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De Engelse schrijver Roald Dahl schreef in 1983 een mooi kinderboek over de Grote 
Vriendelijke Reus, wiens voornaamste taak het was om dromen te vangen en vervolgens 
tijdens de nachtelijke uren deze dromen in te blazen bij slapende kinderen. 

Dit beeld inspireerde ons: wij vangen verhalen van voorlopers in de ruimtelijke praktijk van 
Nederland om die verhalen vervolgens in te blazen bij beleidsmakers en vakgenoten.   

Het vangen van verhalen in een transformerende praktijk van land maken ervaren wij als  
spannend, leerzaam en belangrijk. Het biedt kansen voor het ophalen en delen van nieuwe 
kennis, het leggen van contacten en het verknopen van netwerken. 

Nieuwe praktijken ontstaan in de regel buiten het Huis van Thorbecke en groeien vaak vanuit 
een kleinschalig lokaal of regionaal initiatief. Zij tonen ons de energieke samenleving.

VERHALENVANGEN

Well, maybe it started that way. As a dream, but doesn’t every-
thing? Those buildings. These lights. This whole city. 
Somebody had to dream about it first.   (Roald Dahl)
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Voorwoord door Philine Krosse ‘Adaptief gebiedsgericht en opgavegericht 
werken, vraagt naast de ruimte in beleid en 
wet- en regelgeving’ ook om ruimte om samen 
te leren, te innoveren, te reflecteren.  We leren 
dot werken al doende en in verbinding met alle 
onderdelen van de maatschappij. 
Om vanuit de dagelijkse praktijken te komen 
tot de handelingsperspectieven of opgaven in 
beleid is adaptief en opgave gericht werken. 
Deze dummy ondersteunt daarin. De verhalen 
gaan over mensen, het is immers allemaal 
mensenwerk.
 
Want het streven om ‘de ecologische diensten, 
die de natuurlijke omgeving kan leveren een 
plek te geven in het economische verkeer’, is 
niet vanuit één perspectief, één partij of één 
domein te bereiken. Uit de verhalen blijkt dat 
doordat deze ecologische diensten nu geen 
plek hebben, zij ook geen economische waarde 
kunnen creëren. Daardoor zijn de initiatieven 
uit de verhalen afhankelijk van grote groepen 
mensen, die de keuze maken om (bijna) geen 
inkomen voor hun werkzaamheden terug te 
verwachten. Deze keuze gaat dan ook ten koste 
van wat zij bijvoorbeeld voor hun kinderen 
wilden creëren. Zij maken dagelijks de afweging 
tussen de wereld, die zij voor hun kinderen 

wensen achter te laten en hetgeen zij nu aan 
hun kinderen kunnen geven in tijd en middelen. 

Innovatieve oplossingen
‘Er wordt gezocht naar innovatieve oplossingen 
voor spanningsvelden’ die in de nota voor 
de verschillende opgaven benoemd zijn. De 
mensen die wij spraken gaan dagelijks met 
deze spanningen om. Op de menselijke schaal, 
waar de abstracte grootschalige concepten 
van de nationale visie, zo concreet te ervaren 
zijn. Binnen het systeem van hun gezin en hun 
omgeving worden dagelijks keuzes gemaakt, die 
inzichten geven in hoe dit ook voor de grotere 
niveau’s te doen. Daar is nog wel een vertaalslag 
en dialoog in nodig, het inblazen. 
De ‘vele ontwikkelingen die potentieel 
conflicterend zijn’ komen terug in de 
ontwikkelingen van hun praktijken. Degene 
die wij interviewden, vinden hier dagelijks hun 
weg in. Zij zetten in op het bouwen aan de 
noodzakelijke robuustheid van onze natuur en 
doen dit op verschillende manieren. Er is geen 
één  weg en er zijn geen eenduidige keuzes te 
maken. Tegenstellingen of paradoxen worden, al 
doende, al ontwikkelend, overstegen.  

De startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ van het Kabinet 
eindigt met de behoefte aan verdieping en uitwerking van beleidsalternatieven 
voor de volgende kwesties:
•	 het	kwantificeren	van	de	opgaven	en	hun	samenhang
•	 schetsen	van	handelingsperspectieven	(en	keuzemogelijkheden)	bij	de			
 strategische opgaven voor beleid
•	 wegen	aan	te	geven	naar	samenhang	en	integratie	van	beleid:	opties	hoe		
 om te gaan met spanningen en dilemma’s binnen en tussen de opgaven.

Er	wordt	gezocht	naar	innovatieve	oplossingen	voor	de	spanningsvelden	die	
in	de	nota	benoemd	zijn.	Met	het	lezen	van	deze	dummy	komt	u	middenin	dat	
spanningsveld. 

KOMEN JULLIE OOK AAN TAFEL?
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overbruggen. Zou verhalenvangen en inblazen 
dus één van die innovatieve oplossingen 
kunnen zijn, waar naar gezocht wordt in het 
vervolgtraject van de Nota? Daarover willen wij 
graag met u het gesprek aangaan (zie pg57)! 

Inzetten op het natuurlijk kapitaal 
Wij willen u prikkelen om daar ook op in te 
zetten. Om als praktijk en beleidsmakers, op 
grote en kleine schaal, als systeem en als mens, 
telkens een stapje dichter bij elkaar te komen.
Hans Leeflang neemt een eerste duik in het 
diepe. Hij is adviseur ruimtelijke activering van 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Hij beschrijft (zie pg 54), hoe hij door het 
gesprek inzag dat het beleidswerk waar hij met 
zoveel passie aan heeft gewerkt (Vierde Nota 
ruimtelijke Ordening en Vierde Nota Extra, 
ook wel bekend als VINEX), vandaag de dag 
remmend kan zijn voor de landbouwpraktijk en 
dus ook voor de ontwikkeling van Nederland.
Hij formuleert aan het einde de stappen die hij 
gaat zetten. Dit betekent voor hem de start van 
een zoektocht hoe hij dit, binnen IenM mogelijk 
kan maken. Dit is namelijk dat maatwerk, waar 
ook over geschreven wordt in de startnota. 
En dat voorbeeld kunnen we alleen maar in 
verbinding, samen ontdekkend verder brengen. 

Natuur is landbouw, landbouw is natuur
Gezonde landschappelijke ontwikkeling 
bepaald onze basis als mensen. Het is een 
bestaansvoorwaarde, onze bron. Ons voedsel 
bepaalt onze gezondheid en die gezondheid 
bepaalt onze economische mogelijkheden. 
Dit wordt iedereen met de hedendaagse 
zorgkosten, de diverse milieuproblemen en de 
waterkwaliteit steeds duidelijker. Toch gaan we 
nog steeds van het omgekeerde uit, dat als we 
maar voldoende omzet halen de rest wel goed 
komt. Deze verhalen geven inzichten in mensen 
en hun dagelijks investeren in de waardevolle 
omgeving, die in de Uitvoeringsnota Natuurlijk 
Kapitaal en de startnota beschreven wordt. 

Er wordt steeds meer urgentie gevoeld 
(zie pg 10) De roep om een regeneratieve 
landbouw wordt steeds luider. Een landbouw 
die heelt en uitgaat van de kracht van de 
ecosysteemdiensten en aan het herstel ervan 
bijdraagt.
Deze initiatiefnemers creëren de 
functiecombinaties en bieden praktische 
oplossingen. Vaak zouden ze veel meer willen of 
zelfs kunnen doen. Zij hebben nodig dat anderen 
gaan brengen, want nu wordt er nog teveel 
gehaald. Dat gat willen wij, verhalenvangers, 

Geraadpleegde bronnen:
De opgaven voor de Nationale Omgevingsvise 2017
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ZORGEN VOOR DE BRON

Mensen overal ter wereld waarderen de 
opbrengsten van hun landschappen, maar 
vergeten te zorgen voor de bron; de natuurlijke 
ecosystemen die de opbrengsten mogelijk 
maakt. Het gevolg is dat landbouw en natuur 
steeds meer tegenover elkaar zijn komen 
te staan. De manier waarop grootschalige 
landbouw wordt toegepast trekt een zware 
wissel op de natuur, het milieu, en ons welzijn. 

In het kort de woorden van John D. Liu 
wereldberoemd ecoloog, die de wereld afreist 
om zijn pleit voor natuurlijke ecosystemen 
te verspreiden. In Nederland is hij bekend 
van de Tegenlichtuitzending ‘Groen Goud’. 
In deze documentaire laat Liu zien hoe in 
5 tot 10 jaar tijd een totaal uitgeput en 
overbegraasd Lössplateau in China als een 
wonder kon worden hersteld. Zijn hoopvolle 
conclusie is, dat mensen aan de gevolgen van 
klimaatverandering en door eigen toedoen 
verstoorde ecosystemen ‘iets kunnen doen’. 

Staatssecretaris van Dam van economische 
zaken erkent dit: ‘De efficiëntie van de 
landbouw heeft ertoe geleid dat we in 
Nederland 85% van onze biodiversiteit kwijt 
zijn geraakt.’ 

Hij vindt dit geen goede gang van zaken. De 
staatsecretaris wil naar een efficiënte manier 
van voedsel productie die in balans is met de 
natuur, het klimaat en het energiegebruik. In een 
brief aan de Tweede Kamer van 21 november 
over de voortgang bij de ‘Voedselagenda voor 
veilig, gezond en duurzaam voedsel’ laat van 
Dam weten de aankomende jaren substantiële 
impulsen te willen geven aan de uitvoering 
van de voedselagenda om de gestelde ambities 
te kunnen realiseren. Van belang noemt hij 
‘een landbouw en levensmiddelensector die 
gebaseerd is op duurzame grondstoffen en 
een gezonde bodem, die rekening houdt met 
biodiversiteit en klimaatbestendig is.’ 

Voedselproductie	als	belangrijkste	thema	van	dit	moment!

Voedselproductie is één van de belangrijkste thema’s van dit moment. Op 26 januari 2017 
organiseerden staatsecretaris Van Dam, minister Schippers, minister Ploumen en staatssecretaris 
Dijksma tezamen een Nationale Voedseltop om met het bedrijfsleven en andere betrokken partijen 
meerjarige afspraken te maken over de transitie van het voedselsysteem. 

Verandering van het voedselproces is noodzakelijk volgens de ministers omdat de vraag naar 
eten stijgt door de toenemende wereldbevolking, en dat terwijl het huidige productieproces 
bijdraagt aan klimaatverandering en leidt tot fors verlies van biodiversiteit. Tegelijkertijd is er een 
wereldwijde toename van welvaartsziekten die samenhangen met een ongezond eetpatroon. Dat 
vraagt om een hoogwaardige efficiënte voedselproductie die voldoende eten oplevert en bovendien 
in balans is met de draagkracht van de aarde.  

‘Van Dam wil substantiele impulsen geven aan de uitvoering van de 
voedselagenda om de gestelde ambities te kunnen realiseren’ 
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Voortgaan met groene groei
Met de gestelde ambities van staatssecretaris van 
Dam kunnen we in Nederland voortgaan met groene 
groei: daar wordt mee bedoeld een economische 
groei die rekening houdt met onze leefomgeving en 
een duurzame ontwikkeling. 

Initiatieven van (agrarische) bedrijven, groepen 
burgers, overheids- en kennisinstellingen die thema’s 
zoals voedsel en biodiversiteit in hun projecten 
integreren worden aangemoedigd.  Zo zouden 
zij een cruciale rol kunnen spelen bij slimme 
samenwerkingsverbanden tussen de landbouw, stad 
en natuur en bijvoorbeeld de zorgsector. 

Naar een toekomstbestendige 
voedselvoorziening
Voor een toekomstbestendiger voedselproductie 
waar landbouw en natuur elkaar opzoeken vallen 
momenteel een aantal oplossingsrichtingen op. 
Inspirerende Nederlanders vanuit de verschillende 
regio’s zijn gevraagd voor een interview over hun 
ontwikkelingen.

Eén vindt zijn oorsprong in de traditionele landbouw 
en gaat richting natuur: de natuurinclusieve 
landbouw. De andere oplossingsrichting vindt zijn 
oorsprong in de natuur en gaat richting landbouw: 
de landbouwinclusieve natuur. Een derde richt zich 
vooral op het herstel van de verbinding tussen stad 
en landbouw. En de vierde richt zich op het herstel 
van agrarische sector en ons zorgsysteem.

‘Een landbouw en levensmiddelensector die gebaseerd is op 
duurzame	grondstoffen	en	een	gezonde	bodem,	die	rekening	houdt	
met biodiversiteit en klimaatbestendig is.’ 

Geraadpleegde bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/11/21/
voedselagenda-nederland-internationaal-koploper-in-
gezonde-en-duurzame-voeding 
De Groene Amsterdammer, 8 februari 2017 door 
Frank Mulder, Het nieuwe boeren, ‘Doe altijd het 
tegenovergestelde van wat de overheid adviseert’. 
https://www.groene.nl/artikel/doe-altijd-het-
tegenovergestelde-van-wat-de-overheid-adviseert
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Natuurinclusieve	landbouw,	is	een	nieuwe	beweging	in	Nederland	die	zoekt	naar	
manieren om anders om te gaan met natuur en mensen. Het is een verenigd 
netwerk	van	boeren	en	organisaties	dat	zich	bezig	houdt	met	duurzame	
landbouw. Ze willen geen landbouw meer met ‘meer gif, meer mest, minder 
bodemkwaliteit en minder diersoorten’. 

Joel	Salatin	een	charismatische	boer	uit	Virginia,	die	door	de	Time	Magazine	is	beschreven	
als	‘meest	innovatieve	boer	ter	wereld’	inspireert	het	landbouwnetwerk	op	zoek	naar	een	
nieuwe	koers.	Salatin	voelt	meer	urgentie	in	Nederland	dan	een	paar	jaar	geleden.	
‘Kijk	naar	de	natuur’,	zo	spreekt	de	pionier.	‘De	natuur	verspreidt	haar	afval	en	zet	het	
opnieuw in. Ze exporteert geen koolstof naar het buitenland, maar gebruikt het. Ze put de 
bodem	niet	uit,	maar	verrijkt	de	bodem.	Ze	geeft	niet	365	dagen	per	jaar	dezelfde	opbrengst.	
Ze	groeit	toe	naar	meerjarige	gewassen.	Dat	zijn	allemaal	principes	die	ons	de	weg	wijzen	
naar	een	gezonde	landbouw.’	
In plaats van een monocultuur van gras, waar kunstmest voor nodig is en krachtvoer als 
aanvulling,	teelt	hij	liever	een	zogenaamde	‘salad	bar’	van	planten	en	kruiden,	wat	niet	alleen	
meer	weidevogels	oplevert,	maar	ook	gezondere	koeien	en	betere	melk.	Salatin	houdt	van	
vieze	handen	en	hij	houdt	niet	van	regels.	

Volgens hem bestaat er geen keurmerk voor ‘goede landbouw’. Het is een 
permanent	zoeken	en	innoveren,	en	zorgen	voor	alle	relaties	die	je	als	boer	
met	je	omgeving	hebt.’	

Bron De Groene, 8 febr.2017

NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW
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Over stoppen en starten in een Liesselse backyard 
door Berny van de Donk

Na een lange aanloop kreeg stichting Snoertseplak op 1 januari 2017 de pachtrechten voor een 
braakliggende landbouwperceel van 12 hectare in Liessel, een dorp aan de rand van natuurgebied 
De Peel. Eind 2012 ontstond er op deze plek veel verzet tegen de komst van – weer – een megastal 
in deze landelijke gemeente. Varkensbedrijf ASVAM kwam door de oprukkende stad Helmond in 
de knel en wilde hier 17.000 varkens onderbrengen. Een storm van protest stak op. Drie betrokken 
omwonenden staken de koppen bij elkaar. Ze waren ook tegen, maar vroegen zich tegelijkertijd af: 
wat willen we dan wél in onze ‘backyard’? 

De zoektocht naar een breed gedragen en toekomsgericht alternatief begon. Met burgers én 
boeren. De provinciale politiek gaf deze ontwikkeling het ruime voordeel van de twijfel. Sterker 
nog, de provincie ondersteunt dit initiatief. Een brede kring van helpers bracht het plan van droom 
naar daad. De Snoertseplak wil uitgroeien tot een agrarische ideeënfabriek waar boeren en burgers 
innovatieve landbouw- en veeteeltmethoden uitproberen en ondernemers elkaar inspireren Het 
kersverse businessplan omvat een ontdekboerderij en een voedselbos. Je kunt er zien, voelen en 
proeven hoe voedsel tot stand komt. Hun boerderijwinkel wordt de etalage voor producten uit de 
Peelregio en er komt een gezellig café. Verder is er plaats voor vernieuwende vormen van zorg en 
onderwijs. Welcome in our backyard!

EEN DROOM VAN EEN BOERENBURGERBEWEGING
Twee mannen rollen schrikdraad uit langs 
een weiland aan de Snoertsebaan. Op dit 
langwerpige stuk van ongeveer 1 hectare komen 
een dezer dagen 11 varkens. Om precies te zijn 
16.989 minder dan ooit gepland. Jon Mensink, 
voorzitter van de stichting Snoertseplak kan er 
met plezier naar kijken. “Dit weekend hebben 
we een memorabel moment, de eerste levende 
have op ons terrein. Natuurlijk, dat zijn er veel 
minder dan in zo’n megastal. Dit is nu eenmaal 
het aantal beesten dat je mag houden zonder 
extra mestrechten. Maar ze worden rechtstreeks 
aan de consument verkocht, zo valt er toch 
iets aan te verdienen”. Een megaverschil met 
de ASVAM-plannen uit 2012. “Als dat was 
doorgegaan stonden hier een paar industriële 
reuzestallen en hectares vol mais”.

Boeren en burgers samen bezorgd
Samen met Bart Brandenburg, één van de 
vrijwilligers uit de buurt drinken we koffie 
in de ongewild hippe keuken van de oude 
boerderij op de Snoertseplak: de mosgroene 
kastdeurtjes en bruine tegels uit de jaren 
’70 zouden niet misstaan in een vintage 
stadscafé. Vandaag vormen ze het decor voor 
een goed gesprek met Jon en Bart over hun 

betrokkenheid bij dit initiatief van boeren 
en burgers. Ooit waren Jon en Bart eigenlijk 
buitenlui. Ze zijn geen geboren en getogen 
Liesselaren. Maar ze voelen zich sterk verbonden 
met de historie en de toekomst van dit dorp. 
Beiden zijn zelfstandig ondernemer. Jon werkte 
ooit bij een waterschap. Vandaag de dag heeft 
hij een goedlopend milieu-adviesbureau, 
gespecialiseerd in grondwatermeetnetten en 
natuurherstelprojecten. Bart is opgeleid als 
huisarts en jarenlang betrokken bij onderzoek 
en innovatie in de gezondheidszorg. Op LinkedIn 
noemt hij zichzelf een ‘health positivist’ gericht 
op vitale vernieuwingen in gezondheidszorg en 
voedsel. Die achtergrond speelt uiteraard mee 
bij hun betrokkenheid, maar toch was het niet 
hun inhoudelijke belangstelling die de vonk 
deed overslaan. 

Het was vooral de bezorgdheid over 
de tegenstellingen in het dorp, over de 
worsteling van een nieuwe generatie boeren. 
“We ontdekten dat het gevoel van onmacht 
ook onder de boeren zelf leeft. Het huidige 
landbouwsysteem dwingt hen eigenlijk steeds 
groter te worden. Vaak zitten ze echt klem, 
want linksom of rechtsom lopen zij in de hele 



PG 18 PG 19

keten het grootste risico”. Het is nog maar een 
paar decennia geleden dat hier veel gemengde 
boerenbedrijven waren, relatief klein vergeleken 
met de huidige percelen. De oudere generatie 
is als kind nog opgegroeid in zo’n typisch 
tuinpad-van-mijn-vader omgeving. De jongere 
generatie stelt zelf ook steeds meer vraagtekens 
bij de effecten op de leefomgeving. “Bij die 
megastallen zie je veel minder mensen op het 
erf, hoogstens een bedrijfsleider. Het ooit zo 
afwisselende landschap krijgt meer weg van 
een doods industrieterrein. En wie wil daar nou 
wonen?” zegt Bart. Een gedeeld belang was 
geboren.

Niet alleen iets stoppen, ook iets starten
“We waren natuurlijk tegen, maar we wilden 
daar nou eens een positieve draai aan geven. 
Iets dat perspectief kan bieden voor boeren 
én gedragen wordt door de omgeving”, vertelt 
Jon. “De actiegroep Stop De Stank mengde 
zich in de discussie. Wij kregen echter het 
gevoel dat we op een andere manier meer 
gedaan zouden krijgen. Wij wilden niet alleen 
iets stoppen, maar juist ook iets starten”. De 
initiatiefnemers omringden zich in 2015 met 
zo’n 30 buurtboeren en burgers. Dit ‘bouwteam’ 

kreeg steun van onder andere het Netwerk 
de Peelhorst, de Brabantse Milieufederatie 
en de gemeente Deurne. Uiteindelijk kocht 
de provincie Noord-Brabant het onheil af, de 
varkenstsunami kwam er niet. De stichting 
Snoertseplak kreeg de tijd om een alternatief 
plan in te dienen. 
“We willen met alle betrokkenen een moderne 
boerderij realiseren. Vanzelfsprekend gaan 
we met die 12 ha niet de wereld veroveren” 
vertelt Bart. “Wel denken we dat we een 
lucratief netwerk kunnen vormen met 
andere gelijkgestemde partners in de buurt. 
Denk bijvoorbeeld aan ondernemers die 
streekproducten kunnen leveren, of aan 
toerisme. We willen een ideeënfabriek zijn 
voor een duurzame, circulaire en gemengde 
productie, met respect voor mens, dier en milieu. 
Een nieuwe manier van boeren die perspectief 
biedt voor huidige en toekomstige ondernemers 
in deze sector.  Het zou mooi zijn als we de 
agrarische variant uitvinden van Airnbnb of 
Uber” lacht hij.

‘Het	zou	mooi	zijn	als	we	de	agrarische	variant	uitvinden	
van Airnbnb of Uber.” 
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De rol van behangpapier
Wie nu het erf op rijdt ziet op het eerste 
gezicht alleen een wat vervallen boerderij 
en een paar hectare drassig weiland. Het is 
de bedrieglijke stilte voor de storm. De schop 
gaat dit voorjaar de grond in als het aan Jon 
en Bart ligt. Niet dat er tot nu toe weinig is 
gedaan. De Snoertseplakkers waren veel in 
het nieuws en kunnen letterlijk terugkijken 
op een indrukwekkende staat van dienst: 
op hun website staat een lange tijdlijn 
die vanaf 2014 tot nu laat zien hoe divers 
hun aanpak is geweest. Van een proeverij 
met appelchips in het centrum van Deurne 
tot een inspiratiemiddag tijdens de Dutch 
Design Week. Van een praatje maken met 
de buren tot strategische denksessies met 
provinciale en gemeentelijke bestuurders. Van 
een feestelijk teambarbecue tot een zojuist 
gestarte crowdfundingactie. Inmiddels is er een 

mailinglijst van meer dan 200 mensen die de 
Snoertseplak een warm hart toedragen. 
“Alles bij elkaar duurt het best lang voordat 
je wat kunt laten zien. Heel belangrijk was 
daarom de externe procesbegeleiding geweest 
die we via onze contacten met de provincie 
konden regelen” vertelt Jon. “Vooral ook 
omdat in de loop van de tijd de samenstelling 
van zo’n initiatiefgroep varieert. Zo viel een 
verstokte vegetariër af toen bleek dat we, 
naast lupineburgers, toch echt wat met 
scharrelvarkens wilden gaan doen. Gelukkig 
zien we bij iedere bijeenkomst minstens één of 
twee nieuwe gezichten, maar die moeten wel 
weer worden bijgepraat. Onze begeleider Bart 
Eigeman loste dat handig op. Hij had altijd een 
stuk behang bij zich. Daarop stond alles wat we 
al hadden bereikt. Als hij dan die steeds langere 
rol papier liet zien begonnen we altijd weer 
samen en met goede zin aan de volgende stap”.

“Maar wat gaat er nou de grond in?”
Sinds 1 januari heeft de provincie de 
pachtrechten voor 5 jaar gegund aan de 
stichting Snoertseplak. Het voorjaar lonkt 
daardoor nog meer dan anders, de handen 
kunnen uit de mouwen. Als de crowdfunding 
beetje wil lopen is er over een maand 
voldoende geld om aan de slag te gaan met het 
voedselbos. Ook hopen ze de winkel, het café 
en het agrarisch innovatiecentrum een boost te 
kunnen geven. Iedereen die wil experimenteren 
met buitengewone teeltvormen is welkom. 
Bart somt wat mogelijkheden op. “Rijst, hop of 
aquaponics. Dat laatste is geen watervariatie 
binnen de Brabantse paardensport, maar een 
efficiënte en duurzame manier om groenten en 
vis te kweken op een klein oppervlak”. 

Een eerlijk, sociaal en innovatief 
agrofoodbedrijf. Dat is wat het 
ondernemingsplan belooft aan boeren, 
burgers én buitenlui.

“De buurtboeren zijn zeer geïnteresseerd, al 
blijven ze ook prettig praktisch” vertelt Jon, 
“ze willen vooral weten wat er binnenkort de 
grond in gaat”.  Toch was er ook een boer die zijn 

agrarische carrière bij nader inzien graag anders 
ingericht. Hij riep ‘als ik 30 jaar jonger was 
geweest dan ging ik ook voor de permacultuur’. 
En onze loonwerker is intussen een van de 
grootste ambassadeurs hier in de regio”.
Trots is Jon ook op de twee buurvrouwen die 
na vele jaren weer met elkaar in gesprek zijn. 
“Alles begint bij willen luisteren, en je hoeft het 
niet 100% eens te worden. We horen regelmatig 
dat onze aanpak het onderlinge vertrouwen 
heeft versterkt, dat er bij uitbreidingsplannen 
samen naar oplossingen wordt gezocht en 
bezwaarschriften achterwege blijven”.

Lange adem en een korte horizon
De pot koffie in de mosgroene keuken is bijna 
leeg. Tijd voor wat laatste overpeinzingen 
met Jon en Bart. Wat zijn belangrijke geleerde 
lessen, waar zien ze naar uit?
De komende jaren komt het erop aan. Lukt het 
deze boerenburgerbeweging om hun dromen 
te laten landen, en tegelijkertijd voldoende 
cashflow te genereren? “Van de opbrengst zal 
geen enkele boer een Mercedes kunnen rijden, 
maar de jeugd van tegenwoordig zit daar 
volgens mij ook niet op te wachten” denkt Jon. 
Het ondernemingsplan is doortimmerd maar 

‘Als	ik	30	jaar	jonger	was	geweest	dan	ging	ik	ook	
voor de permacultuur’. 
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niet vastgenageld; nieuwe ontwikkelingen en 
initiatieven krijgen kansen zolang de ruimtelijke 
voorraad strekt. De stichting Snoertseplak heeft 
geleerd een lange en bovenal flexibele adem te 
hebben.

Bart heeft gemerkt dat veel kleinere stappen bij 
elkaar soms sneller gaan dan één grote. In zijn  
bedrijfspraktijk gebruikt hij vaak een Big Hairy 
Audacious Goal. Je zet een uitdagende, lichtelijk 
brutale stip aan de horizon om je hele bedrijf 
enthousiast te krijgen. Hier pakte dat averechts 
uit. “We brachten huis-aan-huis een nieuwsbrief 
langs en ons project heette toen nog ‘de 
boerderij van de toekomst’. Ik belde ergens aan 
en raakte in gesprek met een oudere boer. Die 
term deed hem veel pijn. Alsof zij het hélemaal 
verkeerd hadden gedaan. We hebben ons 
project toen omgedoopt in Samen Boeren We 
Beter”. Een ander begrip uit managementland 
kan overigens wel helpen denkt Bart. “Een paar 
steigerpalen waarlangs we alvast wat hop laten 
groeien is als ‘quick win’ niet verkeerd. En dan is 
er meteen iets te zien aan de horizon!”.

Lokale en provinciale bestuurders weten hun 
weg naar de Snoertseplak te vinden. De steun 

van clubs als Foodup!Brabant (zie kader) is 
een echte versneller. “We zijn volgens mij een 
politiek feelgoodproject. De gedeputeerde 
heeft al een varken gekocht, en pas nog kreeg 
ik een uitnodiging voor het ZLTO-Ontbijt. Het 
is handig om die ingangen te hebben” vertelt 
Jon. ”Maar op praktisch-ambtelijk niveau is het 
soms nog wat lastiger. Ambtenaren proberen 
ons idee liefst binnen hun werkelijkheid te 
passen. Heel begrijpelijk, maar het vreet tijd. 
Zo wilden we aanvankelijk de 12 ha in kleinere 
stukken kunnen doorverpachten. Helaas moet 
dan alles boven de 1 ha eerst weer langs de 
provinciale grondkamer. Ook het gemeentelijk 
bestemmingsplan heeft niet genoeg kleuren 
op de legenda om onze voorgenomen variatie 
onder te brengen. Gedogen kan, toch zijn wij 
meer van de oplossingen. Hack de regels!” 
vindt Jon. Zal de nieuwe Omgevingswet iets 
uitmaken? “Geen idee” zegt Jon, “ik verdiep me 
zelden in nieuwe regelgeving, mijn ervaring is 
dat het altijd wel valt te plooien”. 

Het draagvlak voor hun project is groot maar 
niet oneindig, er liggen altijd ‘uitdagingen’ op 
de loer. As we speak probeert een nabijgelegen 
varkenshouder zijn varkensstal fors uit te 

‘Het	gemeentelijk	bestemmingsplan	heeft	niet	genoeg	kleuren	op	de	
legenda	om	onze	voorgenomen	variatie	onder	te	brengen.’
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breiden. De lokale kranten staan er vol van. Dat 
roept natuurlijk vraagtekens op in het dorp. 
De Snoertseplak ‘uitkopen’ en andere 
megastallen door laten groeien? Dat valt 
moeilijk uit te leggen. 

Op provinciaal niveau hebben PvdA en 
GroenLinks al vragen gesteld. Op buurtniveau 
zijn ze eerst maar eens met elkaar in gesprek 
gegaan. “Dat is”, zo zegt Jon “al een grote winst 
ten opzichte van een paar jaar terug. 

‘De Snoertseplak ‘uitkopen’ en andere megastallen door laten groeien? 
Dat	valt	moeilijk	uit	te	leggen.’	

We luisteren meer naar elkaar”.
Eenmaal buiten lopen we terug langs drassige 
weilanden. “Daar hebben volgens oude boeren 
vroeger greppels gezeten, als we die weer 
uitgraven moet het goedkomen. Heel handig, 
luisteren naar die boerenslimme buren” lacht 
Bart.

Geraadpleegde bronnen:
www.snoertseplak.nl  
https://vimeo.com/207251320 

FoodUp! Brabant bestaat uit mensen die mee willen bouwen aan een nieuw voedselsysteem, 
waarbij gezond, eerlijk en lekker voedsel centraal staat. Voedsel dat goed is voor mens, 
dier en omgeving. Én een eerlijke prijs oplevert voor wie ze maakt. Vanuit deze gedachte, 
voedseltransitie, organiseert FoodUp! Brabant bijeenkomsten, start bewustwordingsprojecten, 
verbindt het onderwijs met ‘voedselvragen’ en helpt ondernemers die een nieuwe stap willen 
maken.

Het team bestaat uit mensen die mee willen bouwen aan gezond, eerlijk en lekker voedsel. 
Van ondernemers, consumenten en (food)designers tot onderzoekers en frisdenkers. Eigenlijk 
alle liefhebbers en professionals, binnen en buiten de keten.
FoodUp! Brabant verbindt jou met andere mensen en partijen, zodat een idee ook verder komt. 
Wat we nodig hebben zijn concepten met lef. Concepten die alle schakels van boer tot burger 
waarde bieden. Met als doel een moderne, duurzame agro & foodsector met toekomst, waar 
iedereen zich prettig bij voelt. (www.foodupbrabant.nl)

Een	andere	oplossingsrichting	voor	een	transitie	van	de	voedselproductie	vindt	zijn	
oorsprong in de natuur en gaat richting landbouw: het is de landbouwinclusieve natuur, 
met op dit moment voedselbossen gelieerd aan Agroforestry (boslandbouw) als 
belangrijke	voorloper.	

Het	beoefent	de	praktijk	van	bewust	te	integreren	houtige	begroeiing,	bomen	en	
struiken	met	gewassen	en	of	dierlijke	systemen	om	te	profiteren	van	de	daaruit	
voortvloeiende ecologische en economische interacties. Voor de FAO (Food and 
Agriculture	Organization	of	the	United	Nations:	de	landbouwtak	van	de	VN)	zijn	dat	
belangrijke	bronnen	van	duurzame	voedselvoorziening.

Voedselbossen	zijn	al	zo	oud	als	de	mensheid	en	is	een	vorm	van	landbouw
die	de	draagcapaciteit	van	de	aarde	niet	overschrijdt,	maar	juist	ondersteunt	en	
vergroot.	In	Nederland	zie	je	sinds	een	aantal	jaar	steeds	vaker	voedselbosprojecten	
opkomen,	waar	natuur	en	landbouw	worden	geintegreerd	en	een	prachtige	plek	zijn	
om	te	verblijven.	Voedselbossen	staan	in	sterk	contrast	met	de	monoculturen	zoals	
we die we nu in de landbouw (en bosbouw) tegenkomen. Dat geldt ook voor veel 
Nederlandse akkers en weilanden waar nog maar weinig natuur voorkomt.

Bron http://www.agforward.eu/index.php/en/

LANDBOUWINCLUSIEVE NATUUR



PG 26 PG 27

Herstel van het ecosysteem en een prachtige plek om te 
verblijven	door	Annemarie	de	Graaf

Xavier San Giorgi, anders dan zijn naam doet denken is een Nederlandse voedselbosexpert van het 
eerste uur. Hij woont in Utrecht en is eigenaar van het adviesbureau Food Forestry Development. 
Trots vertelt hij over de verschillende voedselbossen die hij de afgelopen jaren heeft mogen 
realiseren. 

Zo bevinden zich op het project Landgoed Oostwaard ruim 300 eetbare plant en boomsoorten 
en heeft de gemeente sinds kort het voedselbos in het bestemmingsplan erkend als duurzame 
landbouwmethode gericht op eetbare productie. Uniek noemt Xavier het voedselbos in Heino 
waar hij samen met een biologische varkenshouderij een maatpak-bos voor varkens realiseert. Er 
wordt gewerkt aan diergezondheid, dierwelzijn en het ecosysteem herstel. Naar voren komt ook de 
gezondheid van de mens en de impact die het heeft op de volgende generaties. 

AGROFORESTRY ALS VOEDSELVOORZIENING 
VOOR DE STAD

Tijdens zijn architectuurstudie onderzocht 
Xavier hoe ecologische principes 
geïntegreerd kunnen worden in steden en 
voedselvoorziening. Zo kwam hij in aanraking 
met het voedselbos en raakte onder de indruk 
van de elegantie ervan. Hij definieert het 
voedselbos als volgt: ‘Voedselbossen zijn een 
meerjarige vorm van (stads)landbouw die kijkt 
naar de structuur en de positieve ecologische 
relaties van een natuurlijk bosecosysteem. Op 
bijna beschamend eenvoudige wijze kunnen 
voedselbossen of wel de agroforestry een 
antwoord geven op de complexe mondiale 
vraagstukken van klimaatsverandering en 
voedselvoorziening. Voedselbossen dragen 
gericht bij aan meer biodiversiteit, een grotere 
draagcapaciteit van het ecosysteem en 
produceren tegelijkertijd voedsel. Bovendien 
een van de beste wijze van carbon farming 
(koolstofreductie)’ aldus de expert.

In opdracht van de gemeente Utrecht werkt 
Xavier nu o.a. ook aan de openbare ruimte van 
16.5 ha voor de nieuw te ontwikkelen Utrechtse 
stadswijk Rijnvliet. In de komende jaren zal 
hier worden ingericht volgens de principes 
van een stedelijk voedselbos. Door een variatie 

aan toepassingen krijgt het weer een andere 
verschijningsvorm dan de voedselbossen tot 
nu toe in Nederland. Hoe het eruit komt te zien 
hangt af van de partijen tezamen. 
Binnen het systeem van ontwerp tot beheer 
is een goed verloop van het proces het meest 
complex. Xavier is ervan overtuigd dat de 
dialoog in projecten tussen overheid en partijen 
veel productiever kan. Zo zegt hij: ‘Als we blijven 
kijken of het past binnen de huidige wet en 
regelgeving of binnen de bestaande kaders 
is dat te beperkend. Essentieel is de vraag: 
Wil iedereen het? Zo ja, hoe kunnen we dit 
gezamenlijk verwezenlijken?’
‘Gemeenten zijn best sterke apparaten. Er zit 
veel kennis en expertise bij de overheden 
wanneer ze meedenken over kwaliteiten en 
principes om tot een voedselbos te komen. 
De gemeente Utrecht faciliteert uitstekend. 
Ze hoeven niet alles tot in detail te begrijpen. 
Dat betekent dat de juiste mensen met de 
juiste houding bij de juiste vergaderingen 
zitten om samen te onderzoeken.’ zegt Xavier. 
Door de goede samenwerking met bewoners 
enerzijds en ontwerpers aan de uitvoerende 
kant, wordt veel mogelijk gemaakt. Dit is 
een voorbeeldproject van verschillende 
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overheidsdomeinen, die gezamenlijk het project 
steunen door erom heen te gaan staan. 

De grote schaal
‘Voor de aanleg van een recreatiebos gelden 
geen strenge eisen. Het exploiteren daarentegen 
is een ander verhaal zegt Xavier: ‘Dat type 
bos moet ook gewoon worden beheerd. 
Staatsbosbeheer heeft niet voor niets fi nanciële 
zorgen. Als die organisatie een succesvol 
verdienmodel had, was er geen vuiltje aan de 
lucht.’ 
Onlangs heeft Staatsbosbeheer ‘Actieplan Bos 
en Hout’ bekendgemaakt. De organisatie wil 
100.000 hectare nieuw bos in Nederland. De 
bos- en houtsector heeft het plan met partners 
ontvouwd. Dit betekent een uitbreiding van 
het areaal met 25%. Het nieuwe groenproject 
moet een bijdrage leveren aan het behalen 
van klimaatdoelen en zal Nederland minder 
afhankelijk maken van houtimport. Om 
meer kans te maken op rendement zou de 
bestemming ‘bos’ moeten worden gecombineerd 
met verblijfsrecreatie zoals hotels, 
recreatiewoningen en kampeervoorzieningen, 
waarmee de bewuste gebieden per direct een 
grote waardestijging krijgen. 25.000 ha bos 

wordt ook gereserveerd voor Agroforestry. ‘De 
aanleg van een voedselbos op grote schaal 
biedt een geweldige kans voor onderzoek en 
nieuwe werkwijzen.’ aldus Xavier.

Zuidas forest
‘Waar ik voor vrees is dat mensen die nu van 
de daken roepen dat voedselbossen fantastisch 
zijn, het over tien jaar een fi asco vinden. Ik zou 
het jammer vinden als het concept voedselbos 
straks niets meer is dan een sociaal waardevol 
project of alleen (een paar) exclusieve 
producten aan toprestaurants leveren. In de 
NRC las ik dat de Zuidas in Amsterdam een 
‘make over’ krijgt: een moderne look voor het 
NS-station en een overkapping over de A10. In 
2028 moet het Zuidas dok worden opgeleverd. 
Op het tunneldak van Amsterdam Zuid wordt 
een openbare ruimte ter grootte van 24 
voetbalvelden voorgesteld, met veel groen. Een 
voedselbos op die plek zou prima volstaan. 

‘Een mooie plek voor de mensen om uit hun 
torens te komen, elkaar te ontmoeten en 
te gaan fi losoferen als onderdeel van het 
ecosysteem.’Wie weet wat daar uit voort 
komt. Het sociale aspect is ook belangrijk. 

illustratie Green City Nick Pedersen

‘Op	bijna	beschamend	eenvoudige	wijze	kunnen	voedselbossen	een	
antwoord geven op de complexe mondiale vraagstukken van 
klimaatsverandering	en	voedselvoorziening’

Voedselbosexpert Xavier San Giorgi heeft een persoonlijke fascinatie voor hoe we aan 
ecosysteem herstel kunnen doen en tegelijk in de menselijke basisbehoefte kunnen blijven 
voorzien (Water, Voedsel, Warmte en Onderdak). Alles wat hij doet, fi ltert hij op het aspect of het 
daadwerkelijk een positieve bijdrage oplevert voor het milieu. 
Zo bouwt Xavier zijn huishouding om tot onderdeel van een duurzame kringloop. Zijn huis 
wordt verwarmd door de zonnecollectoren op het dak. De houtkachel (rocketstove) annex oven 
verwarmt het leidingwater voor de keuken en de douche. Het overtollige water spoelt niet weg 
door het riool, maar watert als vanzelf via de hangplantjes langs de tuinmuur richting de schuur 
naar een kas met kweekplanten. 
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Integratie
Xavier is ervan overtuigd dat voedselbossen 
een serieuze bijdrage kunnen leveren 
aan voedselvoorziening (van de stad): 
‘Noemenswaardig wordt het als het in een 
brede samenleving geïntegreerd wordt. Er is op 
dit moment in Nederland nog geen voedselbos 
initiatief dat economisch rendabel functioneert. 
Dit betekent niet dat er niet uit voedselbossen 
wordt gegeten, maar wel dat overal nog wordt 
geworsteld met de vraag of de investering 
terugverdiend kan worden. 
Voor een vervolgstap moet er zeker voor de 
impact op grote schaal, veel aandacht worden 
besteed aan research. Een onderzoekscentrum 
van waaruit voedselbosprojecten met 
overwogen risico kunnen functioneren is 
noodzaak. 
Een constante feed back loop om doorlopend te 
leren van ecosystemen is cruciaal.’

‘De	grote	schaal	biedt	een	geweldige	kans	voor	onderzoek	en	
nieuwe	werkwijzen’

Voedselbos ontwerpen
Voor het ontwerpen van een voedselbos is essentieel dat het landschap goed wordt gelezen, 
en begrepen wordt wat de functies zijn van verschillende soorten binnen het ecosysteem. 
Voedselbossen zorgen voor een hogere biodiversiteit, grotere ecologische draagcapaciteit en 
het behoud van ecosysteemdiensten zoals CO2-reductie en waterfi ltratie tegelijkertijd. Kennis 
van ecologie is noodzakelijk. 

Geraadpleegde bronnen: 
Interview met Xavier San Giorgi op vrijdag 24 februari 2017
http://www.foodlog.nl/artikel/overzicht/tag/voedselbossen/

http://www.akkernaarbos.nl/gezonde-ecosystemen-zijn-de-sleutel-tot-overleven-op-deze-planeet/
http://toekomstboeren.nl/portretten/food-forestry-netherlands/

nrc, woensdag 22 februari 2017 ‘ De Amsterdamse Zuidas gaat op de schop
fd, 24 oktober 2016, Staatsbosbeheer wil 100.000 hectare nieuw bos in Nederland

https://fd.nl/ondernemen/1172450/plan-voor-grootschalige-bosaanplant-in-nederland
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De	apotheek	van	onze	samenleving	door	Hans	Leeflang

Zie voor meer informatie over het bedrijf van familie Bruins: www.erf1.nl  

“GOH WAT HEBBEN JULLIE LEKKERE VLA!” 
Vrijdagmiddag bij de familie Bruins aan 
de keukentafel. Op de boerderij uit 1432 
op Kampereiland. Erf 1, de eerste in pacht 
uitgegeven boerderij in Kampereiland. Samen 
met Harry, Petra en hun dochter Irene. Later 
schuiven ook dochter Marije en kleinzoon Owen 
aan. Harry, eind vijftig, noemt zich zelf “waarde 
deskundige natuurlijk kapitaal”. Voor hij het 
roer over Erf1 van zijn schoonvader overnam 
was hij taxateur van agrarische gronden. Hij 
werkte veel in de IJsselmeerpolders en kwam 
toenemend boeren tegen, verplaatsers, die met 
een fl inke zak met geld van de samenleving 
hun oorspronkelijke boerderij onder de rook 
van de steden verruilden voor een veel grotere 
boerderij met veel eigen grond elders. Een 
fl ink contrast met Erf1, 55 ha voornamelijk 
pachtgrond met 70 melkkoeien. 

Vijf jaar geleden is Harry over geschakeld op 
biologische landbouw. Hij wil waarde toevoegen 
met zijn zuivelproducten en met zijn wijze van 
produceren. Waarde voor de mens, de aarde 
en het landschap. Zoals Harry zelf zegt was 
het lezen van de boeken van Anselm Grün 
“Spiritualiteit van beneden” en “Boerenwijsheid” 
voor hem de doorbraak.  Harry neemt grond, de 

bodem vruchtbaarheid als uitgangspunt voor al 
zijn handelen en brak met LTO. Hij verzet zich 
tegen de benadering van grond als glaswol. En 
met de boer als sluitpost van een lange keten 
van partijen, die uiteindelijk gericht is op het 
zoveel mogelijk produceren van grondstoffen 
voor zo weinig mogelijk geld. Waarbij de 
toeleverende (denk aan de stallenbouwers en 
diervoeder en diermedicijnen leveranciers), 
verwerkende, veredelende, vervoerende, 
fi nancierende en verkopende partijen ervoor 
zorgen dat zij er voldoende geld aan over 
houden. 

In  Nederland wordt die keten gedomineerd 
door spelers als WUR, Campina, Unilever, 
Lely, LTO, de haven van Rotterdam, de 
topsector agro&food.  En, zoals Harry zelf 
zegt: “de 3Bs (Bodem, Boer en Burger) zijn 
ondergeschikt geraakt”.
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De omschakeling naar biologische landbouw 
geeft Harry vorm samen met twee van de vier 
kinderen: Klaas Jan (werktuigbouwkundige) en 
Irene (diëtiste). Die koppeling van generaties 
en de verschillende disciplines (van buiten de 
landbouw) die hier bij elkaar komen maakt 
Erf1 voor mij tot een bijzondere, vernieuwende 
praktijk. 

Ik ben benieuwd naar de visie van Klaas Jan, 
die blijkbaar veel mogelijkheden ziet in het 
hergebruik van de bestaande gebouwen. De 
visie van ‘de eerste agro-diëtiste’ Irene zet Erf1 
geheel in het teken van de gezonde mens. 
Zij geeft voedingsvoorlichting, onderwijs en 
advies vanuit de boerderij. Als actief lid van de 
‘Youth food movement’ geeft zij daarmee vorm 
aan een toekomst, die nog amper zichtbaar is. 
Wat is er nodig om zorgverzekeraars, zorg- en 
onderwijsinstellingen en consumenten te doen 
beseffen dat bij deze pioniers de mogelijke 
sleutel ligt voor een gezond leven voor burgers 
en buitenlui?

Intussen is de werkelijkheid confronterend. 
Irene heeft haar baan opgezegd voor haar 
ideaal, maar het lukt tot nu toe niet om 

een redelijke risicoverzekering af te sluiten. 
Door de wijziging van de landbouw regels ( 
fosfaatwetgeving vanwege mestproblematische 
veeteelt) is bij opnieuw becijferen gebleken, dat 
de nieuwe “groenste stal” van Nederland en het 
ideaal van een duurzaam gemengd bedrijf door 
combinatie met een biologische akkerbouwer 
er op dit moment niet in zit. Financieel gezien 
onverantwoord. En dat terwijl na (te) lang 
trekken en duwen er ruimte was gekomen voor 
die plannen in het bestemmingsplan. Dat is zuur. 

Veel belangstelling van buiten
Er is “van buiten” veel belangstelling voor wat 
de familie Bruins aan het doen is. “Er wordt 
veel gehaald, ook door overheden, maar weinig 
gebracht”. Van de provincie Overijssel en ook 
van netwerken van gelijkgerichte boeren voelen 
zij veel morele steun, maar daarmee wordt 
het verdien model niet beter. Bij banken en bij 
de gemeente missen ze kennis en visie. Hun 
regels blokkeren veel van de initiatieven. Vooral 
de ‘agrarische hoofdfunctie’ en de oplopende 
pacht worden als wurgtouw ervaren. Geheel ten 
onrechte gaan banken en overheid er vanuit dat 
de grond steeds meer waard wordt… Harry en 
Irene blijven optimistisch, maar moeder Petra 

‘Die koppeling van generaties en de verschillende disciplines (van buiten de 
landbouw)	die	hier	bij	elkaar	komen	maakt	Erf1	voor	mij	tot	een	bijzondere,	ver-

nieuwende	praktijk.	‘
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vraagt zich af of het allemaal uiteindelijk niet 
te zwaar wordt voor de kinderen. Zij mist ook 
de steun vanuit de samenleving. “Mijn vader, die 
geheel ter goeder trouw mee is gegaan met de 
trend van schaalvergroting heeft alleen kritiek 
geoogst, nooit een bedankje voor het vele werk 
dat hij heeft verricht”.

Boeren met lef
Op tafel ligt het nieuwste nummer van “de 
Boerderij”. Met een foto van mijn ex collega 
Klaas van Egmond. “Boeren met lef” staat er 
boven het artikel. Ook goed bedoeld natuurlijk. 
Maar deze boeren met lef voelen zich niet 
echt gewaardeerd. Confronterend voor mij als 
‘Haagse jongen’. Ook confronterend voor mij 
is, dat in de analyse van Harry de vier nota’s 
over de ruimtelijke ordening van ons land een 
prominente plaats innemen. In zijn visie is onder 
invloed van “mijn” nota’s het landbouw beleid in 
Nederland de laatste 40 jaar een verplaatsers 
en stoppers beleid geworden. Met een druk op 
schaalvergroting en productiviteitsontwikkeling, 
die door steeds minder boeren kan worden bij 
gebeend. “Normaal gesproken hangt vermogen 
af van de waarde van het product. Melk in 
dit geval”, zegt Harry. “Veel vermogen en het 

dominante verdienmodel in de agrarische sector 
is echter ontstaan in de waardeontwikkeling 
van de landbouwgrond door niet agrarische 
bestemming (woningbouw e.d.). Ongeveer 
de helft van het huidig aantal boeren heeft 
met deze uitbetaalde waarde te maken 
gehad”. De familie Bruins behoort duidelijk 
tot de andere helft. Zij hebben geen lol van 
het VINEX beleid gehad, maar wel de last. 
Hun pacht wordt gebaseerd op de huidige 
marktprijs van landbouwgrond, gebaseerd op de 
beleggingswaarde van de grond in plaats van op 
de waarde van de producten die van de grond af 
komen.

Verbinding maken met de buren
Harry zet zich niet af tegen de andere boeren 
en het anders boeren. Net als Jan Huijgen van 
de Eemlandhoeve maakt hij verbinding met zijn 
buren. Hij onderscheid fast en slow food boeren. 
De vragen van nu zijn: hoe zorgen we ervoor dat 
de technologisch gedreven, door de wereldmarkt 
gedreven grondstofl everanciers echt duurzaam 
worden. En: hoe zorgen we ervoor dat de waarde 
gedreven, voor de lokale en regionale markt 
vers en gezond voedsel producerende boeren nu 
en in de toekomst rendabel kunnen opereren. 
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‘Er komen veel mensen naar Erf1 om te halen en maar weinigen komen ook 
iets van waarde brengen.’
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We zijn het er over eens, dat voor het laatste 
de consumenten de bepalende stem zullen 
hebben. Rechtstreeks (facebook) contact tussen 
maatschappelijk verantwoorde ondernemers en 
maatschappelijk verantwoorde consumenten 
heeft de toekomst!

Boeren om de Bodem en de Burger te 
dienen
De familie Bruins is, ondanks de tegenslag, nog 
steeds gemotiveerd om hun droom te realiseren. 
Om op deze historische grond te Boeren om de 
Bodem en de Burger met mooie producten te 
dienen. De 3Bs niet langer als kinderen van de 
rekening, maar op de plek die hen toekomt! Bij 
familie Bruins staat de techniek en de chemie 
in dienst van het bezield boeren. Harry en Irene 
zien de boer als “boodschapper van groei en 
bloei en van dood en leven”. Zij spreken over 
de primaire sector als “apotheek van onze 
samenleving”: gezonde bodem en gezonde 
dieren als voorwaarde voor gezonde voeding 
voor gezonde burgers.  En naast voeding zien 
zij een taak voor bezielde boeren om bij te 
dragen aan schoon water, een schone lucht, een 
mooi landschap, recreatie en educatie. Daarom 
doen zij actief mee met de gebiedscoöperatie 

LANDSCHAPSBEHEER 2.0

Door	de	manier	waarop	stad	en	land	zich	de	afgelopen	jaren,	los	van	elkaar	
hebben ontwikkeld, heeft het landschap en de stad veranderd. Een industrieel 
productielandschap wordt ons buitengebied ook vaak genoemd. De opkomst 
van	de	circulaire	economie	maakt	dat	het	weer	noodzakelijk	wordt	om	te	
vervlechten wat we hebben gescheiden.  

Hoe	ziet	ons	erfgoed	van	de	toekomst	eruit?	

‘Veel vermogen en het dominante verdienmodel in de agrarische sector is ont-
staan in de waardeontwikkeling van de landbouwgrond door niet agrarische 
bestemming	(VINEX!).’

IJsseldelta. Daarom dromen Petra en Marije 
ervan de boerderij ook als zorgboerderij te 
kunnen ontwikkelen. En wie weet komt de 
jongste van de familie, die nu in Maastricht 
studeert aan de hogere hotelschool het familie 
bedrijf ook ooit versterken.

Wat zou ik kunnen doen?
De uitspraak van familie Bruins blijft op die 
vrijdag laat in de middag onderweg naar huis 
naklinken “er komen veel mensen naar Erf1 
om te halen en maar weinigen komen ook 
iets van waarde brengen”. In de auto heb ik 
zuivelproducten van Erf1, meegekregen uit dank 
voor mijn aandacht. Wat zou ik kunnen doen? 

Thuis in onze boerderij pak ik de tas met 
zuivelproducten van Erf1 uit.  Onze schoonzoon 
komt langs en zegt dat we vooral de boeren vla 
van Erf1 moeten proberen. Even later zitten wij 
samen met onze kinderen aan de keukentafel 
en zeggen wij in koor:  “Goh, Erf1 wat hebben 
jullie lekkere vla!” Lieve familie Bruins bedankt 
en zet ‘m op! 
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Tijdens de zomer bivakkeert Jos op zijn 
woonschip bij Langeholte aan de Overijsselse 
Vecht. In de winter heeft hij een ligplek in de 
stad Zwolle. Daarom spreken we nu af voor een 
gesprek in de stad. Jos van Leussen werkt al 
bijna twee jaar aan een plan om in de omgeving 
van Zwolle stadslandbouw van de grond te 
krijgen. Hij was voorheen projectontwikkelaar en 
vroeg zich af of er niet een zinvollere betekenis 
te geven is aan de vele hectares braakliggende 
bouwgrond in de stadsranden van Zwolle. Je 
kunt er, zoals nu vooral gebeurt, boeren mest uit 
laten rijden zolang er geen woningen gebouwd 
worden. Maar die grond is prima geschikt voor 
bioboeren die Zwolle voorzien van voedsel, 
dacht hij. 

Jos van Leussen is in Langeholte actief met 
een circulair-economisch initiatief om samen 
met boeren en grondeigenaren de Zwolse 
Stadslanderijen te realiseren. Het idee is om 
natuur en landbouw te integreren door de 
gronden op een duurzame biologische manier te 
exploiteren en te beheren en de producten af te 
zetten in de stad. Veel grond die is aangekocht 
voor woningbouw (die er waarschijnlijk nooit 
meer komt) wordt nu op basis van 1-jarige 

contracten verpacht aan boeren, die het land 
op de gangbare wijze bewerken en niet kunnen 
investeren in duurzame mogelijkheden. Het 
resultaat daarvan zien we nu in de vorm 
van vlak, kaal en monotoon grasland, dat 
eigenlijk alleen interessant is vanwege de 
mestboekhouding.  

Stadslandbouw met korte ketens in 
combinatie met landschapsbeheer
“Ik vind dat dat anders kan, met korte ketens 
naar de consument van biologische producten 
in de stad. Met een mix van veeteelt en 
verschillende soorten gewassen in rotatieteelt 
op een moderne manier. Dat levert een 
nieuw gemengd bedrijf én een geïntegreerd 
landschapssysteem op”, zegt Jos. Daar hoort bij 
het herstel van de kringloop tussen binnendijks 
land en buitendijks land. De uiterwaarden 
functioneren dan als leverancier van ruwvoer 
of voor het composteren van maaisel om 
rechtstreeks op de bedrijven te gebruiken. “Dat 
betekent dat als de boeren hier omschakelen 
naar meer duurzame bedrijfsvoering, dat ze 
ook meer met die compost werken om de 
bodembiologie te optimaliseren. Ook dat is 
een vorm van een korte keten. En het betekent 

door Peter Heerema

De Zwolse Stadslanderijen 
Het samenwerkingsverband van de Zwolse Landslanderijen van boeren, grondeigenaren, 
natuurorganisaties en verkopers uit de regio Zwolle wil vers, biologisch en betaalbaar voedsel 
gaan produceren en verkopen aan consumenten en horeca in Zwolle en daarmee laten zien dat 
duurzaam boeren zorgt voor meer biodiversiteit en een mooier en toegankelijker landschap in de 
stadsrand van Zwolle. 

De Zwolse Stadslanderijen is een initiatief van Jos van Leussen en wordt ondersteund door 
Bouwfonds Property Development/Trebbe, Rabobank IJsseldelta, Landschap Overijssel en 
biologische landbouwopleiding De Warmonderhof. 

JOS WIL BIOLOGISCH VOEDEN



PG 42 PG 43

in feite ook herstel van wat historisch ooit 
aanwezig was”. Vroeger zaten er namelijk in dit 
gebied al veel kleine boeren die aan Zwolle 
leverden. Biologische landbouw geeft dus 
de identiteit weer terug. Het is geen van de 
overheid opgelegde bescherming, maar een 
vorm van landschapsbeheer 2.0. Hij voorziet 
dat de stadsrand er ook aantrekkelijker door 
zal worden, waar wandelaars en fietsers 
welkom zijn, met een gastvrij informatie- en 
verkooppunt van Zwolse producten. 

“Door toegenomen druk op grond en ruimte in 
de stad, is er steeds meer vraag naar herkenbaar 
en lokaal geproduceerd voedsel en raken 
stad en platteland steeds meer met elkaar 
vervlochten”, denkt hij. “De kans is er nu om 
bedrijven om te turnen en bedrijfseconomisch 
weer een gezonde toekomst te geven”. Hij ziet 
het ook als vorm geven aan het erfgoed van de 
toekomst. “Je kan het ook zien als een moderne 
en dynamische vorm van ruilverkaveling 
of placemaking, waarbij elementen in het 
landschap ontstaan of opnieuw worden 
geïntroduceerd, die voor latere vormen van 
gebruik (zoals woonwerkcombinaties) als casco 
kunnen worden gebruikt. 

Dat past prima bij de schaal van Zwolle en de 
overgangsgebieden van stad en land hier in de 
regio”.

Het initiatief werkt met partners, producten 
en promotie
Inmiddels heeft Jos al een aantal partners aan 
zijn initiatief gebonden. Die zijn onder meer 
verleid vanwege de verbinding in het initiatief 
van Jos tussen duurzaam ondernemerschap, 
aandacht voor natuur en landschap en de 
maatschappelijke waarde. Relatief eenvormig 
grasland wordt onder andere omgeturnd in een 
meer kruidenrijk biologisch beheerd grasland. 
Ook worden stroken door partner Landschap 
Overijssel ingericht op de ontwikkeling van 
bloemrijk grasland en plas-drasstroken. 

Dat zal de toename van weidevogels, zoals de 
kievit, stimuleren. Aan de productiekant speelt 
de betere prijs voor producten. Van de zijde 
van de afnemers is de smaak en het imago van 
‘lokaal, puur, vers en lekker’ van belang. Dat 
geldt voor consumenten, horeca en retailers. De 
focus is nu gericht op de productie van voedsel. 
Het grasland zal beweid worden met een 
speciaal soort vee voor melk en vlees, waarbij 

‘Door toegenomen druk op grond en ruimte in de stad, is er steeds meer vraag 
naar herkenbaar en lokaal geproduceerd voedsel en raken stad en platteland 
steeds meer met elkaar vervlochten.’ 
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onderzocht wordt of het vlees van dit vee kan 
worden verkocht via een lokale biologische 
slager om vervolgens bij de Zwollenaar op het 
bord te belanden. Ook zal biologisch graan 
worden verbouwd voor varkensvoer en zal 
onderzocht worden of een deel van het graan 
bruikbaar is voor het ontwikkelen van een 
biologisch Zwols brood. 
Stadslandbouw kan straks bijdragen aan de 
zelfvoorzienende stad.

“Op termijn”, zegt Jos, “verwacht ik dat het 
initiatief zich vanzelf verbreedt naar duurzame 
energie (elektrisch transport), zorg (de keukens 
van ziekenhuis Isala) en recreatie (een struinpad 
buitendijks). Bovendien sluit het idee van de 
Stadslanderijen in zijn ogen nauw aan op de 
ontwikkeling van stedelijke regio’s in de 21e 
eeuw met meer autonomie en autarkie dan in de 
vorige eeuw. Hij voorziet in de toekomst één of 
meer ringen om Zwolle van voedselproductie in 
afwisselende landschappen met food hubs in de 
stadsrand als centrale inzamelplek. 

Met kleine elektrische voertuigen wordt 
vervolgens de distributie binnen de stad 
verzorgd. Uiteindelijk ontwikkelt zo’n systeem 
zich tot een combinatie van high tech urban 
farming in de stad, duurzame grondgebonden 
biologische landbouw rondom de stad en 
grootschalige productie voor de wereldmarkt 
op grotere afstand van de stad in daarvoor 
geschikte en aangewezen landbouwgebieden.  

De realisering komt steeds naderbij
In het voorjaar van 2016 besloot de 
gemeenteraad van Zwolle dat de locatie 
Dijlanden in de stadsrand (waarvan de gronden 
in eigendom zijn van de gemeente) de komende 
tien jaar niet nodig is voor woningbouw. Het 
voorstel van de Zwolse Stadslanderijen is 
begin dit jaar door de gemeente geadopteerd 
vanwege de meerwaarde voor stad, natuur, 
recreatie, educatie, zorg en onderwijs. 
De wethouder denkt dat Jos iets moois kan 
toevoegen aan de stad, waar veel Zwollenaren 
plezier van gaan hebben. Verdere uitwerking 

‘In	de	toekomst	zijn	er	om	Zwolle	heen	een	of	meer	ringen	voor	
voedselproductie in afwisselende landschappen met food hubs in de stadsrand 
als	centrale	inzamelplek.’	

van het plan zal onder andere plaatsvinden 
met bewoners van Langeholte en de Aalanden 
in de stadsrand van Zwolle en met Landschap 
Overijssel. Misschien is het binnenkort zo 
ver dat de Zwollenaren hun liefde voor de 
gevarieerde stadsrand van Zwolle ook via de 
maag kunnen beleven!  

Geraadpleegde bronnen:
Gesprek met Jos van Leussen, november 2016
Artikel over stadslanderijen op 11 januari 2017 op www.
NieuwsOverijssel.nl
Artikel op www.landschapoverijssel.nl
Artikel van Jordy Boschman van 3 maart 2016 op www.
deondernemer.nl

‘Misschien	is	het	binnenkort	zo	ver	dat	de	Zwollenaren	hun	liefde	voor	de	ge-
varieerde	stadsrand	van	Zwolle	ook	via	de	maag	kunnen	beleven!’		

. 
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illustratie door Ila van der Pouw

VERHALEN INBLAZEN 
Reflectie	is	belangrijk,	essentieel	wanneer	deze	verhalen	in-
geblazen	worden	in	de	systeemwereld	van	het	ministerie	van	
infrastructuur en milieu. Vanuit die reflectie ontstaan 
mogelijkheden	voor	het	eigen	handelen,	wordt	onbewuste	
kennis bewust en gaan we samen actief de manier van 
werken en denken veranderen. 

Wat	leveren	de	inzichten	van	dit	verhaal	op	voor	het	
dagelijkse	handelen	van	de	beleidsmedewerkers?	
Na	de	inzichten	van	de	praktijkhouders	volgen	de	inzichten	
van	Hans	Leeflang	(adviseur	ruimtelijke	activering	ministe-
rie	I&M)	na	zijn	(verhalen)vangst.	Dit	is	de	basis	van	de	input	
vanuit de verhalenvangers voor het actie-stimulerende 
Diner pensant.
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AGRARISCHE LANDMAKERS ZOEKEN NAAR 
NIEUWE WEGEN

Druk op schaalvergroting en productiviteitsontwikkeling
De overheid maakt de conventionele landbouwers vernietigers, door kunstmest, pesticiden en 
schaalvergroting te stimuleren. Het is vandaag makkelijker om iets te verkopen aan een Argentijn dan 
aan de buurman.
 
 Mijn vader, die geheel ter goeder trouw mee is gegaan met de trend van schaalvergroting heeft   
 alleen kritiek geoogst, nooit een bedankje voor het vele werk dat hij heeft verricht’. (Erf1)  
 ‘Door de wijziging van de landbouw regels ( fosfaatwetgeving vanwege mestproblematische    
 veeteelt) is bij opnieuw becijferen gebleken, dat de nieuwe “groenste stal” van Nederland en   
 het ideaal van een duurzaam gemengd bedrijf door combinatie met een biologische 
 akkerbouwer er op dit moment niet in zit’ (Erf1)

 ‘Het huidige landbouwsysteem dwingt hen eigenlijk steeds groter te worden. Vaak zitten ze    
 echt klem’ (Snoertseplak)

 ‘Hij verzet zich tegen de benadering van grond als glaswol. En met de boer als sluitpost van    
 een lange keten van partijen, die uiteindelijk gericht is op het zoveel mogelijk produceren van   
 grondstoffen voor zo weinig mogelijk geld. (Erf1)

 De agrarische hoofdfunctie’ en de oplopende pacht worden als wurgtouw ervaren’ (Erf1)

 ‘Veel grond die is aangekocht voor woningbouw (die er waarschijnlijk nooit meer komt) wordt   
 nu op basis van 1-jarige contracten verpacht aan boeren, die het land op de gangbare wijze 
 bewerken en niet kunnen investeren in duurzame mogelijkheden. Het resultaat daarvan zien   
 we nu in de vorm van vlak, kaal en monotoon grasland, dat eigenlijk alleen interessant is 
 vanwege de mestboekhouding.  Ik vind dat dat anders kan.’ (Jos wil Zwolle biologisch voeden)

Ontevreden met een conventionele manier van werken Ontbreekt er nu
In het onderwijs is er nog nauwelijks aandacht voor. En de overheid begrijpt het nog helemaal niet. 
Wethouders zijn wél enthousiast*, maar ambtenaren houden alles tegen, die maken verandering (al is 
het iets kleins) moeilijk. 

 ‘De gedeputeerde heeft al een varken gekocht, en pas nog kreeg ik een uitnodiging voor het 
 ZLTO-Ontbijt. Het is handig om die ingangen te hebben” vertelt Jon. ”Maar op praktisch-ambtelijk niveau  
 is het soms nog wat lastiger’. (Snoertseplak)
 
 ‘Ook het gemeentelijk bestemmingsplan heeft niet genoeg kleuren op de legenda om onze    
 voorgenomen variatie onder te brengen.’

 ‘Er wordt veel gehaald, ook door overheden, maar weinig gebracht’. (Erf1)

 ‘Zij mist ook de steun vanuit de samenleving’ (vader te goeder trouw met schaalvergroting is meegegaan,  
 (Erf1). ‘Boeren met lef’ staat er boven het artikel. Ook goed bedoeld natuurlijk. Maar deze boeren met lef  
 voelen zich niet echt gewaardeerd’(Erf1).

Zoeken	de	randjes	op	van	de	wet,	of	gaan	er	overheen	
 
 ‘Hack de regels!’ (Snoertseplak)

 ‘Als we blijven kijken of het past binnen de huidige wet en regelgeving of binnen de bestaande   
 kaders is dat te beperkend.’ (voedselbos)
 
 De ‘dialoog in projecten tussen overheid en ondernemingen kan veel productiever’ (voedselbos)
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Samenwerken en Nieuwe benaderingen ontwikkelen 
Onderscheiden van natuurinclusief landbouw en landbouwinclusief natuur
Missen nog een beetje de voorbeelden. Zoeken naar voorbeelden: onderzoekend

 ‘Heel handig, luisteren naar die boerenslimme buren’ (Snoertseplak)

 We willen een ideeënfabriek zijn voor een duurzame, circulaire en gemengde productie, 
 met respect voor mens, dier en milieu. ‘lucratief netwerk’ (Snoertseplak)

 ‘Een constante feed back loop om doorlopend te leren van ecosystemen is cruciaal.’ 
 (voedselbos)

 ‘Een onderzoekscentrum van waaruit voedselbosprojecten met overwogen risico kunnen 
 functioneren is noodzaak’ (voedselbos)

 Bij familie Bruins staat de techniek en de chemie in dienst van het bezield boeren. (erf1) ‘En wie weet  
 komt de jongste van de familie, die nu in Maastricht studeert aan de hogere hotel school het familie   
 bedrijf ook ooit versterken.

 ‘Ook worden stroken door partner Landschap Overijssel ingericht op de ontwikkeling van    
 bloemrijk grasland en plas-drasstroken. Dat zal de toename van weidevogels, zoals de kievit,    
 stimuleren.’ (Jos wil Zwolle biologisch voeden)

 ‘Circulair-economisch initiatief om samen met boeren en grond-eigenaren de Zwolse 
 Stadslanderijen te realiseren’(Jos wil Zwolle biologisch voeden)

 ‘Korte ketens naar de consument van biologische producten in de stad. Met een mix van veeteelt en   
 verschillende soorten gewassen in rotatieteelt op een moderne manier. Dat levert een nieuw gemengd  
 bedrijf én een geïntegreerd landschapssysteem op’.  (Jos wil Zwolle biologisch voeden)

 ‘Op termijn”, zegt Jos, “verwacht ik dat het initiatief zich vanzelf verbreedt naar     
 duurzame energie (elektrisch transport), zorg (de keukens van ziekenhuis Isala) en     
 recreatie (een struinpad buitendijks)’ (Jos wil Zwolle biologisch voeden)

 ‘Hij voorziet in de toekomst één of meer ringen om Zwolle van voedselproductie in     
 afwisselende landschappen met food hubs in de stadsrand als centrale inzamelplek’

 Uiteindelijk ontwikkelt zo’n systeem zich tot een combinatie van high tech urban    
 farming in de stad, duurzame grondgebonden biologische landbouw rondom de stad   
 en grootschalige productie voor de wereldmarkt op grotere afstand van de stad in  
 daarvoor geschikte en aangewezen landbouwgebieden.  (Jos wil Zwolle biologisch    
 voeden)

Gaan uit van mensen, die spelen ook een rol in de natuur
Valt op dat de milieubeweging vaak nog te top-down denkt, in plaats van gebaseerd op 
mensen. 

 Alles begint bij willen luisteren, en je hoeft het niet 100% eens te worden. We horen   
 regelmatig dat onze aanpak het onderlinge vertrouwen heeft versterkt, dat er bij 
 uitbreidingsplannen samen naar oplossingen wordt gezocht en bezwaarschriften achterwege  
 blijven’.
 
 Rechtstreeks (facebook) contact tussen maatschappelijk verantwoorde ondernemers en   
 maatschappelijk verantwoorde consumenten heeft de toekomst! (Erf1)
 
 ‘herstel van wat historisch ooit aanwezig was-‘ Biologische landbouw geeft dus de identiteit   
 weer terug. Vroeger zaten er namelijk in dit gebied al veel kleine boeren die aan Zwolle  
 leverden. Het is geen van de overheid opgelegde bescherming, maar een vorm van 
 landschapsbeheer 2.0.’ (Jos wil Zwolle biologisch voeden)

 ‘Verdere uitwerking van het plan zal onder andere plaatsvinden met bewoners van Lange 
 holte en de Aalanden in de stadsrand van Zwolle en met Landschap Overijssel.’ (Jos wil
 Zwolle biologisch voeden)
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Oplossingen	moeten	commercieel	haalbaar	zijn

 ‘Dromen landen en cashflow genereren’  (Snoertseplak) Business is iets goeds. Maar als je het belang van  
 anderen vergeet, en van de gemeenschappelijke hulpbronnen, dan is het niet sjiek. 

 ‘Er is op dit moment in Nederland nog geen voedselbos initiatief dat economisch rendabel functioneert’ 
  ‘geworsteld met de vraag of de investering terugverdiend kan worden’ (voedselbos)

 ‘van de provincie Overijssel en ook van netwerken van gelijkgerichte boeren voelen zij veel morele   
 steun, maar daarmee wordt het verdienmodel niet beter’. (Erf1)

 ‘Een duurzaam gemengd bedrijf door combinatie met een biologische akkerbouwer zit er op dit moment  
 niet in. Financieel gezien onverantwoord’ 
 ‘De kans is er nu om bedrijven om te turnen en bedrijfseconomisch weer een gezonde toekomst te   
 geven”. Hij ziet het ook als vorm geven aan het erfgoed van de toekomst. “Je kan het ook zien als een   
 moderne en dynamische vorm van ruilverkaveling of placemaking, waarbij elementen in het landschap
 ontstaan of opnieuw worden geïntroduceerd, die voor latere vormen van gebruik 
 (zoals woonwerkcombinaties) als casco kunnen worden gebruikt’(Jos wil Zwolle biologisch voeden)

 ‘Maar goed. Ik moet accepteren dat ik niet naar waarden en inbreng betaald word.’ (voedselbos)

Geloof	in	een	kleine	overzichtelijke	overheid
 ‘Gemeente Utrecht: Ze hoeven niet alles tot in detail te begrijpen. Dat betekent dat de juiste mensen met  
 de juiste houding bij de juiste vergaderingen zitten om samen te onderzoeken’ (voedselbos)

 De verschillende overheidsdomeinen, die gezamenlijk het project steunen door erom heen te gaan staan.  
 (voedselbos)
 
 ‘Heel belangrijk was daarom de externe procesbegeleiding geweest die we via onze contacten met de  
 provincie konden regelen’ (Snoertseplak)

 ‘Het voorstel van de Zwolse Stadslanderijen is begin dit jaar door de gemeente geadopteerd vanwege de 
 meerwaarde voor stad, natuur, recreatie, educatie, zorg en onderwijs. De wethouder* denkt dat Jos iets  
 moois kan toevoegen aan de stad, waar veel Zwollenaren plezier van gaan hebben.’ 
 * (net de mazzel met) bevlogen wethouders kunnen een cruciale rol spelen
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‘Er	is	zoveel	kennis	bij	de	mensen	die	in	de	praktijk	werken’		
door Hans Leeflang

Ik ben onder de indruk van deze gepassioneerde doorzetters. Ook van hun kennis en kennissen. 
Opnieuw ervaar ik hoeveel kennis er is bij mensen die in de praktijk werken. Tijdens het gesprek 
met de familie Bruns valt niet alleen de naam van Klaas van Egmond, maar ook voor mij bekende 
namen als Jan Douwe van der Ploeg, FransJan de Waard van Eetbaar Landschap, Joe Salatin, Jan 
Huijgen van de Eemlandhoeve, Lennart  Duijvesteijn van Roggebotstaete, Joris Lohman van Youth 
Food Movement, Gerard van Santen van de gebiedscoöperatie O-gen, Monique Cuisenier van de 
gemeente Kampen. Nederland is klein en knap.

Hans Leeflang denkt aan vier punten waar Den Haag wellicht een bijdrage in kan leveren: (1) de 
pachtwet, (2) gezondheid en omgevingsbeleid, (3) gebiedspecifiek doorontwikkelen van fast en slow 
boeren en (4) proeftuinenbeleid. 

1	 het	grondbeleid	en	in	het	bijzonder	de	pachtwet	opnieuw	bezien
Staan de regels in die wet in dienst van de duurzame samenleving, die we zeggen na te streven? Het 
rijk moet er immers in de eerste plaats voor zorgen dat de wissels de goede kant uit staan. 
In het verlengde is wellicht een gesprek met de verpachter in kwestie, de gemeente Kampen nuttig. 
Kijken of er mogelijkheden zijn.

2	 het	duo	gezondheidszorg	en	de	zorg	voor	de	leefomgeving
Er is zoveel winst te halen uit die combinatie. Gezonde bodem en gezond voedsel als basis voor een 
gezonde samenleving. Daar moeten partijen in beide werelden, van zorgverzekeraars tot gebied-
sontwikkelaars toch meer waarde in zien?

3	 het	onderscheid	fast	en	slow	boeren
Het werpt mij terug naar de koersbepaling landelijk gebied uit de VINEX. Wat zou het prachtig zijn om 
in de Nationale Omgevingsvisie opnieuw te zien of via de watersysteembenadering en de natuurlijk 
kapitaalbenadering en gelet op de landschappen in onze delta gebiedsspecifieke perspectieven kun-
nen worden geschetst, die de verduurzaming van fast  farming  en een verbeterd rendement voor slow 
farming kunnen dienen.

4	 bij	EZ	en	I	en	M	een	selectie	van	dergelijke	vernieuwende	praktijken	in	de	
experimenteer-, innovatie- of proeftuinregelingen meenemen
Ik wil onderzoeken welke in het kader van de topsector agro&food en van de nieuwe Omgevingswet 
beschikbaar zijn en hoe we deze praktijken hier van kunnen laten profiteren.

WAT KUNNEN WIJ DOEN, ALS RIJKSOVERHEID?
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AAN TAFEL
Verhalen ophalen en ‘inblazen’ helpt om de praktijk van vandaag en het beleid voor morgen met elkaar 
te verbinden. We willen nieuwe kiemen van extra zuurstof voorzien, zodat zij lichtende voorbeelden 
zijn van het Nederland van Morgen. Het gaat om het effectief ruimte geven aan hun energie en am-
bities. Welke wissels moeten dan echt om zodat praktijkurgentie en beleidsvraagstukken gekoppeld 
raken? 

Wij willen de vaart uit de verhalen gebruiken om snelheid te creëren voor daadwerkelijke oplossingen. 
De bal aan de voet houden en schieten op doel. Welke werkvorm we ook kiezen, we houden elkaar 
scherp op die uitkomst.
We denken dat we deze ‘wisselwerking’ het best op gang kunnen krijgen door tafels van betrokken 
actoren en instanties te organiseren en telkens de juiste tafelschikking te kiezen. Wat ons betreft gaat 
het dan om een uitdagende mix van diverse netwerken, om mensen met mandaat, met praktijkkennis 
of thematische expertise. 
Zo brengen we mensen op persoonlijke titel in een informele setting bij elkaar. Op meerdere manieren 
worden ze ‘gevoed’ en brengen we samen verbindingen tot stand. We openen deuren die via de formele 
wegen hoogstens op de kierstand raken. 

Voor het ‘diner parlant’ over voedsel en leefomgeving denken we aan de volgende groepen:
• Praktijkmensen, onder andere uit onze verhalen
• Beleidsmensen van ministeries EZ, I&M en van paar actieve provincies
• Experts (zoals Peter Smeets / WUR of Dick Veerman / Foodlog.nl)
• Meedenkers uit op ruimte gerichte netwerken (zoals Jannemarie de Jonge / WijmakenNL)
• De verhalenvangers

We zorgen ervoor dat het niet bij denken en praten zal blijven: al ruim voor het kaasplankje zullen wat 
ons betreft de eerste concrete acties en vervolgafspraken zijn vastgelegd. Desnoods op het tafelkleed.
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Well, maybe it started that way. As a dream, but doesn’t 
everything? Those buildings. These lights. This whole city. 
Somebody had to dream about it first. 
            Roald Dahl 

Met dank aan de inspirerende mensen die we spraken... 
Verhalenvangers 2017


