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Jos Verstraten: ‘Ik wil
de details graag horen’

Jan Ottens wil vijf of zes natuurdorpen/buurtschappen stichten met duurzame betaalbare tiny houses en nieuwe natuur.

Ottens wil duurzaam
boeren in Peel pushen
Als het aan Jan Ottens ligt, worden boeren in de Peel landelijk trendsetter
door hun bedrijf zo in te richten dat de bedrijvigheid naadloos aansluit bij
de omgeving en bij te ontwikkelen natuurdorpen. Hij wil zoveel mogelijk
boeren in de Peel meenemen. Op 10 september gaat hij met ze in gesprek.

J

an Ottens (66), oud-docent Veehouderij aan de MAS in Oss, is als
zzp’er actief als veldmedewerker
van Collectief Agrarisch Natuurbeheer Noordoost-Brabant. Een
jaar of tien geleden begon hij zich
te verdiepen in verduurzaming van
de landbouw in het Peelgebied.
„Plannen voor de Landbouw Ontwikkelingsgebieden (LOG’s) stuitten op
veel weerstand en liepen op veel plekken vast. Toen ben ik na gaan denken
over hoe het anders kan.”
De inwoner van het dorp Zeeland (gemeente Landerd) is een ‘kind van de
Peel’, het gebied op het grensvlak van
Brabant en Limburg waar hij de leegloop van boerenbedrijven een halt wil
toeroepen. „Waar ik van gruw, is de
eindeloze reeks van stoppende boeren sinds 1960.”
De Peel – een hoogveengebied dat
zich uitstrekte van Grave in het Noorden tot Weert in het Zuiden – was ooit
160.000 hectare groot, groter dan de
provincie Utrecht nu. Het grootste
deel van de Peel is vanaf 1850 tot 1950
ontgonnen en in gebruik genomen als
landbouwgrond.

Verdienmodel
Bevlogenheid kan hem niet ontzegd
worden, want hij zou zijn plan het
liefst van de daken willen schreeuwen. „Boeren zijn realistisch en nuchter. Je moet met een goed verhaal ko-

men voor ze hun koers bijstellen.” In
het plan Peel Natuurdorpen hoeft de
bedrijfsvoering volgens Ottens niet
op de kop. „Nee, een boer hoeft helemaal niet biologisch te worden, alleen
krijgt een deel van zijn land een andere bestemming.”
Zijn idee is om vijf of zes natuurdorpen/buurtschappen te stichten, met
duurzame betaalbare tiny houses,
nieuwe natuur te ontwikkelen en dit
in te passen in het boerenland. Denk
aan een omvang van 500 tot 600 hectare, met maximaal drie huisjes per
hectare. De schaal van boerenbedrijven die grond inbrengen, zal kleiner
worden, maar deze krijgen volgens
Ottens een nieuw verdienmodel.
Weliswaar zullen de opbrengsten uit
de primaire bedrijfsvoering afnemen,
maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de inkomsten uit de
verkoop of verhuur van de huisjes.
„Het moet voor de boer zo makkelijk
worden dat hij niet anders wil. Neem
maar van mij aan dat de boeren zullen opkijken van dit plan. Dit wordt
de spectaculairste wederopstanding
van bijna dood gewaande boeren
sinds Lazarus”, zegt hij met gevoel
voor understatement.

Leegloop
Jan Ottens ziet de dilemma’s waar de
boeren mee worstelen. Hij hoopt hartgrondig dat alle boeren meedoen. De

boerderij wordt als het ware het centrum van de nieuwe buurtschap. „En
de burgers zijn geen klagers, maar
juist vrienden.” Dat kan ook, omdat de
boer zelf bepaalt aan wie hij een tiny
house verhuurt.
Hij stelt vast dat de melkveehouderij
– niet alleen vanwege stikstof – zwaar
onder druk staat en er voltrekt zich
momenteel een dramatische leegloop.
„De opbrengst per hectare in deze
sector is veel laag in vergelijking met
andere sectoren. De melkveehouder
dreigt te worden weggeconcurreerd.
En wat krijgen we daarvoor terug?,
vraagt Ottens zich hardop af.”
Het is een ontwikkeling – ook vanwege de schadelijke effecten – die Ottens een doorn in het oog is en die hij
met zijn plan wil doen keren. „Als de
melkveehouderij in de Peelregio verdwijnt, is het gedaan met het fraaie
boerenlandschap, waarin koeien de
parels zijn.” Hij noemt 2030 als ‘stip
aan de horizon’ voor zijn plan, maar
wat hem betreft is het een ontwikkeling die ook daarna gewoon zal doorgroeien.

Samenwerking
Het mengen van landbouw en wonen
in het buitengebied vraagt om een
omslag in het beleid van de overheid
dat nu nog is gericht op scheiding
van deze functies. Ottens beseft dat
daarvoor de nodige bureaucratische

Jos Verstraten, melkveehouder in
Westerbeek en bestuurder van de
Vakgroep Melkveehouderij van LTO
Nederland, is benieuwd naar de
uitleg van Jan Ottens. „Ik ken de
details ook niet, daarom ben ik van
plan om te gaan luisteren wat hij
heeft te vertellen in Milheeze.”
Volgens hem is de landbouw op
een punt gekomen, niet alleen
vanwege het stikstofdossier, dat
er in elk gebied over de toekomstige inrichting nagedacht moet
worden. „Hoe willen wij dat ons
landbouwgebied eruit moet zien?”
In navolging van de reconstructie van de intensieve veehouderij
en de vroegere ruilverkavelingen
vindt Verstraten dat een nieuwe
gebiedsanalyse moet worden gemaakt. Enkele gemeenten maken
al een inventarisatie. „De vraag is:
welke toekomst geven we in Nederland en specifiek in Brabant aan
de melkveehouderij?”
Verstraten, wiens melkveebedrijf
op de noordrand van de Peel is
gevestigd, leest in het verhaal van
Jan Ottens dat deze de melkveehouderij een centrale rol toedicht.
Een deel van het boerenland wordt
– net als bij Ruimte voor Ruimte –
omgezet in woningbouw en tevens
natuur. „Het kost landbouwgrond
en dan hebben wij de gewoonte
om in de weerstand te schieten.”
Meer natuur, meer woningen en
zonneparken én extensievere landbouw, dat verscherpt het gevecht
om de groene ruimte. „Groener
ondernemen kan niet als je rood
staat en daar is ook niet voor elke
boer de ruimte voor.”
Boeren, en met name jonge
boeren, hebben volgens Verstraten recht op een toekomst en op
duidelijkheid. „Als je een gebiedsvisie hebt staan, heb je daarbij ook
een gedegen financiële paragraaf
nodig. De denkrichting van Ottens
kan hopelijk een bijdrage aan die
puzzel leveren. Dan is het een
middel tot, het kan wat mij betreft
nooit een doel zijn.”
drempels moeten worden geslecht,
maar hij weet ook dat beide provincies en de Peelgemeenten duidelijk
hebben ingezet op een verduurzaming van de landbouw.
Op voorhand wil hij niet te veel van
zijn plan prijsgeven, maar hij wil
vooral boeren met land bij elkaar
brengen. De beoogde locaties zijn
nog niet bepaald. Een groep van vijf
tot tien grondeigenaren – melkveehouders maar ook andere boeren
met land – kan voldoende zijn voor
een natuurdorp. „Dat kan in principe
zonder 1 euro subsidie”, stelt de initiatiefnemer. Maar subsidies die beschikbaar zijn of komen voor boeren,
bijvoorbeeld uit het door landbouwminister Schouten aangekondigde
Omschakelfonds, zijn natuurlijk welkom.
De drie bijeenkomsten voor boeren zijn op donderdag 10 september
(13.00-15.00 uur, 16.00-18.00 uur of
20.00-22.00 uur) in Hotel-restaurant
Nederheide, Kaak 11 in Milheeze.
Aanmelden (verplicht) kan via het
formulier op de website www.peelnatuurdorp.nl.
Tekst: Henny Lenkens
Beeld: Ellen Meinen
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