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Het concept
Netlandschap betreft een fundamenteel andere benadering
van het landschap. Dat wordt niet langer gezien als plek voor
de voortbrenging van agrarische producten als melk met als
kosteloos bijproduct een aangename omgeving om te recreëren.
In Netlandschap is landschap het hoofdproduct, waarvoor de
gebruiker uiteraard betaalt. De agrarische productie vormt
hooguit de stoffering van dit landschap

InnovatieNetwerk
InnovatieNetwerk is een onafhankelijk netwerk van vernieuwingsgezinde personen. De mensen die in het netwerk samenwerken
komen uit bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden. InnovatieNetwerk is ingesteld door de rijksoverheid in samenspraak met de andere genoemde partijen.
InnovatieNetwerk initieert en begeleidt systeeminnovaties op het
gebied van de groene ruimte, voedsel, water, duurzame landbouw,

De gebruiker is geen eenvormige entiteit, dus zal ook het hoofdproduct gedifferentieerd, toegespitst op de verschillende wensen,
moeten worden aangeboden. Nieuwe bedrijvigheid ontstaat in
het beheren van dat diverse landschap (voorheen een kostenpost) en het verlenen van diensten aan de consumenten.
Dit betekent dat de wensen van de gebruiker/recreant niet langer
het sluitstuk zijn van de keten, maar juist het begin. Die ketenomkering zet de gang van zaken letterlijk op z’n kop en zorgt
voor de overgang van een (eenvormig) productielandschap naar
een multifunctioneel landschap (zie figuur 1). Nieuwe betrokkenen, nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe organisatiestructuren en nieuwe financieringsvormen zijn vereist om het
landschap te beheren en te ontwikkelen. De term ‘Netlandschap’
poogt deze nieuwe aspecten met elkaar te verenigen.

vernieuwing van instituties en dergelijke. Het netwerk bestaat uit een
groot aantal groepen rond thema’s en projecten. Het wordt ondersteund door een bestuur en een bureau van circa 13 medewerkers.

lees meer op
http://www.agro.nl/innovatienetwerk

schap te laten zijn, maar vooral ook vormers en hoeders?
Allemaal vragen waar nog geen direct antwoord op bestaat.
Zeker is dat in de gebieden waar boeren niet meer het gewenste landschap kunnen leveren deze vragen manifest worden en
enkele regio’s reeds met deze vragen worstelen. Een voorbeeld
is Amstelland bij Amsterdam (zie kader en kaart 1).

Amstelland
Figuur 1: Ketenomkering in landschapsbeheer.

Urgentie
Traditioneel bepalen boeren met hun bedrijfsvoering het landschap. Met het toenemen van de internationale concurrentie
blijft er een drang tot schaalvergroting. In sommige delen van
het land leidt dit tot landschapswensen vanuit de landbouw die
conflicteren met die van andere gebruikers. In andere delen
vallen boerenbedrijven weg. In beide gevallen rijst de vraag
wie of wat het landschapsbeeld in de toekomst gaat bepalen.
Wat zijn de alternatieven, bestaat landschap zonder landbouw
en hoe ziet dat er dan uit, en zijn de inwoners en bedrijven in
de stad of elders in staat de rol van de boeren over te nemen?
Kan de bestaande landschappelijke kwaliteit behouden blijven
of waar nodig zelfs verbeteren? Is het mogelijk om de consumenten van het landschap niet alleen gebruikers van het land-

Amstelland is een karakteristiek veenweidegebied van circa
3500 ha rond Ouderkerk aan de Amstel onder de rook van
Amsterdam. De landschappelijke waarde van het gebied is
hoog. Melkproductie is nu nog de primaire agrarische
activiteit van circa 80 boeren, met beperkte nevenactiviteiten
voor recreatie en toerisme. De grond is grotendeels in eigendom van de boeren en een aantal particulieren. De agrarische
bedrijven zijn nu nog in staat om binnen de bestaande
regelgeving en vergoedingen kostendekkend te produceren.
Onderzoek leert dat op termijn structurele problemen in de
bedrijfsvoering te verwachten zijn door de verdere rationalisatie en schaalvergroting van de productie. Een ander probleem dat zich voordoet komt voort uit de kenmerken van
een veenlandschap; om dit te behouden dient het waterpeil
verhoogd te worden tot een niveau waarbij productielandbouw niet langer mogelijk is. Een groot aantal boeren in het
gebied geeft daarom aan op termijn te willen stoppen en/of
met opvolgingsproblemen te kampen te hebben.

Voor de inwoners uit de stedelijke agglomeratie rond
Amsterdam is Amstelland een geliefde plek om te wandelen,
fietsen (het rondje Ronde Hoep is zeer bekend) en roeien.
Men geniet van de rust en de ruimte in de directe nabijheid
van de grote stad. Met de ontwikkeling van een natuurreservaat midden in de Ronde Hoep krijgt ook de natuur de
ruimte. Het gebied is echter niet goed ontsloten, zodat de
mogelijkheden van het gebied niet optimaal gebruikt kunnen
worden door de stedelingen.

Verder is nagegaan wat je moet doen om de gewenste transitie
naar een landschap waarin het niet-agrarische gebruik centraal
staat, tot stand te brengen. Daarin spelen vier elementen een
cruciale rol, die weliswaar heel verschillend zijn maar toch
allemaal belangrijk voor de gewenste beweging. Samen vormen
zij de transitiepropeller. Deze vier elementen zijn een grondbank,
een vereniging “Vrienden van gebied X”, contracten met
bedrijven inzake compensatie voor geluid, fijnstof of CO2 en
het opstarten van nieuwe dienstverlening (figuur 3).

Kaart 1: Amstelland ingeklemd tussen Amsterdam en
Amstelveen. Bron: Nasa Worldwind version 1.3

Figuur 3: De transitiepropeller

De omliggende gemeenten maken zich zorgen over de toekomst van Amstelland. De druk van de stad voor rode ontwikkeling is groot, boeren kunnen nu of binnen afzienbare
termijn niet verder en men wenst het gebied als karakteristiek
veenweidegebied te behouden.

Het project Netlandschap
InnovatieNetwerk heeft samen met de gemeente Amsterdam,
Dotank en Wing, en in samenspraak met de Stuurgroep
Toekomst Amstelland, nagedacht over de vraag wat de essentiële
verschillen zijn tussen een landschap waarin de agrarische
productie centraal staat en een landschap waarin andere
gebruikers centraal staan. In figuur 2 wordt dat samengevat.

Figuur 2: Van productieland naar gebruikersland

De propeller toegelicht
Eigendom is cruciaal en de belangrijkste sleutel om beweging in
het gebied te krijgen. Door verkrijging van eigendom ontstaat
een nieuwe speler in een gebied die samen met de bestaande
grondeigenaren nieuwe zaken kan gaan ondernemen.
De belangrijkste stap om op korte termijn beweging in het
gebied te krijgen is daarom de introductie van een nieuwe
grondeigenaar die gefinancierd wordt door partijen uit de stad.
Met andere woorden: de oprichting van een grondbank met
het doel om blijvend ‘groen voor groen’ te financieren in plaats
van ‘rood voor groen’ of landinrichting. Het mes snijdt hier aan
twee kanten. Boeren die (op termijn) willen stoppen hebben de
mogelijkheid om hun grond van de hand te doen. Betrokken
partijen uit de stad worden speler in het gebied en kunnen mee
beslissen over de ontwikkelingen in het gebied. De benodigde
fondsen voor de grondbank komen van betrokken bedrijven die
belang hebben bij het betreffende gebied.
Ter versterking van het draagvlak dient tegelijkertijd gestart te
worden met de oprichting van een ‘Vereniging vrienden van
gebied X’. Inwoners uit de omgeving kunnen tegen een
beperkte vergoeding lid worden. De primaire taak van deze
vereniging is het versterken van draagvlak én het articuleren
van de wensen en behoeften van de vraagzijde.
De derde poot in het geheel is het ruimte bieden aan bedrijven
die compensatie zoeken om hun eigen bedrijfsvoering te
optimaliseren. Hier gaat het dus minder om een directe betrokkenheid met het gebied zelf, maar om een strikt zakelijke overeenkomst: het te beheren gebied verhoogt bijvoorbeeld het

waterpeil en stoot daardoor minder CO2 uit, bedrijven kopen
CO2-rechten van het gebied om hun eigen quotum aan te vullen.
Hetzelfde geldt uiteraard ook voor andere vormen van compensatie.
Genoemde veranderingen zullen leiden tot nieuwe vormen van
dienstverlening, variërend van landschapsbeheer tot recreatie,
zorg en onderwijs; dit is de vierde poot. Productie zal maatwerk
zijn, inspelend op de wensen van de stad en daarmee een
belangrijk onderdeel van de lokale economie.
De wijze waarop de samenwerking vorm krijgt is bepalend voor
het resultaat. Stakeholders moeten harmonisch samenwerken,
waarbij de focus gericht is op de lange termijn resultaten en
gemeenschappelijke waarde ontwikkeling. Streven naar korte
termijn eigen gewin door welke partij dan ook (al dan niet ten
koste van de andere stakeholders) is dodelijk voor een goed
resultaat. Financiering en maatschappelijk draagvlak gaan hand
in hand en dienen beide een gelijk gewicht in de organisatie te
krijgen (dit in afwijking van de algemene regel ’wie betaalt
bepaalt’). Deze organisatieprincipes dienen schriftelijk te worden
vastgelegd in concrete afspraken tussen stakeholders. Het proces
van afstemming tussen partijen vergt tijd en zorgvuldige sturing
omdat de kosten, zowel financieel als maatschappelijk, om
achteraf wijzigingen door te voeren zeer hoog zijn.
De keuze voor een Netlandschap bundelt deze vereisten voor
een succesvolle implementatie. Het NETwerk geeft aan dat er
een breed verband van participanten is dat open staat voor
uitbreiding (netwerken is niets voor niets een werkwoord), het
LANDschap is de kern waar het om draait (het voorwerp van
zorg) en het SCHAP refereert aan andere organisatiestructuren
waarin het belang van het collectief (maatschappelijke waarde)
voorop staat in plaats van het gewin van de individuele participanten.

Waar komt het geld vandaan?
Zoals aangegeven is de rol van de grondbank essentieel; door
eigendom te verwerven in het gebied biedt zij boeren de
gelegenheid om op een reële wijze hun grond te verkopen bij
bedrijfsbeëindiging of omvorming van hun bedrijf. Om deze rol
daadwerkelijk te kunnen vervullen is een substantiële inleg vereist (voor Amstelland enkele miljoenen euro’s). Participatie van
bedrijven en beleggingsfondsen is cruciaal om de noodzakelijke
inleg te doen waarmee de gronden gekocht kunnen worden.
Financiering van beheer kan dan geschieden uit pacht en andere
inkomsten.
De bereidheid te betalen door de consument ontstaat geleidelijk
met het ontwikkelen van de nieuwe structuur. Zo zal een gerichte ontsluiting kunnen leiden tot extra toeristische diensten en
bestedingen. Het opzetten van nieuwe functies zoals zorgboerderijen brengt geld mee. De stedelijke burger geeft zijn betrokkenheid vorm via lidmaatschappen en groen beleggen in het
gebied. Door de duurzaam groene kwaliteit hebben investeerders het vertrouwen dat hun compensatiegelden goed in het

gebied besteed kunnen worden. En ten slotte zullen de stedelijke bezoekers ook graag agrarische streekproducten kopen.
Op deze wijze kan een gezonde cash flow ontstaan voor de
dienstverlenende bedrijven in het gebied die dan ook bereid
zullen zijn te investeren in verbetering van de dienstverlening.
De geldstroom komt dus uit verschillende bronnen en is gericht
op het bereiken van verschillende doelen. De start wordt gegeven door de investering in de grondbank.

Amstelland en andere plekken
Deze aanpak is met Amstelland als ‘casus’ op papier ontwikkeld.
Wel hebben er oriënterende gesprekken plaatsgevonden met
betrokken partijen om na te gaan of onze vooronderstellingen
ten aanzien van wensen en gedragingen kloppen. Dat bleek het
geval te zijn. Een volgende stap is nu om de propeller in Amstelland daadwerkelijk aan het draaien te krijgen. Dat gebeurt
initieel in een samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam
en InnovatieNetwerk en met inbreng van expertise vanuit het
Groenfonds, Dotank/Wing en wellicht nog andere partijen. Als
het lukt de propeller in Amstelland aan het draaien te krijgen,
kan gekeken worden of het concept werkt in minder verstedelijkte agglomeraties, en of het ingezet kan worden in situaties
waarin het niet gaat om het behouden van een kwalitatief
hoogwaardig landschap (zoals in onze voorbeeldcasus), maar
juist om de reconstructie van een verloederde omgeving.
De extra complexiteit zit hem dan in het feit dat niet alleen
geld en draagvlak voor beheer gegenereerd dient te worden,
maar ook voor de reconstructie.

Meer informatie?
Voor nadere informatie over Netlandschap kunt u terecht bij
Hans Hillebrand, e-mail: h.hillebrand@innonet.agro.nl,
tel.: 06-48131101/070-3785694.

