
Samenvatting van het debat tijdens Claim op zaterdag 23 juni 2007

Het debat had de rol van de boeren in het gebied als onderwerp. Op zaterdag 23 juni gingen boer Jan Duijndam,

ecoloog Vincent Kuypers en vertegenwoordiger van boerenvereniging Vockestaert Herman Doctors van Leeuwen

met elkaar in debat over de veranderingen in het gebied en de rol die de boeren daarin spelen.

Veel boeren, door de ontwikkelingen in Europa vooral gedwongen tot schaalvergroting, houden het niet meer vol in

Midden-Delfland en dreigen te moeten stoppen met hun bedrijf. Hierdoor gaat hun rol van 'landschapsopenhouder'

verloren. De aanwezigen verbaasden zich vooral over de strikte scheiding tussen het door boeren beheerde

cultuurlandschap en het door recreatie en natuurverenigingen beheerde 'natuur'landschap. Dit laatste voor intensieve

recreatie ingerichte gebied heeft veel geld gekost met de aankoop van de gronden, de transformatie van een agrarisch

in een recreatief landschap, en blijft bovendien veel geld kosten vanwege het intensieve onderhoud en beheer. De

gesprekspartners waren bovendien niet zeer te spreken over de uitstraling van het heringerichte landschap. Ze

vonden het opvallend kunstmatig en maar heel vaag verwijzend naar het oorspronkelijke cultuurlandschap. In feite

zien ze het landschap rondom de Krabbeplas als een belediging voor iedereen die van de cultuurlandschappen van

Midden-Delfland houdt.

Jan Duijndam onderbouwde verder zijn kritiek op de speciaal voor recreatie ingerichte gebieden zoals de Krabbeplas.

Ze kosten niet alleen veel geld voor het beheer, alle grondstoffen die in het gebied door bijvoorbeeld maaien

ontstaan, moeten voor veel geld worden afgevoerd. Duijndam ziet de boer als het belangrijkste cultuurhistorische

gegeven in het gebied. Door zijn handen ontstond tot voor honderd jaar geleden het cultuurlandschap. Boeren waren

zelfvoorzienend en onderhielden bosjes, hagen, sloten en andere landschapselementen puur uit de noodzaak van hun

bedrijf. Door de vooral na-oorlogse jacht op de vergroting van de productie en het feit dat de boeren bij de

Boerenbond alles konden kopen wat ze nodig hadden, verdween dit landschapsmakende element uit het

boerenbedrijf. Duijndam verbindt op zijn bedrijf weer de productie met het creeeren van landschappelijke elementen.

Vooral heeft hij een gesloten kringloop van grondstoffen op zijn bedrijf hersteld en kan daardoor veel beter instaan

voor de kwaliteit van zijn producten. Vandaar dat hij zich ook zo op kan winden op de kostbare verspilling van

grondstoffen door het beheer van de recreatiegebieden. 'Laat de boeren het gebied onderhouden' is dan ook zijn

advies. Doctors van Leeuwen onderschrijft dit en illustreert hoe 'breed' de boeren tegenwoordig zijn. Boeren

begrijpen allang dat ze het niet alleen redden met schaalvergroting maar dat ze vooral in een gebied als Midden-

Delfland slim in moeten spelen op de verschillende behoeftes die er zijn en die zij bij uitstek kunnen faciliteren.

Biologisch boeren, educatieve projecten, recreatieve voorzieningen, er is te veel om op te noemen waarmee boeren

een gezond bedrijf kunnen opbouwen. De boeren gaan meer en meer om, het zijn vooral de regels die een

verandering in de weg staan.

Ecoloog Kuypers vult de catalogus van nieuwe boerentaken verder aan. Waterberging, waterzuivering,

energiewinning, allemaal taken die volgens hem die in het werkpakket van de nieuwe boer kunnen passen. Bovendien

kunnen de landschappen waarbinnen de nieuwe boer werkt wél toegankelijk blijven voor recreanten. Alle

gesprekspartners zijn het eens dat de boer een grotere rol in het landschapsbeheer moet gaan krijgen. Er zijn allerlei

nieuwe taken op te pakken waarmee het landschap weer meer wordt veroorzaakt dan verzonnen. Kwakkelende

boeren krijgen meer werk en het landschap kan er alleen maar meer ziel door krijgen. Waarmee dit gesprek wordt

afgesloten

Claim is een project van Bureau Venhuizen. Het is onderdeel van ’Case study Krabbeplas’, een meerjarenproject in opdracht van
gemeente Vlaardingen i.s.m. Recreatieschap Midden-Delfl and en SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) m.m.v. Bert van
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