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NAAR EEN LANDELiJK GEBIED MET IDENTITEIT EN VERSCHEIDENHEID 

Platteland • In 
beweging 
Door de eeuwen heen heeft het landelijk gebied een groot aantal functies vervuld: 
landbouw, natuur, recreatie, wonen, waterberging. Vanouds speelde de productie
functie landbouw als grootste ruimtegebruiker steeds een centrale rol. Landbouw en 
landelijk gebied zijn altijd sterk verweven geweest. Wat verandert is dat het accent 
meer komt te liggen op het consumptief gebruik van de ruimte en het landschap 
door bewoners en bezoekers. 

DOOR PAUl LEVÉlINK 

De ontwikkeling van een productieve naar een meer consumptieve relatie met het landelijk 
gebied is niet iets van de laatste decennia. Het begon al in de Gouden Eeuw, toen stedelijke regen
ten en kooplieden hun lusthoven lieten bouwen aan de binnenduinrand, langs de Vecht en in de 
nieuwe polders van Noord-Holland. In de negentiende eeuw volgde de gegoede burgerij de verlich
te smaak van de elite. Op het platteland ontstonden badplaatsen en vakantiekolonies vanwege de 
geneeskrachtige werking van zee- en boslucht. Het Panorama Mesdag, op steenwQrp afstand van de 
echte zee, is een vroeg voorbeeld van het postmoderne landschap als kijkdoos. 

Recreatie ten algemene nutte 
In de twintigste eeuw demoCratiseerde het romantische ideaal van elite en burgerij. Vanaf de 

twintiger jaren ontstonden binnen het bereik van openbaar vervoer recreatieverblijven voor het 
gewone volk. Veluwe, Heuvelrug en Zuid-Limburg werden ontdekt als toeristengebied. 
Vanaf de jaren vijftig hield de verzorgingsstaat zich steeds actiever bezig met de ontwikkeling van 
recreatievoorzieningen ten algemene nutte, met name met aandacht voor intensieve en extensieve 
dagrecreatie en waterrecreatie. Met werk ontstond vaak werk, zoals bij de ontwikkeling van de 
Maasplassen. De verblijfsrecreaÜe werd steeds meer het domein van cpmmerciële exploitatie. 
Recreatiecomplexen werden groter en meer zelfvoorzienend. De bungalow en caravan vervingen de 
tent, subtropisch zwembad de kampvuurkuil. Natuur vormde vaak een niet onbelangrijk decor
stuk, maar werd tamelijk met rust gelaten en gespaard. 

Veranderingen 
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de ontwikkelingen in de landbouw te karakteriseren met tref

woorden als expansie, intensivering, specialisatie, schaalvergroting en rationalisatie. De enorme 
productiestijging kwam tot stand op een steeds kleiner areaal cultuurgrond. Het landbouwareaal 
daalde tussen 1950 en 1999 met ruim 20 procent. Tegelijkertijd daalde het aantal bedrijven met 50 
procent ~n het aantal werknemers met ruim 65 procent. De landbouw veranderde ingrijpend naar 
een grootschàlige en monofunctionele, maar sinds de jaren negentig ook naar een meer kleinscha
lige en verbrede landbouw. Na de Tweede Wereldoorlog begint ook de trek van stadsbewoners naar 
het platteland. Naar bestaande kleine kernen, afgelegen boerderijen, stadsrandgebieden, suburbane 
zones en wijken rondom steden. Nieuwe bewoners met hun eigen vormen van wonen en doen, 
mengen zich onder de 'oorspronkelijke' bevolking, die hierdoor een verandering in leefstijl onder
gaat. Deze ontwikkelingen leiden tot ingrijpende veranderingen in het leefpatroon, de inrichting en 
de sociale verhoudingen op het platteland. 

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben tot gevolg, dat het platteland een restgebied van de stad 
dreigt te worden, zowel in ruimtelijke als in sociaal-culturele zin. Ruimtelijk uit zich dit in versnip
pering en verrommeling doordat nieuwe functies vaak geen relatie hebben met de bestaande 
omgeving. Dit roept spanningen op, zoals blijkt uit de protesten bij de vogelpest, MKZ of acties 
van Milieudefensie als "Trek de Groene Grens". Maar de vele initiatiefgroepen die ontstaan en het 
grote aantal maatschappelijke partners dat zich met' het platteland bezighoudt, maken tegelijk dui-
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delijk dat Nederlanders zich steeds meer 
betrokken voeien bij het landelijk gebied. 

De burger/ consument verandert 
Demografisch is in Nederland nog steeds 

sprake van een toenemende bevolking die naar 
verwachting omstreeks 2030 zal stabiliseren. 
Maar onze I?evolking veroudert snel en het 
aandeel van allochtonen en de culturele diver
siteit nemen toe. Huishoudens worden steeds 
kleiner, maar blijven in aantal toenemen en 
vragen steeds meer ruimte. Sociaal, cultureel 
zetten individualisering en democratisering 
van de samenleving door. Mede door technolo
gische ontwikkelingen ontstaat een digitale 
wereld van beleving en verbeelding, waardoor 
activiteiten en functies in de maatschappij los 
komen te ' staan van hun historische, sociale, 
culturele en geografische verband. De vrij
etijdsindustrie is nu een van de meest kansrij
ke economische sectoren. 
De wensen van de moderne burger/consument 
ten aanzien van het platteland zijn divers en 
tegenstrijdig en wisselen snel naar tijd en 
plaats. De 'zappende' burger wil zowel veilig 
voedsel, rust, stilte en natuur, als intensieve 
recreatie en wonen op het platteland. De rode 
draad in de Wensen is echter wel, da! het plat
teland zèlf behouden blijft, met zijn verschei
denheid en eigen kwaliteit. Een vitale en 

bedrijfsmatige landbouw mag bij de burger en 
consument op waardering rekenen en moet in 
het landelijk gebied een belangrijke rol blijven 
spelen. 'The best entertainment is real life'. 
Maar naast de ruimte voor voedselproductie 
wil de burger ook dat het platteland ruimte 
biedt voor zijn specifieke wensen op het 
gebied van wonen, recreatie en natuur. ' 
De overheid moet samen met maatschappe
lijke groepen expliciet zorg dragen voor 
behoud van dat platteland, zowel in ruimte
lijke als in sociaal-cuiturele zin. En als dat niet 
met de juiste inzet en instrumenten gebeurt, 
verdwijnt het platteland. 

Uit het voorgaande' is een aantal sturende prin
cipes af te leiden: 
Een divers platteland voor iedereen, meer 
regio, minder regels en meer resultaat. 

18 miljoen boeren, burgers en buitenlui 
Het landelijk gebied blijft tegenhanger van 

de stad en moet een culturele spiegel worden 
van onze gehéle samenleving van achttien, mil
joen boeren, burgers en buitenlui. Een platte. 
land voor iedereen meteen divers aanbod aan 
belevings- en gebruiksfuncties en (vooral rond 
de steden) ruimte voor andere functies dan 
voedselproductie. Een belangrijk deel van het 
platteland is nodig voor de specifieke wensen 



pagina 26 • Idee. augustus 2003 • Thema: Leren van landbouw 

van de burger op het gebied van wonen, recre
atie, natuur en esthetisering. De vereiste ruim
te· hoeft niet veel groter te zijn dan nu al in 
plannen is aangegeven. 
Dit platteland moet wèl vitaal zijn en kunnen 
functioneren. Landbouw moet daarin een 
belangrijke rol blijven spelen. Niet alleen boe
ren, maar ook bewoners van het landelijk 
gebied en stedelingen hebben belang bij een 
vitale bedrijfsmatige landbouw. Er is maar heel 
beperkt plaats voor 'agromonumenten' naast 
natuurmonumenten. De sociale cohesie, cultu
rele identiteit, rust en ruimte die het landelijk 
gebied nu kenmerken moeten we voor de toe
komst koesteren als een belangrijk bindmiddel 
in een geïndividualiseerde samenleving. Dit 
vraagt ruraal ondernemerschap in brede zin, 
van boeren, maar ook van recreatieonderne
mers en natuurbeheerders voor de levering 
van grQene producten en diensten. 

. Meer regio 
Het is gewenst oin royaal en radicaal te 

decentraliseren naar provincie, regio en 
gemeente. Alles wat in een provincie of regio 
kan gebeuren moet daar ook daadwerkelijk 
gebeuren. 
Het Rijk beperkt zich tot het aangeven van 
doelen en kaders en ziet toe op het realiseren 
da,arvan door provincie en gemeente. Het Rijk . 
stelt daarvoor een minister voor het platte
land aan. Provincie en gemeente organiseren 
de uitvoering binnen internationale kaders. 
Beleidsdoelen staan op een hoog abstract 
niveau zodat provincie en gemeente ze afge
stemd op lokale omstandigheden kunnen 
invullen. Maatschappelijke organisaties moe
ten een veel grotere rol krijgen bij de invul
ling en de uitvoering van het beleid. 
Alle middelen voor het landelijk gebied die 
naar de provincie kunnen, moeten ook daad
werkelijk daarnaartoe. Zij staat ervoor aan de 
lat dat ze geïntegreerd worqen ingezet waar 
het parlement ze beschikbaar voor heeft 
gesteld. De Raad voor het Landelijk Gebied 
adviseert dan ook terecht om al die middelen 
die nu in tientallen potjes zitten, in één fonds · 
te stoppen: het Investeringsfonds Plattelands
vernieuwing. De· minister. van LNV moet 
minister voor het Landelijk Gebied worden en 
de middelen uit het plattelandsfonds verdelen · 
over provincie en regio, die vervolgens een 
grote mate van ruimte voor de besteding krij
gen. Alle regelgeving die niet absoluut rijksre
gelgeving hoeft te zijn gaat naar de provin
cies, zonodig op basis van een kaderwet maar 
met zo veel mogelijk ruimte voor provinciale 
en regionale invulling. De provincies hebben 

op onderdelen laten zien dat ze deze rol kun
nen en ook willen vervullen. Het rapport van 

· de Commissie-Geelhoed ondersteunt en 
onderbouwt deze gedachte. 
Uitvoerende diensten worden dan echt inge
zet voor het ondersteunen van gebiedsproces
sen en innovaties en niet meer om een gede
tailleerde blauwdruk van het Rijk te 
realiseren. Het betekent het einde van een 
rijksoverheid die rechtstreeks subsidie onder 
gedetailleerde voorwaarden aan een individu
ele boer geeft en van gekunstelde constructies 
met rijksbudgetten waarvan de provincie via 
programmering aan mag geven waaràan ze 
die wil besteden. 

· Minder regels 
Kortom, het is gewenst dat het Rijk het 

beleidsbouwwerk rondom het landelijk gebied 
radicaal vereenvoudigt. Het beleid uit het 
SGR2, Natuur voor Mensen en Voedsel en 
Groen kan in een nota of uitvoeringsprogram
ma worden samengebracht. Tevens kan sane
ring plaatsvinden van het grote aantal beleids
, gebieds- en beschermingscategorieën die de 
verschillende nota's samen hebben gegene
reerd. De provincies kunnen de gegeven ruim
te benutten en hun regiefunctie versterken. 
Stimuleer wat goed gaat en stop minder ener
gie in het voorkómen wat verkeerd gaat. 
Stimuleer in de regio verenigingen en organi
saties van boeren, bewoners en andere gebrui
kers van het landelijk gebied en breng ze tot 
verrassende en vernieuwende voorstellen. 
Stimuleer de esthetisering van het landelijk 
gebied door de introductie van regionale en 
lokale beeldkwaliteitplannen en kwali
teitsteams. De gemeenten dienen de uitvoe
ring in de praktijk ter hand te nemen. Werk 
aan de leefbaarheid van het landelijk gebied 
door cOplbinaties van scholen, winkels, wijk
gebouwen en sociaal-culturele accommoda
ties. Maak gebrUik van de mogelijkheden van 

· vrijkomende agrarische bebouwing voor pro
jecten met bijvoorbeeld kinderopvang. Bezie 
de mogelijkheden van financiering van ver
nieuwing van het landelijk gebied via eigen
dom, pacht, stedelijk kapitaal, nieuwe land
goederen, etc. 

Meer resultaat 
De prioriteiten van het nieuwe kabinet lig

gen bij veiligheid, onderwijS en zorg. Dat 
betekent dat de noodzakelijk stijging van het 
budget voor de groene ruimte-vanuit de rijks
begroting niet voldoende zal zijn om alle 
ambities te betalen. Om als rijksoverheid toch 
voldoende in te kunnen spelen op een veran-
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derd platteland zijn vier dingen noodzakelijk: 
1. Inzet op het Investeringsfonds 

Platteliindsvernieuwing; 
2. Pas ambities aan het budget aan door 

binnen het groene beleidsveld held.ere poli
tieke keuzes·te maken. Daarbij zijn twee 
criteria van belang: (1) realiseer eerst wat 
in het SGR I en Natuur voor Mensen al is 
ingezet en waarvoor lagere overheid en 
ma,atschappelijke organisaties al stappen 
gezet hebben, en (2) geef voorrang aan 
doelen waarvoor Nederland in internatio
naaI opzicht verplichtingen is aangegaan; 

3. Verhoog het budget buiten de rijksbe
groting om. De middelen van lagere 
overheden kunnen worden vergroot. 
Hiertoe zouden provincie en waterschap
pen een specifieke heffing kunnen invoe
rel) die gericht is op het verhogen van de 
kwaliteit van het landelijk 
gebied, een "groenbijdrage" . Dit geld is 
niet bestemd voor het formuleren van 
rijksambities maar voor 

niveau fondsen voor gebiedsgerichte pro
jecten worden gecreëerd in plaats van het 
traditioneel gescheiden houdén van bud-

. getten voor aankoop, inrichting en beheer. 
Dit geeft de mogelijkheid om naar behoef
te te sWitchen. Als aankoop niet nodig is 
omdat de grondeigenaren het project zelf 
ter hand nemen is weer meer beschikbaar 
voor inrichting en beheer. Dit laatste leidt 
vanzelf weer tot een grotere bereidhei'd 
van bestaande grondeigenaren om zelf 

. het project te realiseren. Deze gebieds
fondsen kunnen afhankelijk van de situa
tie bij het Nationaal Groenfonds, bij pro
vincies of bij lokale stichtingen worden 
ondergebracht. 

De effecten van deze aanpak zijn moeilijk op 
voorhand te kwantificeren. Een eerste voor
zichtige schatting is dat op deze 'manier zo'n 
tien procent meer' met bestaand geld kan 
worden gedaan. 

Conclusie het financieren van 
eigen ambities. Ook is 
het gewenst de markt
s.ector in te schakelen. 
Maar denk eraan dat die 
al)een structureel mee
betaalt, als er ook iets te 
verdienen valt. 
Bijdragen van de markt
sector lijken vooral 
geschikt voor het reali
seren van groen bij de 
stad in een fase waarin 

Ontwikkelingsgericht. Op het platteland vindt 
een geleidelijke maar ingrij
pende en onomkeerbare 
ontwikkeling plaats. 
Voedselproductie maakt 
steeds meer plaats voor 
wonen, werken, natuur en 
recreatie .. Het platteland 
dreigt eenrestgebied van 
de stad te worden, terwijl 
de moderne burger/ consu-

denken in plaats van · 

energie stoppen in 

het voorkomen 

van fouten 

er "rode" investeringen plaatsvinden. 
Andere ambities uit het SGR kunnen er 
niet op enige schaal mee gerealiseerd wor
den omdat de relatie tussen profijt en 
betaling voor de marktsector te gering zal 
zijn; . 

4. Besteed het wellieschikbare geld effec
tiever. Hiertoe kan een concessiemodel 
voor complete projecten worden geïntro
duceerd zoals een robuuste verbinding of 
een bos bij een stad. Marktpartijen kun
nen dan inschrijven op het realiseren van 
zo'n project, zonder dat ze ingekaderd 
zijn in de voorwaarden waarbinnen bij
voorbeeld de Dienst Landelijk Gebied ope
rèert. Dit kan als experiment .in twee of 
drie verschillende situaties worden aange-. 
gaan om te zien of dit tot kostenbespa
ring en snellere realisatie kan leiden. Best ' 
kans dat een groep boeren eerder een pro
ject als het Bentwoud realiseert dan over
heidsdiensten . .ook kunnen op regionaal 

ment juist wil dat het plat
teland zèlf, met zijn verscheidenheid en eigen 
kwaliteit, behouden blijft. Het platteland van 
de toekomst vraagt om handhaving van de 
landbouw als blijvende drager van het cultuur
landschap. Naast de ruimte voor voedselpro~ 

ductie is er echter ook ruimte nodig om speci
fieke wensen van de burger op het gebied van 
wonen, recreatie en natuur te vervullen. 
Er moet dus iets gebeuren. 'Meer regio', 'min
der reg~ls' en 'meer doen met bestaand geld' 
bieden mogelijkheden daarvoor zorg te dra
gen. De verschillende partners in het landelijk 
gebied dienen gebiedsgericht te werken en 
gebruik te maken van de energie en ideeën die 
leven bij bewoners, boeren, individuele en col
lectieve grondeigenaren en potentiële 
investeerders. Tevens is het gewenst ontwikke
lingsgericht te denken in plaats van energie te 
stoppen in het voorkomen van fouten. 

Paul Levelink is projectleider bij het secretari
aat van de Raad voor het landelijk gebied. 


