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De vergunningen zijn verleend. Nu 
nog de gang naar de Raad van 
State en dan kan er gebouwd 
worden. Althans, dat is de over-
tuiging van de initiatiefnemers van 
het Windpark Noordoostpolder. „Ik 
geloof niet dat er nu nog iets de 
realisatie in de weg staat”, ver-
woordt teler Jan Bastiaanssen de 
heersende opinie. 

INWONERS van Urk en gemeente 
Lemsterland willen geen wind-

park voor de deur, zeker niet het 
grootste windpark van Nederland. 
‘Geen ijzeren gordijn rondom Urk’, 
klinkt het. De tegenstand is fel, er-
varen de Flevolandse boeren. Maar 
het protest, dat in 2008 na landelij-
ke berichtgeving over de plannen in 
volle hevigheid toenam, heeft niet 
kunnen voorkomen dat de Flevo-
landse boeren de vergunningen 
toch binnen hebben. Het windpark 
komt er, is de stellige overtuiging 
van de betrokken boeren. 

Het enige wat de realisatie nu nog 
kan tegengaan is een negatief oor-
deel van de Raad van State. Als die 
besluit dat de overheid fout heeft 
gehandeld met het verstrekken van 
de vergunningen, is het plan alsnog 
van de baan. 

Volgens Janneke Wijnia, voorzit-
ter van de Koepel Windenergie 
Noordoostpolder en belangenbe-
hartiger namens de ruim 100 boe-
ren, is die kans klein. „In het hele 
proces hielden we er rekening mee 
dat we uiteindelijk bij de Raad van 
State zouden kunnen komen. We 
hebben dus alles goed gedocumen-
teerd en onderbouwd met onder-
zoeken en dergelijke.”

86 windmolens
Windpark Noordoostpolder behelst 
in totaal 86 windmolens, die jaar-
lijks 1,4 miljard kWh moeten kun-
nen opleveren. Dat is genoeg voor 
400.000 huishoudens. De drie deel-
projecten langs de Zuidermeerdijk, 

Westermeerdijk en Noordermeer-
dijk omvatten in totaal 38 windmo-
lens, die op het land aan de binnen-
kant van de dijk worden gebouwd. 

Tevens komen in het IJsselmeer 
langs de Westermeerdijk twee rijen 
windmolens en langs de vaargeul 
bij de Noordermeerdijk één rij. De 
eerste boeren zijn al vanaf 1994 be-
zig met de plannen. Dat de voorbe-
reidingen zo lang zouden duren, 
had niemand verwacht. „Maar dat 
hoort erbij. Het is een investering 
voor de lange termijn”, vindt akker-
bouwer Bastiaanssen. 

In al die jaren is veel geïnvesteerd 
door de ruim 100 deelnemers. Ze-
ker in de laatste fase, waarin vol gas 

is gegeven en een paar man zich 
fulltime richtten op het windmolen-
park, zoals Bastiaanssen. In die tijd 
was het soms lastig alle neuzen de-
zelfde kant op te houden. „Zeker als 
je een paar slechte akkerbouwjaren 
hebt gehad en je moet voor dit pro-
ject opnieuw geld op tafel leggen, 
levert dat spanningen op”, zegt ak-
kerbouwer Tjitte de Groot. 

Niet slapend rijk
Tot nu is er alleen maar geld inge-
gaan en heeft het nog niets opgele-
verd. Daarin moet in 2014 verande-
ring komen, het jaar waarin de mo-
lens volgens de boeren moeten 
draaien. Of er dan een draaiende 
goudmijn verrijst? Volgens de te-
genstanders verdienen de boeren 
straks grof geld met het vele subsi-
diegeld. Maar niet volgens de boe-
ren. „Je hoopt op een leuke bijver-
dienste, maar je wordt niet slapend 
rijk. Je moet het verdienen met 
boer zijn”, vindt Bastiaanssen. De 
Groot zegt dat de tegenstanders be-
wust een verkeerde voorstelling 
van zaken geven om de publieke 
opinie te beïnvloeden. 

Wat de molens uiteindelijk moe-
ten opleveren, daarover wil geen 
van de betrokkenen voorspellingen 

Windpark mag bijna draaien

doen. „Daarvoor zijn we te afhanke-
lijk van factoren waarop we geen 
grip hebben”, legt Wijnia uit. Eén 
factor is de hoeveelheid wind. Vol-
gens de onderzoeken is de gekozen 
locatie bij uitstek geschikt voor een 
windpark, maar dat levert geen ga-
ranties op. Een andere factor is ren-
te. Om het project te financieren 
moet veel geld geleend worden. De 
rente is stijgende. Hoe is de rente-
stand in augustus, als de Raad van 
State groen licht geeft? Als de rente 
te hoog staat, wordt het lastig een 
gunstig rendement te behalen. 

Iedereen mag meeprofiteren
Als de Raad van State akkoord 
geeft, hopen de boeren van de Koe-
pel participanten te vinden die be-
reid zijn te investeren in het park. 
Hoe dit exact ingevuld gaat wor-
den, is de vraag. Ook het moment is 
nog onduidelijk. „Dit kan voor en 
na de bouw”, zegt De Groot. 

De belangstelling van vooral an-
dere boeren uit de polder is groot. 
„Om de haverklap vragen ze wan-
neer ze mee mogen doen”, zegt 
Bastiaanssen. Niet alleen boeren 
zijn welkom. Iedereen mag straks 
meeprofiteren. Ook inwoners van 
Urk en Lemsterland. 

Het grote windpark in de Noordoostpolder komt er, is de overtuiging van de betrokken boeren. Als de Raad van State 
geen bezwaar heeft tegen de gevolgde procedure, kan er vanaf augustus worden begonnen met de bouw.

Flevolandse boeren hebben vergunningen binnen

Gelders akkoord 
stikstofreductie
Tot op het laatste moment was 
het onzeker, maar uiteindelijk 
heeft ook de Nederlandse Melk-
veehouders Vakbond (NMV) een 
handtekening gezet onder het 
Gelders stikstofconvenant. De 
provincie, de Gelderse Milieufe-
deratie, LTO Noord, NMV, NVV, 
Natuurmonumenten, Geldersch 
Landschap, De Hoge Veluwe en 
Kroondomein Het Loo hebben dat 
ook gedaan. Bedrijven die bij uit-
breiding te veel stikstof uit mest 
op de natuur deponeren, moeten 
reductiemaatregelen nemen. 
Over de specifieke eisen komt 
binnenkort meer duidelijkheid.

Huiskavels vergroot 
door kavelruil
‘Kavelruil golfbaan’ in Winters-
wijk-Oost is sinds begin januari 
officieel. Naast landbouwstruc-
tuurverbetering worden met deze 
verkaveling natuur- en waterber-
gingsdoelen gerealiseerd. Met de 
kavelruil hebben in totaal 18 
deelnemers bijna 41 hectare 
grond geruild, waarbij de opper-
vlakte van de huiskavels met 2,5 
hectare is toegenomen en het 
aantal veldkavels met vier is ver-
minderd.

Boer gezocht voor 
herstel landschap
De gemeenten Staphorst en Mep-
pel willen het landschap van de 
stadsrandzone Meppel-Reestdal 
in oude luister herstellen. Het 
project biedt mogelijkheden voor 
boeren en bewoners om bijvoor-
beeld erven meer streekeigen te 
maken, landschapselementen te 
herstellen en poelen, bomen en 
andere elementen aan te bren-
gen. Boeren en grondeigenaren 
in de stadsrandzone kunnen zich 
tot medio maart opgeven voor 
deelname aan dit project.
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Terwijl haar man Evert-Jan buiten met 
de bladblazer in de weer is, ruimt Hen-
drika Veurink (66) de tafel af. Haar gas-
ten in de bed & breakfast hebben net hun 
ontbijt gehad en zijn weer aan het werk. 
„Beursbezoekers”, verklaart Hendrika. In 
de evenementenhal in het nabijgelegen 
Hardenberg zijn nogal eens beurzen en 
dat levert de familie geregeld gasten op. 

Ook al behoren de Veurinks tot de cate-
gorie 65-plussers, van stilzitten houden 
ze niet. Het melkvee verdween acht jaar 
geleden, maar verder draait de boerderij 
nog volop. Met 35 stuks vleesvee, een 
gastenverblijf voor 20 gasten, een mini-
camping en boerengolf is er altijd werk. 
Vooral in het zomerseizoen pikt de fami-
lie een graantje mee van de vele bezoe-
kers van het gebied. FO
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Start opleiding voor 
wijnboeren
De Achterhoek krijgt een oplei-
ding wijnbouw, verzorgd door de 
middelbare beroepsscholen AOC 
Oost en Graafschap College. In 
het kader van multifunctionele 
landbouw is de wijnbouw de eer-
ste in een rij opleidingen. De op-
leiding is niet bedoeld om te le-
ren hoe wijn gemaakt wordt, 
maar hoe ondernemers deze 
naast hun bestaande bedrijf kun-
nen vermarkten.

Keereweer weg uit 
provinciale politiek
Harry Keereweer (PvdA) vertrekt 
na twee jaar lidmaatschap van 
Provinciale Staten en acht jaar als 
gedeputeerde uit de provinciale 
politiek in Gelderland. Als gede-
puteerde Landelijk Gebied, Water 
en Aandeelhouderschappen is 
Keereweer verantwoordelijk ge-
weest voor de uitvoering van om-
vangrijke programma’s, zoals Vi-
taal Gelderland, Veluwe 2010 en 
Ruimte voor de River.

Fietsroutenetwerk 
in Noord-Flevoland
Noordelijk-Flevoland krijgt een 
knooppuntenroute voor fietsers. 
Het initiatief hiervoor komt van 
een groep recreatieondernemers, 
onder wie verbrede agrariërs. Het 
knooppuntensysteem is in veel 
gebieden in Nederland al inge-
burgerd, maar in Flevoland nog 
niet optimaal. De routes worden 
aangelegd langs al bestaande 
fietsroutes en buitenwegen. Het 
nieuwe netwerk sluit aan op al 
bestaande knooppuntenroutes in 
Noordwest-Overijssel en Zuid-
west-Friesland. Voor dit deel van 
de provincie Flevoland is de ver-
wachting dat de knooppunten-
route een economische impuls 
geeft. Het netwerk moet in de 
lente klaar zijn.

Natuurbeheerplan 
voor Arkemheen
Gelderland heeft een natuurbe-
heerplan voor het Natura 2000-
gebied Arkemheen vastgesteld, 
het gebied tussen Nijkerk en Put-
ten. Het is het eerste natuurbe-
heerplan dat in Gelderland is 
vastgesteld. Arkemheen is één 
van de 19 Natura 2000-gebieden 
in Gelderland. Het beheerplan 
heeft geen ingrijpende gevolgen 
voor de bedrijvigheid rondom 
het natuurgebied. Het plan heeft 
nog instemming nodig van 
staatssecretaris Henk Bleker van 
Landbouw.

DIVERSEN
● Swifterbant: 3 en 17 mrt., cursus ‘Van 
inspiratie naar realisatie’, voor agrarische 
en plattelandstoeristische ondernemers 
in Flevoland die nevenactiviteit willen 
beginnen of uit breiden. Shortgolf, 19.00 
uur. Info: www.nortflevoland.nl.
● Babberich: 15 mrt., seminar ‘Platte-
landsrecreatie: arrangementen ontwik-
kelen’. Organisator is stichting Bevorde-

ring Streekproducten De Liemers. Locatie: 
’t Centrum Reijmer, Dorpsstraat 78. 
Kosten: €15. Info: Willem Franck, 0316-
344950 of liemersaantafel@gmail.com.
● Twello: 19 mrt., reünie AOC Oost. Voor 
leerlingen die voor 2007 van school zijn 
gegaan en op het vmbo-mbo Groen (voor-
heen Agron en Gemeentelijke las) een op-
leiding hebben gevolgd. Vanaf 19.30 uur. 
Aanmelden via twello@aoc-oost.nl o.v.v. 
reünie, aantal personen en adres. Kosten: 
€10 p.p. Locatie: AOC-Oost, IJsbaanweg 8. 

AKKERBOUW
● Emmeloord: 9 mrt., themadag Peen, Or-
ganisatie Landbouwbeurs Noord en Cen-
traal Nederland. Locatie: ’t Voorhuys. Meer 
info: www.landbouwbeurs.com

VARKENSHOUDERIJ
● Dalfsen: informatiebijeenkomsten in de 
varkensshowroom van FarmFocus, Scha-
pendrift 7a. 23 feb.: ‘Goede beerkeuze is 
maatwerk’ (Preferent KI). 2 mrt.: demon-
stratie bedrijfsontwikkeling. 9 mrt.: ‘Erva-

ringen met bouwprojecten van start tot fi-
nish’ (Pigtek). 16 mrt., ‘Dak- en plaatmate-
rialen, isolatie en kunststof stalinrichting’ 
(Bouwimpex). 23 mrt., ‘Beter resultaat 
door frisser klimaat (Inter Continental). 
Aanmelden: www.farmfocus.nl.

VEEHOUDERIJ
● Aalten: 2 mrt., Koei’n kiek’n kruisingbe-
drijven, Fleckvieh-bijeenkomst. Van 13 tot 

16 uur. Organisator is Fleckvieh Mun-
chen-Grub. Locatie: boerderij van Hans 
en Astrid Wensink, Dinxperlosestraat 
131. Website: www.fleckviehkoeien.nl.
● Rijssen: 5 mrt., Champions League vee-
beoordelen Overijssel van fokstudieclub 
Wierden. In manege Achter ’n bos aan de 
Leijenweerdsdijk 11. Opgave voor 25 feb. 
Per e-mail: j.slooyer@kpnplanet.nl. 
● Rhenen: 19 mrt., paasveetentoonstel-
ling, 77ste editie van keuring van diverse 
vleesveerassen. Van 9 tot 15 uur. Locatie: 
manege Blauwendraad, Blauwendraad 3. 
Contact: jbhenken@planet.nl.
● Heelweg/Varsseveld: 17 t/m 20 mrt., 
Fleckvieh-reis naar Beieren, kosten €300, 
aanmelden kan via Stefan Beunk 06-51 
49 00 52. Info: www.fleckviehkoeien.nl. 
Vertrek: de Radstake, Twenteroute 8.
● Lochem: 26 mrt., winterfokveeshow, 
aanvang 9.45 uur. Naast individuele keu-
ring is er competitie voor de beste fokstu-
dieclubgroep. Locatie: manege De Luchte 
Lochem, Koedijk 76. Info: Bert Gotink, 
tel.: (0575) 43 13 39.

Op 19 maart is de 77ste editie van de 
Paasveetentoonsteling in Rhenen. 

Op 9 maart is voor akkerbouwers de 
themadag Peen in Emmeloord. 
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In buurtschap Rheeze, tussen Hardenberg en Ommen, is het 
een rustige dag. Halverwege februari dienen grote druktes 
zich niet aan, zo wijst een onaangekondigd bezoek uit.

Rheeze

Tafel van de gasten 
afruimen

SCHOONMAKEN VAN DE HOKKEN
Gerwin Hutten (34) heeft een melkvee-
bedrijf met 70 koeien. Drie dagen in de 
week werkt hij als zzp’er in de bouw. „Als 
timmerman”, legt hij uit. Op die dagen 
staat hij om half vijf naast zijn bed. Van-
daag ging de wekker pas om half zes. Na 
het melken is hij de hokken gaan schoon-
maken. Als dat klaar is, wacht er nog 
werk in huis. Er is een kleine op komst, 
dus moet hij het nodige verbouwen. Te-
gen half vijf haalt Hutten het voer, daar-
na eet hij zelf en volgt het melken. „Een 
dag heeft altijd te weinig uren”, vindt hij.

ONDERHOUD AAN DE BEMESTER
De Vredo-zodenbemester is in het najaar 
afgespoten voordat hij de schuur in ging. 
Onderhoud komt later wel, dacht Henri 
Hutten (44). En dat is dus nu. Een dag 
eerder is hij begonnen met het demonte-
ren van de bemester; schijven vervangen 
en messen slijpen. Met een slijptol is hij 
in de verdelermolen in de weer. „Boeren-
werk”, vindt hij. Als het te technisch 
wordt, schakelt hij het mechanisatiebe-
drijf in, maar voor deze klus steekt hij 
zelf de handen uit de mouwen. Hutten 
melkt samen met broer Bert 110 koeien.

VOER UIT DE KUIL HALEN
De radio staat afgestemd op een geheime 
zender uit de buurt. Het Nederlandstali-
ge levenslied van een onbekende piraat 
schalt over het erf als Jan Zagers (63) 
met de trekker bij de kuil rijdt. Gisteren 
heeft hij het zand eraf gehaald, vandaag 
rijdt hij het voer de stal in. „Daar ben ik 
de rest van de dag nog wel mee bezig”, 
zegt hij. Geboren en getogen Rheezenaar 
Zagers melkt samen met zijn vrouw en 
zoon Gerco 80 koeien. Gerco is vandaag 
elders aan het werk. „Dat doet hij een 
paar dagen per week”, legt Zagers uit.
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Jan Ovinge

Tel. 0320 262 643
M.   0613 217 858
info@agro-eni.nl  www.agro-eni.nl

Investeren in landbouwgrond
Roemenië
GEZAMENLIJK INVESTEREN IN LANDBOUWGROND 
met “Kamphorst Agrofonds BV”:
 braakliggende grond wordt productief
 geen exploitatierisico
 goede waardegroei mogelijkheden
 looptijd 5 jaar
 uitvoering door Sebastian Kamphorst

Brazilië
Mede-investeerders landbouwgrond gezocht voor:
 melkveebedrijf
 akkerbouwbedrijf

Bedrijven in Canada, Duitsland, Zweden, USA en Brazilië: zie website.

De prospectus Agrofonds en nadere
informatie is beschikbaar bij:

advertentie

Al eind jaren zeventig pionierde 
Hans Kluijt met de teelt van 
druiven voor wijnbouw. Eerst nog 
op het land van zijn vader, vanaf 
1988 op zijn eigen grond. Iedereen 
verklaarde hem voor gek, maar 
ruim 35 jaar later heeft hij zijn 
gelijk wel bewezen. Datzelfde 
denkt hij te kunnen met de teelt 
van pawpaw.

HET aantal wijngaarden in Ne-
derland is zo gegroeid, dat de 

originaliteit er wel vanaf is. Het is 
tijd voor wat anders, vindt Kluijt. 
Niet dat hij de druiven vaarwel 
zegt, maar ze nemen een steeds be-
scheidener plek in op zijn land. Zijn 
aandacht gaat nu uit naar andere 
nog relatief onbekende vruchten, 
zoals de persimoen, granaatappel, 
kaki en vooral de pawpaw. 

Nu heeft hij 40 pawpawplanten op 
zijn land, binnen een paar weken 
wordt dat aantal verdubbeld. 
„Daarmee zijn we de eerste grote 

pawpawgaard in Nederland en de 
tweede in Europa”, klinkt het trots. 
Op termijn zet hij 1 hectare in voor 
de teelt van de plant. Volgens hem 
heeft de van oorsprong Noord-Ame-
rikaanse vrucht een grote toekomst. 

De geschiedenis van de pawpaw 
ligt in Noord-Amerika. Indianen 
aten de vrucht evenals de eerste Eu-
ropese pioniers. De vrucht wordt er 
nu ook nog gegeten, al is het niet in 
grote aantallen. 

Kluijt kwam ermee in aanraking 
via zijn Amerikaanse vrouw, die de 
pawpaw als kind al voorgeschoteld 
kreeg. Twaalf jaar geleden zaaide 
hij de eerste planten op Nijverdalse 
bodem. De eerste resultaten zijn 
veelbelovend, zegt Kluijt. „De plant 
doet het goed hier.” 

De vrucht is lekker, vindt hij. Een 
tropische cocktail. Hij smaakt man-
go-banaanachtig met, afhankelijk 
van de soort, een vleugje aardbei of 
vanille. Kluijt: „Ideaal voor het ma-
ken van jam, sauzen of ijs.” Paw-

paw bevat veel vitamine A en C en 
mineralen. Daarnaast worden de 
zaden gebruikt als natuurlijke in-
secticide. De bast zou een gunstige 
werking hebben in de strijd tegen 
kanker. „Daar wordt volop onder-
zoek naar gedaan”, beweert Kluijt. 

Een pawpawteler moet over een 
lange adem beschikken. De zaailin-
gen beginnen na zes jaar te dragen, 
na acht jaar geeft de boom in oogst-
tijd circa tien vruchten. Na 15 jaar 
is dat in vier weken tijd 2 tot 3 kilo 
wekelijks. „Het heeft tijd nodig”, er-
kent Kluijt. „Net als bij wijn. Wijnen 
worden beter naarmate de planten 
op leeftijd zijn. Pawpaw is een apar-
te fruitsoort en moet verder onder-
zocht worden, vooral om sneller 
een hogere productie te krijgen.” 

Het vermarkten gebeurt in begin-
sel vanuit huis. Kluijt denkt dat de 
vrucht potentie genoeg heeft voor 
het supermarktschap. Enig nadeel 
is dat de vrucht na de pluk maar 
drie weken bewaarbaar is.

Wijnpionier zet nu in op pawpaw

Naam: Hans Kluijt (52). Plaats: Nijverdal-Hulsen. Bedrijf: zorgkwekerij Coun-
try Winery, wijngaard en daarnaast kwekerij van veel ongebruikelijke vruch-
ten, noten e.d. Tevens is Kluijt importeur van Birdgard, een vogelverschrik-
systeem met vogelgeluiden.
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Het grote attractiepark Slagharen 
zocht de samenwerking met het 
kleine Vechtdalhoeve. Het park 
was op zoek naar leuke alterna-
tieven voor zijn gasten en kwam 
bij het boerenbedrijf van René en 
Simone Jansen uit. Vanaf komend 
seizoen wordt een gezamenlijk 
arrangement aangeboden.

ATTRACTIEPARK Slagharen 
trekt jaarlijks vele duizenden 

gasten, voor één of meerdere da-
gen. Omdat de meerdaagse gasten 
niet alleen in het park willen ver-
blijven, heeft Slagharen een onder-
zoek uitgevoerd naar leuke alterna-
tieven in de regio. Daarbij stuitte 
het onder meer op de Vechtdalhoe-
ve van René en Simone Jansen. Het 
bedrijf maakt sinds een paar jaar 
naam met het Vechtdalrund, Brand-
rode runderen die leven op de ui-
terwaarden van de Vecht, en ook de 
koesafari. Simone leidt gasten met 
een huifkar tussen de kudde door. 

Jansen werd benaderd door het 
park met het verzoek tot een moge-
lijke samenwerking. Bij een ont-
moeting in de ontvangstruimte was 
parkmanager José Schenkel blij ver-
rast. „We bieden beide kwaliteit”, 
zegt Jansen, „dus dan heb je elkaar 
snel gevonden. Als je iets doet, 
moet je het goed doen, vinden wij.” 

Een arrangement werd snel ver-
zonnen: koesafari & rollercoaster. 
Gasten van het attractiepark wor-
den om 10.30 uur ontvangen op de 
Vechtdalhoeve alwaar een huifkar-
tocht door het Vechtdal begint. De 
picknickmand met koffie en kren-
tenbrood gaat mee. Na afloop keren 
de gasten terug naar het attractie-
park. „We bieden allebei een heel 
andere vorm van uitdaging”, vindt 
Jansen. „Juist daarom denken we 
dat het een succes gaat worden.” 

De voortekenen zijn gunstig. De 
eerste arrangementen zijn al ge-
boekt, ook al begint Jansen pas met 
de koesafari als het gras weer groen 

is en er minimaal drie kalveren in 
de wei lopen. „Je moet de gasten 
wel wat te bieden geven. Een kalf 
in de kudde geeft een heel andere 
beleving.”

Het attractiepark trekt vooral in 
het hoogseizoen vele duizenden 
mensen. Per koesafari kunnen ech-
ter maar 20 mensen mee in de huif-
kar. Het kan dus goed dat er meer 
belangstelling komt dan Jansen op 
een dag aan kan, ook al trekt ze er 
meermalen per dag op uit met de 
huifkar. Bang dat de Vechtdalhoeve 
overlopen wordt door toeristen is 
Jansen niet. „Je moet leren nee te 
verkopen. Als je goed uitlegt dat je 
vol zit, dan hebben mensen daar 
wel begrip voor.” Uitbreiding met 
nog een huifkar is geen optie. „Ik 
vind dat ik de enige ben die dit kan 
doen. Juist de gemoedelijkheid en 
kleinschaligheid trekt mensen aan. 
Het zijn onze koeien en ik heb er 
gevoel bij. Het moet geen massa-
product worden.” 

Attractiepark werkt samen met boer

Naam: René (39) en Simone (38) Jansen. Plaats: Arriën. Bedrijf: circa 100 
Brandrode runderen inclusief jongvee, die worden vermarkt als Vechtdal-
rund. Daarnaast verbreding met diverse activiteiten als koesafari, koeschil-
deren en koesafari & rollercoaster. Zie ook: www.vechtdalhoeve.nl.
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Een goede balans tussen natuur 
en landbouw. Dat is wat Piet 
Jansen in de afgelopen negen jaar 
heeft nagestreefd als Overijssels 
gedeputeerde met in de porte-
feuille Landbouw, Landelijk Gebied 
en Water. Na de verkiezingen 
neemt hij afscheid en laat hij 
dossiers als Natura 2000, de 
Reconstructie en EHS achter zich.

EEN middag voor zijn installatie 
als gedeputeerde fietste Jansen 

door het natuurgebied Wierdense-
veld, dat omgeven wordt door land-
bouw. Zo hoort het te zijn, dacht 
hij, natuur en landbouw moeten 
naast elkaar kunnen bestaan. Het 
spanningsveld daartussen liep ver-
volgens als een rode draad door 
zijn periode als gedeputeerde heen, 
vindt hij, terugkijkend op negen 
jaar verantwoordelijkheid voor 
Overijssels landbouwbeleid.  

Grote dossiers beheersten uw 
ambtsperiode, zoals de Ecologi-
sche Hoofdstructuur (EHS). Na 
veel tijd, energie en geld heeft de 
huidige regering de inspanningen 
op een laag pitje gezet. Is alle 
moeite voor niets geweest?
„De laatste jaren is de realisatie van 
de EHS in een versnelling gekomen 
door de aanwijzing van prioritaire 
gebieden. Ik heb 
me altijd verzet te-
gen onteigening. In 
plaats daarvan ben 
ik voor volledige 
schadeloosstelling. 
Na veel gedoe kan 
dat nu eindelijk, 
maar door het 
nieuwe regeerakkoord is dat op los-
se schroeven komen te staan. Het 
verminderen van de inspanning 
voor realisatie van de EHS levert 
blije boeren op, maar boeren die 
zich bijvoorbeeld hebben ingezet 
voor natuurbeheer zijn er diep door 
geraakt. Al vaker heb ik geroepen 
dat ambities en middelen op elkaar 

afgestemd moeten worden. Kijk 
niet naar het aantal hectares, maar 
vooral naar het doel. Wat kunnen 
we realiseren? Een aaneengesloten 
gebied kun je ook bereiken met be-
hulp van landgoederen of agrarisch 
natuurbeheer. De EHS mag kleiner, 
zolang het maar een zo veel moge-
lijk aaneengesloten netwerk is.”

De vaststelling van het reconstruc-
tieplan Salland-Twente had bijna 
een provinciale bestuurscrisis tot 
gevolg. Sindsdien zijn er heel wat 
discussies over gevoerd. Bent u 
achteraf gezien tevreden met het 
Reconstructieplan?
„De hamer viel ’s nachts om kwart 
voor drie. De vaststelling had bijna 
geleid tot een collegebreuk. Het op-
stellen van het plan ging moeizaam 
en ook nu geeft de invulling ervan 
nog problemen. Soms wil een ge-
meenteraad niet mee en moeten we 
dwingend optreden. Ik heb daar 
geen moeite mee. Samen met colle-
ga Rietkerk zorg ik voor naleving. 

Aanvankelijk konden de LOG’s 
niet groot genoeg, zo vonden boe-
ren én gemeenten. Maar aanvragen 
voor enorm grote bedrijven, zoals 
Family Farmers, hebben de hele 
toonzetting veranderd. De plannen 
maakten veel verzet los. Ook een 
beetje grote bedrijven werden op-

eens gezien als 
heel grote bedrij-
ven. Dat neem ik 
die aanvragers 
wel kwalijk. Zij 
hebben de sector 
geen goed ge-
daan. Een bedrijf 
met meer dan 

20.000 varkens hoort niet in het 
buitengebied van Overijssel. Als je 
dat wilt, kun je beter een vestiging 
in Oost-Europa overwegen. 

Andere boeren werden de dupe, 
zoals familie Bessembinder die uit 
Rijssen-Holten moest vertrekken en 
naar Wierden wilde. Dat werd door 
verzet in Wierden jarenlang tegen-

gehouden. Als je ziet wat daar voor 
menselijk leed achter schuil gaat. 
Hoe kunnen we dat als samenleving 
verkopen? Ik kan best begrijpen dat 
er tegenstand is, maar kan het niet 
altijd waarderen. Boeren die willen 
verplaatsen zijn geen misdadigers.

Overigens behelst de Reconstruc-
tie meer dan alleen de invulling van 
LOG’s. Hierdoor heeft het een nega-
tieve lading gekregen, maar de 
Recon structie heeft ook veel goeds 
opgeleverd. Zo is er veel geïnves-
teerd om de leefbaarheid op het 
platteland te verbeteren.” 

Een ander moeilijk dossier was 
Natura 2000.  

Naam: Piet Jansen (59). Plaats: Nijverdal (Ov.). Functie: gedeputeerde pro-
vincie Overijssel, portefeuille Landelijk Gebied, Landbouw en Water.

‘Balans zoeken tussen landbouw en natuur’
Gedeputeerde Piet Jansen neemt afscheid van Overijsselse landbouw

„Een echt hoofdpijndossier, nog 
steeds. Overijssel kent 26 Natura 
2000-gebieden, waardoor bijna de 
hele provincie onder de invloed er-
van ligt. Dit betekent dat we overal 
kampen met de stikstofproblema-
tiek. Het is jammer dat de regelge-
ving die bedoeld is vóór natuur er 
uiteindelijk toe leidt dat iedereen er 
een hekel aan krijgt. 

Europese regelgeving wordt mijns 
inziens te rigide toegepast. Er wordt 
geen rekening gehouden met de 
dichtbevolktheid van Nederland. 
Overal komt wel een bijzondere 
dier- of plantensoort voor, wat be-
lemmeringen in de ammoniakemis-
sie met zich meebrengt. Boeren 

 komen hierdoor in de knel. 
Ik heb wat ellende gezien van boe-

ren wier bedrijf op slot zit. Daarom 
heb ik mijn best gedaan om in sa-
menwerking met betrokken partijen 
een beleidskader stikstof af te slui-
ten. We waren er bijna uit, alleen 
ging LTO op het laatst niet akkoord. 
De achterban van LTO vindt dat het 
te weinig ruimte biedt. Op deze ma-
nier kunnen maar mondjesmaat 
vergunningen worden verleend. Ge-
deputeerde Staten heeft het uitein-
delijk wel vastgesteld. Ook al geeft 
het nog niet voldoende ruimte, er 
zit in elk geval beweging in.”

Op welk bestuurlijk resultaat bent 
u trots?
„Een van de zaken waar ik het 
meest trots op ben is de realisatie 
van groene en blauwe diensten. 
Een mooi systeem waarbij voor lan-
gere tijd het onderhoud van het 
Overijssels landschap wordt gere-
geld. Iedere gemeente doet eraan 
mee. Overijssel is op dit gebied een 
absolute voorloper. We hebben er 
€48 miljoen ingestoken.”

Heeft u het evenwicht tussen na-
tuur en landbouw gevonden?
„Steeds heb ik mij ingezet voor een 
goed evenwicht tussen landbouw 
en natuur. Volgens mij ben ik daar 
wel in geslaagd. Van boeren krijg ik 
soms te horen dat ik te veel op de 
hand ben van de natuurbeweging 
en andersom hoor ik dat ik te veel 
opheb met de boeren. De waarheid 
zal wel in het midden liggen.” 

Hoe moet het verder met de land-
bouw in Overijssel?
„Als boer moet je vooruitkijken en 
rekening houden met de omgeving. 
Omgevingsgericht boeren. Behoud 
van landbouw is van levensbelang. 
Wie moet er anders voor het land-
schap zorgen? Goed boeren in een 
kleinschalig landschap is best mo-
gelijk. Daaraan moet de overheid 
ook meewerken.”

‘Kijk niet naar het 
aantal hectares, 

maar naar het doel’ 

Staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van ELI is in 
 januari op werkbezoek geweest bij de familie Exterkate in het 
Overijsselse Bentelo. Vader en zoon Exterkate doen mee aan het 
varkensvleesconcept Good Farming Star van Vion. De staats-
secretaris zag met eigen ogen dat de varkens van de familie 
 Exterkate meer ruimte hebben en beschikken over afleidings-
materiaal, zoals strokokers. 

Bleker bezoekt Exterkate 

De familie Gussinklo bouwt in Eibergen (Gld.) een nieuwe schar-
relstal voor 38.000 leghennen. Tijdens de bouw gebruikt de fami-
lie tijdelijk een tent als eierlokaal. Met de nieuwbouw groeit het 
aantal scharrelhennen naar 74.000. De nieuwe stal wordt in 
maart in gebruik genomen. Op 19 maart is er een open dag bij de 
familie Gussinklo. Bezoekers zijn welkom van 13.00 tot 17.00 
uur aan de Borculoseweg 76 in Eibergen. 

Improviseren tijdens stalbouw
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Boerderij Regionaal is een gratis bijlage bij 
het onafhankelijke weekblad Boerderij.
Boerderij Regionaal kent vier uitgaven: 
Noord, Oost, West en Zuid. 
Elke uitgave verschijnt drie keer per jaar. 

Coördinatie, vormgeving en eindredactie: 
Redactie Boerderij, 
tel. (0314) 34 94 46
boerderij@reedbusiness.nl

Teksten: Guido Kobessen

Advertenties:
Sales B2B
tel.: (0314) 34 95 95
e-mail: salesB2B@reedbusiness.nl
www.adverterenbijreedbusiness.nl

Sales director: Erwin Lopulalan

Leveringsvoorwaarden: op alle aanbiedin-
gen, offertes en overeenkomsten van Reed 
Business bv zijn van toepassing de voor-
waarden gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel in Amsterdam.

Boerderij is een uitgave van Reed Business
Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem;
Postbus 4, 7000 BA Doetinchem
tel. (0314) 34 99 11

Lid Eurofarm, het samenwerkingsverband 
van Europese uitgevers van agrarische tijd-
schriften. 

Druk: Senefelder Misset bv, Doetinchem
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