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Zonnehoeve	  nazomercollege	  2015	  	  
	  

Met	  'Boer,	  Bankier	  en	  Burger'	  op	  zoek	  naar	  nieuwe	  'common	  
ground'	  	  
	  
Gastsprekers:	  
Adriaan	  Geuze	  
Onno	  van	  Bekkum	  
Boukje	  van	  Gent	  
	  
Boer,	  Bankier,	  Burger	  is	  een	  initiatief	  van	  Felix	  Rottenberg	  (Voedsel-	  en	  
Landbouwdialogen),	  Bert	  van	  Ruitenbeek	  (Ecominds),	  Thomas	  Steiner	  (Triodos	  Bank),	  Piet	  
van	  IJzendoorn	  (Zonnehoeve)	  en	  Jos	  Verheul	  &	  Renée	  Zijlstra	  (Initiatief	  Bewust	  
Bodemgebruik).	  Foto's:	  Michiel	  Wijnbergh	  (behalve	  pg	  15	  en	  pg	  20	  bovenaan).	  	  
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Samenvatting	  
	  
Op	  zaterdag	  5	  september	  vond	  op	  de	  biologisch-‐dynamische	  boerderij	  Zonnehoeve	  in	  
Zeewolde	  voor	  de	  derde	  keer	  een	  denksessie	  in	  de	  polder	  plaats	  over	  de	  zoektocht	  naar	  
een	  duurzame	  samenleving,	  met	  speciale	  aandacht	  voor	  de	  rol	  van	  voedsel,	  landbouw	  en	  
de	  banken.	  Zo'n	  80	  genodigden	  werden	  verwelkomd	  in	  de	  sfeervolle	  maalderij	  van	  het	  
veelzijdige	  landbouwbedrijf	  dat	  Zonnehoeve	  heet.	  Grond	  speelde	  een	  belangrijke	  rol	  in	  
het	  verhaal	  van	  hoofdspreker	  Adriaan	  Geuze,	  die	  sprak	  over	  de	  manier	  waarop	  
Nederland	  gemaakt	  is	  uit	  moerassen,	  meren	  en	  zee.	  Voor	  hem	  is	  onze	  grootste	  common	  
ground	  de	  Nederlandse	  traditie	  van	  land	  maken,	  die	  eeuwenlang	  onze	  democratie,	  
cultuur	  en	  kunst	  heeft	  bepaald,	  maar	  sinds	  de	  jaren	  '70	  in	  de	  politiek	  van	  ruimtelijke	  
ordening	  is	  verstikt.	  Spreker	  Onno	  van	  Bekkum	  zag	  de	  common	  ground	  in	  de	  
diepgevoelde	  fundamentele	  waarden,	  die	  je	  in	  een	  coöperatie	  kunt	  vastleggen.	  De	  
coöperatie	  is	  daarmee	  voor	  hem	  hét	  bedrijfsmodel	  voor	  de	  nieuwe	  duurzame	  
samenleving.	  Het	  probleem	  van	  bodemschaarste,	  bodemprijzen	  en	  bodemverarming	  
bleek	  op	  allerlei	  manieren	  in	  met	  deze	  twee	  onderwerpen	  verbonden.	  	  
	  
Felix	  Rottenberg	  leidde	  als	  dagvoorzitter	  de	  bijeenkomst	  in	  goede	  banen	  en	  stuurde	  de	  
gesprekken	  met	  sprekers	  en	  deelnemers.	  
	  
De	  hoofdspreker	  was	  deze	  zondag	  Adriaan	  Geuze,	  een	  internationaal	  vermaarde	  
landschapsarchitect,	  van	  huis	  uit	  ingenieur.	  Sinds	  zijn	  verschijning	  in	  Zomergasten	  kent	  
een	  groot	  deel	  van	  Nederlands	  zijn	  passie	  voor	  het	  mensgemaakte	  Nederlandse	  
polderlandschap	  en	  de	  grote	  waterwerken.	  In	  zijn	  referaat,	  gelardeerd	  met	  kunst,	  gaf	  hij	  
een	  beeldend	  overzicht	  van	  de	  geschiedenis	  van	  de	  inpoldering	  van	  Nederland,	  die	  
eerder	  nooit	  goed	  in	  kaart	  is	  gebracht.	  Hij	  telde	  in	  totaal	  4400	  polders	  in	  ons	  land.	  Geuze	  
liet	  zien	  dat	  Nederland	  een	  eeuwenoude	  traditie	  heeft	  van	  land	  maken.	  Dat	  vereiste	  een	  
hoge	  graad	  van	  samenwerking.	  Onze	  taal,	  onze	  democratie,	  onze	  schilderkunst	  is	  daarop	  
gefundeerd.	  Maar	  die	  hele	  traditie	  is	  volgens	  Geuze	  afgeschaft	  in	  de	  jaren	  '70,	  door	  de	  
overvloedige	  welvaart	  en	  de	  nieuwe	  doctrine	  van	  ruimtelijke	  ordening.	  Sindsdien	  
hebben	  managers	  en	  juristen	  de	  macht	  over	  het	  landschap	  overgenomen	  van	  de	  
ingenieurs.	  De	  Nederlanders	  zouden	  de	  polderlandschappen	  als	  de	  kern	  van	  hun	  
identiteit	  moeten	  eren	  en	  in	  stand	  houden,	  net	  zoals	  de	  Zwitsers	  hun	  bergen	  liefhebben.	  
De	  Geuze	  constateert	  echter	  dat	  er	  een	  uitverkoop	  van	  het	  polderlandschap	  plaatsvindt.	  
Hij	  gaf	  een	  aantal	  voorbeelden	  van	  projecten	  waar	  het	  in	  zijn	  ogen	  vreselijk	  fout	  gaat.	  
Managers,	  NGO's	  en	  "vastgoedmaffia"	  scheuren	  de	  polder	  aan	  stukken	  en	  de	  overheden	  
laten	  het	  gebeuren,	  gedreven	  door	  grondprijzen.	  De	  overheid	  zou	  hier	  iets	  aan	  kunnen	  
doen	  door	  bij	  wet	  te	  bepalen	  dat	  bepaalde	  stukken	  grond	  in	  Nederland	  landbouwgrond	  
moeten	  blijven,	  zoals	  ook	  in	  Noorwegen	  en	  de	  UK	  gebeurt	  -‐	  helaas	  doet	  de	  overheid	  
niets.	  Geuze	  bleek	  geen	  doorsnee	  duurzame	  denker:	  als	  polderpurist	  is	  hij	  fel	  tegen	  
windmolens	  en	  picknickbankjes	  in	  de	  polder;	  die	  ziet	  hij	  liever	  in	  de	  bossen	  rond	  Zeist.	  
	  
De	  tweede	  spreker	  was	  Onno	  van	  Bekkum,	  agrarisch	  econoom	  en	  een	  groot	  
deskundige	  op	  het	  gebied	  van	  coöperaties.	  Coöperaties	  geven	  volgens	  hem	  de	  
mogelijkheid	  om	  fundamentele	  maatschappelijke	  waarden	  in	  de	  omgang	  met	  kapitaal	  te	  
verankeren.	  Rond	  de	  eeuwwisseling	  van	  1900	  zijn	  in	  Nederland	  veel	  coöperaties	  
opgericht	  die	  nu	  zijn	  uitgegroeid	  tot	  internationale	  bedrijven,	  zoals	  Univé,	  Rabobank	  en	  
FrieslandCampina.	  Daarna	  kwam	  de	  aanwas	  tot	  stilstand.	  Maar	  sinds	  de	  jaren	  '90	  van	  de	  
vorige	  eeuw	  zwelt	  een	  nieuwe	  golf	  van	  coöperaties	  aan;	  op	  dit	  moment	  worden	  er	  elk	  



	   3	  

jaar	  zo'n	  300	  coöperaties	  in	  Nederland	  opgericht.	  	  Het	  grote	  verschil	  is	  dat	  de	  nieuwe	  
coöperaties	  heterogeen	  en	  interdisciplinair	  zijn,	  zoals	  Beebox	  en	  Estafette.	  
	  
Boukje	  van	  Gent,	  die	  de	  tuinderij	  van	  Zonnehoeve	  beheert,	  kwam	  na	  de	  lunch	  aan	  het	  
woord.	  Ze	  sprak	  over	  haar	  radicale	  overstap	  van	  het	  klassieke	  bedrijfsleven	  naar	  een	  
nieuw	  leven	  op	  Zonnehoeve,	  waar	  ze	  groente	  en	  fruit	  teelt	  en	  vorm	  geeft	  aan	  nieuwe	  
interacties	  tussen	  boer	  en	  burger,	  ook	  in	  de	  coöperatieve	  vorm.	  	  
	  
Tafelsessies	  
In	  de	  middag	  werden	  tafelsessies	  gehouden	  waarin	  de	  deelnemers	  keken	  naar	  de	  
betekenis	  die	  de	  referaten	  voor	  hen	  persoonlijk	  hadden.	  De	  bevindingen	  werden	  
centraal	  gepresenteerd,	  wat	  een	  divers	  beeld	  gaf	  van	  de	  maatschappelijke	  initiatieven	  
die	  overal	  de	  kop	  opsteken.	  Een	  van	  de	  dingen	  die	  naar	  voren	  kwam	  is	  dat	  veel	  boeren	  
worstelen	  met	  bedrijfsopvolging	  als	  gevolg	  van	  de	  hoge	  grondprijzen,	  terwijl	  er	  ook	  
jonge	  would-‐be	  boeren	  zijn	  die	  niet	  aan	  de	  slag	  kunnen	  omdat	  ze	  geen	  boerenkinderen	  
zijn	  en	  geen	  kapitaal	  hebben.	  De	  opkomst	  van	  coöperaties,	  duurzame	  initiatieven	  en	  een	  
jonge	  generatie	  die	  graag	  zelf	  aan	  de	  slag	  gaat,	  werd	  veel	  genoemd	  als	  ontwikkeling	  die	  
energie	  geeft.	  Lekker	  eten	  blijft	  bij	  alle	  crisissen	  en	  zorgen	  een	  verbindende	  en	  
inspirerende	  factor.	  	  
	  
Piet	  van	  IJzendoorn	  sloot	  af	  met	  de	  observatie	  dat	  in	  de	  landbouw	  veel	  te	  vinden	  is	  wat	  
burgers	  kwijt	  zijn	  geraakt	  in	  onze	  maatschappij:	  verbinding	  met	  de	  natuur,	  vertrouwen	  
in	  de	  aarde,	  en	  vrijheid	  om	  in	  relatie	  met	  dieren	  en	  bodem	  vorm	  te	  geven	  aan	  de	  
toekomst.	  Hij	  sprak	  de	  hoop	  uit	  dat	  de	  landbouw	  weer	  cultuurdrager	  word	  in	  een	  
nieuwe	  duurzamere	  samenleving.	  
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Compleet	  verslag	  
	  
Welkomstwoord	  -	  Piet	  van	  IJzendoorn	  
Piet	  van	  IJzendoorn	  is	  BD-‐boer	  en	  de	  oprichter	  van	  Zonnehoeve.	  Hij	  vertelt:	  "Ik	  ben	  hier	  
gekomen	  in	  1980	  als	  pioneer	  in	  de	  biologische	  landbouw.	  Ik	  heb	  mijn	  bedrijf	  bewust	  
opgezet	  met	  het	  doel	  om	  gangbare	  boeren	  te	  laten	  zien	  dat	  landbouw	  zonder	  kunstmest	  
kon.	  Vanaf	  1990	  ben	  ik	  me	  ook	  gaan	  verbinden	  met	  burgers,	  om	  mensen	  te	  laten	  
meegenieten	  van	  het	  leven	  op	  het	  land.	  In	  dat	  jaar	  startte	  bakkerij	  Het	  Zonnelied	  op	  
Zonnehoeve	  (www.zonnelied.nl),	  begonnen	  we	  met	  beheer	  van	  natuurgebieden,	  en	  
ontstond	  ook	  een	  zorgtak.	  Ik	  heb	  vanuit	  mijn	  jeugd	  ervaren	  dat	  het	  leven	  op	  een	  
boerderij	  heilzaam	  is.	  Ik	  hoop	  op	  een	  culturele	  ontwikkeling	  die	  de	  waarden	  van	  het	  
leven	  op	  het	  land	  weer	  meer	  opneemt:	  verbinding	  met	  de	  natuur,	  verantwoordelijkheid,	  
de	  vanzelfsprekendheid	  dat	  bepaalde	  dingen	  gedaan	  moeten	  worden."	  
	  

	  
	  
Inventarisatie	  -	  Felix	  Rottenberg	  
Alvorens	  de	  eerste	  spreker	  aan	  te	  kondigen,	  doet	  dagvoorzitter	  Felix	  Rottenberg	  een	  
kleine	  rondvraag	  om	  te	  kijken	  wie	  er	  in	  de	  zaal	  zit.	  De	  circa	  80	  genodigden	  zijn	  
evenwichtig	  over	  allerlei	  disciplines	  verdeeld:	  er	  is	  een	  handvol	  landbouwers,	  een	  
handvol	  mensen	  die	  met	  lokale	  voedselinitiatieven	  bezig	  zijn,	  evenveel	  personen	  die	  in	  
de	  retail	  werken,	  evenveel	  studenten,	  een	  handvol	  bankiers,	  een	  paar	  wetenschappers,	  
enkelen	  die	  zich	  bezighouden	  met	  natuurontwikkeling,	  circa	  vijf	  medewerkers	  van	  het	  
Ministerie	  van	  Economische	  Zaken	  (waarin	  Landbouw	  is	  opgenomen),	  een	  paar	  
docenten	  van	  een	  landbouwleiding.	  De	  enige	  groep	  die	  met	  tien	  personen	  sterker	  
vertegenwoordigd	  is,	  is	  de	  groep	  van	  burger-‐	  en	  consumenteninitiatieven.	  
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Adriaan	  Geuze:	  "Landschap,	  natuur,	  liefde	  en	  erotiek	  zijn	  voor	  mij	  één	  
ding"	  
	  
Adriaan	  Geuze	  is	  ingenieur,	  buitengewoon	  hoogleraar	  Landschapsarchitectuur	  aan	  
Wageningen	  Universiteit	  en	  oprichter	  van	  West	  8,	  een	  internationaal	  bureau	  voor	  urban	  
design	  &	  landscape	  architecture.	  Hij	  richtte	  onder	  meer	  het	  Schouwburgplein	  in	  
Rotterdam	  in.	  Felix	  Rottenberg	  herinnert	  het	  publiek	  aan	  de	  "beheerste	  woedeaanval"	  
van	  Geuze	  in	  het	  tv-‐programma	  Zomergasten,	  gericht	  tegen	  het	  uit	  de	  hand	  gelopen	  
planningsmechanisme	  van	  Nederland.	  Vroeger	  lag	  dit	  proces	  in	  handen	  van	  ingenieurs;	  
Geuze	  liet	  in	  Zomergasten	  zien	  hoe	  het	  proces	  in	  handen	  van	  managers	  en	  juristen	  is	  
gekomen	  en	  wat	  daar	  de	  trieste	  gevolgen	  van	  zijn.	  
	  
Hommage	  
Adriaan	  Geuze	  begint	  met	  een	  
gedicht	  (van	  H.H.	  ter	  Balkt?),	  een	  
hommage	  aan	  de	  natuur,	  de	  
landbouw	  en	  de	  vrouw,	  met	  
zinnelijke	  frases	  als	  "als	  een	  
gulzig	  slurpvarken"	  en	  "mijn	  
vuurspuug	  en	  zweepstaart".	  
"Landschap,	  natuur,	  liefde	  en	  
erotiek	  zijn	  voor	  mij	  één	  ding,"	  
legt	  hij	  uit.	  Daarna	  kondigt	  hij	  aan	  
dat	  hij	  zal	  spreken	  over	  het	  deel	  
van	  het	  Nederlandse	  landschap	  
dat	  we	  zelf	  hebben	  gemaakt,	  
globaal	  de	  linkerhelft	  van	  
Nederland,	  waar	  het	  land	  minder	  
dan	  1	  m	  boven	  NAP	  ligt.	  	  
	  
Terpen	  en	  moerassen	  
"Ik	  heb	  onderzoek	  gedaan	  naar	  
alle	  polders	  van	  Nederland.	  Er	  
was	  vreemd	  genoeg	  nooit	  eerder	  
een	  analyse	  van	  gemaakt.	  Ik	  
kwam	  erachter	  dat	  er	  zo'n	  4400	  
polders	  zijn.	  De	  hele	  linkerhelft	  
van	  Nederland	  was	  
oorspronkelijk	  een	  soort	  moeras.	  
De	  eerste	  methode	  om	  te	  
ontsnappen	  aan	  het	  water	  was	  de	  
terp.	  Daarna	  ontstaat	  in	  12e,	  13e	  eeuw	  een	  tendens	  om	  moerassen	  droog	  te	  leggen	  en	  er	  
boerenland	  van	  te	  maken.	  Veel	  kloosters	  houden	  zich	  daarmee	  bezig.	  De	  middeleeuwse	  
ontginning	  heeft	  een	  groot	  deel	  van	  Nederland	  drooggelegd,	  van	  Cadzand	  tot	  aan	  
Delfzijl.	  Het	  doet	  denken	  aan	  het	  Bijbelverhaal	  Genesis.	  God	  heeft	  ons	  uit	  het	  paradijs	  
geschopt,	  vanaf	  dat	  moment	  is	  de	  natuur	  ons	  vijandig	  gezind.	  We	  moesten	  zelf	  ons	  
paradijs	  opnieuw	  gaan	  scheppen."	  	  
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Stormvloeden	  
"De	  zee	  kwam	  in	  de	  middeleeuwen	  telkens	  het	  land	  in	  bij	  stormvloeden	  en	  liet	  
overstroomde	  gebieden	  achter.	  In	  2	  ½	  eeuw	  tijd	  is	  Zeeland,	  de	  Biesbosch,	  en	  de	  
Zuiderzee	  ontstaan.	  Vroeger	  zat	  tussen	  Friesland	  en	  West-‐Friesland...	  Midden-‐Friesland.	  
Dat	  is	  verdwenen	  in	  de	  Zuiderzee	  tijdens	  de	  Sint-‐Luciavloed	  in	  1287.	  Er	  zijn	  honderden	  
dorpen	  verdwenen	  in	  die	  eeuwen	  waar	  we	  weinig	  van	  weten.	  Rond	  mijn	  geboortestad	  
Dordrecht	  zie	  je	  nog	  de	  gevolgen	  van	  de	  Sint-‐Elizabethsvloed	  van	  1421."	  	  
	  
Land	  terugveroveren	  
"Deze	  aanvallen	  van	  de	  zee	  leidden	  tot	  een	  grondhouding	  dat	  het	  land	  moest	  worden	  
terugveroverd.	  In	  de	  14e	  eeuw	  ontstond	  de	  eerste	  bedijking.	  Men	  liet	  het	  land	  aanslibben	  
door	  de	  werking	  van	  eb	  en	  vloed	  en	  als	  er	  een	  stukje	  land	  was	  drooggevallen	  werd	  er	  
een	  ringdijk	  omheen	  gelegd.	  Het	  was	  een	  tijd	  van	  grote	  ideeën,	  veel	  uitproberen	  en	  veel	  
geknoei.	  De	  een	  maakte	  dijken,	  de	  ander	  maakte	  er	  weer	  een	  gat	  in	  om	  een	  haven	  te	  
kunnen	  aanleggen."	  	  
	  
Dordrecht	  en	  omgeving	  
"In	  de	  omgeving	  van	  Dordrecht,	  bij	  Sliedrecht	  en	  Zaltbommel,	  hadden	  de	  mensen	  
interesse	  in	  modder.	  Ze	  gebruikten	  rijshout	  en	  vliertakken	  om	  het	  bezinken	  van	  
sediment	  te	  versnellen	  en	  de	  boel	  in	  te	  polderen.	  Zo	  lieten	  ze	  de	  Bommelerwaard	  
aanslibben.	  Andries	  Vierlingh,	  de	  meester-‐dijkenbouwer	  van	  de	  heer	  van	  Breda,	  maakte	  
in	  opdracht	  van	  de	  graaf	  polders	  in	  West-‐Brabant	  met	  nieuwe	  technieken."	  	  
Adriaan	  Geuze	  toont	  ter	  illustratie	  een	  schilderij	  van	  Velazques,	  de	  Overgave	  van	  Breda.	  
Het	  schilderij	  toon	  het	  platte	  natte	  Nederland	  met	  een	  vlakke	  horizon	  op	  de	  achtergrond.	  
	  
Nova	  Roma	  
Geuze	  vertelt	  dat	  hij	  een	  fascinerende	  ontdekking	  heeft	  gedaan	  over	  de	  bekende	  
Utrechtse	  schilder	  Jan	  van	  Scorel	  (1495-‐1562).	  "Jan	  van	  Scorel	  was	  klerk,	  kanunnik,	  	  
schilder.	  Na	  zijn	  opleiding	  tot	  schilder	  maakte	  hij	  lange	  reizen	  naar	  Venetië,	  naar	  Rome	  
waar	  hij	  werkte	  voor	  paus	  Adrianus	  VI,	  naar	  Jeruzalem.	  Terug	  in	  Nederland	  bedacht	  hij	  
een	  plan	  om	  Noord-‐Holland	  in	  te	  polderen.	  Hij	  had	  een	  visioen:	  boven	  Alkmaar	  wilde	  hij	  
de	  Zijpe,	  een	  waddengebied,	  vast	  maken	  aan	  West-‐Friesland.	  Hij	  schilderde	  dit	  gebied	  
met	  zeven	  dorpen	  erin	  en	  noemde	  het	  Nova	  Roma."	  Geuze	  toont	  het	  schilderij	  dat	  Jan	  
van	  Scorel	  ervan	  maakte.	  Het	  hangt	  tegenwoordig	  in	  Schagen	  maar	  het	  zou	  in	  het	  
Rijksmuseum	  moeten	  hangen,	  aldus	  Geuze.	  	  
	  
Mislukking	  en	  succes	  
"Met	  zijn	  schilderij	  en	  een	  handvol	  modder	  uit	  de	  schorren	  ging	  hij	  naar	  de	  beurs	  in	  
Antwerpen,	  om	  investeerders	  te	  trekken	  voor	  zijn	  plan.	  Dat	  lukte.	  Van	  Scorel	  riep	  voor	  
zijn	  plan	  de	  hulp	  in	  van	  Andries	  Vierlingh	  en	  de	  Werkendammers.	  Vierlingh	  ontwierp	  de	  
polder	  en	  ze	  gingen	  aan	  het	  werk.	  Maar	  de	  dijken	  werden	  in	  die	  tijd	  gemaakt	  met	  zand	  
en	  dat	  bleek	  niet	  de	  juiste	  aanpak.	  Nova	  Roma	  in	  wording	  werd	  twee	  keer	  weer	  
weggespoeld,	  definitief	  bij	  de	  Allerheiligenvloed	  in	  1570.	  Jan	  van	  Scorel	  had	  het	  project	  
ondertussen	  al	  opgegeven	  en	  was	  in	  1562	  overleden.	  Pas	  veel	  later,	  in	  1597,	  is	  de	  
inpoldering	  van	  de	  Zijpe	  gelukt,	  toen	  ze	  kleidijken	  gingen	  maken."	  
	  
Jonge	  zeeklei	  
"Andries	  Vierlingh	  heeft	  in	  twintig	  jaar	  tijd	  het	  gebied	  rond	  Dordrecht	  drooggelegd	  met	  
de	  techniek	  van	  het	  aanslibben.	  In	  die	  tijd	  werd	  elke	  zomer	  langs	  de	  lijn	  gevochten	  
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tussen	  de	  katholieken	  en	  de	  Republiek,	  waar	  het	  jonge	  sediment	  lag.	  Daar	  ontstond	  de	  
Bijbelgordel,	  puriteins	  in	  de	  klei	  en	  in	  het	  protestantisme.	  De	  methode	  van	  aanslibben	  
zorgde	  dat	  er	  jonge	  zeeklei	  lag.	  De	  boerenzonen	  kregen	  dit	  nieuwe	  land	  met	  vette	  klei,	  ze	  
gingen	  zingend	  aan	  het	  werk.	  Dat	  land	  bracht	  heel	  veel	  op.	  Uiteindelijk	  lag	  er	  een	  
gigantisch	  nieuw	  land	  van	  Vierlingh."	  	  
	  

	  
	  
Poldermolens	  
"In	  de	  Renaissance	  kwam	  er	  een	  grote	  nieuwe	  impuls.	  De	  poldermolen	  werd	  ontwikkeld	  
en	  verbeterd.	  Simon	  Stevin	  bedacht	  in	  1589	  de	  molengang	  waarin	  je	  met	  een	  serie	  
samenwerkende	  molens	  een	  diepe	  polder	  kunt	  leegscheppen.	  Leeghwater	  bouwde	  in	  
1607	  de	  eerste	  bovenkruier,	  een	  molen	  met	  een	  makkelijk	  draaiende	  kop.	  Zo	  ontstond	  
een	  heel	  nieuw	  idee:	  je	  kunt	  met	  molens	  de	  zee	  leegpompen.	  In	  1630	  werd	  de	  vijzel	  
uitgevonden	  waarmee	  je	  het	  water	  nog	  verder	  omhoog	  kunt	  brengt.	  Eerder	  was	  het	  een	  
kwestie	  van	  aanslibben	  en	  omdijken.	  Nu	  konden	  ze	  grote	  polders	  zeer	  efficiënt	  gaan	  
leegpompen."	  
	  
Revolutie	  in	  het	  landschap	  
"	  Zo	  hebben	  ze	  rond	  1600	  de	  Beemster,	  de	  Schermer,	  de	  Purmer	  en	  de	  Wormer	  
drooggelegd.	  In	  minder	  dan	  10	  jaar	  tijd	  veranderde	  het	  landschap	  totaal.	  De	  horizon	  was	  
voortaan	  onderbroken	  door	  molens.	  Waar	  je	  ook	  stond,	  er	  waren	  altijd	  drie	  of	  vier	  
molens	  te	  zien.	  Zaandam	  was	  het	  Rotterdam	  van	  de	  Gouden	  Eeuw.	  Er	  stonden	  350	  
molens	  aan	  de	  Oude	  Zaan.	  Een	  totaal	  nieuwe	  wereld.	  In	  West-‐Friesland	  werd	  Nova	  
Roma	  alsnog	  gerealiseerd,	  een	  halve	  eeuw	  nadat	  Van	  Scorel	  ermee	  begon."	  
	  
De	  grote	  buitenplaatsen	  
"In	  dat	  polderlandschap	  kwam	  een	  nieuwe	  ideaal	  van	  leven	  en	  wonen	  tot	  bloei.	  Er	  
werden	  grote	  buitenplaatsen	  gerealiseerd	  zoals	  de	  Vredenburgh.	  Nut	  en	  plezier	  werden	  
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gecombineerd.	  Er	  werd	  gebouwd	  in	  de	  stijl	  van	  de	  Italiaanse	  renaissance,	  landgoederen	  
met	  veel	  landbouw,	  fruit,	  visvijvers,	  tuinen,	  etc.	  De	  producten	  van	  de	  landgoederen	  
gingen	  naar	  de	  markt	  in	  Amsterdam.	  Mensen	  als	  Vondel,	  Barlaeus	  en	  Jacob	  van	  Ruisdael	  
waren	  er	  te	  gast	  en	  dineerden	  met	  witte	  wijn	  en	  oesters."	  	  
	  
Renaissance-idealen	  
"Frederik	  Hendrik	  liet	  zijn	  eerste	  buitenplaats	  Honselaarsdijk	  bouwen,	  nog	  een	  in	  
Rijswijk	  en	  ten	  slotte	  Huis	  ten	  Bosch.	  De	  dichter	  Constantijn	  Huygens	  liet	  Hofwyck	  
bouwen	  in	  1642,	  en	  maakte	  in	  1653	  een	  gedicht	  van	  4000	  regels	  getiteld	  "Hofwijck",	  
waarin	  hij	  een	  wandeling	  beschrijft	  door	  een	  tuin	  die	  er	  nog	  niet	  was.	  	  Zijn	  zoon	  
Christiaan	  was	  bevriend	  met	  Descartes.	  In	  zijn	  gedicht	  is	  het	  ideale	  buitenverblijf	  ook	  
een	  verbeelding	  van	  de	  mens	  zelf."	  
	  
Euforie	  over	  het	  landschap	  	  
"De	  polders	  werden	  aanbeden	  vanwege	  hun	  rationaliteit,	  de	  weidse	  wolkenluchten.	  Men	  
voelde:	  we	  maken	  Nederland.	  Overal	  waren	  buitens	  met	  varkens,	  kippen,	  bloemen,	  fruit.	  
Er	  heerste	  een	  euforie	  over	  het	  landschap.	  Je	  ziet	  dit	  terug	  in	  de	  schilderkunst."	  	  
Geuze	  toont	  enkele	  beroemde	  schilderijen,	  waaronder	  De	  Stier	  van	  Paulus	  Potter.	  	  
"Potter	  kwam	  uit	  Enkhuizen,	  West-‐Friesland.	  Hij	  benadrukte	  de	  horizon	  door	  deze	  
tussen	  de	  poten	  van	  de	  stier	  te	  schilderen.	  Rembrandt	  en	  Van	  Ruisdael	  waren	  wild	  van	  
windmolens.	  Van	  Ruisdael	  laat	  stad	  en	  land	  onder	  het	  hemelgewelf	  zien,	  een	  riviertje	  dat	  
meandert	  door	  dat	  mooie	  landschap	  en	  er	  zo	  lang	  mogelijk	  wil	  blijven.	  Rembrandt	  is	  met	  
zijn	  clair-‐obscur	  geïnspireerd	  door	  het	  Godlicht,	  de	  lichtstraal	  die	  door	  een	  gat	  in	  de	  
wolken	  valt	  en	  een	  object	  laat	  oplichten,	  dat	  principe	  past	  hij	  toe	  in	  De	  Nachtwacht.	  
Vermeer	  laat	  het	  heldere	  licht	  over	  de	  dakpannen	  kletteren,	  erotiek	  en	  landschap	  vallen	  
bij	  hem	  samen.	  Hij	  bevrijdt	  de	  vrouw,	  het	  melkmeisje	  wordt	  de	  Madonna.	  Ze	  is	  van	  
marsepein,	  daar	  wil	  je	  in	  bijten.	  Maar	  de	  naam	  melkmeisje	  klopt	  niet,	  ze	  schenkt	  room!"	  	  
	  
Verval	  en	  industrialisering	  
Na	  de	  Gouden	  Eeuw	  spreekt	  Geuze	  over	  de	  18e	  en	  19e	  eeuw,	  eeuwen	  van	  verval.	  "In	  het	  
begin	  van	  de	  19e	  eeuw	  realiseerde	  men	  zich	  dat	  Nederland	  niet	  meer	  was	  aangesloten	  
op	  de	  vaart	  der	  volkeren.	  Staatsman	  Thorbecke	  wilde	  verder.	  De	  stoommachine	  was	  
inmiddels	  uitgevonden	  en	  maakte	  het	  mogelijk	  om	  plassen	  droog	  te	  malen.	  Zo	  werd	  het	  
Haarlemmermeer,	  dat	  groot	  was	  geworden	  door	  de	  turfwinning,	  rond	  1850	  
drooggemalen	  met	  stoomgemalen.	  Er	  kon	  27	  kuub	  water	  per	  slag	  van	  de	  cilinder	  
worden	  verplaatst.	  De	  machines	  werden	  gesmeerd	  met	  het	  vet	  van	  schapen	  die	  op	  de	  
dijk	  liepen."	  
	  
Armoede	  en	  veenkoloniën	  
"De	  IJpolders	  werden	  op	  dezelfde	  manier	  aangelegd.	  De	  ontginning	  werd	  snel	  
gerealiseerd	  rond	  1870.	  Het	  waren	  geen	  polders	  met	  jonge	  zeeklei,	  maar	  drekkige	  oude	  
zeeklei.	  Binnen	  drie	  jaar	  was	  het	  gebied	  een	  jungle	  van	  wilgen.	  Het	  land	  was	  van	  
aristocraten	  die	  er	  zelf	  niet	  woonden.	  Het	  duurde	  drie	  generaties	  voordat	  de	  boeren	  er	  
redelijk	  konden	  boeren.	  Er	  waren	  geen	  scholen.	  In	  die	  tijd	  heerste	  er	  nog	  malaria	  in	  de	  
kustgebieden	  en	  velen	  zijn	  aan	  malaria	  doodgegaan.	  Overal	  in	  de	  veengebieden,	  in	  de	  
Peel	  en	  kop	  van	  Overijssel,	  delfde	  het	  proletariaat	  het	  onderspit.	  Ziektes,	  drank,	  gebrek	  
aan	  goede	  opleiding	  leidden	  tot	  grote	  armoede.	  Vincent	  van	  Gogh	  schilderde	  die	  
armoede	  in	  Drenthe	  en	  Nuenen."	  
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Nieuw	  elan	  rond	  het	  fin	  de	  siècle	  
Schrijvers	  zagen	  het	  polderland	  in	  die	  tijd	  niet	  meer	  als	  welkom,	  maar	  als	  een	  
zwartgallige	  plek.	  Men	  hunkerde	  naar	  het	  authentieke	  Holland	  met	  scheepjes	  en	  dorpjes	  
en	  koeien.	  Rond	  het	  fin	  de	  siècle	  ontstond	  een	  nieuwe	  sociaal	  bewustzijn	  en	  kwam	  er	  
een	  nieuwe	  generatie	  op	  die	  vroeg	  om	  slimme	  engineering	  met	  een	  sociale	  component.	  
Er	  kwamen	  plannen	  voor	  de	  inpoldering	  van	  de	  Zuiderzee	  en	  de	  Waddenzee.	  Er	  was	  een	  
explosie	  van	  ideeën	  over	  infrastructuur.	  Cornelis	  Lely	  besloot	  als	  minister	  tot	  
nationalisatie	  van	  de	  spoorwegen."	  	  
	  
Nationalisering	  
"Jac	  P.	  Thijsse	  speelde	  met	  zijn	  boeken	  een	  grote	  rol	  in	  de	  nieuwe	  waardering	  van	  de	  
natuur	  en	  stond	  aan	  de	  basis	  van	  Natuurmonumenten.	  Het	  was	  de	  tijd	  van	  Wibaut	  en	  
Berlage,	  van	  grootschalige	  stedenbouw.	  Het	  idee	  van	  de	  grote	  stad	  floreerde,	  de	  stad	  
waar	  iedereen	  samenwoont,	  met	  groene	  parken,	  onderwijs,	  humanistische	  waarden,	  
trots.	  Lely	  werd	  drie	  keer	  minister.	  In	  zijn	  tweede	  termijn	  nationaliseerde	  hij	  de	  mijnen	  
in	  Limburg.	  Na	  de	  watersnood	  van	  1916	  rond	  de	  Zuiderzee	  werd	  eindelijk	  besloten	  om	  
werk	  te	  gaan	  maken	  van	  de	  Zuiderzee,	  een	  plan	  dat	  al	  50	  jaar	  bestond."	  	  
	  
Van	  Zuiderzee	  naar	  IJsselmeer	  
"De	  vroegere	  traditie	  van	  knoeien	  en	  uitproberen	  werd	  voortgezet	  bij	  de	  
Zuiderzeewerken.	  De	  slimste	  man	  van	  Nederland,	  de	  natuurkundige	  en	  
Nobelprijswinnaar	  Lorentz,	  werd	  ervoor	  ingeschakeld.	  Men	  vroeg	  hem	  te	  berekenen	  wat	  
de	  invloed	  van	  het	  afsluiten	  van	  de	  Zuiderzee	  op	  de	  stromingen	  en	  waterstanden	  zou	  
zijn.	  Lorent	  beschreef	  de	  stroomgeulen	  van	  de	  Zuiderzee	  in	  een	  rekenkundig	  model	  om	  
te	  bepalen	  waar	  de	  Afsluitdijk	  moest	  komen	  en	  hoe	  hoog	  de	  dijken	  moesten	  worden."	  
	  
Nationale	  opgave	  
"Zinkstukken,	  nieuwe	  machines,	  rupsbanden,	  alles	  werd	  
speciaal	  voor	  deze	  klus	  gemaakt	  en	  de	  hele	  Afsluitdijk	  
werd	  in	  korte	  tijd	  gerealiseerd.	  Het	  was	  een	  nationale	  
culturele	  opgave.	  In	  Delft	  werd	  een	  waterbouwkundig	  
laboratorium	  opgericht	  door	  J.	  Th.	  Thijsse,	  de	  oudste	  
zoon	  van	  Jac	  P.	  Thijsse.	  Toen	  de	  Afsluitdijk	  in	  1933	  werd	  
voltooid	  bleken	  de	  berekeningen	  van	  Lorentz	  en	  Thijsse	  
tot	  op	  enkele	  centimeters	  te	  kloppen.	  De	  Noordoospolder	  
(1942)	  was	  een	  wereldwonder,	  elk	  boer	  kon	  zijn	  eigen	  
waterstand	  bepalen.	  Het	  land	  van	  aardappeleters	  werd	  
met	  zijn	  eindeloze	  akkerrichels	  de	  grootste	  Zen-‐tuin	  van	  
de	  wereld."	  
	  
De	  wederopbouw	  na	  WOII	  
"Nederland	  kreeg	  in	  korte	  tijd	  meerdere	  trauma's	  te	  verwerken:	  de	  grote	  depressie,	  de	  
tweede	  Wereldoorlog,	  het	  verlies	  van	  Nederlands-‐Indië	  en	  de	  watersnoodramp	  in	  
Zeeland.	  Na	  de	  watersnoodramp	  besloot	  men	  om	  de	  aanpak	  van	  de	  Zuiderzeewerken	  op	  
Zeeland	  toe	  te	  passen	  en	  heel	  Nederland	  in	  te	  richten.	  De	  Deltawerken	  werden	  
aangepakt	  en	  de	  landbouw	  werd	  opnieuw	  ingericht.	  Na	  Andries	  Vierlingh,	  Simon	  Stevin	  
en	  Cornelis	  Lely	  werd	  Sicco	  Mansholt	  de	  nieuwe	  kampioen	  van	  het	  Nederlandse	  
landschap."	  	  
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Mansholt	  	  
Mansholt	  was	  een	  zoon	  van	  Groningse	  herenboeren.	  Die	  had	  in	  Oost-‐Groningen	  gezien	  
hoe	  je	  grootschalige	  landbouw	  bedrijft.	  Met	  ruilverkaveling	  paste	  hij	  dat	  principe	  toe	  op	  
heel	  Nederland	  om	  te	  zorgen	  dat	  er	  na	  de	  hongerwinter	  voortaan	  genoeg	  productie	  en	  
voedsel	  zou	  zijn	  voor	  alle	  mensen.	  De	  boeren	  moesten	  mechaniseren	  zodat	  ze	  af	  en	  toe	  
op	  vakantie	  konden	  en	  geen	  hernia	  meer	  zouden	  krijgen	  op	  hun	  50e.	  Oost-‐Groningen	  
werd	  op	  heel	  Nederland	  toegepast,	  niet	  overal	  even	  subtiel."	  	  
	  
Deltaplan,	  Flevoland	  
"Er	  heerste	  euforie	  over	  de	  wetenschap	  en	  de	  maakbaarheid	  van	  het	  landschap.	  Het	  
Deltaplan	  werd	  ontwikkeld.	  In	  Delft	  werden	  met	  een	  enorme	  analoge	  computer	  
stroomgeulen	  gemodelleerd.	  Het	  Amsterdam-‐Rijnkanaal	  werd	  gerealiseerd.	  De	  
Biesbosch	  werd	  bedwongen,	  Mansholt	  zegevierde,	  het	  kon	  niet	  op.	  Het	  land	  werd	  
gemaakt	  door	  geile	  ingenieurs.	  Het	  was	  de	  tijd	  van	  grote	  Stork	  dieselmotoren.	  Men	  vond	  
de	  gasbel	  in	  Groningen.	  Dit	  culmineerde	  in	  zuidelijk	  Flevoland.	  De	  bevrijding	  van	  het	  
vierkant	  van	  Mondriaan,	  toegepast	  in	  polder.	  Vroeger	  werd	  het	  land	  eerst	  gemaakt	  en	  
dan	  geschilderd.	  Nu	  was	  het	  eerst	  geschilderd,	  en	  dan	  gemaakt.	  "	  
	  

	  
	  
De	  terreur	  van	  ruimtelijke	  ordening	  
"In	  de	  jaren	  '70	  kwam	  de	  milieubeweging	  op	  en	  stokte	  de	  wederopbouwmachine.	  Het	  
model	  van	  ruimtelijke	  ordening	  kwam	  in	  de	  plaats	  van	  de	  grootse	  projecten.	  Sindsdien	  is	  
er	  een	  hele	  planningindustrie	  ontstaan	  die	  door	  managers	  en	  politici	  is	  gemaakt.	  Kartels	  
van	  milieuorganisaties,	  landbouworganisaties	  en	  vastgoedmaffia	  bestieren	  samen	  de	  
ruimte	  met	  de	  abstractie	  van	  kaarten.	  Als	  je	  alle	  bestemmingsplannen	  bij	  elkaar	  in	  kaart	  
zet,	  zie	  je	  een	  wereld	  waar	  je	  niet	  meer	  bij	  kunt	  komen.	  Dat	  leidt	  tot	  vervreemding."	  
	  	  
Rampzalige	  plannen	  
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Geuze	  geeft	  in	  sneltreinvaart	  een	  aantal	  voorbeelden	  van	  ruimtelijke	  ordeningsplannen	  
die	  in	  zijn	  ogen	  rampzalig	  zijn,	  veelal	  zonder	  naam	  en	  toenaam	  te	  noemen.	  "Hier	  willen	  
ze	  een	  enorme	  vastgoeddeal	  in	  de	  polder	  maken.	  Natuurmonumenten,	  die	  eigenlijk	  het	  
land	  moeten	  beschermen,	  gaat	  in	  gekonkel	  met	  de	  vastgoedjongens	  een	  bedrijvenpark	  
toestaan	  in	  de	  polder.	  Een	  van	  laatste	  polders	  wordt	  ingericht	  als	  een	  waterbuffer	  met	  
een	  Olympische	  roeibaan.	  Hans	  Smits	  van	  het	  Havenbedrijf	  Rotterdam	  maakt	  een	  
planologische	  planning	  voor	  de	  tweede	  Maasvlakte."	  
	  
De	  teloorgang	  van	  het	  landschap	  
"Er	  is	  een	  misverstand	  over	  het	  begrip	  stad	  in	  Nederland.	  Er	  wonen	  15	  miljoen	  mensen	  
in	  Randstad.	  Dat	  is	  qua	  grootte	  vergelijkbaar	  met	  Londen.	  Feitelijk	  rijd	  je	  door	  het	  
polderlandschap	  in	  de	  stad,	  terwijl	  je	  in	  Londen	  in	  de	  metro	  staat.	  Door	  de	  domheid	  van	  
lokale	  besturen	  wordt	  dat	  landschap	  echter	  niet	  benoemd	  en	  in	  ere	  gehouden.	  Iemand	  
als	  Jan	  Pronk	  wordt	  Minister	  van	  Ruimtelijke	  Ordening,	  terwijl	  hij	  niets	  van	  landschap	  
begrijpt.	  Rotterdam	  krijgt	  het	  Westland	  en	  de	  kassen	  bij	  Bleiswijk	  cadeau."	  	  
	  
Woede	  
"Als	  je	  tegenwoordig	  gaat	  fietsen	  in	  de	  buurt	  van	  Rotterdam	  kom	  je	  in	  een	  landschap	  
waar	  je	  niks	  mee	  kan.	  Het	  is	  een	  soort	  planologische	  kots.	  Het	  is	  heel	  moeilijk	  om	  een	  
plek	  te	  vinden	  waar	  nog	  echt	  landschap	  is.	  En	  als	  je	  het	  vindt,	  is	  het	  helemaal	  vol	  van	  de	  
lycra	  medemens.	  Ze	  vertrutten	  de	  polder	  met	  een	  picknickbankje,	  vuilnisbakje	  en	  
fietsenstandaard.	  Ze	  verpesten	  het	  met	  windmolens.	  Die	  polders	  die	  een	  Godsgeschenk	  
waren	  voor	  de	  Werkendammers,	  een	  bodem	  van	  opgeslibde	  zeeklei,	  de	  beste	  bodems	  te	  
wereld,	  worden	  volbouwd	  met	  steden	  en	  industriegebieden.	  Ik	  vind	  dat	  even	  erg	  als	  de	  
Taliban	  die	  tempels	  opblazen	  in	  het	  Midden-‐Oosten."	  
	  
Gesprek	  met	  Adriaan	  Geuze	  en	  de	  zaal	  
Na	  het	  referaat	  vindt	  een	  uitwisseling	  met	  de	  zaal	  plaats	  onder	  moderatie	  van	  Felix	  
Rottenberg.	  	  
	  
De	  plaats	  van	  de	  natuur	  
Marc	  Buiter:	  "Hoe	  past	  de	  natuur	  in	  dit	  verhaal?	  Al	  het	  ingenieurswerk	  dat	  je	  roemt	  is	  
ten	  koste	  gegaan	  van	  heel	  veel	  natuur.	  Er	  is	  nog	  maar	  15%	  van	  de	  oorspronkelijke	  
biodiversiteit	  over	  in	  dit	  land.	  "	  	  
Geuze:	  "Als	  je	  de	  verhalen	  van	  milieuorganisaties	  analyseert	  pleiten	  ze	  voor	  een	  
landschap	  met	  veel	  heggen,	  boompartijen,	  kleine	  landschapselementen,	  diversiteit.	  Die	  
mensen	  haten	  de	  polders.	  Maar	  de	  helft	  van	  Nederland	  is	  nu	  eenmaal	  niet	  zo	  gemaakt.	  
Het	  is	  niet	  eerlijk	  om	  het	  land	  en	  de	  boeren	  daarvan	  de	  schuld	  geven."	  
	  
Het	  waterpeil	  in	  de	  veenweidegebieden	  	  
Adriaan	  Geuze:	  "In	  de	  veenweidegebieden	  oxideert	  en	  daalt	  de	  grond.	  De	  boeren	  willen	  
het	  waterpeil	  laag	  hebben,	  de	  natuurbescherming	  omhoog.	  Mansholt	  zou	  hebben	  
gezegd:	  breng	  het	  waterpeil	  omhoog,	  ontwikkel	  nieuwe	  melkkoeien	  en	  grassoorten,	  
maak	  ultralichte	  machines	  die	  het	  land	  ook	  kunnen	  bewerken	  bij	  hoge	  waterstanden.	  En	  
laat	  iets	  over	  grutto's.	  De	  symbiose	  van	  landbouw	  en	  natuur	  kan	  je	  prima	  ontwerpen	  op	  
nationaal	  niveau.	  Een	  tweede	  aanpak	  is	  om	  regels	  te	  stellen.	  Net	  als	  aan	  het	  mestgebruik	  
kun	  je	  grenzen	  stellen	  aan	  de	  omgang	  met	  bodem	  en	  natuur.	  Maar	  de	  overheid	  doet	  geen	  
van	  twee	  en	  kiest	  voor	  afzijdigheid:	  de	  boer	  is	  ondernemer	  en	  daar	  gaan	  we	  ons	  niet	  
mee	  bemoeien."	  
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Grondprijzen	  en	  landbouw	  
Een	  dame	  van	  Staatsbosbeheer:	  "De	  hoge	  grondprijzen	  zijn	  een	  enorme	  strop	  om	  de	  nek	  
van	  boeren.	  Door	  de	  rentelasten	  raakt	  de	  relatie	  tussen	  het	  voortbrengend	  vermogen	  
van	  de	  grond	  en	  de	  opbrengst	  zoek.	  Welke	  instrumenten	  zou	  je	  willen	  inzetten	  om	  de	  
last	  van	  het	  grondeigendom	  te	  verlichten?"	  	  
Geuze:	  "In	  het	  buitenland	  zijn	  goede	  voorbeelden	  te	  vinden.	  Kijk	  naar	  de	  Green	  Belt	  van	  
Londen	  of	  naar	  Oslo.	  Je	  stelt	  bij	  wet	  vast	  dat	  deze	  stukken	  Nederland	  een	  functie	  hebben	  
voor	  de	  boer	  en	  definitief	  niet	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  kassen,	  industrie,	  wonen.	  Dan	  
zakt	  de	  grondwaarde	  in	  een	  klap	  terug	  naar	  het	  oude	  niveau.	  Dan	  kan	  je	  er	  planologisch	  
niks	  anders	  mee	  doen."	  
	  

	  
	  
Windmolens	  
Martin	  Bongers,	  IT-‐er:	  "De	  polder	  is	  leeg,	  daarom	  vindt	  men	  dat	  een	  goede	  plek	  voor	  
windmolens.	  Je	  zou	  ook	  kunnen	  zeggen:	  het	  landschap	  daar	  is	  leeg	  en	  daarom	  is	  het	  juist	  
heel	  veel	  waard."	  	  
Geuze:	  "Ik	  hou	  van	  die	  leegte.	  Ik	  zou	  zeggen:	  zet	  die	  molens	  op	  de	  Veluwe	  en	  de	  
Heuvelrug.	  Waarom	  niet	  in	  Brabant	  op	  De	  Kleine	  Aarde	  of	  in	  Zeist?	  Maar	  dat	  is	  waar	  de	  
elite	  woont,	  op	  de	  zandgronden	  en	  in	  de	  bossen.	  Daarom	  gooien	  ze	  alle	  windmolens	  en	  
kassen,	  alles	  wat	  lelijk	  en	  slecht	  is,	  in	  de	  polder.	  De	  polder	  is	  er	  voor	  grote	  natuur,	  voor	  
grote	  landbouw.	  Maar	  het	  grootschalig	  planologisch	  denken	  is	  verdwenen	  uit	  de	  
binnenkamers	  van	  ambtenaren."	  
	  
	  
	  
De	  traditie	  van	  land	  maken	  
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Wieke	  Tas,	  Ministerie	  Economische	  Zaken:	  "Je	  vertelt	  een	  gepassioneerd	  verhaal.	  Het	  
klinkt	  alsof	  je	  terug	  wil	  naar	  de	  tijd	  voor	  Pronk.	  Het	  kan	  toch	  niet	  zijn	  dat	  alles	  toen	  goed	  
ging	  en	  nu	  verkeerd?"	  
Geuze:	  "We	  hebben	  in	  Nederland	  een	  traditie	  van	  land	  maken.	  Dat	  kan	  niet	  in	  je	  eentje,	  
dat	  moet	  samen.	  Daar	  komt	  onze	  taal	  en	  democratie	  vandaan,	  onze	  waterschappen.	  
Onze	  schilderkunst	  is	  ermee	  verbonden.	  Maar	  die	  hele	  traditie	  is	  afgeschaft	  in	  de	  jaren	  
'70.	  We	  zijn	  van	  het	  pad	  af	  geraakt	  door	  de	  welvaart.	  De	  Zwitsers	  hebben	  bergen	  en	  die	  
bergen	  zijn	  niet	  te	  koop.	  De	  Nederlanders	  hebben	  hun	  polderlandschappen	  en	  
verkwanselen	  ze.	  Dat	  kun	  je	  alleen	  maar	  in	  stand	  houden	  als	  je	  een	  gemeenschappelijke	  
duiding	  van	  de	  ruimte	  hebt.	  Dat	  hebben	  we	  nodig."	  
Marieke	  Gemers,	  Slowfood:	  "Onze	  handelsgeest	  houdt	  een	  duurzame	  aanpak	  tegen,	  die	  
schept	  het	  land	  en	  wil	  er	  vervolgens	  rendement	  uit	  halen."	  
Geuze:	  "Ja	  dat	  klopt,	  daarom	  heb	  je	  een	  Jac	  P.	  Thijsse	  nodig	  die	  het	  volk	  gaat	  
onderwijzen."	  
	  
Rampen	  en	  visionair	  leiderschap	  
Geuze:	  "Uiteindelijk	  zal	  men	  pragmatisch	  zijn.	  Nederland	  staat	  nu	  vol	  roze	  olifanten.	  De	  
inpoldering	  met	  watermolens	  van	  de	  16/17e	  eeuw	  volgde	  op	  een	  reeks	  nationale	  
trauma's.	  Na	  WOII	  zag	  je	  hetzelfde	  patroon.	  Het	  lijkt	  alsof	  er	  een	  ramp	  moet	  
plaatsvinden,	  voordat	  men	  bereid	  is	  de	  dingen	  groot	  aan	  te	  pakken."	  
Felix	  Rottenberg:	  "Misschien	  is	  de	  volksverhuizing	  die	  nu	  plaatsvindt	  zo'n	  ramp?"	  
Geuze:	  "Misschien,	  maar	  de	  leiding	  van	  het	  land	  is	  ook	  belangrijk.	  Thorbecke	  was	  een	  
leider	  die	  gewoon	  aan	  de	  slag	  ging	  met	  stoomgemalen.	  Mansholt	  was	  zo'n	  leider.	  En	  nu?	  
Er	  is	  leiderschap	  met	  visie	  nodig	  om	  iets	  nieuws	  tot	  stand	  te	  brengen.	  Lokaal	  gebeuren	  
er	  gelukkig	  wel	  dingen.	  Brabant	  is	  de	  kampioen,	  daar	  regelen	  ze	  alles.	  Er	  zijn	  altijd	  
plekken	  zoals	  Friesland,	  waar	  mensen	  het	  voor	  elkaar	  krijgen."	  
	  

	  
	  
	  
Er	  is	  genoeg	  mogelijk	  
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Hans	  Peek,	  boerenzoon:	  "Jonge	  boerenmensen	  zien	  het	  niet	  meer	  zitten	  om	  het	  bedrijf	  
van	  hun	  ouders	  over	  te	  nemen.	  Hoe	  begeester	  je	  een	  jonge	  boerenstand?"	  
Geuze:	  "Ik	  weet	  het	  niet.	  Je	  vecht	  tegen	  de	  wereldmarkt	  en	  je	  wordt	  existentieel	  
ondermijnd	  door	  de	  speculatie	  op	  grond.	  Het	  is	  niet	  makkelijk	  om	  boer	  te	  zijn."	  
Asse	  Aukes,	  boer	  in	  Friesland:	  "Ik	  ben	  in	  Haarlem	  opgegroeid,	  wilde	  boer	  worden	  en	  
daar	  lachte	  men	  om.	  Maar	  als	  je	  lef	  hebt	  is	  er	  veel	  mogelijk.	  We	  begonnen	  op	  anderhalf	  
hectare	  en	  nu	  hebben	  we	  een	  biologisch	  bedrijf	  van	  54	  hectare.	  Je	  moet	  kijken	  wat	  past	  
bij	  de	  plek	  waar	  je	  zit.	  Dat	  is	  het	  mooie	  van	  de	  biologische	  aanpak."	  	  	  
Geuze:	  "Ja,	  maar	  jij	  zit	  op	  de	  jonge	  zeeklei,	  nietwaar?	  Die	  winnen	  altijd."	  	  
	  
Stedelingen	  en	  stadslandbouw	  
Hans	  Ghijsels,	  LTO:	  "Je	  zegt	  dat	  de	  overheid	  zichzelf	  uitschakelt	  en	  dat	  de	  
natuurbescherming	  en	  projectontwikkelaars	  de	  dienst	  uitmaken.	  Maar	  de	  stedeling	  
ontdekt	  ook	  het	  platteland	  en	  gaat	  bepalen	  wat	  boer	  teelt.	  Dat	  gaat	  effect	  hebben	  op	  
ruimtelijke	  ordeningen.	  "	  
Geuze:	  "De	  overheid	  kan	  de	  stadslandbouw	  omarmen	  of	  de	  wereldlandbouw	  omarmen.	  
Ik	  koop	  bij	  de	  eerste,	  maar	  ik	  neem	  er	  geen	  beslissing	  over.	  Ik	  ben	  heel	  optimistisch	  over	  
de	  beweging	  van	  stadslandbouw	  en	  lekker	  eten.	  Die	  beweging	  gaat	  winnen,	  daar	  ben	  ik	  
van	  overtuigd.	  AH	  gaat	  niet	  winnen."	  
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Onno	  van	  Bekkum:	  "In	  een	  coöperatie	  kan	  je	  waarden	  verankeren"	  
	  
Felix	  Rottenberg	  vertelt	  dat	  de	  tweede	  
spreker,	  Onno	  van	  Bekkum,	  zich	  deze	  
ochtend	  serieus	  heeft	  verwond;	  het	  is	  
daarom	  bijzonder	  dat	  hij	  toch	  is	  gekomen.	  
Onno	  van	  Bekkum	  	  is	  agrarisch	  econoom	  en	  
deed	  jaren	  onderzoek	  naar	  land-‐	  en	  
tuinbouwcoöperaties.	  Hij	  werkte	  voor	  
Rabobank	  en	  Nijenrode.	  Met	  zijn	  bedrijf	  
CO-‐OP	  Champions	  helpt	  hij	  bij	  het	  
oprichten	  van	  coöperaties	  sinds	  2010.	  
Sinds	  4	  maanden	  is	  zijn	  bedrijf	  ook	  zelf	  
onderdeel	  van	  een	  coöperatie,	  "De	  
coöperatieve	  samenleving".	  	  
	  
Coöperaties,	  boeren	  en	  bankiers	  
Felix	  Rottenberg	  legt	  de	  relatie	  tussen	  coöperaties,	  boeren	  en	  bankier	  uit:	  "Bankiers	  
bepalen	  in	  grote	  mate	  de	  relatie	  van	  boeren	  tot	  het	  landschap,	  door	  de	  hoge	  prijs	  van	  
grond.	  Als	  je	  als	  boer	  gaat	  zoeken	  naar	  een	  andere	  manier	  van	  financieren,	  kom	  je	  al	  snel	  
bij	  coöperaties	  terecht."	  	  
	  
We	  zijn	  allemaal	  miljonair	  
Van	  Bekkum	  begint	  zijn	  verhaal	  bij	  zijn	  diepste	  drijfveren:	  "Ik	  heb	  een	  paar	  jaar	  terug	  
een	  soort	  bijna-‐doodervaring	  gehad	  waaruit	  ik	  de	  conclusie	  trok:	  als	  ik	  straks	  naar	  het	  
hiernamaals	  ga,	  hangt	  de	  kwaliteit	  van	  mijn	  doorgang	  af	  van	  de	  kwaliteit	  van	  mijn	  
relaties.	  Ruzie	  hier	  belemmert	  me	  om	  daarginds	  goed	  te	  landen.	  Daar	  komt	  een	  diep	  
verlangen	  uit	  voort	  naar	  coöperatieve	  waarden.	  We	  zijn	  allemaal	  miljonair.	  Want	  we	  
hebben	  allemaal	  veel	  dingen	  in	  ons	  leven	  die	  we	  voor	  een	  miljoen	  niet	  zouden	  opgeven.	  
We	  zijn	  dragers	  van	  enorme	  rijkdom."	  
	  
Nieuw	  technologie	  helpt	  ons	  
"In	  die	  rijkdom	  zijn	  we	  ook	  bankiers.	  Die	  waarden	  die	  we	  meedragen	  kunnen	  we	  ter	  
beschikking	  stellen	  van	  anderen,	  aan	  onze	  omgeving.	  Zulke	  waarde	  is	  lastig	  te	  vertalen	  
naar	  economie,	  net	  als	  een	  leeg	  landschap.	  Daar	  moeten	  we	  de	  vinger	  op	  gaan	  leggen	  in	  
komende	  jaren.	  Nieuwe	  technologie	  stelt	  ons	  in	  staat	  om	  zelf	  een	  bank	  te	  zijn	  op	  
persoonlijk	  niveau.	  Een	  coöperatie	  ontsluit	  gebiedswaarde	  en	  kan	  dat	  materialiseren."	  	  
	  
Verandering	  vanuit	  waarden	  
"Een	  coöperatie	  verankert	  de	  waarde	  van	  een	  gebied	  bij	  die	  bewoners	  zelf.	  Als	  
gebruikers	  van	  dat	  gebied	  kunnen	  we	  transacties	  aangaan	  met	  anderen	  en	  een	  
waardestroom	  op	  gang	  brengen.	  Het	  draait	  om	  samenredzaamheid	  en	  autonomie."	  
"Een	  verandering	  begint	  bij	  de	  mensen	  zelf.	  Als	  we	  ons	  kunnen	  verankeren	  in	  
coöperatieve	  waarden,	  kunnen	  we	  elkaar	  blijven	  vinden	  op	  weg	  naar	  iets	  nieuws."	  
	  
Wat	  voor	  waarden?	  
Van	  Bekkum	  doet	  een	  rondvraag	  onder	  de	  aanwezigen	  naar	  coöperatieve	  waarden.	  Dat	  
levert	  onder	  meer	  op:	  verbondenheid,	  samenwerking	  uit	  welbegrepen	  eigenbelang,	  
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wederkerigheid,	  solidariteit,	  gedeeld	  risico,	  zorg	  voor	  de	  leefomgeving,	  plezier,	  	  
eerlijkheid,	  gelijkwaardigheid	  en	  vrijheid.	  "Dat	  zijn	  dingen	  waar	  we	  blij	  van	  worden",	  vat	  
Van	  Bekkum	  samen.	  
	  
De	  oude	  coöperatie	  
"Wat	  is	  een	  coöperatie	  precies?	  Een	  samenwerkingvorm	  van	  minstens	  twee	  mensen	  of	  
organisaties,	  die	  delen	  en	  samen	  besturen.	  Je	  kunt	  het	  omschrijven	  als	  een	  vereniging	  
met	  een	  bedrijf.	  100	  jaar	  geleden	  ontstond	  er	  een	  golf	  van	  coöperaties.	  Er	  werden	  circa	  
zestig	  coöperaties	  opgericht,	  landbouwcoöperaties,	  consumentencoöperaties.	  Die	  zijn	  
nu	  doorgegroeid	  tot	  bedrijven	  als	  Univé,	  Achmea,	  FrieslandCampina	  en	  Rabobank."	  
	  
Nieuwe	  coöperaties	  zijn	  heterogeen	  	  
"In	  de	  crisisjaren	  en	  oorlogsjaren	  stond	  het	  stil.	  Vanaf	  de	  jaren	  1990	  is	  het	  weer	  gaan	  
groeien.	  Nu	  worden	  er	  elk	  jaar	  300	  coöperaties	  opgericht.	  Er	  is	  een	  leger	  van	  1	  miljoen	  
zzp'ers	  ontstaan	  die	  hun	  werk	  wilden	  doen	  op	  een	  nieuwe	  manier.	  Vroeger	  waren	  
coöperaties	  zeer	  homogeen.	  Aardappeltelers	  met	  fabrieksaardappelen	  en	  
zetmeelaardappelen	  hadden	  een	  andere	  coöperatie.	  Nu	  zijn	  ze	  juist	  zeer	  heterogeen,	  met	  
mensen	  uit	  verschillende	  disciplines.	  De	  behoeften	  van	  een	  huishouden	  of	  gebied	  staan	  
vaak	  centraal."	  
	  
111	  miljard	  euro	  
De	  oude	  coöperaties	  zijn	  een	  grote	  economische	  macht.	  Er	  gaat	  111	  miljard	  euro	  om	  en	  
er	  zijn	  165.000	  fte's	  in	  dienst.	  Er	  is	  een	  zelfde	  aantal	  ondernemers	  bij	  betrokken.	  Veel	  
mensen	  zitten	  onbewust	  in	  coöperatief	  systeem.	  Maar	  in	  hoeverre	  zijn	  bedrijven	  als	  
Rabobank	  of	  FrieslandCampina	  nog	  echte	  coöperaties?	  De	  nieuwe	  coöperaties	  zijn	  vaak	  
energiecoöperaties,	  zorgcoöperaties,	  voedselcoöperaties,	  gebiedscoöperaties,	  een	  heel	  
bont	  palet."	  
	  
Systeemcrisis	  
"In	  de	  huidige	  samenleving	  is	  de	  schaalgrootte	  doorgeschoten.	  Er	  zijn	  systemen	  die	  het	  
individu	  niet	  meer	  bedienen,	  terwijl	  de	  burger	  wel	  het	  gelag	  betaalt.	  Dat	  leidt	  tot	  een	  
groeiend	  onbehagen:	  gaat	  het	  wel	  goed	  met	  de	  wereld	  zoals	  het	  gaat?	  We	  hebben	  een	  
wereldwijde	  financiële	  crisis	  gehad,	  waarbij	  de	  wereldorde	  nèt	  niet	  is	  ingestort.	  We	  
zitten	  in	  een	  situatie	  waarin	  60%	  van	  alle	  Nederlanders	  minder	  dan	  1%	  van	  al	  het	  
vermogen	  bezit.	  Geld,	  status	  en	  macht	  zijn	  nog	  steeds	  het	  onderliggende	  principe	  van	  de	  
economie.	  Stel	  dat	  het	  dak	  van	  het	  financiële	  stelsel	  naar	  beneden	  komt,	  wat	  dan?"	  
	  
Waarden	  organiseren	  
"We	  kunnen	  fundamentele	  waarden	  vangen	  in	  coöperaties.	  Zo	  kunnen	  we	  onze	  belangen	  
vertalen	  naar	  economisch	  belang.	  Er	  is	  een	  maatschappijbrede	  behoefte	  om	  zelf	  het	  
initiatief	  terug	  te	  nemen,	  dat	  zie	  je	  overal	  om	  je	  heen.	  Je	  kunt	  die	  verschillende	  belangen	  
samen	  afwegen	  en	  vanuit	  hartelijkheid	  en	  menselijkheid	  samenwerken.	  Op	  die	  manier	  
kun	  je	  bovendien	  een	  gesprekspartner	  worden	  voor	  grote	  bedrijven	  en	  de	  overheid."	  	  
	  
Voorbeeld:	  de	  Rotterdamse	  Haven	  
"Je	  zou	  bijvoorbeeld	  kunnen	  kijken	  naar	  de	  Rotterdamse	  haven.	  Die	  is	  nu	  op	  olie	  
gebaseerd,	  maar	  we	  weten	  dat	  de	  olie	  gaat	  ophouden.	  Je	  kunt	  in	  een	  coöperatie	  
gebiedswaarden	  gaan	  organiseren	  zodat	  de	  Rotterdamse	  haven	  waarde	  kan	  krijgen	  in	  
de	  nieuwe	  wereld.	  Dat	  kun	  je	  borgen	  en	  verankeren	  in	  statuten."	  
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Je	  hoeft	  alleen	  samen	  te	  voegen	  wat	  er	  al	  is	  
"Er	  is	  al	  zoveel	  bedacht	  en	  ontwikkeld	  in	  de	  wereld	  waar	  je	  tegenwoordig	  vrij	  toegang	  
tot	  hebt.	  Er	  waren	  onlangs	  een	  paar	  meisjes	  van	  11	  in	  Italië	  die	  zelf	  een	  drone	  gingen	  
maken.	  Je	  hoeft	  alleen	  te	  combineren	  wat	  er	  al	  is.	  Zo	  is	  er	  AfriPan,	  een	  coöperatie	  van	  
Afrikaanse	  vrouwen	  in	  Den	  Haag	  die	  samen	  gaan	  cateren.	  Er	  zijn	  initiatieven	  om	  de	  
pensioenvoorziening	  coöperatief	  aan	  te	  pakken,	  waarbij	  het	  geld	  lokaal	  wordt	  
geïnvesteerd.	  Er	  zijn	  allerlei	  energiecoöperaties	  waarbij	  de	  energiestroom	  lokaal	  wordt	  
opgewekt."	  
	  
De	  wetgeving	  moet	  mee	  veranderen	  
"Via	  dat	  soort	  experimenten	  kunnen	  we	  een	  heel	  nieuw	  systeem	  laten	  ontstaan.	  Een	  
hindernis	  is	  dat	  de	  huidige	  wetgeving	  nog	  is	  ontworpen	  voor	  het	  oude	  systeem.	  Die	  
experimenten	  zijn	  hard	  nodig	  om	  nieuwe	  wetgeving	  te	  kunnen	  ontwikkelen."	  
	  
Conclusie	  
"Binnen	  een	  coöperatie	  heb	  je	  de	  vrijheid	  om	  zelf	  je	  eigen	  regels	  te	  bepalen.	  Een	  
coöperatieve	  wereld	  is	  goed	  voor	  ons	  allen,	  doet	  u	  mee!"	  
	  
Gesprek	  met	  Onno	  van	  Bekkum	  en	  de	  zaal	  
Na	  de	  lezing	  vindt	  een	  uitwisseling	  met	  de	  zaal	  plaats	  onder	  moderatie	  van	  Felix	  
Rottenberg.	  	  
	  

	  
	  
Voorbeelden:	  Beebox,	  Hofwebwinkel,	  Estafette	  
Felix	  Rottenberg:	  "Heb	  je	  een	  voorbeeld	  van	  een	  nieuwe	  boerencoöperatie?"	  	  
Van	  Bekkum:	  "Jawel,	  Beebox	  vind	  ik	  heel	  leuk.	  Het	  is	  een	  coöperatie	  van	  boeren,	  
distributeurs,	  een	  adviesbureau	  en	  consumenten,	  die	  samen	  voedseltassen	  leveren.	  Ze	  
willen	  grootschalig	  worden."	  



	   18	  

Peter	  van	  IJzendoorn,	  zoon	  van	  Piet:	  "Een	  product	  dat	  de	  boer	  verlaat,	  komt	  in	  een	  
anonieme	  keten	  terecht.	  We	  hebben	  daarom	  Hofwebwinkel.nl	  opgericht,	  voor	  directe	  
verkoop	  van	  boer	  aan	  consument.	  Het	  is	  een	  coöperatie	  van	  4	  BD	  boerenbedrijven,	  die	  
samenwerken	  in	  de	  cv	  Hofwebwinkel.	  Er	  wordt	  aan	  ons	  getrokken	  om	  meer	  te	  leveren.	  
Die	  structuur	  wordt	  nu	  opgebouwd."	  
	  
Koos	  Bakker:	  "Wij	  zijn	  bewust	  teruggegaan	  naar	  de	  coöperatie"	  
Koos	  Bakker,	  directeur	  Odin	  en	  Estafette:	  "Veel	  retailers	  zijn	  ooit	  als	  coöperatie	  gestart.	  
Wij	  hebben	  bij	  Estafette	  juist	  besloten	  om	  terug	  te	  gaan	  naar	  de	  coöperatie.	  Estafette	  is	  
een	  heterogene	  coöperatie	  met	  18	  winkels.	  Groothandel	  Odin	  is	  daarvoor	  omgezet	  van	  
een	  stichting	  naar	  een	  bv,	  die	  in	  handen	  is	  van	  de	  coöperatie.	  Als	  consument	  kan	  je	  voor	  
100	  euro	  lid	  worden	  van	  de	  coöperatie.	  Er	  is	  een	  tweeprijzensysteem:	  als	  je	  in	  de	  vaste	  
kosten	  van	  de	  winkel	  bijdraagt	  krijg	  je	  korting.	  Verder	  zijn	  er	  ondernemersleden	  en	  
kapitaalleden.	  In	  anderhalf	  jaar	  tijd	  zijn	  nu	  2500	  burgers	  lid	  geworden.	  We	  hebben	  dit	  
per	  winkel	  uitgerold."	  
	  

	  
	  
Coöperatie	  versus	  stichting	  en	  bv	  
Wilbert,	  Youth	  Food	  Movement:	  "Kan	  het	  bij	  een	  coöperatie	  ook	  gaan	  om	  grote	  
bedrijven	  die	  samenwerken?"	  
Van	  Bekkum:	  "Samenwerken	  is	  niet	  hetzelfde	  als	  een	  coöperatie	  vormen.	  Een	  coöperatie	  
heeft	  bepaalde	  kenmerken	  waardoor	  ze	  zich	  gedraagt	  in	  het	  belang	  van	  alle	  leden.	  Een	  
Stichting	  is	  een	  samenwerkingsvorm	  die	  andere	  doelen	  dient:	  dat	  is	  vooral	  bedoeld	  om	  
geld	  van	  een	  derde	  partij	  in	  te	  zetten,	  zonder	  al	  te	  veel	  toezicht	  door	  die	  partij.	  Een	  bv	  is	  
bedoeld	  om	  geld	  voor	  het	  hoogste	  rendement	  in	  te	  zetten,	  mogelijk	  geld	  van	  derden.	  Een	  
coöperatie	  is	  geworteld	  in	  de	  mensen	  en	  regio	  zelf;	  het	  is	  daardoor	  het	  ideale	  vehikel	  om	  
de	  brug	  tussen	  oude	  en	  nieuwe	  wereld	  te	  overbruggen."	  
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Hoe	  groot	  kan	  een	  coöperatie	  zijn	  zonder	  haar	  waarden	  te	  verliezen?	  
Marion,	  docente	  op	  een	  business	  school:	  "Wat	  is	  de	  ideale	  grootte	  voor	  een	  coöperatie	  
als	  je	  de	  menselijke	  maat	  wil	  behouden?"	  
Van	  Bekkum:	  "Dat	  is	  niet	  te	  zeggen.	  Je	  kunt	  een	  coöperatie	  van	  coöperaties	  oprichten,	  
waarbij	  de	  waarden	  behouden	  blijven,	  dat	  is	  het	  vernieuwende.	  Een	  dorpscoöperatie	  
kan	  in	  een	  gebiedscoöperatie	  zitten."	  	  
Felix	  Rottenberg:	  "Rabobank	  was	  een	  coöperatie	  maar	  er	  is	  nu	  een	  centralisatie	  gaande.	  
Dan	  ontstaat	  een	  technocratische	  organisatie	  i.p.v.	  een	  common	  ground	  organisatie.	  Je	  
komt	  onder	  druk	  te	  staan	  van	  internationale	  systemen."	  
Van	  Bekkum:	  	  "Je	  kunt	  de	  coöperatieve	  waarden	  alleen	  bewaken	  als	  je	  de	  borging	  op	  
lidmaatschap	  terugbrengt	  in	  de	  organisatie."	  
	  
Triodos	  Bank:	  multi-stakeholder	  model	  	  
Thomas	  Steiner,	  Triodos	  Bank:	  "Triodos	  Bank	  is	  geen	  coöperatie,	  maar	  wij	  hanteren	  een	  
multi-‐stakeholder	  model	  dat	  lijkt	  op	  het	  coöperatieve	  model.	  Het	  is	  een	  variant	  volgens	  
het	  Angelsaksische	  economische	  model,	  terwijl	  de	  coöperatie	  uit	  het	  Rijnlandse	  model	  
komt.	  We	  betrekken	  alle	  stakeholders	  in	  wat	  we	  doen.	  Aandeelhouders	  hebben	  we	  
alleen	  in	  de	  vorm	  van	  certificaten,	  zodat	  we	  niet	  doorschieten	  in	  de	  waarden	  van	  
aandeelhouders."	  
	  
Lunchtijd!	  
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Boukje	  van	  Gent:	  "Ik	  wilde	  burgers	  betrekken	  bij	  de	  tuinderij"	  
Na	  de	  lunch	  geeft	  Felix	  Rottenberg	  het	  woord	  aan	  Boukje	  van	  Gent.	  Boukje	  van	  Gent	  is	  
boerin	  bij	  de	  Zonnehoeve.	  Felix	  Rottenberg	  vertelt	  dat	  Boukje	  oorspronkelijk	  uit	  het	  
bedrijfsleven	  komt,	  waar	  ze	  verschillende	  managementrollen	  had.	  Ze	  is	  daar	  uitgestapt	  
en	  heeft	  een	  parttime	  opleiding	  gedaan	  bij	  de	  Warmonderhoeve.	  Daarna	  is	  ze	  op	  
Zonnehoeve	  gaan	  werken.	  Nu	  beheert	  ze	  de	  tuinderij	  en	  levert	  groente	  en	  fruit	  
rechtstreeks	  aan	  burgers	  via	  het	  Voedselkollektief	  Amersfoort	  en	  aan	  de	  Hofwebwinkel.	  
Ze	  is	  bovendien	  betrokken	  bij	  de	  gebiedscoöperatie	  i.o.	  "Voedsel	  Lokaal".	  
	  
Van	  groentetas	  naar	  CSA	  
Boukje:	  "Ik	  heb	  op	  Zonnehoeve	  een	  
moestuin	  opgezet	  van	  3000	  
vierkante	  meter.	  Daarbij	  miste	  ik	  
echter	  het	  contact	  tussen	  boer	  en	  
burger.	  Dat	  was	  gek,	  want	  we	  
hebben	  hier	  alles:	  koeien,	  veel	  
paarden,	  een	  bakkerij.	  Ik	  ben	  toen	  
begonnen	  om	  als	  eerste	  de	  
paardenmensen	  te	  betrekken	  bij	  het	  
bedrijf.	  Ik	  ben	  me	  ook	  gaan	  
verdiepen	  in	  voedsel	  en	  etiketten	  
gaan	  lezen	  met	  de	  vraag:	  wat	  eet	  ik	  
nu	  eigenlijk?	  Om	  burgers	  te	  betrekken	  bij	  het	  bedrijf,	  ben	  ik	  begonnen	  met	  
groentetassen,	  voor	  tien	  euro	  per	  tas.	  Het	  was	  een	  voorbereiding	  om	  toe	  te	  werken	  naar	  
een	  CSA,	  community	  supported	  agriculture.	  De	  leden	  van	  de	  CSA	  250	  euro	  per	  jaar	  bij,	  en	  
daarvoor	  krijgen	  ze	  30	  weken	  groente.	  Feitelijk	  kopen	  ze	  een	  oogstaandeel.	  
	  
Felix	  Rottenberg	  constateert	  dat	  er	  feitelijk	  een	  informele	  coöperatie	  is.	  Piet	  IJzendoorn	  
vult	  aan:	  Zonnehoeve	  heeft	  ook	  een	  formele	  coöperatie.	  Vanaf	  100	  euro	  per	  jaar	  kunnen	  
burgers	  lid	  worden.	  
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Tafelsessies	  
	  
In	  de	  middag	  worden	  tafelsessies	  gehouden	  waarbij	  de	  deelnemers	  onder	  leiding	  van	  
een	  tafelsecretaris	  verder	  praten	  over	  de	  geboden	  materie.	  De	  vraag	  daarbij	  is:	  wat	  is	  de	  
persoonlijke	  betekenis	  het	  verhaal	  van	  Adriaan	  Geuze	  en	  van	  Bekkum	  voor	  jou.	  De	  
tafelsecretarissen	  zijn:	  Bert	  van	  Ruitenbeek	  (Ecominds),	  Niels	  Back	  (Triodos	  Bank),	  	  Els	  
Verhagen	  (Triodos	  Bank),	  Nel	  Sangers	  (Nel	  Sangers	  Advies),	  Linda	  van	  IJzendoorn	  
(Zonnehoeve)	  en	  David	  Samana	  (Triodos	  Bank).	  Het	  thema	  grondbezit	  krijgt	  speciale	  
aandacht.	  
	  
Na	  afloop	  worden	  de	  resultaten	  centraal	  besproken	  waarbij	  elke	  tafelsecretaris	  verslag	  
doet	  van	  zijn	  of	  haar	  tafel.	  
	  
Groep	  Bert	  van	  Ruitenbeek	  (Ecominds):	  "Frisse	  initiatieven	  en	  politieke	  strijd	  zijn	  
beide	  nodig"	  	  
"We	  hadden	  een	  optimistisch	  groepje.	  Veel	  
mensen	  zijn	  bezig	  met	  maatschappelijke	  
verandering	  en	  geloven	  dat	  er	  een	  beweging	  
van	  het	  bewustzijn	  gaande	  is	  die	  niet	  te	  
stoppen	  is.	  Think	  global,	  act	  local.	  We	  denken	  
veel	  na	  over	  de	  grote	  wereldproblemen,	  maar	  
de	  jonge	  mensen	  van	  nu	  doen	  het	  gewoon."	  	  
"Ondertussen	  leven	  we	  nog	  in	  een	  wereld	  met	  
gevestigde	  structuren.	  Daartegen	  vechten	  geeft	  
minder	  energie	  dan	  zelf	  iets	  nieuws	  opzetten.	  
Maar	  als	  het	  gaat	  over	  grondbezit	  en	  
eigendomsverhoudingen	  zijn	  er	  mensen	  nodig	  
die	  dat	  gevecht	  aangaan.	  We	  moeten	  
pionieren,	  maar	  die	  politieke	  discussie	  en	  
strijd	  is	  ook	  nodig."	  
	  
	  
Groep	  Niels	  Back	  (Triodos	  Bank):	  "We	  
kunnen	  ecosysteemdiensten	  waarde	  
geven"	  
"Ik	  geeft	  het	  woord	  door	  aan	  deelnemer	  
Erwin."	  Erwin	  van	  Woudenberg,	  De	  
Natuurverdubbelaars:	  "De	  waarde	  van	  de	  natuur	  komt	  nergens	  terug	  in	  Excelsheets,	  
daarom	  zijn	  we	  bij	  De	  Natuurverdubbelaars	  begonnen	  met	  een	  project	  waarin	  
melkveehouders	  ecosysteemdiensten	  verkopen.	  Er	  zijn	  ook	  bedrijven	  die	  ze	  willen	  
kopen.	  Er	  is	  een	  verdienmodel	  voor	  CO2-‐opslag,	  waterzuivering	  en	  biodiversiteit.	  In	  de	  
bodem	  komt	  dit	  alles	  samen.	  Zeven	  van	  de	  negen	  millenniumdoelen	  slaan	  op	  
landgebruik!"	  	  	  
	  
Groep	  Els	  Verhagen	  (Triodos	  Bank):	  "Kunstenaars	  rol	  laten	  spelen	  in	  dialoog"	  
"Wij	  hebben	  het	  in	  onze	  groep	  onder	  meer	  gehad	  over	  de	  rol	  van	  de	  kunst.	  Is	  de	  kunst	  
die	  Adriaan	  Geuze	  toonde	  achterwaarts	  begrepen,	  of	  speelde	  die	  kunst	  toen	  ook	  een	  rol	  
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in	  de	  ontwikkelingen?	  Het	  lijkt	  ons	  interessant	  om	  kunstenaars	  van	  nu	  een	  rol	  te	  laten	  
spelen	  in	  de	  permanente	  dialoog	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  landbouw.	  Bijvoorbeeld	  door	  
te	  documenteren	  wat	  er	  in	  sociale	  media	  gebeurt."	  	  
	  
Groep	  Nel	  Sangers	  (Nel	  Sangers	  Advies):	  "Alles	  duurzaam,	  maar	  geen	  opvolging"	  
"We	  zaten	  aan	  tafel	  met	  drie	  boerenzonen.	  Ik	  geef	  het	  woord	  aan	  een	  van	  hen,	  Henk."	  
Henk,	  boer:	  "In	  de	  jaren	  negentig	  zijn	  wij	  richting	  bio	  gegaan.	  We	  misten	  iets	  in	  ons	  
bedrijf:	  de	  koolstof.	  We	  hadden	  teveel	  dieren	  op	  te	  weinig	  hectares.	  We	  zijn	  er	  
natuurland	  bij	  gaan	  nemen,	  minder	  dieren,	  we	  zijn	  gaan	  composteren.	  We	  kregen	  er	  een	  
zorgtak	  bij,	  een	  groentetuin.	  Nu	  zitten	  er	  ook	  kleine	  bedrijfjes	  zoals	  een	  meubelmaker	  op	  
ons	  bedrijf.	  Maar	  er	  zit	  veel	  kapitaal	  in,	  het	  is	  dure	  grond.	  Hoe	  moet	  je	  in	  toekomst	  
verder?	  We	  zoeken	  continuïteit	  voor	  ons	  bedrijf."	  	  	  
	  
Groep	  Linda	  van	  IJzendoorn	  (Zonnehoeve):	  "Kun	  je	  topdown	  visie	  en	  bottom-up	  
gedrevenheid	  verenigen?"	  
"Wij	  spraken	  over	  de	  waardering	  voor	  ecosysteemdiensten.	  Daarvoor	  is	  de	  waardering	  
van	  de	  consument	  heel	  belangrijk.	  Om	  de	  verbinding	  tussen	  boer	  en	  consument	  te	  
realiseren	  is	  de	  coöperatie	  een	  mooi	  vehikel.	  Aan	  de	  ene	  kant	  is	  er	  de	  bevlogenheid	  van	  
individuen,	  die	  tot	  een	  coöperatie	  leidt.	  Aan	  de	  andere	  kant	  is	  er	  de	  topdown	  aanpak	  van	  
Adriaan	  Geuze,	  	  die	  uitgaat	  van	  visionair	  leiderschap.	  Hoe	  kun	  je	  die	  verenigen?	  Kan	  je	  
coöperaties	  opstapelen?	  Hoe	  kan	  je	  de	  waarden	  dan	  nog	  waarborgen?"	  
	  

	  
	  
Groep	  David	  Samana	  (Triodos	  Bank):	  "Grondprijs	  negeert	  andere	  waarden"	  	  
David	  geeft	  het	  woord	  aan	  twee	  deelnemers,	  Maria	  en	  Anna.	  
Maria	  van	  Boxtel,	  bestuur	  BD-‐vereniging:	  "Binnen	  de	  BD-‐vereniging	  ga	  ik	  over	  
bedrijfsopvolging.	  Er	  zijn	  jonge	  mensen	  die	  boer	  willen	  worden	  en	  geen	  boerenkinderen	  
zijn,	  hoe	  kun	  je	  die	  over	  de	  drempel	  van	  de	  grondprijs	  heen	  helpen?	  Het	  Broodfonds	  en	  
Remeker	  kaas	  vonden	  we	  mooie	  voorbeelden	  van	  coöperaties."	  	  
Anna,	  Future	  Planet	  Studies	  en	  economie,	  UvA:	  "Naar	  aanleiding	  van	  het	  verhaal	  van	  
Adriaan	  Geuze	  constateren	  we	  dat	  de	  wetten	  worden	  gemaakt	  door	  juristen	  die	  niet	  in	  
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contact	  staan	  met	  het	  landschap;	  en	  grondbeslissingen	  worden	  gestuurd	  door	  de	  
grondprijs,	  waarin	  veel	  andere	  waarden	  niet	  verdisconteerd	  zijn."	  
	  
Thomas	  Steiner	  (Triodos	  Bank):	  "We	  moeten	  ook	  in	  
grote	  oplossingen	  de	  diversiteit	  blijven	  vieren"	  
"Adriaan	  nam	  mij	  mee	  in	  Nederland	  zoals	  ik	  het	  nog	  niet	  
kende.	  Wat	  mij	  raakte	  was	  zijn	  uitspraak	  over	  managers	  
en	  juristen,	  die	  de	  macht	  over	  het	  landschap	  hebben	  
overgenomen.	  De	  financiële	  crisis	  is	  een	  enorme	  trigger	  
geweest	  om	  dingen	  te	  veranderen,	  maar	  er	  is	  uiteindelijk	  
niks	  mee	  gebeurd.	  De	  managers	  en	  juristen	  hebben	  het	  
gewoon	  weer	  overgenomen."	  	  
"Wat	  ook	  indruk	  op	  me	  maakte,	  was	  de	  krachtige	  oproep	  
om	  de	  cultuur	  mee	  te	  nemen	  in	  onze	  omgang	  met	  het	  
landschap	  en	  de	  zoektocht	  naar	  duurzaamheid.	  We	  
moeten	  naar	  een	  diversiteit	  van	  oplossingen	  blijven	  
kijken.	  We	  kunnen	  ook	  goede	  dingen	  doen.	  Grootschalige	  
oplossingen	  zijn	  nooit	  divers,	  het	  is	  belangrijk	  om	  daarin	  
de	  diversiteit	  te	  blijven	  vieren."	  	  
"Als	  ik	  op	  een	  boerenbedrijf	  ben,	  roert	  het	  mij	  altijd	  om	  te	  beseffen	  dat	  ik	  kan	  leven	  
dankzij	  een	  boer.	  Het	  gaat	  vandaag	  ook	  over	  eten.	  Alle	  financiële	  en	  ecologische	  crisissen	  
zijn	  een	  negatieve	  trigger,	  maar	  lekker	  en	  gezond	  eten	  is	  altijd	  een	  positieve	  trigger	  waar	  
we	  mee	  vooruit	  kunnen."	  
	  
Afsluiting	  Piet	  van	  IJzendoorn:	  "Laat	  landbouw	  weer	  cultuurdrager	  worden"	  
"Soms	  maak	  ik	  mij	  zorgen	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  landbouw.	  Elke	  dag	  verdwijnen	  
zeven	  boeren	  en	  het	  is	  moeilijk	  om	  nieuwe	  boeren	  te	  laten	  instromen.	  Ik	  hoop	  dat	  er	  een	  
nieuwe	  generatie	  jonge	  boeren	  gaat	  komen,	  waarbij	  landbouw	  weer	  cultuurdrager	  van	  
onze	  maatschappij	  wordt,	  in	  plaats	  van	  het	  stiefkindje."	  
	  	  
Felix	  Rottenberg:	  afsluiting	  en	  vooruitblik	  op	  2016	  
"Ik	  heb	  geprobeerd	  om	  het	  vandaag	  niet	  over	  politiek	  te	  hebben,	  omdat	  mensen	  dan	  al	  
snel	  zeggen:	  dat	  is	  een	  taak	  voor	  de	  politiek.	  Maar	  wij	  kiezen	  zelf	  onze	  politici."	  	  
"Toch	  moeten	  we	  het	  een	  keer	  over	  de	  rol	  van	  overheid	  en	  bestuur	  hebben.	  In	  Adriaans	  
betoog	  zat	  een	  dramatische	  vraag:	  kun	  je	  verstedelijking	  nog	  sturen?	  We	  hebben	  een	  te	  
gecompliceerde	  regelgeving	  in	  ons	  land.	  Tegelijk	  willen	  we	  dat	  er	  wordt	  ondernomen	  en	  
geëxperimenteerd.	  Dat	  gaan	  we	  volgend	  jaar	  agenderen.	  We	  moeten	  denkers	  zoeken	  die	  
een	  verbinding	  kunnen	  leggen	  tussen	  
de	  maatschappelijk	  behoefte	  aan	  
verandering	  en	  de	  gevestigde	  
structuren."	  
Op	  de	  vraag	  van	  Felix	  Rottenberg,	  wie	  
we	  zouden	  moeten	  uitnodigen	  als	  we	  
het	  over	  politiek	  gaan	  hebben,	  wordt	  
onder	  andere	  de	  naam	  genoemd	  van	  
Jaap	  Dirkmaat,	  natuurbeschermer	  en	  
politicus.	  
	  
EINDE	  VERSLAG	  


