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Een Circulair Landschap 
   als basis voor de omgevingsvisie  

Het landelijke gebied kleurt weer geel van de 
boterbloemen, grutto’s en veldleeuweriken 
laten zich in grote aantallen horen en we 

zijn er allemaal welkom. We wonen en recreëren 
in een aantrekkelijk landelijk gebied, gebruiken het 
voor waterberging, er zijn natuurgebieden en goed 
ingepaste zonnecentrales. De boeren produceren er 
voedsel in gesloten kringlopen, op efficiënte wijze. 
Het vlees dat je op je bord krijgt is klimaatneutraal 
en de dieren hebben een goed leven gehad. Voor-
zieningen zoals scholen, winkels en horeca zijn niet 
groot, maar van hoge kwaliteit. 

Zo zien we het graag. Maar we staan er ver 
vanaf: ons buitengebied verkeert in een crisis. De 
kwaliteit van het landschap, bodemvruchtbaarheid en 
biodiversiteit hollen achteruit. Het inkomen van veel 
hardwerkende boeren staat zwaar onder druk. Dat het 
“anders” moet, wordt inmiddels breed onderkend en 
veel boeren, consumenten, producenten, onderzoe-
kers en bestuurders zoeken een way out. De wil om te 
veranderen is er; steeds meer verschuift de discussie 
naar “hoe dan?”.

In dit essay zoeken we mee naar het antwoord. 
De oplossing zien we vooral in de ontwikkeling van 
circulaire landschappen –  een innovatieve vorm van 
gebiedsontwikkeling. Dat laatste, gebiedsontwikke-
ling als instrument om landschap, natuur en econo-
mie in samenhang op een hoger plan te brengen, is 
een aanpak waar Stroming BV ruim 25 jaar ervaring 
mee heeft. Nu is het moment om hier mee aan de slag 
te gaan. Rijk, provincies en gemeenten zullen onder 
de nieuwe Omgevingswet omgevingsvisies moeten 
opstellen. Een overkoepelende, samenhangende visie 
op landschapsschaal is volgens ons het ideale uit-
gangspunt.

Tegelijkertijd biedt het ook bijzondere kansen 
om verduurzaming van de landbouw, de introductie 
van nieuwe vormen van ondernemen, klimaatbesten-
digheid en kwaliteitswinst op het vlak van natuur en 
landschap in samenhang op te pakken. 

Dé lanDbouw bestaat niet
Allereerst iets over de landbouw. In Nederland 

is dat ontegenzeggelijk de grootste grondgebruiker. 
Het lijkt dus logisch om een crisis in het landelijk 
gebied – verlies aan natuur en landschap, leegloop en 
vergrijzing van dorpen, verlies van banen en voorzie-
ningen – toe te schrijven aan de landbouw. Maar dat 
helpt niet en is ook niet juist. Dé landbouw bestaat 
namelijk niet; er zijn enorme verschillen tussen de 
deelsectoren in de landbouw. Zo is moderne glas-
tuinbouw relatief schoon, rendeert economisch goed 
en heeft een hoge productiviteit per hectare. De bio-
logische landbouw gebruikt juist veel ruimte per kg 
productie, maar munt in andere aspecten weer uit. 
De geschetste problemen worden vooral veroorzaakt 
door de grootschalige vlees- en melkindustrie: deze 
gebruikt een aanzienlijk deel van onze groene ruim-
te (50% van het landbouwareaal)1, veroorzaakt grote 
milieuproblemen, gedijt alleen bij een niet-duurzaam 
beheer van het oppervlakte- en grondwater, is sterk 
afhankelijk van subsidies en desondanks hebben de 
meeste boeren in deze branches grote moeite om het 
hoofd boven water te houden. De toekomst is ook nog 
eens onzeker, want door de hoge grondprijzen, die 
in geen enkele verhouding meer staan tot het econo-
misch producerend potentieel van de grond, kun je 
de grondprijs als boer eigenlijk niet meer terugver-
dienen. Ondanks dat de productie per hectare sinds 
de jaren 50 van de vorige eeuw met een factor 4,5 
keer is toegenomen. Daardoor is bedrijfsopvolging 
moeilijk, komt innovatie nauwelijks van de grond en 
werkt – als er wél sprake van is –  vooral één richting 
op: nóg meer opbrengst van een hectare zien te halen. 
Het is dus vooral in de deze deelsector, de grootscha-
lige vlees- en melkindustrie, dat verandering keihard 
nodig is. 

breDe aanpak in De gehele keten
In dit essay werken wij een specifieke aanpak 

uit. Daarmee wordt uiteraard niet het hele probleem 
in de sector opgelost, want daarvoor zijn alle partij-

1 Volgens het CBS beslaat grasland ca. 1 miljoen hectare van de in 
totaal 2,5 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland. Voor de 
productie van groenvoedergewassen wordt ongeveer 0,25 miljoen 
hectare gebruikt. In het buitenland zijn voor de productie van di-
ervoeders enorme arealen nodig. Op het Nederlandse landschap 
heeft dat geen direct ruimtelijke effect en daarom laten we het hier 
buiten beschouwing – ook al komt een deel van dat geïmporteerde 
voer in de vorm van mest wel in het Nederlandse landschap terecht 
en heeft het daar ook grote effecten.   
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en in de keten nodig. Ze zijn al vaak benoemd: de 
consument, die bereid moet zijn om meer voor zijn 
vlees en zuivel te betalen - of bereid moet zijn om 
het menu gevarieerder te maken, minder vlees te 
eten. De verwerkende industrie die een eerlijker prijs 
moet bieden aan de boer, net als de supermarkten die 
het stunten met goedkoop vlees achterwege moeten 
laten. En natuurlijk dient de natuur- en milieuschade 
geïntegreerd te worden in de prijs van vlees en zuivel, 
dit volgens het principe van de vervuiler betaalt. De 
mondiale ontbossing t.b.v. de productie van veevoer 
moet ook worden aangepakt, evenals het effect van 
voedselverspilling (volgens de FAO één derde van de 
wereldwijde productie) en de negatieve effecten van 
het dumpen van voedsel op de wereldmarkt. Tenslot-
te moet korte metten worden gemaakt met de exces-
sen waardoor we met regelmaat opgeschrikt worden; 
mestfraude, bermfraude, stalbranden, kalverfraude; 
allemaal symptomen van een sector die steeds weer 
nieuwe uitwegen zoekt om het hoofd boven water te 
houden.  

ontbrekenDe schakel
Zoals gezegd; in dit essay pakken we niet al 

deze problemen aan. Wij richten ons op het herstel 
van de kwaliteit van het landelijk gebied2. We willen 
immers niet alleen een schone, diervriendelijke, kli-
maat-neutrale vlees- en melkproductie, maar ook een 
aangenaam landschap.

Wat in de discussie tot nu toe onvoldoende als 
oplossingsrichting wordt benoemd is het instrument 
van de ruimtelijke ordening.  Dit hoeven we geluk-
kig niet uit te vinden. In de eerste helft van de vorige 
eeuw is het ook al ingezet – destijds om de wensen 
en doelen van die tijd te realiseren. Het heette ruil-
verkaveling en was gericht op het verhogen van de 
efficiëntie van de grondgebonden landbouw. Toen 
gezien werd dat dit schade aan het landschap ople-
verde – veel hagen en houtwallen verdwenen – werd 
de doelstelling verbreed en veranderde de naam in 
“landinrichting”. Helaas was ook daarin het belang 
van natuur en landschap onvoldoende geborgd en 
ging het verlies op dat vlak gewoon door, maar dat 
lag niet aan het instrument zelf: dat was buitenge-
woon effectief! 

Wat nu zou moeten gebeuren is dat we dit 
beproefde instrumentarium weer uit de kast halen, 
afstoffen – én natuurlijk toesnijden op de wensen en 
eisen van nu. 

2 De oplossingsrichting die wij schetsen zorgt overigens wel voor ver-
mindering van een aantal van de genoemde problemen.

circulair lanDschap als Doel
De eisen van nu vatten we onder de noemer: 

“circulair landschap”. Dat is een landschap dat we als 
perspectief in onze introductie al schetsten, met de 
grootte van een streek of regio. In beleidstaal gaat het 
om een landschap met de volgende essentiële ingre-
diënten:

•	 respect voor natuurlijke grenzen: herstel van 
een gezonde en vruchtbare bodem en water-
huishouding en geen afwenteling van milieu-
problemen naar elders (bijv. mest transporte-
ren van Noord-Brabant naar Groningen) en 
in tijd (toekomstige generaties)

•	 gesloten kringlopen: voedingsstoffen en mi-
neralen circuleren op het niveau van het cir-
culaire landschap, door een goed beheer van 
bodem en water worden verliezen geminima-
liseerd

•	 een keuze voor de menselijke maat: met re-
gionale productie van gezond voedsel en 
duurzame energie, meer lokale banen en een 
prettiger landschap

•	 economische	 diversificatie: verantwoorde 
landbouw met daarnaast extra economische 
dragers voor het landelijk gebied, zoals ener-
gieproductie, passende woonvormen, recrea-
tie, zorg en klimaatadaptatie 

•	 herstel van de biodiversiteit: zodat planten 
en dieren kunnen terugkeren in het landelijk 
gebied 

Deze vijf ingrediënten tot expliciete inzet 
maken van ons ruimtelijk beleid is een eerste noodza-
kelijke stap om de gewenste transformatie in gang te 
zetten. We kunnen dat concreter maken: ondernemers 
die zich in een circulair-landschap-in-wording willen 
vestigen moeten vanaf het allereerste begin voldoen 
aan de principes die daar gelden. Voor bestaande 
grondgebonden activiteiten die er niet aan voldoen - 
en zich ook niet in die richting willen ontwikkelen - 
geldt dat ze hun activiteiten kunnen voorzetten maar 
dat het bedrijf bij overname niet in die vorm kan wor-
den gecontinueerd. Zoals de elektrische auto door het 
perspectief van afnemende gebruiksmogelijkheden 
en dus inruilwaardes voor “fossiele auto’s” versneld 
zijn intrede zal doen, zal het naar onze verwachting 
ook bij een circulair landschap werken. Een duide-
lijk keuze voor de ontwikkelingsrichting verhoogt de 
snelheid waarmee die ontwikkeling plaatsvindt.  



Natuurlijke processeN als boNdgeNoot voor de boereN

Zorgvuldig omgaan met natuur en milieu is een basisvoorwaarde voor duurzaam landgebruik. 
Maar	er	is	veel	meer	nodig	en	mogelijk.	Dat	komt	in	beeld	als	de	natuur	niet	als	potentieel	slachtoffer	
of lastpost wordt gezien, maar als krachtige bondgenoot. Die lijn is wat ons betreft ook leidend in een 
circulair landschap en betekent dat alle natuurlijke processen die een duurzame economie (waaronder 
voedselproductie) én natuur én landschap kunnen ondersteunen gerespecteerd, hersteld en aangespro-
ken moeten worden. Een paar voorbeelden van wat dat betekent.

Op het perceelsniveau gaat het er om dat we meer organische stof in de bodem terugbrengen op 
het vaak dode en uitgemergelde boerenland. Op veel plekken heeft de bodem inmiddels zijn vermogen 
verloren	om	opgebrachte	meststoffen	vast	te	houden.	Organische	stof	draagt	er	aan	bij	dat	het	bodem-
leven weer terugkeert, de grond losser wordt en beter gemengd. Daardoor worden water, lucht en 
meststoffen	beter	vastgehouden,	worden	nat-	en	droogteschade	verminderd	en	neemt	de	productiviteit	
toe: 1% extra organische stof zorgt voor 10% meer opbrengst! Het teruggekeerde bodemleven zelf is 
een rijke voedselbron voor weide- en akkervogels; in de bovenste 25 cm van een gezonde bodem zit per 
hectare maar liefst 3000 kg leven, het gewicht van 4 koeien!

Op gebiedsniveau betekent het dat op veel plekken de waterhuishouding natuurlijker moet wor-
den	–	met	grondwaterstanden	die	natuurlijk	fluctueren	en	beken	die	weer	stromen	en	ook	het	beekdal	
mogen overstromen. Dat levert niet alleen rijke natuur en een (recreatief) aantrekkelijk landschap 
op, maar zorgt er ook voor dat grond- en neerslagwater langer wordt vastgehouden, zodat landbouw-
gewassen minder snel verdrogen en steden en dorpen minder snel onderlopen. Ook de begroeiing op 
het land kan en moet op veel plaatsen natuurlijker worden. Niet alleen vlaktes met ingezaaid Engels 
raaigras die 5-6 keer per jaar worden gemaaid, waarin geen koe of weidevogel meer te vinden is, en 
waar hoge (kunst)mestgiften bijdragen aan verontreiniging van lucht, oppervlakte- en grondwater en 
klimaatverandering. Maar daarnaast ook permanent natuurlijk grasland met geen of lage mestgiften, 
weidevogels en wilde bloemen. Grasland dat CO2 opslaat, waar de koeien weer buiten lopen en zelf hun 
kostje bij elkaar scharrelen, zoals dat ook gebeurt door de reeën en hazen. 

Gaat zo’n aanpak ten koste van de agrarische productie? Ja, wel als je die uitsluitend afmeet 
aan het volume per hectare. Niet als je ook let op duurzaamheid – dan is er sprake van grote winst. En 
betaalbaar?  Ja, dat ook – al was het maar omdat zo’n landschap ook kostenbesparingen oplevert in 
bijv. waterbeheer en aantrekkelijk is voor andere vormen van ondernemen. 
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gronDmobiliteit en 
uitnoDigingsplanologie
Als we voor een circulair landschap kiezen, 

moeten we een nieuw soort ruilverkaveling opzetten. 
Dat kan ook. Zo is de ruimte, in concreto de hectares, 
voor veranderingen beschikbaar. Allereerst doordat 
boeren hun bedrijfsmodel of productiewijze kunnen 
aanpassen. Dat gebeurt in de praktijk ook al; zo scha-
kelden in 2017 245 Nederlandse boeren over op bio-
logische landbouw, omdat de economische perspec-
tieven beter zijn door een toenemende vraag van de 
consument. Overheden hebben ook mogelijkheden. 
Zo hebben zij vaak gronden in bezit waarvoor nog 
geen passende bestemming is gevonden. Het grond-
bezit op uitbreidingslocaties van alle gemeenten teza-
men bedraagt naar schatting 78.000 hectare (EIB, 
2015) en BBL bezit ca. 140.000 hectare. Als daarop 
bovenstaande koers wordt uitgezet, zijn we een flinke 
stap verder. 

 Veel ruimte komt ook beschikbaar doordat 
iedere dag 5 boeren stoppen met hun bedrijf. Dat 
komt neer op ca. 250 hectare per dag; in 3 jaar tijd is 
dit de oppervlakte van de stad Amsterdam en in 15 
jaar tijd van de Veluwe. Blijkbaar is de grondmarkt 
altijd in beweging; tot op heden wordt dit echter 
niet benut om verbeteringen in het landelijk gebied 
in gang te zetten. Het instrument van de ruilverka-
veling/landinrichting kan weer de extra bewegings-
ruimte verschaffen die nodig is om op vrijkomende 
gronden passende en perspectiefvolle (combinaties 
met) andere vormen van grondgebruik te introduce-
ren. Automatisch gaat dit echter niet. Integendeel, in 
de afgelopen jaren worden hectares van stoppende 
bedrijven vrijwel uitsluitend gekocht door aanpalen-
de ondernemers, met verdere schaalvergroting tot 
gevolg. Schaalvergroting die steeds zwaarder op de 
maag begint te liggen vanwege de aanstaande uitvoe-
ring van het Klimaatakkoord en het afbouwen van 
subsidieregelingen in Brussel.  

Denkpauze op De gronDmarkt
Dat er landbouwgrond te koop staat merkt 

niemand. Hooguit wordt zichtbaar dat de gebouwen 
van het oude, overgenomen bedrijf leeg staan en 
langzaam verpauperen – dit is inmiddels een erkend 
probleem. Maar de gronden zelf - daar zie je weinig 
verandering want ze worden vooral ingezet voor ver-
dere schaalvergroting in de landbouw. Kansen voor 
de ontwikkeling van een circulair landschap verdwij-
nen daarmee achter de horizon voordat ze opgemerkt 
zijn. 

Om deze kansen wel te verzilveren is aller-
eerst een interventie op de grondmarkt nodig3. Om 
het circulaire landschap een kans van slagen te geven 
is een lichte interventie voldoende en ook hier kan 
weer bestaand instrumentarium worden ingezet: het 
voorkeursrecht van de gemeente. Om speculatie op 
de grondmarkt te voorkomen kunnen gemeentes een 
eerste recht van koop vestigen op gebieden waarvan 
vrij zeker is dat ze op termijn nodig zijn voor stads-
uitbreiding en die dus in waarde zullen stijgen. Het 
maatschappelijke doel – betaalbaar wonen – recht-
vaardigt zo’n ingreep. Analoog daaraan zou een 
gemeente een streek als circulair landschap kunnen 
aanwijzen en op de gronden daarbinnen een voor-
keursrecht vestigen. Binnen een circulair landschap 
worden namelijk zwaarwegende maatschappelijke 
belangen gediend, waaronder herstructurering van 
de landbouw, duurzaam waterbeheer, CO2-vastleg-
ging etc. Dit voorkeursrecht kan op tijdelijke basis 
worden uitgeoefend: als agrarische hectares beschik-
baar komen, koopt de gemeente die op en houdt ze 
een aantal jaren, bijvoorbeeld maximaal 5, in bezit. 
De gemeente meldt dat deze hectares beschikbaar 
zijn voor elke vorm van ondernemen die past binnen 
de eerder genoemde vijf criteria voor een circulair 
landschap. Er kan zich vervolgens een biologische 
boer melden, een melkveehouder die wil extensive-
ren i.c.m. ontwikkeling van hagen en houtwallen, een 
waterschap dat een deel wil inrichten om neerslagwa-
ter vast te houden, een recreatieondernemer die bijv. 
extensief wil bebouwen en de rest tot vrij toeganke-
lijk natuurgebied ontwikkelt et cetera. Heeft zich na 
die 5 jaar niemand gemeld, dan kan de grond alsnog 
verkocht worden voor regulier agrarisch gebruik. 

Een andere mogelijkheid, die ook al wordt toe-
gepast door verschillende provincies, is om bij de 
verpachting van eigen gronden voorrang te verlenen 
aan biologische boeren of aan initiatiefnemers die de 
gronden willen benutten voor natuurontwikkeling. 

uitnoDigingsplanologie
Om deze aanpak een kans van slagen te geven 

is nog een paar zaken nodig. Ten eerste dient de 
gemeente – en daarachter de provincie – op voorhand 
aan te geven dat er planologische medewerking ver-
leend zal worden aan alle vormen van ondernemen die 
het circulaire landschap een stap verder helpen. Het 
instellen van Bijzonder Provinciaal Landschap, met 

3 Ouderen wijzen er vaak op dat in 1977 het kabinet den Uyl is gevallen 
op de grondpolitiek en dat het ingrijpen in de vrije markt voor grond 
dus een beladen kwestie is. Maar dat wil niet zeggen dat dit, ruim 40 
jaar later, nog een taboe moet zijn
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“ontwikkelopdracht”, zoals de provincie Zuid-Hol-
land in november 2017 deed voor Midden-Delfland, 
kan daarbij worden ingezet.

Dan naar een tweede vereiste: er dient een 
ruimtelijk beeld geschetst te worden. Want een land-
schap is wat je ziet, het gaat om beeld- en belevings-
kwaliteit. Dat ontstaat niet vanzelf, je moet er bewust 
naar toewerken. Het hoeft nog niet in detail vastge-
legd en zeker niet als blauwdruk, maar een blanco vel 
papier is ook niet voldoende. Wat in de praktijk zeer 
goed werkt is om de criteria, zoals ze hierboven zijn 
benoemd, voor een concreet gebied te vertalen in een 
aantal inspirerende landschapsbeelden: zo zou het 
kunnen worden. Dat is geen platte verkooptruc, maar 
een essentieel ingrediënt: het gaat ons er immers om 
dat we in een aangename, groene omgeving willen 
wonen, werken en recreëren. Daarom moeten we het 
ook aandurven om te schetsen hoe dat er dan uit kan 
zien.

Zowel het beeld als de in te zetten instrumenten 
zijn uitstekende uitgangspunten voor een omgevings-
visie. In een omgevingsvisie worden ambities en doe-
len voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. Onder 
de Omgevingswet – die naar verwachting 1 januari 
2021 in werking treedt – zijn gemeenten, provincies 
en Rijk verplicht een omgevingsvisie op te stellen. 
Nú is dus bij uitstek het moment voor gemeenten, 
regio’s en provincies om de keuze voor een circulair 
landschap te maken en vast te leggen in een gemeen-
telijke, regionale of provinciale omgevingsvisie. 

wie gaat het betalen?
Natuurlijk komt de vraag op wie dit allemaal 

gaat betalen. Het vergt hectares en inrichting en 
onderhoud en dat alles kost geld. Gelukkig is dat er 
ook. 

Als we EU landbouwsteun bij voorrang 
beschikbaar stellen aan boeren die een circulair 
landschap helpen realiseren, is dat een goede stap. 
Al was het maar omdat het nu nog andersom is4. Dat 
financiering van Boeren voor Natuur nu door de EU 
wordt toegestaan is een stap in de goede richting5. 

4  Subsidies gaan nu vooral nog naar boeren en regio’s waar de natuur- 
en landschapswaarden het meest achteruit gaan, zo blijkt uit onder-
zoek dat Alterra in opdracht van WNF uitvoerde (Doorn, Anne van, 
2017). 

5 https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinsti-
tuten/Environmental-Research/show-wenr/Het-betalen-van-boer-
en-voor-Boeren-voor-Natuur-mag-nu-in-heel-Nederland.htm

Tegelijkertijd: subsidies zijn eindig, horen dat in elk 
geval te zijn, dus er moet ook een structurele finan-
ciering op gang komen vanuit de markt. Ook dat 
is geen onbekend terrein want hier kunnen we van 
een pijnlijk nadeel een voordeel maken. Vrijwel elke 
niet-agrarische functie op het platteland is econo-
misch rendabeler dan ongesubsidieerde grootschalige 
vlees- en melkindustrie en kan dus meebetalen aan 
al die zaken die je van een boer bijna niet kunt vra-
gen: hectares omvormen en inrichten ten faveure van 
een nieuwe economische mix op het platteland. Een 
mix die nieuw geld en nieuwe levendigheid brengt, 
een mooi landschap oplevert, leegloop en vergrijzing 
beperkt en voorzieningen als scholen en winkels op 
peil houdt. 

Een voorbeeld van een dergelijke aanpak is 
te vinden in de gemeente Smallingerland, waar het 
door Stroming ontwikkelde concept van de Nieuwe 
Marke wordt toegepast. Concreet: er wordt 90 hecta-
re vrij toegankelijke natuur ontwikkeld op voormalig 
agrarisch land en die hele ontwikkeling wordt gedra-
gen door 5% van dat areaal uit te geven als bouw-
kavel. Een vierkante meter kavel kost 170 euro ex 
btw – een bedrag dat zeker niet hoog is en het pro-
ject bereikbaar maakt voor veel meer dan de “happy 
few”. Daardoor strijkt er een mix van bewoners neer, 
jong en oud, vermogend en minder vermogend. De 
gemeente speelt hier een cruciale rol, op een manier 
die veel weg heeft van wat ons bij het circulaire land-
schap ook voor ogen staat: op voorhand planologi-
sche medewerking verlenen, financiële risico’s voor 
de gemeente op een slimme manier beperken, afzien 
van financiële winst en “genoegen nemen” met de 
maatschappelijke opbrengst in de vorm van een vrij 
toegankelijk nieuw natuurgebied waarin mensen hun 
eigen woning mogen vormgeven. Want dat was ook 
een wens van de gemeente én veel mensen die een 
woning zoeken – een plek om met respect voor het 
landschap, maar wél welstandvrij, te bouwen.  

het circulaire lanDschap in beelD
In het voorbeeld hierboven is een areaal land-

bouwgrond omgezet in een combinatie van natuur- en 
landschapsontwikkeling, extensief recreëren (wande-
len, fietsen) wonen en werken (aan huis). Maar dat is 
natuurlijk niet in alle gevallen mogelijk of wenselijk. 
In een circulair landschap zal nog steeds het overgro-
te deel van het landschap in gebruik zijn voor grond-
gebonden landbouw. Maar dan – zoveel mogelijk en 
op termijn bij voorkeur helemaal - op basis van cir-
culariteit. 
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In beeld ziet dat er als volgt uit. Figuur 1 is 
een landschap met veel weilanden voor de vlees- en 
melkindustrie. Het soort landschap zoals dat op veel 
plekken in grote delen van Nederland ligt. In het 
landschap zijn logische locaties voor andere functies 
gevonden. 

In figuur 2 is te zien hoe het landschap er uit 
komt te zien wanneer de verschillende nieuwe func-
ties zijn gerealiseerd. Het grootste deel van het land-
schap, zo’n twee derde, is nog onveranderd. Het één 
derde deel dat wel is veranderd heeft deels een andere 
functie gekregen, maar het grootste deel is overge-
gaan van traditionele naar circulaire landbouw. 

figuur 1

figuur 2

1. Marke en waterberging

2. Delfstoffenwinning

3. Energie en leisure

4. Marke & CO2-vastlegging

5. Marke en natuurontwikkeling

6. Bodemverbetering en 
circulaire landbouw

Illustratie: Dirk Oomen

Illustratie: Dirk Oomen
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nieuwe economische mix
Ook zo’n overschakeling van grootschalige 

bulkproductie naar een duurzame bedrijfsvoering die 
bijdraagt aan een circulair landschap kost geld. En 
dat is bij boeren die aan alle kanten klem zitten niet 
zo maar voorradig. Door op kleine arealen functies 
toe te laten die economisch sterk zijn – en in zichzelf 
uiteraard ook maatschappelijke meerwaarde produ-

ceren en bijdragen aan een circulair landschap – kan 
dat geld worden gevonden. De zoektocht hoeft daarbij 
niet op te houden bij woningbouw. Er zijn veel meer 
functies die op een relatief beperkte oppervlakte een 
geweldige combinatie van maatschappelijke meer-
waarde en financiële opbrengstenkunnen genereren. 
Dat kan bijv. ook met zorg, met recreatie, energie-
productie.

coNversiefactoreN

Hieronder schetsen we voor een aantal economische functies hoeveel natuurontwikkeling ze 
kunnen	dragen.	Voor	de	financieel	meest	krachtige	functie,	wonen,	geven	we	ook	aan	wat	de	potentie	is	
als dit wordt benut als instrument om de conversie van niet-duurzame naar duurzame melkveehouderij 
te	financieren.	Dit	zijn	realistische	ordegroottes	die	per	locatie	uiteraard	detaillering	vergen.

-  Nieuwe Marke (wonen in nieuw te ontwikkelen natuur): 1 rood op 19 natuur (“1:20”).
-  Idem, als motor voor conversie naar circulaire melkproductie: 1 rood op ca. 350 hectare duur-

zame melkproductie
-  Stadsrand/inbreiden: 1 rood op 1 natuur (“1:1”). 
-		 Delfstoffenwinning	(zand/grind):	levert	vaak	een	diep	gat.	Ervaring	laat	zien	dat	naast	dit	diepe	

gat ook natuurterreinen opgeleverd kunnen worden in een verhouding van max 1:3. 
-  Waterberging: er wordt na afronding 100% natuur achtergelaten. Waterberging in nieuw te 

vormen	natuurgebieden	kan	kostenefficiënter	zijn	dan	de	aanleg	van	technische	voorzieningen	
(gemalen, kades etc.). 

- Ruimte voor de rivier:  er wordt na afronding 100% natuur achtergelaten. Aankoop en natuur-
lijker	inrichting	van	uiterwaarden	is	grotendeels	gefinancierd	met		gelden	voor	waterveiligheid.		

Met zo’n benadering ontstaat een nieuwe eco-
nomische mix in het landelijk gebied, waarin de eco-
nomisch sterkere functies de gewenste ontwikkeling 
financieel ondersteunen. Er ontstaat dan zowel de 
fysieke als financiële omgeving waarin structure-
le verduurzaming van met name de melk- en vlees-
industrie op regionale schaal vorm kan krijgen. De 
financiële bijdrage van “sterk” naar “zwak”, in fei-
te een “verevening”,6 kan structureel zijn maar ook 

6 een anterieure overeenkomst biedt de mogelijkheid voor boven-
planse verevening, waarbij een project financieel bijdraagt aan bijv. 
meer groen in de omgeving.

tijdelijk. Waarbij een sterke functie de transitie van 
een of meer landbouwbedrijven financieel moge-
lijk maakt, waarna die laatste dan sterk en modern 
genoeg zijn om op eigen benen te staan. De essen-
tie is dat de ecologische duurzaamheid, financiële 
duurzaamheid én het toewerken naar een aangenaam 
landschap – in feite alle criteria voor het duurzame 
landschap - lokaal en in samenhang wordt uitge-
werkt. Een integraal ontwerpproces dus, niet zo groot 
dat het anoniem en onbestuurbaar wordt, niet zo klein 
dat het beperkt blijf tot het schaalniveau van “boeren-
bedrijf met camping”. 
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Drie Dingen
Dit is onze visie, onze agenda. Maar daarmee 

zijn we er niet. We zoeken drie dingen: het gesprek, 
partners en een locatie. 

Het gesprek over het idee dat we hier presente-
ren gaan we graag aan: zien we iets over het hoofd, is 
er voldoende juridische basis voor de door ons voor-
gestelde interventie op de grondmarkt, zijn de criteria 
helder genoeg? Dat soort vragen.

Partners zoeken we in de vorm van boeren die 
de stap naar een circulair landschap willen maken, 
producenten van duurzame energie, waterschappen 
die bergingsruimte zoeken, gemeentes die (ruil)gron-
den in eigendom hebben, financiers en natuurorgani-
saties. Willen ze meewerken en zo ja wat zijn dan de 
condities en ambities?

Bovenal echter zoeken we een locatie, of een 
paar. Want het gesprek en het zoeken van partners 
wordt allemaal veel concreter als we dat kunnen doen 
met een concrete plek waarvoor we de gedachten en 
criteria uitwerken – in beeld, in functies, in een finan-
ciële haalbaarheidsverkenning, in partnerships. Dat 
leidt dus ook meteen tot de vraag: welke gemeente (of 
streek) vindt het concept van het circulaire landschap 
interessant genoeg om het verder met ons uit te wer-
ken, bijvoorbeeld als basis voor de vanaf 2021 onder 
de nieuwe Omgevingswet verplichte gemeentelijke of 
regionale omgevingsvisie? 

Wij gaan actief op zoek naar kansen, naar het 
gesprek, de partners en een locatie. Deze essay is een 
uitnodiging aan u om mee te denken of werken. Wij 
staan daar graag voor open. 
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