dit wel het geval is, is de 'Deeler Route': een
toeristische fiets-route rond een natuurgebied in het nabij Eastermar gelegen Leege
Midden. Bij de route zijn een aantal boerenbedrijven, mini-campings, ateliers, hand
werkslieden, kleine musea, koffiehuizen en restaurants aangesloten. De boerenbedrij
ven kunnen bezocht worden en verkopen deels produkten aan huis. Weer anderen
organiseren excursies in het natuurgebied. De aangesloten bedrijven hebben zich
georganiseerd in een vereniging, die informatiefolders uitgeeft en publiciteit verzorgt.
Door de samenwerking tussen plattelandsondernemers wordt een duidelijke meer
waarde gecreëerd: het stimuleert gasten op een mini-camping een atelier of boeren
bedrijf te bezoeken, waar produkten afgezet worden. Moe van het fietsen rust men uit
in een café etc. Ook het natuurgebied speelt een belangrijke rol in het totaal-aanbod
van voorzieningen.
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Voortbouwen op natuur- en landschapsbeheer

Niet alleen door diverse initiatieven op elkaar af te stemmen en elkaar te laten
aanvullen kan recreatie en toerisme in de Lânsdouwe een extra impuls krijgen.
Zoals in hoofdstuk 2 al bleek biedt vooral ook het voortbouwen op natuur- en land
schapsbeheer hiertoe mogelijkheden. Het karakteristieke landschap is een belang
rijke factor die mensen naar de Lânsdouwe trekt. De wezenlijke bijdrage van boeren
en de VEL aan het beheer ervan kan bij de promotie en profilering van het gebied
worden benut. Juist het feit dat landbouw, natuur en landschap zich in de Lâns
douwe integraal ontwikkelen kan de streek voor toeristen extra interessant en
aantrekkelijk maken.
Bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme kan op diverse manieren worden
aangesloten bij activiteiten ten aanzien van natuur en landschap. Allereerst kan de
naamsbekendheid van de VEL gebruikt worden bij de promotie van het gebied en
kan worden gewezen op de integrale aanpak die in praktijk wordt gebracht. Daar
naast opent het afstemmen van recreatie op natuur- en landschapsbeheer mogelijk
heden voor nieuwe activiteiten. Tijdens de interviews werden hiervoor meerdere
suggesties gedaan, waaronder het organiseren van rondleidingen door natuur en
landschap en bedrijfsbezoeken. Ook het idee van een kinderboerderij is een sugges
tie in deze richting. Centrale noemer is dat burgers in contact worden gebracht met
de gang van zaken op het boerenbedrijf, inclusief de rol die natuur- en landschaps
beheer hierbij spelen.
Een andere mogelijkheid is het uitzetten van fiets- en wandelroutes langs mooie
natuur en karakteristieke plekjes in de Lânsdouwe. Met informatieborden langs de
routes (bijvoorbeeld bij picknickplaatsen) kunnen mensen worden geïnformeerd
over de VEL en kan educatie over natuur en landschap op speelse wijze met
ontspanning worden gecombineerd. Ook initiatieven van derden kunnen deel
uitmaken van de routes. Een mogelijkheid zijn de 'Historische Akkers', een
plaatselijk initiatief van dorpsbewoners en boeren om de teelt van oude landbouw
gewassen uit de streek in leven te houden. Ook nu al trekken de akkers veel
toeristen, wat aangeeft dat dergelijke recreatief-educatieve routes zeker op belang
stelling kunnen rekenen.

Landschapsheffing

Om het integrale karakter van toerisme, natuur en landschap te benadrukken en recht
te doen aan de bijdrage van landschapsonderhoud aan het recreatieve potentieel van
de streek kan op gemeentelijk niveau gedacht worden aan een 'landschapsheffing'
voor toeristen. In feite gaat het om een bijdrage van de 'consument' van het land
schap aan de 'producent', de boer. Een mogelijk instrument hiervoor is de Toeristen
belasting. Bij een heffing van bijvoorbeeld ƒ 1,50 per overnachting en een totaal aantal
overnachtingen van 10.000, levert dit het niet te verwaarlozen bedrag van ƒ 15.000
voor landschapsonderhoud op. De gemeente kan de opbrengsten van een dergelijke
heffing gericht inzetten voor landschapsonderhoud en natuurbeheer, bij voorkeur voor
activiteiten waar (nog) geen middelen voor beschikbaar zijn. Tenminste één gemeente
(Aalten) is in de jaren '70 overgegaan tot het zelf afsluiten van onderhoudsovereenkomsten. Zo'n gedecentraliseerde aanpak sluit naadloos aan bij de integrale benade
ring voor de Lânsdouwe.
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Om voor te bouwen op natuur en landschap in de streek is het zaak te kiezen voor
passende vormen van recreatie en toerisme. Verschillende geïnterviewden sig
naleren een mogelijk spanningsveld tussen recreatie, natuur en landschap. Niet ten
onrechte wijst men op de extra druk die toerisme op milieu, natuur en landschap
kan leggen.
'Je moet niet overal lege zakjes chips, glasscherven en blikjes op je land vinden. Er is
al een camping die misschien gaat uitbreiden, als er dan nog mini-campings bij komen
wordt het misschien te veel. Het moet ook in het landschap blijven passen. Het is ook
belangrijk dat je bepaalde toeristen aantrekt, meer natuurvrienden en mensen die rust
zoeken.'

Vooral in het meeroevergebied kan een spanning tussen recreatie en natuurbeheer
ontstaan. Meerdere veehouders wijzen op het belang van rust voor de natuurwaar
den in dit gebied, vooral waar het om weidevogels gaat. Teneinde toerisme en
recreatie op zodanige wijze te stimuleren dat het past bij de integrale aanpak in de
streek, dient niet enkel de kwantiteit maar ook de kwaliteit voorop te staan. Het ligt
voor de hand te kiezen voor natuur- en landschapsvriendelijke vormen van
toerisme. Gezien de toenemende vraag van toeristen naar 'natuur- en cultuur
toerisme', lijkt hiervoor zeker een markt te bestaan. Ook kunnen bij een koers
bepaling voor de Lânsdouwe ruimtelijke keuzes voor recreatie en toerisme worden
gemaakt. Een mogelijkheid is het aanwijzen van deelgebieden waar toerisme en
recreatie zich concentreren en deelgebieden waar met het oog op natuurwaarden
een terughoudend beleid wordt gevoerd. Met erfbeplanting of andere vormen van
landschapsbouw kunnen bovendien ontsierende recreatieve voorzieningen met het
landschap in overeenstemming worden gebracht.

Recreatie, toerisme en de VEL

De VEL heeft inmiddels diverse activiteiten gestart om kansen voor agrarische recrea
tie te ontwikkelen. In eerste instantie richt men zich op het bieden van hulp aan
geïnteresseerde leden met informatie over mogelijkheden en regelgeving, het leggen
van contacten en het maken van keuzes. Ook voor agrarische recreatie kiest de VEL
voor een aanpak op basis van een bedrijfsplan. Leden krijgen de mogelijkheid als
onderdeel van het bedrijfsplan een 'ontspan-plan' op te stellen. Hierin worden
investeringen, geschatte inkomsten, promotie en marketing etc. stap-voor-stap aange
geven. Consulenten van de Stichting NORT 2000 zullen de VEL hierbij met hun
deskundigheid ondersteunen. Op gebiedsniveau heeft de VEL het initiatief genomen
om activiteiten met de plaatselijke VVV en Dorpsbelang te coördineren en af te
stemmen. Gezamenlijk werkt men mogelijkheden voor de promotie van het gebied
naar toeristen en recreanten uit, waarbij ook de naambekendheid van de Lânsdouwe
wordt gebruikt. Ook wordt gewerkt aan gezamenlijke initiatieven voor streekverbetering.

Stapsgewijze ontwikkeling van agrarische recreatie

In het bovenstaande gaven we aan hoe een gezamenlijke aanpak vanuit de streek
kansen voor recreatie en toerisme bij de boer kan creëren. Naast ondersteuning van
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geïnteresseerde veehouders bleek vooral het uitzetten van een langere termijnaanpak voor toerisme en recreatie van belang. Zowel van de VEL als van over
heden, VW en andere belanghebbenden vereist dit een actieve en onderling goed
afgestemde bijdrage. Een groot aantal genoemde activiteiten kan pas in de loop der
tijd ter hand worden genomen. Ze bieden echter een beeld van de mogelijkheden
die stapsgewijs voor agrarische recreatie ontwikkeld kunnen worden. Terwijl bij
verbreding met natuur- en landschapsbeheer zonder veel moeite bij bestaande
praktijken kan worden aangesloten, staat agrarische recreatie nog in de kinder
schoenen. Door gericht aan te sluiten bij het bestaande recreatieve aanbod en de
natuur- en landschapswaarden in het gebied kunnen op termijn nieuwe kansen
voor verbreding met toerisme en recreatie ontstaan.
7.2 Het ontwikkelen van een markt voor Streekprodukten
Natuur- en landschapsbeheer en recreatie zijn vormen van verbreding die minder
direct verbonden zijn met de agrarische bezigheden op het boerenbedrijf. Ook met
puur agrarische activiteiten kunnen nieuwe inkomstenbronnen worden aangeboord.
Dit kan door het ter hand nemen van neventakken, maar ook door voor produkten
een hogere toegevoegde waarde te realiseren. In hoofdstuk 4 bleek al dat een kleine
groep bedrijven interesse en mogelijkheden heeft voor deze opties. Het ontwikkelen
van nieuwe takken kan desondanks rekenen op belangstelling van een niet te
verwaarlozen groep van 32 procent van de bedrijven. Het realiseren van meer
toegevoegde waarde ziet een kleine groep (14 procent) als serieuze mogelijkheid
voor de toekomst.
De markt als belemmering

Uit de interviews blijkt dat de geringere interesse voor deze verbredingsopties is
terug te voeren op een complex van factoren. Soms geeft ook hier een gebrek aan
inpasbaarheid de doorslag. Zo stuit het zelf verwerken van produkten zonder
uitzondering op problemen met de arbeidsbezetting. Nieuwe produktietakken
blijken veelal beter inpasbaar. Op meerdere bedrijven kan hiervor grond en arbeid
worden vrijgemaakt. Vanwege factoren buiten het eigen bedrijf wijzen veel bedrijfshoofden verbreding in deze richting toch af. Vooral de gebrekkige marktperspec
tieven zijn hier debet aan. Men ziet geen aanknopingspunten in de markt om de
interesse in concrete activiteiten om te zetten. Voor sommige produkten zijn de
prijzen niet lonend, voor andere moeten afzetkanalen nog volledig worden ontwik
keld.
Ondanks de belemmeringen zijn er kansen om deze verbredingsopties op termijn
tot reële ontwikkelingsmogelijkheid voor een aantal bedrijven uit te werken. In de
vorige paragraaf bleek hoe nieuwe kansen voor recreatie en toerisme kunnen
ontstaan door voort te bouwen op de kwaliteit van natuur en landschap. Op
eenzelfde manier kunnen belemmeringen voor neventakken en Streekprodukten
worden ondervangen. Door de integrale benadering waarmee produkten in de
Lânsdouwe geproduceerd worden te benadrukken, kan wellicht een plaats op de
(deel)markt voor milieu- en natuurvriendelijke produkten verworven worden. Ook
kan voortgebouwd worden op activiteiten rond toerisme en recreatie. De dagjes
mensen en verblijfsrecreanten die de Lânsdouwe in toenemende mate aandoen
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vormen een duidelijke groep consumenten, waaraan gericht Streekprodukten
afgezet kunnen worden.
Het moge duidelijk zijn dat deze activiteiten in het algemeen pas op langere termijn
vruchten kunnen afwerpen. Het ontwikkelen van een markt voor Streekprodukten
is één van de laatste stappen binnen de voorgestelde ontwikkelinsgerichte aanpak
in Lânsdouwe. Pas wanneer eerdere stappen goed op de rails staan, ontstaan
kansen om nieuwe markten te ontwikkelen. Toch liggen er op korte termijn al
mogelijkheden om met een gerichte aanpak op deze toekomstige kansen in te
spelen.
Gezamenlijk ontwikkelen van een markt voor Eastermar-vlees

In hoofdstuk 4 bleek al dat een grote groep veehouders mogelijkheden ziet voor het
houden van vleesvee. Toch hebben slechts weinigen concrete plannen om hier mee
aan de slag te gaan. Verbetering van de marktperspectieven geldt voor het meren
deel als eerste voorwaarde voor het ontwikkelen van deze neventak. Hoewel
scepsis overheerst, ziet een aantal veehouders in de toekomst nieuwe mogelijk
heden ontstaan. Men verwacht dat veel veehouders met het insemineren met
vleesrassen zullen ophouden, waardoor ruimte op de markt voor een beperkt aantal
bedrijven ontstaat.
'Voor merkvlees is de markt er niet naar. Veel te veel boeren zijn ermee begonnen.
Dat loopt nu sterk terug, het aantal inseminaties met vleesrassen is in Friesland sterk
gedaald. Dat levert ruimte op voor een paar boeren om zich er op toe te leggen.'

Een gezamenlijke aanpak biedt perspectieven om een afzetmarkt voor vlees uit de
Lânsdouwe te ontwikkelen. Hiermee kunnen kansen worden gecreëerd voor
verbreding met vleesveehouderij op een deel van de bedrijven in het gebied. Onder
de vlag van de VEL kan een herkenbaar produkt op de markt worden gebracht, dat
mogelijk een plaats kan verwerven op de markt voor speciaalprodukten.
'Ik zie er wel wat in om als VEL vee te weiden langs de meren. Je kan daarmee je
produkt duidelijker presenteren: Boeuf de Eastermar van het bloem- en vogelrijke
natuurland. Ze doen het ook met Greenfields uit Ierland, dus waarom niet?'

Om 'Eastermar-vlees' als herkenbaar produkt op de markt te brengen kan bij
promotie en marketing worden gewezen op vormen van natuur- en landschaps
beheer die aan de produktie ten grondslag liggen. In algemene termen kan gewezen
worden op de integrale aanpak die op de producerende bedrijven in praktijk wordt
gebracht. Een nog duidelijker profilering is mogelijk door vleesveehouderij te
combineren met specifieke vormen van natuurbeheer, zodat met recht gesproken
kan worden van 'vlees van het bloem- en vogelrijke natuurland'. In de huidige
praktijk liggen hiervoor aanknopingspunten. Ook nu al is het houden van vleesvee
vaak een welkome manier om voor melkvee minder bruikbaar ruwvoer van
beheersland of gepachte reservaatgrond tot waarde te brengen. Als het beheer van
als reservaat aangewezen gronden aan de VEL wordt toegewezen kan hier de
mogelijkheid van natuurproduktie in combinatie met extensieve begrazing door
vleesvee worden uitgewerkt.
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Het ambachtelijke circuit voor de afzet van vlees

Vooral in Zuid-Europa bestaan vaak meerdere afzetcircuits voor produkten naast
elkaar. Voor de afzet van vlees is dit een bekend verschijnsel (zie Soldaat 1994). Naast
het 'anonieme' circuit, dat de bulk van industrieel voortgebracht vlees afzet, bestaan
'ambachtelijke' circuits voor op meer traditionele wijze geproduceerd kwaliteits
vlees. In het anonieme circuit is de kostprijs het sleutelwoord: vlees wordt tegen zo
laag mogelijke kosten geproduceerd en komt vervolgens via vele schakels in de keten
bij de consument terecht. De herkomst is voor de consument niet meer te achterhalen,
vandaar de naam 'anoniem circuit'. Het ambachtelijke circuit kent daarentegen een
wederzijdse kennis en vertrouwen tussen producenten, slagers en consumenten.
Centraal staat de produktie van een hoogwaardig produkt, dat via korte kanalen in de
regio wordt afgezet. Slager en consument kennen de herkomst van het vlees en
kunnen de producent aanspreken op kwaliteitsverschillen en afwijkingen. De produktiekosten voor de boer zijn hoger, maar hier staat een hogere toegevoegde waarde
tegenover. Toch zijn de consumentenprijzen vrijwel gelijk. In het anonieme circuit
immers komt de toegevoegde waarde bij de vele schakels in de keten terecht.
Ook in Nederland ontstaan de laatste jaren ambachtelijke circuits voor kwaliteitsvlees.
Soms verzorgen slagers alleen de verwerking en wordt het vlees door boeren zelf aan
huis verkocht. In andere gevallen verzorgt de slager ook de vermarkting. Als onder
deel hiervan maakt men soms afspraken over rassenkeuze, maar in alle gevallen is de
produktiewijze, het gebruikte voer en medicijnen vastgelegd. Het vlees wordt in een
aantal gevallen onder een speciale naam verkocht, zoals bijvoorbeeld bij 'Limousin
puur' het geval is. Centraal staat steeds de kwaliteit van het produkt en het vertrou
wen tussen producent, slager en consument. Produktie en afzet in dezelfde regio is
hierbij een belangrijk pluspunt. De consument kan zo met eigen ogen te zien waar het
vlees vandaan komt.

De VEL kan onderzoeken of de vleesopbrengst van deze activiteiten gezamenlijk
als 'Eastermar-vlees' vermarkt kan worden. Het ligt voor de hand hiertoe contact
te leggen met verwerkers en distributeurs die ook nu al afzet voor bedrijven uit de
Lânsdouwe verzorgen. Toch kleven aan deze aanpak nadelen en beperkingen. Het
ontwikkelen van een markt vereist dat 'Eastermar-vlees' als herkenbaar produkt
de consument bereikt. Via gangbare kanalen komt het produkt echter vaak op de
'anonieme' vleesmarkt terecht. Het opbouwen van een apart circuit voor ambach
telijk vlees biedt daarom misschien meer mogelijkheden om afzet voor de vleesvee
houderij te creëren (zie kader). Langs deze kanalen worden consumenten bereikt
die al op de hoogte zijn van de VEL en zich eerder aangesproken zullen voelen.
Gedacht kan worden aan samenwerkingsverbanden voor verwerking en afzet met
slagers in de Lânsdouwe of dorpen en steden in de omgeving. Ook vermarkting
richting toeristen biedt mogelijkheden voor afzet in de regio, bijvoorbeeld via
restaurants in de streek. Bijkomend voordeel van lokale afzet is dat de vleesvee
houderij optimaal ten goede komt aan de leefbaarheid van de streek, via nieuwe
inkomsten voor veehouders maar óók via de plaatselijke middenstand.
Op korte termijn zijn deze afzetkanalen wellicht ontoereikend voor afzet van al het
in de Lânsdouwe geproduceerde vlees. Nader marktonderzoek is nodig om hier
meer zicht op te krijgen. Daarnaast is van belang dat afzetmogelijkheden op
regionaal niveau op langere termijn stapsgewijs kunnen worden vergroot en
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uitgebouwd. Vooral als een grotere stroom vakantiegangers op gang komt kan de
afzet worden vergroot. De activiteiten rond toerisme en recreatie bieden ook
aanknopingspunten om de vermarkting van 'Eastermar-vlees' en andere streekprodukten op nieuwe manieren ter hand te nemen. Zo opperen meerdere vee
houders met interesse in een mini-camping het idee dit te combineren met verkoop
aan huis van Streekprodukten. Ook voortbouwen op natuur- en landschapsbeheer
biedt nieuwe mogelijkheden voor promotie en reclame. Op informatieborden langs
de eerdere genoemde educatieve fiets- en wandelroutes kan bijvoorbeeld aandacht
gevraagd worden voor de natuurvriendelijke vleesveehouderij. Hierbij kan gewezen
worden op plaatsen waar 'Eastermar-vlees' te koop is of op de menu-kaart staat.
Het ligt voor de hand dat de kennis van zaken die men hiermee opdoet de bereid
heid om Streekprodukten te kopen doet toenemen.
Andere mogelijkheden voor Streekprodukten

Het voorbeeld van 'Eastermar-vlees' laat zien hoe op termijn kansen gecreëerd
kunnen worden voor verbreding met nieuwe produkten of neventakken. Voor
andere produkten liggen er in principe vergelijkbare mogelijkheden, ook al is de
interesse hiervoor vooralsnog gering. De inpasbaarheid stuit vaak op grote
problemen. Voor akker- en tuinbouwgewassen gaat het om de beschikbaarheid en
geschiktheid van grond: veel grond is qua bodemgesteldheid ongeschikt als
bouwland. Ook de arbeidsorganisatie is vaak een knelpunt. Veel teelten gaan
gepaard met een arbeidspiek rond de oogst, die moeilijk met de melkveetak op het
bedrijf te combineren is. Ondanks deze kanttekeningen is het de moeite waarde
perspectieven voor andere neventakken en produkten nader te bekijken. Zelfs als
opties slechts een paar bedrijven perspectief bieden, is het behoud van werkge
legenheid en inkomen in de Lânsdouwe hiermee gebaat. Ook kunnen soms, net als
bij vleesveehouderij in reservaten, interessante combinaties van agrarisch gebruik
met natuur- en landschapsproduktie tot waarde gebracht worden. We laten een
drietal opties de revue passeren, die nog nader op hun financiële en technische
haalbaarheid onderzocht moeten worden.
• De teelt van bosvruchten. Uit het aan Eastermar grenzende Eestrum stamt het

'Wrâldfrucht'-project, een initiatief van een plaatselijk ondernemer voor de teelt
van bosvruchten als vlier, duindoorn, rode bosbes en appelbes. De afzet
mogelijkheden lopen uiteen van vermarkting als vers fruit of verwerkte produkten
tot gebruik in zuivelprodukten en als natuurlijke kleurstof. Verscheidene vee
houders in de Lânsdouwe zijn bekend met het initiatief en wijzen de teelt niet bij
voorbaat af. Men is echter terughoudend om concrete stappen te nemen, vanwege
de onbekendheid met de teelt en benodigde investeringen. Bovendien vindt men
de afzetperspectieven nog onvoldoende duidelijk. Wellicht kan op termijn lokale
afzet worden gecreëerd. Vooral richting toeristen liggen er mogelijk kansen, waarbij
ook gedacht kan worden aan gebruik in restaurants. Bijkomend aspect van de teelt
is dat ze goed inpasbaar is in het kleinschalige landschap. Mogelijk kan ze gecombi
neerd worden met specifieke vormen van natuur- en landschapsbeheer, bijvoor
beeld door aanplant in landschapselementen of combinaties met vormen van
faunabeheer.
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• Eastermarder bier. Een ander plaatselijk initiatief is het 'Eastermarder bier', dat

in 1993 voor het eerst door een plaatselijke middenstander op de markt werd
gebracht. Oorspronkelijk zou het bier gebrouwen worden van brouwgerst van de
'Historische Akkers', maar dit bleek hiervoor onvoldoende geschikt. Het bier
werd daarom gemaakt van brouwgerst uit Flevoland. De veehouders staan in het
algemeen positief tegenover het initiatief en een aantal ziet kansen om in de
toekomst alsnog brouwgerst in de Lânsdouwe te verbouwen. Eén geïnterviewde
oppert de mogelijkheid brouwgerst te verbouwen in het kader van akkerrandenbeheer (stroken gerst rond de maïs) gericht op het verbeteren van levensomstan
digheden van faunasoorten. Zo zouden opnieuw combinaties van agrarisch gebruik
met natuurbeheer tot waarde kunnen worden gebracht.
• Toegevoegde waarde aan de melk. Een mogelijkheid om geproduceerde melk beter

tot waarde te brengen is het 'zelf zuivelen'. Zelf verwerken van melk tot kaas, vla
of yoghurt stuit echter vaak op gebrekkige inpasbaarheid. De activiteiten vereisen
een grote extra arbeidsinzet. Het merendeel van de veehouders wijst de mogelijk
heid daarom af. Ook is van belang dat Eastermar geen traditie van 'zelf zuivelen'
kent zoals bijvoorbeeld Zuid-Holland en Utrecht. Ondanks de algemeen afwijzende
houding laat een aantal veehouders weten wel wat te voelen voor deze verbre
dingsoptie. Als op lokaal en regionaal niveau voldoende afzet kan worden
gecreëerd kan de optie voor één of enkele bedrijven als mogelijkheid voor bedrijfs
ontwikkeling worden uitgewerkt. Naast het zelf verwerken van melk zijn er ook
andere mogelijkheden om meer waarde aan de melk toe te voegen. Op langere
termijn kan gepoogd worden de inspanningen voor milieu, natuur en landschap in
de melkprijs tot uitdrukking te brengen (zie hoofdstuk 9). Een aantal veehouders
ziet daarnaast mogelijkheden om de kwaliteit van de melk te benutten. 'Je zou
schone melk best direct kunnen verkopen aan de gastronomie in de streek, die kunnen dan
in plaats van water met melkpoeder weer van echte melk soft-ijs maken'.
De rol van de VEL bij het ontwikkelen van nieuwe markten

In het voorgaande gaven we aan welke mogelijkheden er liggen om door de
vermarkting van Streekprodukten een deel van de bedrijven nieuwe kansen te
bieden. Op korte termijn lijken de mogelijkheden hiervoor beperkt, vooral door het
ontbreken van voldoende marktperspectieven. Op langere termijn kan een
gezamenlijke aanpak vanuit de streek deze belemmeringen wellicht wegnemen.
Door voort te bouwen op activiteiten rond natuur, landschap en recreatie kan stapvoor-stap een lokale markt voor Streekprodukten worden ontwikkeld. Vooral het
houden van vleesvee in combinatie met specifieke vormen van natuurbeheer lijkt
een aantal bedrijven mogelijkheden te kunnen bieden. Een aantal andere opties kan
nader worden onderzocht op hun haalbaarheid. Uit het voorgaande bleek dat de
mogelijke bijdrage van de VEL hierbij vooral ligt in het creëren van een afzetmarkt
op lokaal en regionaal niveau. Naarmate eerdere stappen uit de integrale aanpak
rond natuur, landschap en recreatie tot ontwikkeling komen, ontstaat er meer
ruimte voor nieuwe afzetkanalen.
Op korte termijn liggen er een aantal mogelijke activiteiten om op deze toekomstige
kansen te anticiperen. De interviews bieden hiervoor meerdere aanknopingspunten.
Het valt op dat de kennis van boeren over een aantal opties gering is, zeker waar
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dit nieuwe takken buiten de veehouderij of 'zelf zuivelen' betreft. Net als voor
agrarische recreatie weet men bovendien onvoldoende de weg om informatie en
advies in te winnen. Ook hier zou de VEL een bemiddelende rol kunnen spelen
door in samenwerking met de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) geïnteresseerde
boeren in contact te brengen met geëigende instanties als de Stichting Wrâldfrucht
of de Bond voor Boerderijzuivelaars. Voor opties die op veel belangstelling mogen
rekenen kunnen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd.
Ook waar voor bepaalde neventakken en produkten serieuze belangstelling bestaat
kan de VEL een initiërende en bemiddelende rol spelen. Zo kan de vereniging het
initiatief nemen voor haalbaarheidsstudies, waartoe contacten met relevante instan
ties op het vlak van marktonderzoek, teeltbegeleiding, verwerking en afzet kunnen
worden gelegd. Bij boeren blijkt bovendien behoefte te bestaan om in contact te
treden met geïnteresseerde collega's om zo gezamenlijk ideeën uit te werken of
investeringen te doen. De VEL kan een rol spelen in het tot stand brengen van
zulke samenwerkingsverbanden, die de kansen vergroten om opties tot reële
ontwikkelingsmogelijkheid uit te werken. Hetzelfde geldt voor samenwerking met
lokale en regionale middenstanders voor de afzet van Streekprodukten. Eerder
wezen we op de rol die lokale slagers en restaurant-houders kunnen spelen bij de
afzet van 'Eastermar-vlees'. De VEL kan bemiddelen tussen producenten, slagers
en restaurant-houders omtrent afspraken, voorwaarden, prijsniveaus, promotie en
dergelijke.
In hoofdstuk 9 wordt uitgewerkt op welke manier dergelijke verschillende activitei
ten, initiatieven en kansen op een herkenbare en uniforme manier onder de vlag
van de VEL kunnen worden uitgevoerd. Het instellen van een 'Eastermar-keurmerk' biedt hiervoor wellicht mogelijkheden. Dit betreft niet alleen de vermarkting
van Streekprodukten, maar veel breder, het geheel aan activiteiten op het gebied
van een integraal beheer van Eastermar's Lânsdouwe.
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8 EEN NIEUWE BESTUURLIJKE AANPAK; BRUGGEN BOUWEN TUSSEN
LANDBOUW, OVERHEDEN & INSTANTIES

In de voorgaande hoofdstukken schetsten we per onderdeel van het integraal
beheer in de Lânsdouwe een mogelijke opzet voor concrete activiteitenprogram
ma's. Bij elkaar genomen en goed op elkaar afgestemd vormen deze programma's
een ontwikkelingsgerichte aanpak, die stapsgewijs en gericht de integratie van land
bouw, milieu, natuur, landschap en toerisme versterkt. Geleidelijk kan zo gewerkt
worden aan het 'bruggen bouwen' tussen verschillende functies in het landelijk
gebied rond Eastermar.
In de inleiding zagen we al dat 'bruggen bouwen' ook in veel andere opzichten
cruciaal is voor de aanpak van de VEL. Meest wezenlijk is wellicht nog het 'bru
ggen bouwen' tussen personen, maatschappelijke groepen, officiële instanties en
hun verschillende denkwerelden en belangen. De integratie van functies in de
Lânsdouwe vraagt om een gezamenlijke aanpak, waaraan diverse partijen een eigen
actieve bijdrage leveren.
In de laatste twee hoofdstukken van deze publikatie gaan we in op twee van deze
'bruggen'. In dit hoofdstuk staat het 'bruggen bouwen' tussen landbouw,
overheden en instanties centraal. Aan de hand van concrete voorbeelden uit
voorgaande hoofdstukken verduidelijken we de rol van de VEL, overheden en
instanties bij een ontwikkelingsgerichte aanpak in de Lânsdouwe. In hoofdstuk 9
staan we tenslotte stil bij het 'bruggen bouwen' tussen landbouw en samenleving.
We onderzoeken de mogelijkheid om andere betrokken in de streek bij de aanpak
van de VEL te betrekken, zodat gewerkt kan worden vanuit een breed draagvlak.
Ook bekijken we hoe met een 'Eastermar-keurmerk' maatschappelijke groepen als
toeristen en consumenten bereikt kunnen worden om nieuwe inkomsten uit de
markt te genereren.
8.1 De meerwaarde voor leden en overheden nogmaals bekeken
In hoofdstuk 2 gaven we vanuit een theoretische invalshoek een eerste beeld van
de rol van de VEL, overheden en andere betrokkenen bij een integrale aanpak. Ook
gaven we in algemene termen aan dat dit zowel leden van de VEL als overheden
een meerwaarde kan opleveren. Terugblikkend op de voorgaande hoofdstukken
kan dit beeld verder worden ingekleurd.
De meerwaarde voor overheden (en de samenleving) ligt vooral in de extra winst
voor milieu, natuur en landschap. In de afgelopen jaren ingestelde wet- en regelgeving
voor milieubeheer en de ontwikkeling van natuur en landschap leidt lang niet altijd
tot het gewenste resultaat. Door boeren te betrekken bij maatregelen en door kansen
te benutten waar betrokkenen die zélf zien, blijkt op korte termijn meer mogelijk
dan met van bovenaf opgelegde wet- en regelgeving. Ook al kan niet met zekerheid
worden gezegd welke kansen op termijn daadwerkelijk benut worden, duidelijk is
dat de aanpak van de VEL nu al vruchten heeft afgeworpen. Zo is de aanpak van
de milieuproblematiek in een stroomversnelling gebracht. Op 23 van de 30 bedrij
ven wordt een mineralenboekhouding bijgehouden, straks wellicht de spil van het
mest- en ammoniakbeleid. Het bewustzijn van veehouders over manieren om ver
liezen terug te dringen is bovendien sterk toegenomen. Voor natuur en landschap
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heeft de VEL eveneens in korte tijd belangrijke resultaten geboekt. Een indicatie zijn
de vele nieuwe ideeën en activiteiten voor natuur- en landschapsbeheer, de deelna
me van 19 van de 30 veehouders aan een intensieve cursus natuur- en landschaps
beheer en de inbreng van maar liefst 65 kilometer dykswâl voor experimenten met
perceelsrandenbeheer.
De meerwaarde voor leden ligt vooral in de nieuwe kansen voor bedrijfsontwikkeling
die kunnen ontstaan. In voorgaande hoofdstukken schetsten we hoe verbredings
opties als natuur- en landschapsbeheer, recreatie en Streekprodukten tot reële moge
lijkheid voor het versterken van bedrijven kunnen worden uitgewerkt. De toegang
tot kennis en informatie over ontwikkelingsmogelijkheden, beleid en regelgeving
is een ander voordeel voor leden. De grote belangstelling voor studiegroepen over
mineralenbeheer en de cursus natuur- en landschapsbeheer laat zien dat boeren in
de Lânsdouwe dit voordeel breed inzien. Ook meer indirect worden perspectieven
voor bedrijven vergroot. Door onder duidelijke voorwaarden mogelijkheden voor
verbetering van de verkaveling en een flexibele omgang met het landschap te
creëren, ontstaan nieuwe kansen om bedrijven economisch te versterken. Bovendien
worden onnodige investeringen voorkomen door ruimte te scheppen voor meerdere
wegen om de milieudruk terug te dringen.
De meerwaarde voor leden beperkt zich echter niet tot voordelen op bedrijfsniveau.
Op gebiedsniveau levert de aanpak door het behoud van inkomen en werkgelegen
heid een meerwaarde voor de leefbaarheid van de streek als geheel. Zowel het creëren
van toekomstperspectief voor bedrijven als het genereren van extra inkomsten voor
de plaatselijke middenstand dragen hieraan bij. In zekere zin bouwt de aanpak
hiermee voort op het 'collectief eigenbelang' van alle betrokkenen in de
Lânsdouwe. Zeker zo belangrijk is de bijdrage aan een prettige leefomgeving, door
dat ontwikkelingen in de streek meer dan voorheen door betrokkenen zélf ter hand
worden genomen. Het is opmerkelijk met welk enthousiasme dit gebeurt: men heeft
lol in de nieuwe dingen die gebeuren en het gevoel als streek weer meer greep en
zeggenschap te hebben op de directe leefomgeving, 'je ziet nu al dat de stemming
veranderd is, ook al is het Voorbeeldplan nog niet eens uitgevoerd.'

8.2 Een bestuurlijke aanpak op basis van lokale zelfregulering
In de voorgaande hoofdstukken deden we een groot aantal suggesties voor concrete
activiteitenprogramma's waarmee de VEL een ontwikkeling naar de integratie van
functies in gang kan zetten en stimuleren. Op tal van punten bleek het hierbij
essentieel dat van overheidswege een zekere speelruimte wordt gecreëerd. In
meerdere gevallen is flexibele toepassing of (gedeeltelijke) ontheffing van bestaande
wet- en regelgeving gewenst, aangezien die een belemmering vormt voor een
ontwikkelingsgerichte aanpak vanuit de streek. Dit geldt vooral voor milieuregel
geving (onder andere de Ecologische Richtlijn en onderwerkplicht). Ook wat betreft
onderdelen van het natuurbeleid (met name de bestemming van gronden in het
meeroevergebied) is bijstelling van beleidskaders gewenst om ruimte te bieden aan
de aanpak van de VEL.
In andere gevallen is gerichte ondersteuning met kennis en onderzoek, financiële
middelen en passend beleidsinstrumentarium doorslaggevend om de potenties van
de aanpak te benutten. In veel opzichten is een nieuwe bestuurlijke aanpak dan ook
een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van de activiteiten van de VEL. In
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deze paragraaf zetten we eeri aantal centrale elementen voor zo'n nieuwe bestuur
lijke aanpak in de Lânsdouwe op een rijtje.
Ruimte voor lokale zelfregulering

Kern van zo'n nieuwe bestuurlijke aanpak is dat op punten waar dit mogelijk is
en een meerwaarde oplevert ruimte wordt geboden aan lokale zelfregulering door
direct betrokkenen in de streek (zie ook Hees, Renting & De Rooij 1994). In de voor
gaande hoofdstukken werd meerdere malen aangegeven hoe met lokale zelfregule
ring door de VEL maatregelen tot stand kunnen komen voor milieu, natuur en
landschap die passen bij kansen en knelpunten op individuele bedrijven en tegelij
kertijd van overheidswege gestelde doelen een belangrijke stap dichterbij brengen.
Juist door ruimte te bieden aan lokale zelfregulering is een meerwaarde voor
verschillende betrokken partijen en belangen mogelijk.
De VEL speelt als vereniging van boeren en grondgebruikers een centrale rol in een
bestuurlijke aanpak op basis van lokale zelfregulering. In hoofdstuk 2 beschreven
we al dat de VEL een tussenpositie inneemt tussen boeren en grondgebruikers,
overheden en instanties. Deze rol als 'doorgeefluik' of 'intermediair' tussen be
trokken partijen stelt de VEL in staat maatregelen te formuleren en mede uit te
voeren die beleidsdoelen op een passende en haalbare manier realiseren. Door
bemiddeling van de VEL wordt de formulering en uitvoering van maatregelen voor
milieu, natuur en landschap dichter bij de praktijk gebracht. Als vertegenwoordi
gend orgaan van boeren en grondgebruikers heeft de VEL als geen ander zicht op
kansen en knelpunten op bedrijven en mede daardoor kan ze op een groot vertrou
wen in de streek rekenen. In direct contact met de praktijk op bedrijven kunnen
maatregelen ontwikkeld worden die aansluiten bij potenties op bedrijven, passende
oplossingen bieden voor knelpunten en tegelijkertijd op effectieve wijze aan
beleidsdoelen van overheden bijdragen.
Een goed voorbeeld hiervan zijn de programma's voor natuur- en landschaps
beheer die in hoofdstuk 6 werden beschreven. Door optimaal aan te sluiten bij
kansen voor natuur en landschap op de bedrijven en voor knelpunten als verkave
ling en werkdruk passende oplossingen te treffen, kunnen maatregelen gefor
muleerd worden die op interesse van veehouders kunnen rekenen. Tegelijkertijd
levert dit een aanzienlijke winst voor natuur en landschap op. Voor aandachtsvel
den als milieubeheer, agrarische recreatie en Streekprodukten wordt in essentie
steeds eenzelfde strategie gevolgd. Op gebiedsniveau worden maatregelen uit
gewerkt, die kansen op bedrijven aangrijpen en passende oplossingen voor knel
punten bieden.
Herverdeling van verantwoordelijkheden

Een aanpak die ruimte biedt aan lokale zelfregulering betekent in veel opzichten
een breuk met de bestuurlijke aanpak die in het verleden aan het overheidsbeleid
voor het landelijk gebied ten grondslag lag. In de traditionele bestuurlijke aanpak
spelen overheden zélf een centrale rol in de verschillende fasen van het beleids
proces. Niet alleen het formuleren van beleidsdoelen, ook de uitwerking van maat
regelen wordt door overheden in eigen hand gehouden. Een voorbeeld is het
mestbeleid. Niet alleen doelen voor de te realiseren emissiereductie worden door
overheden opgesteld, ook de te nemen maatregelen op bedrijven (onderwerkplicht,
overkapping mestsilo's, emissiearme stallen etc.) worden tot in detail uitgewerkt
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en verplicht voorgeschreven. Eenzelfde aanpak ligt in grote lijn aan het natuur- en
landschapsbeleid ten grondslag. De agrarische sector komt in de traditionele aanpak
pas in beeld als uitvoerder van door anderen opgestelde maatregelen.
Een bestuurlijke aanpak op basis van lokale zelfregulering veronderstelt juist een
actieve rol van direct betrokkenen bij het formuleren, uitwerken en uitvoeren van
maatregelen. Dit vereist op meerdere punten een herverdeling en verschuiving van
taken en verantwoordelijkheden tussen overheden en de sector. Het geven van
medeverantwoordelijkheid aan direct betrokken biedt uit bestuurlijk oogpunt
diverse voordelen. Beleid en regelgeving kunnen bij voorbaat op een groter draag
vlak in de streek rekenen, omdat wensen en bezwaren van betrokkenen in een
vroeg stadium aandacht krijgen. Hierdoor kunnen problemen met handhaafbaar
heid, uitvoerbaarheid en controleerbaarheid van regelgeving, die nu bijvoorbeeld
met het mest- en ammoniakbeleid dreigen, voor een groot deel worden voorkomen
en ondervangen.
Ook maakt de bereidheid van betrokkenen om taken op zich te nemen het over
heden mogelijk de bestuurslast op bepaalde punten te verminderen. Zo is met de
VEL een aanspreekpunt voor overheden naar de landbouw ontstaan. Bijvoorbeeld
voor regelgeving hoeft men niet meer alle boeren individueel te benaderen, via de
VEL kunnen boeren en grondgebruikers in de Lânsdouwe in principe gezamenlijk
worden aangesproken. Ook activiteiten van de VEL als monitoring en registratie
van de milieudruk en de kwaliteit van natuur en landschap kunnen overheden veel
werk uit handen nemen.
De overheid als 'facilitair bedrijf'

Dit betekent zeker niet dat in een bestuurlijke aanpak op basis van zelfregulering
geen overheidsinspanningen ten aanzien van de landbouw meer nodig zijn. Op
punten als de controle van maatregelen blijft voor overheden een vergelijkbare rol
als tot nu toe weggelegd, zij het dat deze taak wellicht op een extensievere manier
effectief kunnen worden afgehandeld. 'Als je natuur en landschap op langere termijn
plant, hoefje niet steeds weer ieder jaar alles tot in detail te controleren.' Ook de vaststel
ling van beleidskaders blijft grotendeels een overheidstaak.
Zoals in de voorgaande hoofdstukken bleek zijn daarnaast op tal van punten
wezenlijke nieuwe taken voor overheden weggelegd. In plaats van een terugtre
dende overheid, is veeleer een andere invulling van overheidstaken en -verantwoor
delijkheden nodig. Voordeel van het inschakelen van zelfreguleringsmechanismen
is dat beschikbare menskracht veel effectiever en doelgerichter kan worden ingezet.
In plaats van alles in het gebied te moeten regelen, kunnen overheden daar insprin
gen waar het daadwerkelijk noodzakelijk is en ook effect heeft.
Terwijl overheden tot op heden vooral een rol speelden als 'sturende overheid',
is binnen een aanpak op basis van zelfregulering eerder een rol als 'facilitair
bedrijf' weggelegd. Het in gang zetten van ontwikkelingen in de streek kan voor
een groot deel worden overgelaten aan de VEL als vereniging van boeren en
grondgebruikers. Van overheden wordt gevraagd randvoorwaarden te creëren en
ontwikkelingen te ondersteunen en stimuleren met kennis, onderzoek, financiën en
adequate beleidsinstrumenten.
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Van middelen- naar doelenbeleid

Ook al blijft het stellen van beleidskaders in een nieuwe bestuurlijke aanpak de
verantwoordelijkheid van overheden, om ruimte te bieden aan lokale zelfregulering
is het zaak dat dit op een andere wijze dan tot nu toe gebeurt. Een overweging om
zelfreguleringsmechanismen in te schakelen is dat daarmee 'maatwerk' kan
worden geleverd. Er ontstaat ruimte om meerdere oplossingsstrategieën door te
voeren die passen bij uiteenlopende bedrijfsituaties en -stijlen. Bij het opstellen van
beleidskaders dient daarom de voorkeur - meer dan in het verleden - uit te gaan
naar 'doelvoorschriften' in plaats van 'middelenvoorschriften'. Dit betekent
bijvoorbeeld voor het milieubeleid dat geen maatregelen worden voorgeschreven,
maar beleidsdoelen voor emissieniveau's op bedrijfs- of gebiedsniveau worden
geformuleerd. Het vaststellen van een maximaal overschot op de mineralenbalans
is een mogelijkheid. Door beleidsdoelen aan te geven, kan een zo groot mogelijke
vrijheid bij de inzet van maatregelen gegarandeerd worden. Ook voor het natuur
beleid kunnen beleidsdoelen voorop staan (bijvoorbeeld welke plant- en diersoorten
in welke mate ontwikkeld worden), terwijl beheersmaatregelen meer vrij worden
gelaten. De VEL vervult bij deze aanpak een spilfunctie door samen met boeren
dicht bij de praktijk passende maatregelen te treffen. Zo wordt ruimte gelaten voor
zelfregulering bij de ontwikkeling en uitvoering van maatregelen, terwijl overheden
via de VEL zicht houden op gestelde beleidsdoelen en waar nodig controle uit
oefenen. In bestuurlijke termen kan deze aanpak gecontroleerde zelfregulering worden
genoemd.

Sturing op Maat

De nieuwe bestuurlijke aanpak die in de Lânsdouwe wordt uitgewerkt sluit in veel
opzichten aan bij nieuwe ontwikkelingen in het overheidsbeleid voor het landelijk
gebied. Zo wordt door het Ministerie van LNV in het rapport 'Sturing op Maat'
(1994) een andere bestuurlijke aanpak van milieuproblemen in de land- en tuinbouw
voorgesteld. Uitgangspunt van deze aanpak is dat verschillende betrokken partijen
elkaar nodig hebben om tot een effectieve aanpak van problemen te komen. Mede op
grond van ervaringen met het huidige milieubeleid acht men de tijd voorbij dat over
heden problemen proberen op te lossen via een stelsel van ge- en verboden. De over
heid zal in de toekomst veel meer gaan opereren als één van de partijen in het maat
schappelijk krachtenveld. Haar verantwoordelijkheid komt vooral te liggen bij het
formuleren van beleidsdoelen en de politieke besluitvorming daarover. Daarnaast
zullen overheden een stimulerend beleidsinstrumentarium hanteren en randvoor
waarden scheppen waarbinnen een nieuw 'sturingsconcept' kan werken.
Binnen dit 'sturingsconcept' komt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
beleid waar mogelijk bij zogenaamde 'netwerken' te liggen. De 'netwerken' staan
voor samenwerkingsverbanden van betrokken belangenpartijen, die in overleg beslis
sen over de wijze van uitvoering van beleid. 'Netwerken' kunnen worden gevormd
vanuit de sector, de produktiekolom of de regio. Partijen die aan een netwerk deel
nemen zijn verplicht gezamenlijk een uitvoeringsplan op te stellen. Verder is het
'netwerk' verantwoordelijk voor monitoring, controle en waar mogelijk de handha
ving. De 'netwerken' zullen aan de overheid rapporteren over de stand van zaken
rond de uitvoering. Waar mogelijk wil men bij de vorming van 'netwerken' aanslui
ten bij bestaande structuren. De VEL komt in het rapport naar voren als (begin van)
een in de praktijk functionerend regionaal netwerk.

97

8.3 Gezamenlijk ontwikkelen van een bestuurlijke aanpak op maat
De geschetste bestuurlijke aanpak sluit aan bij recente ontwikkelingen in het over
heidsbeleid. In zekere zin loopt ze hier zelfs op vooruit (zie kader). Ook al is
duidelijk dat de aanpak grote voordelen biedt, tegelijkertijd staan nog veel vragen
open. Op meerdere punten zijn bestaande beleidskaders ontoereikend en is nieuw
instrumentarium nodig. Hoe is nog onvoldoende duidelijk. Ook vragen omtrent de
juridische uitwerking zijn nog verre van beantwoord. In zekere zin is voor de
nieuwe bestuurlijke aanpak een even 'ontwikkelingsgerichte' aanpak nodig als
voor andere aspecten van het integraal beheer in de Lânsdouwe. Stapsgewijs en
werkenderweg kunnen taken en verantwoordelijkheden van de VEL, overheden en
anderen duidelijker vorm krijgen en worden uitgebouwd. In deze paragraaf
schetsen we een aantal aandachtspunten die hierbij van belang zijn.
Actieve inzet en open opstelling van overheden

Allereerst is een actieve inzet en open instelling van overheden en instanties
wezenlijk. Enkel wanneer zij bereid zijn actief mee te werken en creatief mee te
denken over de nieuwe werkwijze, kunnen de aangegeven potenties worden benut.
'Het Voorbeeldplan is een handreiking vanuit de streek hoe het hier zou kunnen. Dat
kan alleen slagen als instanties ons steunen. Zij moeten ons van de nodige instrumen
ten voorzien, bereid zijn verantwoordelijkheden te delegeren en de uitvoering van
bepaalde regels aan ons over te laten. Daarvoor moet de bestuurlijke wil aanwezig zijn.
Als overheden en instanties hun steun onthouden is het plan onuitvoerbaar.'

Juist omdat nog veel vragen rond de exacte uitwerking van een nieuwe bestuurlijke
aanpak open staan, is een actieve inzet en open opstelling van overheden wezenlijk.
Op diverse punten is flexibele toepassing of ontheffing van regels, bijstelling van
kaders, creatieve inzet van bestaand en de ontwikkeling van nieuw instrumen
tarium gewenst. Dit kan alleen met de actieve medewerking van betrokken over
heden. 'Het is niet voldoende als men 'achter' onze aanpak staat, overheden moeten
'naast ' ons komen staan en zelf actief bijdragen'. De vruchten die de aanpak van de
VEL al in korte tijd heeft afgeworpen zijn mede tot stand gekomen door de betrok
kenheid en medewerking van diverse overheden. In de toekomst blijft eenzelfde
bestuurlijke wil en inzet onontbeerlijk om de aanpak uit te voeren en uit te bouwen.
De meerwaarde die dit voor alle betrokkenen kan opleveren en de voorbeeldfunctie
voor andere regio's in Nederland rechtvaardigen een dergelijke inspanning.
Verschillende overheden op één lijn

Een bestuurlijke aanpak op basis van lokale zelfregulering vereist van overheden
veeleer een rol als 'facilitair bedrijf' dan als 'sturende instantie'. Dit vraagt om
wijzigingen in de werkwijze van overheden. Beleid en regelgeving van verschil
lende overheden dienen voor alles beter te worden afgestemd. In de huidige
situatie is beleid en regelgeving sterk versnipperd en verkokerd. De streek heeft te
maken met een veelheid van maatregelen van diverse instanties op gemeentelijk,
provinciaal en nationaal niveau. Boeren klagen over een wirwar van regels, die men
als onbegrijpelijk, ondoorzichtig en soms onrechtvaardig ervaart. Soms is dit zelfs
reden om af te zien van activiteiten ten gunste van natuur, landschap en recreatie.
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Ook leidt de verkokering soms tot ongewenste tegenstellingen tussen functies, zoals
bij de verplichte mestinjectie.
Binnen een integrale aanpak is een grotere samenhang en betere afstemming van
beleid en regelgeving gewenst. Overheden dienen zo veel mogelijk één lijn te
trekken. Dit schept duidelijkheid, wat het draagvlak voor maatregelen ten goede
komt. Bovendien wordt de bestuurlijke effectiviteit sterk vergroot. Waar mogelijk
dient bestaande overlap in voorschriften, vergunningsplicht en controle te worden
weggenomen en vermeden. Zo kan regelgeving tot een minimum beperkt worden
zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit. Uiteindelijk moet gestreefd
worden naar een situatie waarin diverse maatregelen die op de streek afkomen
gebundeld zijn. Meest ideaal is als er vanuit overheden en instanties één overkoe
pelend aanspreekpunt komt, waarmee de streek voor regelgeving, subsidieaan
vragen, vergunningen, controle etc. van doen heeft.
'Er moet één instantie komen voor alle maatregelen, dan kun je tenminste bij één loket
terecht. Die instanties moeten niet allemaal bij de boeren over de vloer komen. Zet
maar een laag tussen instanties en boeren.'

In figuur 8.1 is deze bestuurlijke organisatie schematisch weergegeven. Net zoals
de VEL vanuit de landbouw als duidelijk aanspreekpunt fungeert, wordt de
inspanning van overheden en instanties in de streek goed gebundeld en afgestemd.
Subsidieaanvragen, vergunningen en controle worden zo veel mogelijk door één
loket van overheden en instanties afgehandeld. Het individuele bedrijf heeft in principe
alleen met de VEL en één gezamenlijk loket van overheden en instanties te maken.
Zaken rond de ontwikkeling en uitvoering van beleid en regelgeving, alsmede de
afstemming ervan op activiteiten vanuit de streek kunnen door de VEL, overheden
en instanties langs zo kort mogelijke lijnen worden besproken en afgehandeld (zie
ook kader).
Figuur 8.1 Eén loket van overheden en instanties
Overheden
& instanties

Een loket overheden & instanties

I
Vereniging Eastermar's Lânsdouwe

Individuele
bedrijven
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Een bundeling van beleid en regelgeving schept duidelijkheid, maar vergroot ook
de kansen om in te spelen op knelpunten, problemen en kansen in het gebied. Door
beleid en regelgeving goed af te stemmen op initiatieven vanuit de streek, kan de
integratie van functies een gerichte, krachtige impuls worden gegeven. Een voor
beeld is het natuur- en landschapsbeheer. Bestaande regelingen zijn sterk versnip
perd en verkokerd, waardoor kansen die er liggen niet worden benut. Veehouders
hebben te maken met een veelheid aan regelingen en instanties, die elk hun eigen
criteria en voorschriften hanteren. Desondanks staan voor sommige vormen van
natuur- en landschapsbeheer die op draagvlak kunnen rekenen (met name in het
singelgebied) nog geen mogelijkheden open. Ze vallen tussen de wal en het schip,
omdat ze steeds weer net buiten criteria en voorschriften van diverse regelingen en
instanties vallen. Indien regelingen en verantwoordelijkheden onder één noemer
worden gebracht, kunnen beschikbare middelen en menskracht effectiever en ge
richter worden ingezet en kansen voor verweving beter worden benut.

Actie 'één loket, één pet'

Een betere coördinatie en vereenvoudiging van beleid en regelgeving is één van de
belangrijkste actiepunten van de VEL. Voor de uitvoering van het Voorbeeldplan zijn
een groot aantal gerichte samenwerkingsverbanden met overheden en instanties tot
stand gekomen. Op een aantal punten is het inmiddels gelukt tot een betere afstem
ming en presentatie van beleid en regelgeving te komen. Zo heeft de provincie één
medewerker aangesteld die alle contacten met de VEL (en vergelijkbare initiatieven in
Friesland) verzorgt. Het is echter zaak de bundeling van regelgeving verder uit te
bouwen. Dit vraagt om een actieve inzet van alle bij de streek betrokken overheden.
Ook bij de uitvoering van het Voorbeeldplan stuit de VEL nog te vaak op een versnip
pering en verkokering van taken en verantwoordelijkheden.
Om 'loket en pet'-problemen in de Lânsdouwe op te lossen start de VEL binnenkort
met de Actie 'één loket, één pet'. Doel is het uitwerken van een bestuurlijke opzet
waarmee met een minimum aan regelgeving en controle in de streek zo effectief
mogelijk aan de integratie van functies wordt gewerkt. Het Ministerie van LNV werkt
mee door een onderzoek naar regelgeving in de streek en problemen die daarbij
optreden. Op langere termijn streeft men naar één aanspreekpunt van overheden
waarbij regelgeving zoveel mogelijk is ondergebracht. Voor de uitvoering van het
Voorbeeldplan acht de VEL het wezenlijk dat andere overheden hierbij aansluiten. Een
mogelijke werkwijze is om per onderdeel van het integraal beheer regelgeving en
controle zo eenvoudig mogelijk op te zetten. Dit kan plaatsvinden in de verschillende
werkverbanden of 'taakgroepen' van overheden en instanties die inmiddels voor
activiteiten rond milieubeheer, natuur- en landschapsbeheer en recreatie tot stand zijn
gekomen.

Continuïteit in beleid en personen

Niet alleen een betere afstemming van taken, verantwoordelijkheden en controle is
nodig, zeker zo belangrijk is dat overheidsinspanningen in de streek vanuit een
langere termijn-perspectief worden gedaan. In de huidige situatie laat de continuï
teit in beleid en verantwoordelijkheden vaak te wensen over: regelgeving wordt
soms na korte tijd weer aangepast, ingetrokken of uitgebreid met andere voor
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schriften; subsidieregelingen voor landschapsonderhoud staan het ene jaar wel open
maar het volgende weer niet; verantwoordelijkheden verschuiven tussen overheden.
Boeren ervaren dit als een onwerkbare situatie. Men ziet de overheid te vaak als
een onbetrouwbare partner.
'Je hebt steeds weer met andere mensen te maken. Net als ze ingewerkt zijn, gaan ze
weer weg of komt er een andere dienst. Het landschapsonderhoud zat eerst bij het rijk,
toen de provincie, en nu weer de SILF. Dat is dus de derde man in een paar jaar. Dat
werkt erg verwarrend, je kan ook geen goede samenwerking opbouwen.'

Meer continuïteit in beleid en personen is nodig om duidelijkheid te scheppen voor
de streek. Zo kunnen boeren alleen plannen voor natuur- en landschapsbeheer
maken als een inschatting mogelijk is van inkomsten en beperkingen die dit opleve
rt. Voor vormen van verweving zijn dan ook financieringsmogelijkheden over een
langdurige periode nodig. Ook natuur en landschap vragen om een planmatige
aanpak over een langere periode, zo bleek al in hoofdstuk 6. Het is zaak dat
overheidsinspanningen structureel van karakter zijn en aansluiten bij het ontwik
kelingsperspectief vanuit de streek.
Ruimte voor passend en nieuw beleidsinstrumentarium

Op diverse punten is voor een aanpak op basis van lokale zelfregulering bijstelling
van bestaand beleidsinstrumentarium en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten
gewenst. Bestaand instrumenten zijn in veel gevallen een belichaming van de
traditionele rol van overheden als 'sturende instantie': met voorschriften, geboden
en verboden probeert men ontwikkelingen in de richting van beleidsdoelen te
sturen. Bij een opstelling als 'faciliterend bedrijf' zijn veeleer stimulerende en
ondersteunende beleidsinstrumenten nodig. Ook bij de inzet van beleidsinstrumen
ten is 'maatwerk' nodig.
Een andere omgang van overheden met de sector vraagt allereerst om een creatieve
en flexibele inzet van bestaand instrumentarium. In hoofdstuk 6 schetsten we hoe
kansen voor natuur en landschap benut kunnen worden door een breed en flexibel
aanbod van programma's voor natuur- en landschapsbeheer. Huidige regelingen
bleken daarvoor ontoereikend. Om integratie met natuur en landschap van de
grond te tillen kunnen overheden, in aansluiting op ideeën uit de streek, creatief
meedenken hoe met een optimale en flexibele inzet van bestaand instrumentarium
meer vergoedingsmogelijkheden voor verweving kunnen ontstaan. Gedacht kan
worden aan een brede en flexibele inzet van beheersovereenkomsten in een minder
strikt begrensd gebied ('vliegende hectares') en de toepassing van experimentele
vormen voor resultaatbeloning. In de tussentijd kan gewerkt worden aan de
ontwikkeling van nieuwe beleidsinstrumenten.
Ook bij de inzet en ontwikkeling van een passend beleidsinstrumentarium is een
goede afstemming tussen overheden van groot belang. Bij vergoedingsregelingen
voor natuur- en landschapsbeheer zijn uitvoering, kaderstelling en financiering
veelal taken van verschillende overheden: lagere overheden zorgen voor uitvoering
en toekenning, hogere overheden stellen de kaders op en dragen bij in de financie
ring. Een verruiming van vergoedingsmogelijkheden voor natuur- en landschaps
beheer vereist dan ook een gezamenlijke, goed afgestemde inspanning van over
heden op alle niveaus.
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Duidelijkheid over juridische basis

Voor het uitwerken van een passende juridische vorm voor een bestuurlijke aanpak
op basis van zelfregulering is eenzelfde geleidelijke, goed afgestemde werkwijze
mogelijk. Zoals gezegd staan op dit punt nog een groot aantal vragen open. Niet
alleen voor de Lânsdouwe, maar ook voor de ontwikkeling naar 'sturing op maat'
op andere plaatsen in Nederland, is hierover meer duidelijkheid geboden.
Een belangrijke vraag is in hoeverre de aanpak in individuele contracten of collec
tieve overeenkomsten moet worden vastgelegd. In collectieve overeenkomsten, of
zo men wil convenanten, komt duidelijk tot uitdrukking dat gewerkt wordt vanuit
een gebiedsaanpak: op gebiedsniveau worden doelstellingen overeengekomen,
waarbinnen ruimte voor zelfregulering wordt gelaten. In de voorgaande hoofdstuk
ken bleek al dat collectieve overeenkomsten op meerdere punten goed passen bij
de aanpak in de Lânsdouwe. In het kader van natuur- en landschapsbeheer heeft
de VEL inmiddels als vereniging afspraken gemaakt over beheer van reservaten
(Staatsbosbeheer) en het onderhoud van zandwegen (gemeente Tytsjerksteradiel).
Ook voor een status als proefgebied autonoom mestbeleid liggen afspraken voor
emissiereducties en bevoegdheden op gebiedsniveau voor de hand (voor een aantal
suggesties zie Leseman 1994). De juridische kant van collectieve overeenkomsten
is echter nog onvoldoende duidelijk. De VEL acht daarom individuele afspraken in
dit stadium onontkoombaar.
'Je moet toch naar de individuele boer, onder individuele afspraken kom je niet uit.
De VEL kan wel een raamovereenkomst sluiten die meerdere mogelijkheden en vergoe
dingen vastlegt. Daaruit stelt de individuele boer met advisering van de VEL een
pakket samen. Dat kan je in een individueel contract vastleggen.'

Het is zaak de juridische basis van de aanpak in de Lânsdouwe in de toekomst uit
te bouwen. Een mogelijkheid is om in het verlengde van collectieve overeen
komsten 'standaardcontracten' op te stellen, die bijvoorbeeld opties voor natuuren landschapsbeheer vastleggen. De 'bouwstenen' voor natuur- en landschaps
beheer die men op bedrijfsniveau kiest kunnen zo per bedrijf in een individueel
contract op uniforme wijze worden vastgelegd. Ook kan worden onderzocht of aan
de per bedrijf op te stellen 'bedrijfsplannen' een juridische basis kan worden
gegeven. Meer duidelijkheid hierover zal vooral van landelijke overheden moeten
komen, aangezien vergelijkbare vragen op andere plaatsen en terreinen waar men
met zelfregulering werkt (zullen gaan) spelen.
Personele ondersteuning

Een laatste, maar zeker niet minder belangrijk, aandachtspunt bij de uitwerking van
een bestuurlijke aanpak op basis van zelfregulering is de beschikbare menskracht.
Zeker in de startfase van een integrale aanpak als in de Lânsdouwe lijkt personele
ondersteuning door een professionele arbeidskracht onontbeerlijk. Het Voorbeeld
plan en de tot nu toe behaalde resultaten konden mede tot stand komen doordat
de Provincie Friesland een medewerker voor een jaar gedeeltelijk vrijstelde. Ook
voor het uitvoeren en verder ontwikkelen van het Voorbeeldplan lijkt de komende
tijd personele ondersteuning nodig. In zekere zin hangt de breedte en het tempo
waarmee voorstellen kunnen worden aangepakt en uitgewerkt hiervan af.
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'Er wordt door bestuursleden heel veel tijd in gestoken. Dat moet nu om het op te
starten, maar dat kan niet altijd zo doorgaan. Je moet het wel zo organiseren dat het
door de gemeenschap kan worden gedragen. De bestuursleden hebben allemaal een
bedrijf en dat lijdt er nu gewoon onder. Als er structureel een arbeidskracht komt, kan
je veel meer doen. De mensen vinden het allemaal hardstikke mooi, maar er komt een
heleboel werk bij kijken. Dat moet wel allemaal gedaan worden. '

Of uiteindelijk professionele ondersteuning in structurele zin nodig blijft kan nog
niet worden overzien. Dit hangt ook af van de taken en verantwoordelijkheden die
de VEL uiteindelijk krijgt toebedeeld. Wel is duidelijk dat het uitwerken van
passende maatregelen in de Lânsdouwe de inzet van voldoende menskracht op
plaatselijk niveau vereist. Een deel daarvan kunnen leden van de VEL zelf opbren
gen en daarnaast kunnen landbouwvoorlichters en veldwerkers van instanties voor
natuur- en landschapsbeheer bepaalde taken op zich nemen.
Indien professionele ondersteuning ook op langere termijn nodig blijft is een
belangrijke vraag wie daarvan de kosten moet dragen. Gezien de meerwaarde die
de aanpak zowel voor de samenleving als de landbouw oplevert, ligt een gezamen
lijke financiering door de landbouw en overheden voor de hand. Een structurele
bijdrage van overheden is zeker nodig wanneer onderdelen van de uitvoering van
beleid aan de VEL worden overgedragen. De bijdrage van de landbouw kan voor
een deel door het landbouwbedrijfsleven worden opgebracht, waarbij ook een
mogelijke rol voor de landbouworganisaties is weggelegd. De aanpak van de VEL
is een nieuwe vorm van belangenbehartiging voor de landbouw die past bij de
eisen van deze tijd en de specifieke situatie in de streek rond Eastermar. Steeds
duidelijker wordt dat de aanpak ook op andere plaatsen nieuwe perspectieven voor
de landbouw kan bieden. Zeker wanneer dit in een federatie met andere initiatieven
als de VANLA in Achtkarspelen gebeurt, lijkt ondersteuning vanuit de landbouw
organisaties daarom gerechtvaardigd.
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9 BRUGGEN BOUWEN TUSSEN LANDBOUW EN SAMENLEVING;
EEN EASTERMAR-KEURMERK?

In hoofdstuk 8 schetsten we de rol van de landbouw en overheden bij een integrale
aanpak. Met een nieuwe bestuurlijke werkwijze kunnen beide partijen in goed
overleg en onderlinge samenwerking bijdragen aan de verweving van functies in
de Lânsdouwe. Zo kunnen 'bruggen' worden gebouwd tussen landbouw, over
heden en instanties.
In de slothoofdstuk gaan we in op de vraag hoe 'bruggen' gebouwd kunnen
worden tussen landbouw en samenleving: tussen boeren en andere betrokkenen in
de streek maar óók tussen landbouw en maatschappij in meer brede zin. In zeker
opzicht ligt in deze verhouding de aanleiding van de aanpak in de Lânsdouwe. Uit
naam van de samenleving werd in de afgelopen jaren regelgeving voor milieu,
natuur en landschap afgekondigd, waarmee de landbouw onvoldoende uit de
voeten kon. Met de VEL laat de landbouw in Eastermar zien dat men langs andere
wegen haar verantwoordelijkheid tegenover de samenleving wil en kan nemen. Ook
voor de toekomst is de verhouding tussen landbouw en samenleving van belang.
Alleen met voldoende draagvlak in de samenleving kan de integrale benadering
een lang en duurzaam leven beschoren zijn.
In dit hoofdstuk gaan we in op twee wegen om 'bruggen te bouwen' tussen
landbouw en samenleving. In 9.1 schetsen we allereerst de mogelijkheden om
andere maatschappelijke groepen in de streek bij de aanpak van de VEL te betrek
ken. Zo kan gewerkt worden vanuit een breed draagvlak in de streek. In 9.2 en 9.3
staan we tot slot stil bij de mogelijkheden om verder weg staande maatschappelijke
groepen als toeristen en consumenten te bereiken. We verkennen de kansen om met
een 'Eastermar-keurmerk' nieuwe inkomsten voor de integratie van functies uit
de markt te verkrijgen.
9.1 Verbreding van het draagvlak in de streek
In de voorgaande hoofdstukken wezen we meerdere malen op het belang om
andere maatschappelijke groepen in de Lânsdouwe te betrekken bij de activiteiten
van de VEL. De interviews laten zien dat dit belang door veel veehouders wordt
ingezien. Men geeft aan dat er veel misvattingen bestaan over de bijdrage van
boeren aan natuur en landschap en ziet het mede als taak van de VEL om hierin
verandering te brengen. 'Als we een dykswâl afzetten voor groot onderhoud, weten maar
weinig burgers dat het goed is voor het landschap Meerdere veehouders benadrukken
dat de integratie van functies in de Lânsdouwe niet enkel een zaak is van boeren
en overheden, maar van alle betrokkenen in de streek. Men pleit voor een aanpak
waarbij de gehele streek betrokken is, zodat gewerkt kan worden vanuit een breed
draagvlak.
'Je hebt tot nu toe teveel een gescheiden geesten-benadering. Boeren doen al veel aan
beheer, maar burgers zien dat niet. We hebben een hechte gemeenschap en iedereen
moet hier naar goed humeur kunnen leven. We moeten veel meer samenwerken met
anderen in het dorp. Zo doorbreek je tegenstellingen en kan je als boeren en burgers
samen werken aan natuur en landschap.'
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In de vorige hoofdstukken deden we, deels voortbouwend op stappen die de VEL
al heeft gezet, een aantal suggesties om plaatselijke belanghebbenden bij onderdelen
van het integraal beheer te betrekken. Het betrekken van andere belanghebbenden
is vooral van belang voor het slagen van latere stappen in een ontwikkelingsge
richte aanpak naar de integratie van functies. Bij activiteiten op het vlak van natuuren landschapsbeheer wordt inmiddels op meerdere punten samengewerkt met de
Vogelwachten in de streek, plaatselijke jagers en de 'Historische Akkers'. In
hoofdstuk 7 bleek hoe samenwerking bij de ontwikkeling van recreatie, toerisme
en een markt voor Streekprodukten voor alle belanghebbenden een meerwaarde kan
opleveren. Vooral bij de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve 'arrangementen'
in de streek en het creëren van afzet voor Streekprodukten liggen aanknopingspun
ten voor samenwerking met plaatselijke middenstanders en recreatie-ondernemers.
Inmiddels wordt geregeld overlegd met de VVV en Dorpsbelang om de promotie
van het gebied naar recreanten en toeristen en ideeën voor streekverbetering
gezamenlijk ter hand te nemen.
Wanneer in de toekomst verdere resultaten worden geboekt bij opeenvolgende
stappen naar de integratie van functies, levert dit nieuwe mogelijkheden op voor
gezamenlijke initiatieven van betrokkenen in de streek. Het idee om toeristischeducatieve routes in het gebied uit te zetten is een suggestie in deze richting. Te
zijner tijd kan de nu in gang gezette samenwerking daartoe worden uitgebouwd.
Zo ontstaat een situatie waarin boeren en burgers gezamenlijk kunnen bijdragen
aan het behoud van de leefbaarheid en het beheer van natuur en landschap in de
Lânsdouwe.
9.2 Marktgerichtheid als streven op langere termijn
Het 'bruggen bouwen' tussen landbouw en samenleving is niet alleen nodig om
een breed draagvlak voor de aanpak van de VEL te mobiliseren. Het is ook een
eerste voorwaarde om op langere termijn nieuwe inkomsten uit de markt voor het
integraal beheer in de Lânsdouwe te kunnen genereren. In hoofdstuk 2 gaven we
al aan dat een ontwikkelingsgerichte aanpak uiteindelijk tot doel heeft het inkomen
zoveel mogelijk uit de markt te halen. In zekere zin is 'marktgerichtheid' ook het
startpunt van de VEL. In de samenleving bestaat een groeiende vraag naar een
schoon milieu en kwalitatief hoog ontwikkelde natuur- en landschapswaarden in
het landelijk gebied. De VEL wil met haar aanpak laten zien dat ze als vereniging
van boeren en grondgebruikers in staat is in deze maatschappelijke vraag te
voorzien.
'De maatschappij heeft geld over voor natuur en milieu. Milieu is een nieuwe markt,
waarin boeren als specialisten bij uitstek hun slag kunnen slaan. De overheid heeft aan
boeren bovendien een goedkope beheerder. We kunnen het onderhoud en beheer van
natuur en landschap goed en prijsconcurrerend uitvoeren.'

De 'markt' voor milieu, natuur en landschap werkt op dit moment echter nog
verre van volkomen. Aan milieuvervuiling en de achteruitgang van natuur en
landschap hangt (nog) geen prijskaartje. Bovendien kan tot nog toe vrijwel alleen
bij overheden, en dan nog maar in bepaalde gevallen, een beloning voor een
geproduceerde meerwaarde op het vlak van milieu, natuur en landschap worden
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verkregen. De maatschappelijke vraag en het (potentiële) aanbod vanuit de land
bouw weten elkaar onvoldoende te vinden. In een volwaardige marktgerichte
benadering zouden vergoedingen uit de (hogere) produktprijs moeten komen, zodat
milieu-, natuur- en landschapsbeheer daadwerkelijk in de kostprijs van agrarische
produkten worden doorberekend.
Hoe ver weg dit nog moge lijken, toch is het goed nu al de mogelijkheden te
verkennen om in de toekomst nieuwe inkomsten voor de integratie van functies uit
de markt te behalen. Een aanknopingspunt hiervoor is de deelmarkt voor milieuen natuurvriendelijke produkten die in de afgelopen jaren is ontstaan, zo bleek
zijdelings al in hoofdstuk 7. De Nederlandse consument is kritischer geworden ten
aanzien van de kwaliteit van voedingsmiddelen die hij/zij in de schappen van de
winkel vindt. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat een deel van de consumenten
bereid is het koopgedrag aan te passen, door kwalitatief hoogwaardige produkten
te kopen en daar in sommige gevallen een meerprijs voor te betalen. Er is een
deelmarkt ontstaan voor produkten die zich kwalitatief en/of in de wijze van
voortbrenging onderscheiden van het gros van de levensmiddelen.
Er valt weinig te zeggen over de kansen om als VEL op deze deelmarkt in te
spelen, al was het maar omdat dit sterk afhangt van de bereidheid van consumen
ten om gericht produkten uit de Lânsdouwe te kopen en hiervoor een hogere prijs
te betalen. Om dit in te schatten is een gericht marktonderzoek vereist, dat buiten
het bereik van deze studie valt. Ook ervaringen elders geven onvoldoende uitsluit
sel. Met name in het buitenland, maar zeker ook op een aantal plaatsen in Neder
land bestaan voorbeelden van geslaagde initiatieven; er zijn echter ook genoeg
voorbeelden van tegenvallende ervaringen met het op de markt brengen van speci
fieke kwaliteitsprodukten (zie onder meer Renting & Roex 1994 en Hees, Renting
& De Rooij 1993 en 1994).
Wel is duidelijk dat een marktgerichte benadering grote voordelen kan bieden. Op
langere termijn kan de afhankelijkheid van financiële steun door overheden worden
verminderd. In tijden van bezuinigingen op overheidsuitgaven is dit zeker geen
onbelangrijke overweging. Ook wordt het beheer van milieu, natuur en landschap
een economische zekerheid en noodzakelijkheid, waarmee de integrale ontwikkeling
van functies op de meest duurzame wijze is verzekerd (zie ook hoofdstuk 2). Met
deze relativerende opmerkingen in het achterhoofd verkennen we in de laatste
paragraaf de mogelijkheden en aanknopingspunten voor een marktgerichte aanpak
in de Lânsdouwe.
9.3 Een mogelijke opzet van een Eastermar-keurmerk
Om op termijn nieuwe inkomsten uit de markt te genereren is 'bruggen bouwen'
naar de samenleving een eerste voorwaarde. Dit betreft vooral consumenten,
dagjesmensen en toeristen: mensen die verder weg staan van de problematiek in
de streek. Met deze groepen kan geen langdurig overleg of structurele samenwer
king worden opgezet. De boodschap van de aanpak in de Lânsdouwe moet kort en
duidelijk worden overgebracht, zonder dat er ruimte is om op details in te gaan.
Het instellen van een 'Eastermar-keurmerk' biedt hiertoe mogelijkheden. Een
keurmerk is een vorm van produktinformatie en -garantie. Het maakt deel uit van
een stelsel waarmee de producent de kwaliteit van zijn produkt volgens vastges
telde criteria en voorschriften waarborgt. Een keurmerk biedt zowel producenten
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als consumenten voordelen en zekerheden. Vanuit de producent bezien biedt een
keurmerk de mogelijkheid om produkten duidelijk te profileren en gericht aan te
bieden aan bepaalde groepen consumenten. Zoals men in marketing-kringen zegt:
een keurmerk kan 'het verhaal achter het produkt' (de onderscheidende kwali
teiten ervan) naar de consument 'communiceren'. Ook biedt een keurmerk de
producent mogelijkheden het produkt te beschermen. Vanuit de consument bezien
is een keurmerk vooral een herkennings- en garantieteken. Door het keurmerk ziet
de consument op welke punten het produkt zich onderscheidt en kan hij/zij ervan
op aan dat de produktie op een gecontroleerde wijze heeft plaatsgehad.
Tijdens de interviews werd de mogelijkheid van een 'Eastermar-keurmerk'
voorgelegd aan de leden van de VEL. Men staat in het algemeen positief tegenover
het idee, het spreekt tot de verbeelding en bevestigt dat men als streek werkt aan
een integrale aanpak. Sommigen wijzen erop dat een keurmerk een kleinschaliger
aanpak mogelijk maakt, die goed past bij de werkwijze van de VEL. Bovendien
vinden veel boeren het rechtvaardig als ze met een meerprijs beloond worden voor
hun inspanning voor milieu, natuur en landschap. 'Als de consument ook voor de
milieukosten betaalt is er veel opgelost'. Slechts weinigen kunnen zich echter concreet
voorstellen hoe dit op korte termijn vorm moet krijgen. Men ziet het als een
ambitieus doel, waarvoor veel knelpunten moet worden opgelost. Een keurmerk
beschouwt men vooral als optie op langere termijn, wanneer andere activiteiten van
de VEL meer vorm hebben gekregen.
'Een Eastermar-keurmerk is een heel hoog streven. Dat is iets om voor later in het
achterhoofd te houden. Maar ik sluit het niet uit. Als je dingen voor natuur en land
schap doet mag je daar een beloning in alle redelijkheid voor hebben. Dat kan mis
schien met een keurmerk.'
Knelpunten bij een Eastermar-keurmerk

Voor een keurmerk moeten inderdaad verschillende hindernissen worden genomen.
Een eerste vraag is hoe vanuit de Lânsdouwe op herkenbare en aansprekende wijze
specifieke produkten op de markt kunnen worden gebracht. De bedrijven produce
ren hoofdzakelijk melk, die zich qua smaak niet onderscheidt van melk van elders.
Evenmin kan worden voortgebouwd op een traditie van verwerking tot speciale
kaas of andere zuivelprodukten. Ook voor het geproduceerde vlees zijn smaak en
kwaliteit (nog) niet onderscheidend. De 'kwaliteit' en het 'streekeigene' van
produkten uit de Lânsdouwe ligt in de manier van produceren, waarbij op een inte
grale manier wordt gewerkt aan het beheer van milieu, natuur en landschap.
Of de consument op grond van een integrale bedrijfsvoering produkten uit de Lâns
douwe voor een hogere prijs zal willen kopen is onduidelijk. Hoewel een deel van
de consumenten bereid schijnt te zijn meer te betalen voor milieu- en natuurvrien
delijk geproduceerde voedingsmiddelen, is het nog niet gezegd dat men juist pro
dukten uit de Lânsdouwe wil kopen. Het lijkt raadzaam om in eerste instantie in
te spelen op het koopgedrag van consumenten die gevoelig zijn voor de problema
tiek van de streek, mensen in de regio en toeristen die de streek aandoen.
Een ander knelpunt betreft het tot stand brengen van kanalen voor afzet en verwer
king. De bedrijven in de Lânsdouwe produceren meer dan een miljoen liter melk
per maand. Bij voorbaat is duidelijk dat deze hoeveelheid niet in de regio kan
worden afgezet. Het lijkt daarom te hoog gegrepen om alle melk uit de Lânsdouwe
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als specifiek kwaliteitsprodukt aan te bieden, ook gezien het feit dat de melk in
Eastermar door meerdere melkfabrieken wordt afgenomen. Er kan gezocht worden
naar samenwerking met een (nieuwe) afnemer om een kleinschalige lijn van
verwerking en distributie op te zetten, die te zijner tijd eventueel uitgebreid kan
worden. Voor hoogwaardig voortgebracht vlees en nieuwe produkten liggen gezien
de te verwachten geproduceerde hoeveelheden waarschijnlijk meer kansen voor
afzet in de regio (zie hoofdstuk 7). Voor deze produkten ligt kleinschalige verwer
king in de regio voor de hand, eventueel in samenwerking met plaatselijke mid
denstanders.
Bedrijfsplannen als basis voor een keurmerk

Gezien de vele knelpunten zal een keurmerk voor specifieke kwaliteitsprodukten
uit de Lânsdouwe voorlopig nog toekomstmuziek blijven. Dat wil niet zeggen dat
er geen kansen voor een Eastermar-keurmerk zijn. We schetsen hier een mogelijke
opzet op basis van de integrale aanpak van landbouw, natuur, landschap en milieu.
Hierbij gaan we niet uit van een keurmerk voor produkten, maar van een keurmerk
op bedrijfsniveau.
Bij de opzet van een Eastermar-keurmerk kan worden voortgebouwd op de be
drijfsplannen die als onderdeel van de integrale aanpak worden opgesteld voor
bedrijven die lid zijn de VEL (zie hoofdstuk 2). Het bedrijfsplan legt vast hoe de
integratie van landbouw, milieu, natuur, landschap en eventueel recreatie plaats
vindt. Het bedrijfsplan waarborgt daarmee een bepaalde inspanning voor milieu,
natuur en landschap, het is een garantie voor een integrale aanpak op het bedrijf.
Het lijkt ons een goede suggestie om deze bedrijfsplannen als uitgangspunt te
nemen voor een in te stellen Eastermar-keurmerk. De bedrijfsplannen kunnen
immers gebruikt worden om naar consumenten de specifieke omstandigheden
waaronder de produkten uit de Lânsdouwe geproduceerd zijn te waarborgen en
garanderen. In figuur 9.1 is zo'n opzet van een keurmerk op basis van bedrijfs
plannen schematisch weergegeven; het hebben van een goedgekeurd bedrijfsplan
geeft recht op gebruik van het 'Eastermar-keurmerk'.
Het voert te ver om in dit kader uitgebreid in te gaan op de uitwerking van een
dergelijk keurmerk op basis van bedrijfsplannen. Vooral de juridische kanten
moeten nader onderzocht worden. Belangrijke vragen zijn hoe produktbescherming
en kwaliteitsgarantie verzekerd kunnen worden, hoe aan bedrijfsplannen een
juridische status kan worden gegeven en hoe controle door een onafhankelijke
instantie moet worden opgezet. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van ervarin
gen elders. Zo wordt ook bij het keurmerk van de 'Veenweidekaas', die door een
groep Zuid-Hollandse boeren op de markt wordt gebracht, gewerkt met een
produktie-regelement op basis van bedrijfsplannen (zie Nijmeijer & Vergeer 1993,
Tielrooy, Roep & Pohlmann 1994 en Pohlmann 1993).
Geleidelijk ontwikkelen van een breed en open keurmerk

Een keurmerk kan op verschillende manieren bijdragen aan de vermarkting van
produkten uit de Lânsdouwe. Zoals al aangegeven, zal het keurmerk in eerste
instantie weinig waarde hebben voor de vermarkting van melk. Bij het ontwikkelen
van een markt voor nieuwe produkten kan het keurmerk echter op korte termijn
een rol spelen als herkenbaar merk- en garantieteken. Hierbij is het raadzaam het
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keurmerk breed in te vullen en de invulling werkenderweg verder te ontwikkelen
en concretiseren.
Figuur 9.1 Een Eastermar-keurmerk op basis van bedrijfsplannen
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In hoofdstuk 7 bleek al dat meerdere veehouders op afzienbare termijn kansen zien
voor de produktie van 'Eastermar-vlees' op weilanden in het meeroevergebied in
combinatie met passende vormen van natuurbeheer. Een Eastermar-keurmerk kan
bij de vermarkting, promotie en bescherming van dit produkt een rol spelen. Indien
dit de kansen op de markt vergroot kunnen naast een bedrijfsplan nog aanvullende
eisen aan deelname worden gesteld. Gedacht kan worden aan bepaalde vee-rassen
of een nadere omschrijving van het rantsoen. Zo kan gegarandeerd worden dat het
vleesvee gedurende een bepaalde periode geweid is op reservaatgrond en dat
gedurende de laatste maanden geen maïs wordt gevoerd. Beide factoren verhogen
de smaak en kwaliteit van het vlees. Er kan een milieu- en natuurvriendelijk
produkt worden aangeboden dat zich ook qua smaak en vleeskwaliteit onder
scheidt. Voor andere nieuwe produkten kunnen wellicht vergelijkbare mogelijkhe
den worden uitgewerkt.
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Hindelang Natur & Kultur: een integrale aanpak in de Beierse Alpen

In Zuid-Duitsland vinden we een initiatief dat veel interessante ervaringen biedt voor
de VEL. Het gaat om de Beierse gemeente Hindelang, waar men met een op de plaat
selijke situatie toegesneden 'ÖKO-Modell' de integratie van landbouw, natuur, land
schap en toerisme nastreeft (zie Renting & Pohlmann 1994). Hoe hemelsbreed de pro
blematiek ook verschilt, de overeenkomst met de aanpak van de VEL is treffend. Ook
in Hindelang is de landbouw de drager van natuur en landschap. Een schakering van
stukjes weidegrond en bos op de berghellingen en bloemrijke graslanden in de dalen
geven de streek een zeer karakteristiek aanzien. Dit landschap is ontstaan als uitvloei
sel van het landbouwkundig gebruik. Door de moeilijke produktie-omstandigheden
kunnen de bergboeren nauwelijks concurrerend produceren. Het aantal bedrijven nam
schrikbarend snel af en hiermee kwam ook het landschap in gevaar. Tegen deze
achtergrond ontstond eind jaren tachtig het 'ÖKO-Modell' met het doel landbouw,
landschap en toerisme in onderlinge samenhang een nieuw perspectief te bieden.
In samenwerking met de gemeente, VVV en een milieugroep ontwikkelde de plaat
selijke landbouw een aanpak om boeren inkomsten te bieden uit natuur- en land
schapsbeheer. Diverse subsidieregelingen van de EG en de Beierse overheid werden
samengebracht tot een aantal subsidiepakketten voor natuur- en landschapsbeheer.
Om de mogelijkheden optimaal te benutten werden boeren ondersteund met individu
ele advisering en hulp bij aanvragen. In 1988 werd zo 800.000 mark naar het gebied
gesluisd. Het doorsneebedrijf leverde dit jaarlijks 20.000 mark extra inkomsten op,
zo'n 40 procent van het totale inkomen. De leegloop uit de landbouw kon hiermee
grotendeels worden gekeerd.
De afgelopen jaren werd een andere weg ingeslagen. Men wil minder afhankelijk
worden van inkomenstoeslagen, mede naar aanleiding van dreigende bezuiniging op
subsidies. Door het 'ÖKO-Modell' is een zeer extensieve landbouw ontstaan: op 80
procent van de gronden wordt op ecologische grondslag geproduceerd en past men
verlate maaidata toe. Deze unieke uitgangsituatie probeert men nu te vereconomiseren
door in te spelen op de markt voor natuur- en milieuvriendelijke produkten. Hiertoe
werd in 1992 de vereniging Hindelang Natur & Kultur opgericht en werd samen met
de gemeente een keurmerk ingesteld. Men richt zich op de 100.000 gasten en 2 miljoen
dagjesmensen die Hindelang jaarlijks aandoen, een markt die toereikend is om alle
produkten uit het gebied af te zetten. Inmiddels zijn diverse afzetkanalen in ontwik
keling. Meerdere boeren zijn gestart met de directe afzet van vlees aan consumenten,
waarbij men samenwerkt met lokale slagers. Het Natur & Kultur-vlees staat ook op
het menu van een aantal restaurants. Twintig boeren hebben de traditie om 's zomers
kaas te maken op de Alp nieuw leven ingeblazen. Met opzet kiest men voor een
geleidelijke aanpak om stapsgewijs meer produkten onder het Natur & Kultur-keurmerk af te zetten.
Recreatie en toerisme spelen niet alleen een rol als potentiële afzetmarkt. Onder het
Natur & Kultur-keurmerk tracht de VVV gericht vormen van toerisme te ontwikkelen
die passen bij de natuur en de streek. Massa-toerisme en wintersport moeten hiertoe
in toom worden gehouden. In plaats daarvan kiest men voor een veelzijdig aanbod
van voorzieningen, dat aansluit bij het landschap en de streek. Er zijn wandel- en
langlauf-routes uitgezet en in promotiemateriaal staat de bijdrage van boeren en het
'ÖKO-Modell' aan het beheer van het fraaie landschap centraal. Ook in concrete
activiteiten worden bruggen naar de landbouw geslagen. Zo wordt verblijfsaccomodatie bij boeren gestimuleerd en bestaat de mogelijkheid om als onderdeel van wandel
routes bedrijfsbezoeken af te leggen. Hiermee worden nieuwe mogelijkheden aange
boord voor de directe afzet van Natur & Kultur-produkten.
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Een Eastermar-keurmerk hoeft zich niet te beperken tot agrarische produkten. Erva
ringen elders (zie kader over 'Hindelang Natur & Kultur') wijzen uit dat een
keurmerk ook goed kan werken bij het aanbieden van voorzieningen voor toerisme
en recreatie. Zo kan het Eastermar-keurmerk worden gebruikt bij de promotie van
bepaalde vormen van agrarische recreatie. Eventueel kan ook hier met de VW en
plaatselijke recreatie-ondernemers worden samengewerkt. Ook niet-agrarische
activiteiten als fietsverhuur en 'bêd en brochje' en gezamenlijke 'arrangementen'
kunnen zo onder het keurmerk vallen. Het keurmerk kan ook gebruikt worden op
informatieborden langs wandel-, fiets- en ruiterpaden, waarvan leden van de VEL
het beheer en onderhoud uitvoeren. Het keurmerk maakt zo duidelijk dat een
activiteit of produkt deel uitmaakt van de integrale aanpak in de Lânsdouwe.
Indien bij het instellen en uitwerken van het keurmerk wordt samengewerkt met
andere plaatselijke (belangen-) groepen, bijvoorbeeld in een gezamenlijk opgerichte
aparte stichting, versterkt het keurmerk de brugfunctie van de VEL naar de streek.
Een belangrijk voordeel van de geschetste aanpak is dat een geleidelijke ontwikke
ling van een Eastermar-keurmerk mogelijk is, waarbij wordt aangesloten op eerdere
onderdelen van de integrale aanpak. Er hoeft geen uitgebreid nieuw produktiereglement te worden opgesteld, in plaats daarvan wordt voortgebouwd op de
bestaande bedrijfsplannen. Indien gewenst, kan het keurmerk stapsgewijs verder
worden uitgebouwd en kunnen er concrete eisen gesteld worden aan de kwaliteit
van produkten. Ook bij het instellen van een Eastermar-keurmerk kan zo met
gerichte activiteiten een ontwikkelingsproces naar de integratie van functies worden
gestimuleerd, waar dit nodig is en een duidelijke meerwaarde oplevert.
Tot slot verwijzen wij naar het bovenstaande kader, waarin beschreven wordt hoe
een groep boeren in de Beierse Alpen een integrale aanpak voor landbouw, natuur,
landschap en milieu hebben weten te vertalen in marktgerichte strategieën voor het
overleven van een duurzame bedrijfsvoering. Hun eigen keurmerk speelt hierin een
belangrijke rol.
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gezin. Via talrijke interviews werd informatie bijeengebracht over beweegredenen,
betrachtingen en verwachtingen van de eerste betrokkenen, de boeren zelf. Dit werk geeft
de boeren opnieuw een stem.
Belangrijk in dit onderzoek is tevens de vaststelling dat, niettegenstaande de immense
politiek-economische druk naar eenvormige industrialisering, in beide onderzoeksgebieden

tal van boerengezinnen nog op een eigen verscheiden manier hun bedrijf hebben weten
te runnen en in stand te houden. Zo hebben zij, mogelijk onbewust, een eigen bedrijfsstijl
voor de toekomst ontwikkeld.
Deze studie zal zeker heel wat politieke en maatschappelijke verantwoordelijken tot
nadenken aanzetten. Ik ben ervan overtuigd dat dit werk een belangrijke bijdrage kan
leveren in de ontwikkeling naar een meer verantwoord voedsel- en landbouwbeleid.'
(Ignace van de Walle, Landbouwer, voorzitter Vlaamsch Agrarisch Centrum
* Van Eenheid naar Verscheidenheid. Bedrijfsstijlen in de Flevolandse akkerbouw. J.S.C.
Wiskerke et al. Studies van Landbouw en Platteland 13. ISBN 90-6754-332-2 (prijs ƒ 25,00)
'Dit boekje bevat de resultaten van een bedrijfsstijlenstudie die in Flevoland is uitge
voerd. In deze studie is gepoogd om de dynamiek in de sector zorgvuldig in kaart te
brengen. De akkerbouwers hebben beslist niet stilgezeten. Uit de aanvankelijke (en
doelbewust aangebrachte) eenheid groeide zo een verscheidenheid. Uit het aanvankelijke
bedrijfstype groeiden verschillende bedrijfsstijlen. Dat getuigt niet alleen van dynamiek
en aanpassing, het verwijst ook naar uiteenlopende situaties, naar uiteenlopende proble
men en kansen dus. Tenslotte bevatten de diverse vormen van dynamiek ook meerdere
oplossingsrichtingen voor de toekomst: uiteenlopende antwoorden op de omvangrijke
crisis die in de akkerbouw woedt. De akkerbouw bestaat niet, zo maakt deze studie
duidelijk. Eén oplossing is er dan ook niet. Er zal aan een breed scala van oplossingen
moeten worden gewerkt. In dat opzicht bevat dit boek, zo lijkt mij, een aantal interessante,
soms directe, soms indirecte aanzetten.' (J.D. van der Ploeg, hoogleraar Rurale Sociologie).
* Naar lokale zelfregulering. Samenwerkingsverbanden voor integratie van landbouw, milieu,
natuur en landschap. Eric Hees, Henk Renting en Sabine de Rooij. Studies van Landbouw
en Platteland 14. ISBN 90-6754-333-0 (prijs ƒ 25,00)
De aantasting van het milieu en bijzondere natuur- en landschapswaarden, komen deels
voor rekening van de land- en tuinbouwsector. Het gevoerde (generieke) beleid ter
oplossing van deze problematiek lijkt weinig adequaat. De berichten over overlap en
tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving en de moeilijke inpasbaarheid ervan in de
uiteenlopende bedrijfsvoeringen, zijn talrijk.
De roep om maatwerk gekoppeld aan meer eigen verantwoordelijkheid van de producen
ten zelf, wordt dan ook steeds luider. Temeer daar de land- en tuinbouw door verande
rende machts- en prijsverhoudingen en voortschrijdende technologie, eveneens genood
zaakt is naar nieuwe wegen te zoeken.
Nieuwe initiatieven zowel in de sector zelf als in het beleid, zien voor de land- en
tuinbouw een belangrijke taak weggelegd op het vlak van milieubeheer, natuurbeheer en ontwikkeling, onderhoud en herstel van cultuurlandschappen en bij de verdere ontwikke
ling van kleinschalige vormen van recreatie en toerisme. Met name de samenwerkingsver
banden op lokaal en regionaal niveau van agrariërs en andere belanghebbende partijen
(milieu-, natuurbeschermings-, consumentenorganisaties, gemeentelijke en provinciale
overheden) vormen een veelbelovende ontwikkeling in de richting van een duurzame
land- en tuinbouw. Lokale zelfregulering als één van de mechanismen voor beleidsdifferentiatie lijkt zowel voor de land- en tuinbouw als voor milieu, natuur en landschap
perspectieven in zich te dragen.
* Naar een doelgericht ammoniakbeleid. Bedrijfsstijlen en verschillen in ammoniakemissie in de
melkveehouderij. P. Schuthof, A. van den Ham, L. Lekkerkerk en R. van Broekhuizen.
Studies van Landbouw en Platteland 15. ISBN 90-6754-344-6 (prijs ƒ 25,00)
In december 1993 is door de Tweede Kamer de Notitie Derde Fase Mestbeleid aangeno
men. In deze notitie staat onder andere beschreven op welke wijze de landbouw een

bijdrage moet leveren aan de oplossing van de ammoniakproblematiek. Dit onderzoek
naar de relatie tussen bedrijfsstijlen en ammoniakemissie in de melkveehouderij (...) kan
worden gezien als een eerste bouwsteen voor de uitwerking van de in de Notitie Derde
Fase Mestbeleid aangekondigde ammoniakheffing. De publikatie van dit onderzoek is
daarmee een startsein voor de noodzakelijke discussie over de meerwaarde en invulling
van doelvoorschriften voor de grondgebonden veehouderij. Centraal in deze discussie
staan de vragen: zijn er binnen het grondgebonden veehouderijbedrijf meerdere oplos
singsrichtingen mogelijk en hoe moet het verzuringsbeleid hierop inspelen zodat de
doelstellingen worden gerealiseerd?
(Uit het voorwoord van Dr J.H. Dewaide, Directeur Drinkwater, Water, Landbouw; Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
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