Erve Veldman in Breklenkamp. (Foto: Wim Ahne)

Door MARTIN STEENBEEKE

rustig blijven zitten.“ Maar sindsdien is er
in Nederland veel gebeurd. De doelen op
gebied van natuur, klimaat, water, bodem

AGRARISCH

Op zoek naar balans
tussen landbouw
en natuur

“We moesten ons niet druk maken, konden

en biodiversiteit zijn aangescherpt en er
is een fors stikstofprobleem op tafel komen
te liggen. “Gaandeweg blijkt nu dat er
wel degelijk gevolgen zijn.”

Groeneveld heeft een natuurvergunning die zijn
stikstofuitstoot legaliseert maar dat er in deze omgeving iets
Agrarische bedrijven bij kwetsbare

gaat gebeuren staat wel vast. Agrarische gronden die grenzen

natuurgebieden liggen onder een vergrootglas.

aan natuurgebieden liggen onder het vergrootglas, bij het creëren

Pachter Jeroen Groeneveld wacht maatregelen

van een balans tussen een ‘duurzame landbouw’ en een ‘robuust

niet af en maakt met collega’s zelf een plan.

natuurareaal’. Het nieuwe kabinet wil de stikstofuitstoot in 2030

”Wij pakken de handschoen op.”

gehalveerd hebben. Een transitiefonds van 25 miljard euro is
beschikbaar voor de omschakeling naar kringlooplandbouw,

“Ik maak me best zorgen, ja.” We zitten op erve

de inzet van technologische hulpmiddelen en verplaatsing

Veldman aan de keukentafel, de plek waar je volgens politica

of uitkopen van boerenbedrijven. Per gebied bepalen provincies

Annie Schreijer moet zijn om te weten wat er echt speelt op een

samen met betrokken organisaties welk breed pakket

boerenbedrijf. Pachter Jeroen Groeneveld geeft antwoord op

maatregelen nodig is om de natuur in goede staat te brengen.

de vraag hoe zeker hij op zijn stoel zit. Op deze fraaie locatie
in Breklenkamp bestiert hij een modern melkveebedrijf met
150 koeien. Maar op korte afstand ligt het Natura 2000-gebied

Eigen kracht
Groeneveld en vijf van zijn collega’s uit Lattrop-

Bergvennen-Brecklenkampse Veld, met vennen, bos, bijzondere

Breklenkamp wachten dit niet af en komen zelf in actie.

heide en graslanden. Enkele percelen landbouwgrond in dit

“Wij pakken de handschoen op. Op eigen kracht, zonder LTO

gebied dat grenst aan de Duits-Nederlandse grens, worden

of Farmers Defence Force.” Zo willen ze vooraan staan als de

gebruikt om koeien te laten grazen. Het aanpalend natuurgebied

pot met geld wordt aangebroken en denken ze te voorkomen

De Vetpot is eigendom van Twickel.

dat de boerenbelangen ondersneeuwen. “Wij zijn bang dat
iedereen straks zijn doelen heeft behaald, maar dat de boer

Aangescherpte doelen

met lege handen staat.

Al ver voordat Bergvennen-Brecklenkampse Veld in
2013 officieel de Natura-2000 status kreeg, kregen hij en zijn buren

Wij willen een totaaloplossing die bovenal perspectief biedt

van de overheid te horen dat die aanwijzing geen gevolgen had.

voor de landbouw, maar waarin ook de wensen van de provincie,
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het waterschap en grondeigenaren zoals Twickel en
het Overijssels Landschap worden meegenomen.”
De provincie Overijssel heeft volgens
Groeneveld “laaiend enthousiast” gereageerd en
financiert de inzet van een procesbegeleider van
adviesbureau Aveco De Bondt; oud-wethouder
Eric Kleissen van de gemeente Dinkelland.
De komende tijd worden er een vijftigtal
‘keukentafelgesprekken’ gehouden, niet alleen
met agrariërs maar ook met particuliere

Eén van de zeven vennen.

grondeigenaren en andere belanghebbenden.
Het moet leiden tot maatwerk en oplossingen

Kwetsbare natuur

waar iedereen achter staat. De leefbaarheid van

Het Natura 2000-gebied Bergvennen-Brecklenkampse

het dorp Lattrop telt mee. “Als het buitengebied

Veld ligt in een voormalig heidelandschap. Het 146 ha. grote

leegloopt, heeft dat gevolgen voor de school,

gebied wordt beheerd door Landschap Overijssel en omvat

de sportvoorziening en de kruidenier in de kern.”

vennen, vochtige heiden en heischrale graslanden. Er is een
rijke broedvogelbevolking met soorten die in Twente niet veel

Verplaatsing of uitkopen

voorkomen. In de vennen groeien zeldzame plantensoorten

“Het gaat ze om de grond”, zegt Groeneveld

(o.a waterlobelia en oeverkruid). Het glooiende landschap ten

met een blik op het regeerakkoord. Voor medewerking

noorden van de vennen omvat dekzandruggen en vochtige

aan emissiereductie en natuurherstel is vrijwilligheid

eiken-berkenbossen. In de graslanden staan imposante

het uitgangspunt maar in gebieden waar de opgave

jeneverbesstruwelen.

groot is, betekent vrijwilligheid geen vrijblijvendheid.
Verplaatsing behoort dan tot de mogelijkheden.

De kwetsbare natuur wordt net als elders in

“Ik krijg het gevoel dat er een dubbele agenda is.

Nederland bedreigd door stikstofuitstoot en een verstoorde

Hier maken ze natuur en dan kunnen ze elders

waterhuishouding. Het kappen van naaldbomen, al in gang gezet,

grond vrijmaken voor woningbouw of wegen.”

moet voorkomen dat het gebied verder verdroogt. Ook wordt de
afwatering tussen de vennen onder handen genomen. Singels,

Zijn eigen bedrijf ligt net buiten de 1-km

houtwallen en struiken worden nieuw aangeplant. Het stoppen

grens vanaf het natuurgebied, maar dat geldt niet voor

of beperken van bemesting is een andere maatregel. Ook moeten

enkele van zijn collega’s. “Mijn vrijgezelle neef heeft

de landbouwpercelen in het Brecklenkampseveld ingericht

zijn bedrijf op vijftig meter afstand. Moet je met relatief

worden als natuur.

veel geld dit bedrijf verplaatsen, terwijl je weet dat hij
over dertig jaar sowieso stopt?” Groeneveld denkt dat

Landbouwers uit Breklenkamp hebben eind

het beter is om in te zetten op de technologie.

vorig jaar met hun trekkers geprotesteerd tegen
het inrichtingsplan. Zij vinden dat de landbouw
ondergeschikt wordt gemaakt aan de natuur.
Groeneveld denkt dat de natuurdoelen in
Bergvennen-Brecklenkampse Veld nooit gehaald
worden, zeker als de Duitsers niet meedoen.
Tweederde van de stikstof die er neerslaat, komt uit
Duitsland. Duitse overheidsinstanties is gevraagd
ook maatregelen te nemen in het grensgebied maar
zekerheid dat dit gebeurt, is er niet. Groeneveld
wijst op de bouw van een nieuwe stal met 1490
vleesvarkens, net over de grens. “Het is toch vreemd
dat in Europa voor zo’n boer andere normen gelden.”
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Duitse en Nederlandse boeren voeren actie.

zijn er nog maar zes actieve melkveehouders over. En dat is
iets waar Nederland zich volgens Groeneveld op de middellange
termijn mee in de vingers snijdt. “Om de voedselzekerheid
te garanderen, heb je ze keihard nodig.”
Investeren
Groeneveld denkt niet aan stoppen. Hij wil vooruit
en is proactief. Zoals hij in het verleden heeft geïnvesteerd in
modernisering en verduurzaming van zijn bedrijf, wil hij dat
Jeroen Groeneveld: “Mensen komen niet alleen voor de natuur.”

blijven doen. Hij is met Twickel in overleg over de bouw van
een potstal, waar koeien op stro staan en naar buiten kunnen
lopen. De vaste mest kan gebruikt worden op de weilanden.

Een systeem waarbij ammoniak in de stal wordt afgevangen

En hij denkt samen met zoon Wessel na over manieren waarop

leidt volgens hem al tot een emissiereductie van 70%.

de toeristische ligging van het bedrijf benut kan worden.
De verkoop van kaas, de aanleg van een wandel-, of fietspad;

Aanpassen is niet erg, zegt Groeneveld. Ondernemers

het zijn opties die worden verkend.

zijn het gewend. Maar nu weten boeren niet waar ze aan toe zijn.
Aan de keukentafels in Breklenkamp is het gespreksonderwerp

Als we het erf oplopen om te schetsen hoe hij het voor

nummer één. “Ik ken boeren hier die er niet van slapen en er last

zich ziet, wijst hij met een weids armgebaar naar de weilanden.

van krijgen. Je moet ze perspectief bieden. Mijn 18-jarige zoon

”Je kunt je toch niet voorstellen dat er geen boeren in dit gebied

wil het bedrijf graag overnemen en zoals hij zijn er in dit gebied

meer actief zijn. Mensen komen hier niet alleen naar toe voor

veel potentiële opvolgers. Maar kan dat ook?” De onzekerheid

de natuur. Ze willen ook koeien in de wei zien.”

en almaar veranderende wetgeving werken het in de hand dat
boeren zonder bedrijfsopvolger sneller stoppen. In Breklenkamp

Breklenkamp ligt in het Nationaal Landschap
Noordoost-Twente. (Foto: Wim Ahne)
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