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V
Landschap
als bron
van
inkomsten
Melkveehouders Willy en Petra Baltussen zeggen te snappen waarom
collega’s inzetten op schaalvergroting. Maar zelf zien ze dat niet zitten
als het gaat om bedrijfsontwikkeling. Wel zijn ze geïnteresseerd in
het project van Jan Ottens, die in de
Peel bezig is met het ontwikkelen
van een handvol natuurdorpen.

oor Pierre Bos en animator
Jan Ottens staat het karakteristieke coulisselandschap
onder Oploo model voor
hun ambitieuze initiatief. In
groepjes van vier werden de
boeren en boerinnen rondgeleid over het landgoed met
zijn kruidenrijke weilanden, ‘ingelijst’
door slootjes, houtwallen, singels,
heggen en bosjes. „Wij gaan met zes
tot acht boeren samen een gebied invullen”, vertelt Bos. Hierbij het gaat
om een combinatie van landbouw,
wonen en natuur, ofwel landschapsboeren als verdienmodel.

Kwartiermaker
De initiatiefgroep, inmiddels officieel
ondergebracht in een stichting, heeft
voor het veldwerk drie kwartiermakers aangezocht. Wim Meulenmeesters (62), voormalig varkenshouder
en raadslid in de gemeente GemertBakel, is één van hen. „Onze taak
als kwartiermaker is het ophalen en
beantwoorden van vragen bij boeren
die interesse hebben.”
Meulenmeesters, die met drie groepjes rondstapte in Oploo, proefde dat
de boeren het als positief ervaren dat
de grond waarop de huizen en nieuwe
natuur komen hun eigendom blijft.
„Wat hen ook aanspreekt, is dat deze
vorm van landbouw positief ontvangen wordt.” De meeste boeren die zich
lieten bijpraten, bevinden zich in een
fase om keuzes te maken.
Het verdienmodel staat volgens de
kwartiermaker letterlijk ‘als een
huis’. De (energieneutrale) tiny houses staan er snel en de vraag is groot
(300 belangstellenden). „Die zijn vlug
rendabel te maken, maar de investering kan een bottleneck zijn.”
Dat roept in elk geval de vraag op hoe
de bank tegenover de plannen staat.
„En er leven meer vragen”, beaamt
Meulenmeesters. ‘Niemand heeft 100
hectare land, hoe kom je dan tot een
natuurdorp?’, hoorde hij meermaals.
„Critici noemen het zelfs een utopie
dat er huizen komen op boerenland.”
De initiatiefgroep wil gelijkgestemde
boeren in een regio bij elkaar brengen. „Je krijgt inkomsten door verhuur van de huizen, als landschapsboer doe je daar iets voor terug. We
gaan de eco-kant op. Natuurlijk moet
het je passen, je moet er een goed ge-
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Jan Ottens (links)
leidt melkveehouders Petra en
Willy rond in het
coulissenlandschap onder Oploo, het gebied
dat model staat
voor het natuurdorpeninitiatief
van Ottens.

Project Peel
Natuurdorpen
Een initiatiefgroep rond Jan Ottens
uit Zeeland wil in het Peelgebied
vijf tot zes nieuwe natuurdorpen
ontwikkelen door het plaatsen van
tiny houses (kleine huizen) op boerenland, in combinatie met aanplant van nieuwe natuur. Het idee
is dat met de komst van 10.000 van
deze prefab-woningen in de Peel
3.500 hectare nieuwe natuur wordt
ontwikkeld. Volgens de kartrekkers
levert het plan niet alleen betaalbare woningen en nieuwe natuur op,
maar ook een verdienmodel voor
deelnemende boeren. In ruil voor
inkomsten uit de verhuur van de
tiny houses wordt hij landschapsboer. Om de Peel te ‘herschrijven’,
zoals de initiatiefnemers dat in
gedachten hebben, zoeken ze naar
een samenwerking tussen grondeigenaren, overheden en andere
partijen in de Peel.
voel bij hebben.”
Een boer die voor de overstap kiest,
krijgt te maken met een ‘kwalitatieve
verplichting’. Dat wil zeggen, er geldt
een maximum van drie tiny houses
per hectare, terwijl de boer dan ook
een deel van het land als natuur moet
inrichten. Hij levert zo een bijdrage
aan natuurontwikkeling. „Hoe groot
het aandeel natuur per hectare is,
daar wordt nog over nagedacht.”

Duurzaam boeren
Ook bij Willy en Petra Baltussen van
melkveebedrijf De Velderhoeve in
Landhorst werd de interesse voor het
Peelproject gewekt. Het bedrijf heeft
100 koeien plus jongvee en 35 hectare
land, waarbij de melkkoeien een hoge
levensproductie hebben. „Wij hebben
een redelijk intensief bedrijf”, zegt de
57-jarige Willy.
Toch draait het niet alleen om deze
cijfers, integendeel. „Het welzijn van
onze koeien staat centraal, wij willen
dat onze dieren gezond oud worden.”
Samen met zijn 56-jarige echtgenote
Petra vindt Willy het belangrijk om
duurzaam te boeren en dus zoekt het
paar naar aansluiting bij de natuur.
Ze hebben een poel aangelegd, heg-

gen geplant en nestkasten opgehangen. Ze hebben een picknickplaats
aangelegd en willen dat er vanuit
het dorp een struinpad komt dat over
boerenland loopt. „Wij doen graag
mee en hopen nog een paar collega’s
warm te krijgen.” Vorig jaar sloot het
bedrijf aan bij de landelijke campagne ‘Boert Bewust’, dat producent
en consument dichter bij elkaar wil
brengen.
„Ik heb het gevoel dat we tegen grenzen aanlopen. Ik snap wel waarom
een aantal collega’s inzet op grootschaligheid, maar zelf heb ik er niets
mee. Daarom waren we benieuwd
naar het plan van Jan Ottens. Het
zoeken naar de combinatie boeren,
natuur en wonen spreekt ons aan.”

Coulisselandschap
Willy plaatst de kanttekening dat een
‘verbouwing’ van open landbouwgebieden in de Peel naar een coulisselandschap zoals bij Bronlaak niet
één-twee-drie zal gebeuren. Ook
het hele planologische traject en de
bureaucratie spelen een rol. „Ik verwacht scepsis bij de provincie. Ze
zullen zeggen: dat gaat zo maar niet
gebeuren in het buitengebied. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met boeren die gangbaar willen blijven werken.”
Hoe nu verder? „Het is allemaal heel
pril. Het lijkt me goed als er een begin
wordt gemaakt door een voorbeeldgebied te ontwikkelen. Ik denk dat je
zo andere boeren en bestuurders het
beste kunt enthousiasmeren voor het
initiatief. Want boeren zijn nuchter,
die willen eerst zien dat het werkt.”
Boeren uit 14 Peelgemeenten hebben
zich de afgelopen tijd aangemeld.
Deze gemeenten staan volgens Pierre
Bos niet onwelwillend tegenover de
gedachtegang van de initiatiefgroep.
Voor één Peeldorp is 100 hectare nodig. De stichting wil met een zestal
boeren uit de buurgemeenten Boekel,
Landerd en Uden aan de slag gaan
om uiterlijk in 2030 tot een eerste natuurdorp te komen.
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