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Betreft: tijdelijke natuurrecreatie ter ondersteuning van boeren in transitie.

Geachte leden van de Gemeenteraad, geacht College,

De stikstofproblematiek, de beoogde transitie van het buitengebied en het herstel van biodiversiteit 
zijn inmiddels hete hangijzers. De gemoederen lopen hoog op in alle lagen van de maatschappij. 
Concrete oplossingen en uitvoeringsplannen zijn lang niet altijd helder geformuleerd.

Er zijn gelukkig veel aansprekende voorbeelden van boeren die op een duurzame, maatschappelijk 
verankerde en natuurinclusieve manier ondernemen of willen ondernemen. Boeren die 
natuurinclusief werken, gebruiken geen of veel minder (kunst)mest en krachtvoer, gebruiken geen 
schadelijke bestrijdings- of gewasbeschermingsmiddelen en hebben aandacht voor een gezonde 
bodem en werken volgens de principes van de natuurlijke kringloop. Deze pioniers dragen in 
belangrijke mate bij aan het herstel van biodiversiteit, gezondere lucht, betere waterbalans, het 
behalen van stikstofdoelstellingen en gezond voedsel van eigen grond.

Wat is ervoor nodig om een dergelijke omslag te maken? Naast de wil en passie van de boer in kwestie 
is het antwoord hierop vrij eenvoudig: gedurende een periode van ca. 10 jaar is er extra geld benodigd 
om deze transitie voor een boer haalbaar te maken. Bovendien is er vertrouwen nodig in de 
bereidheid, kennis en kunde van de boeren om deze transitie zelf te realiseren. Wij zijn ervan 
overtuigd dat de boeren zelf de sleutel zijn van de oplossing, mits ze in hun kracht worden gezet.

Een transitie naar een andere vorm van landbouw en naar een manier van boeren waar de natuur 
baat bij heeft, kost naast tijd, veel geld. Gedurende de eerste paar jaar van de transitie vallen de 
opbrengsten gedeeltelijk weg. De grond moet herstellen en de nieuwe vorm van landbouw of veeteelt 
moet zich ontwikkelen. Tegelijkertijd lopen de (grond)kosten gewoon door en moet de boer ook 
daadwerkelijk investeringen doen in nieuwe technologie, nieuwe aanplant en een andere manier van 
bedrijfsvoering.

Hoe kan dit tijdelijke 'gat' worden overbrugd? Dat vereist creativiteit, het inzetten van aanvullende 
verdienmodellen en de wil van de lokale en regionale politiek om dit te faciliteren. Uitgangspunt en 
doel zou moeten zijn dat er uiteindelijk zoveel mogelijk ruimte is voor de (nieuwe) natuur en voor 
boerenbedrijven die toekomstbestendig zijn. Wij zien dat het liefst op een wijze die de schoonheid, 
toegankelijkheid en maatschappelijke functie van het buitengebied vergroot.

Wij zien een enorme kans om tijdelijke, kleinschalige verblijfsrecreatie in te zetten, om boeren in staat 
te stellen om op eigen kracht de transitie haalbaar te maken. In de recent gepubliceerde 'Agenda 
Natuurinclusief' van het Ministerie van LNV en het Interprovinciaal Overleg (IPO) wordt hierop



ingespeeld. Hierin wordt opgeroepen tot het "versterken van publiek private samenwerking in het 
domein van vrijetijdseconomie ten behoeve van natuur inclusieve recreatie". Link naar de website.

De missie van hide&b. is om boeren en grondeigenaren bij te staan in de transitie naar natuur 
inclusieve landbouw, middels onze zeer duurzame, verplaatsbare recreatie cabins. Deze cabins 
kunnen gedurende de transitieperiode worden geplaatst op gronden die worden getransformeerd. 
Na een jaar of 10 is dit additionele verdienmodel niet meer nodig en zouden we onze cabins graag in 
willen zetten op andere locaties. Gedurende deze periode kunnen gasten genieten van een bijzondere 
ervaring in het groen en nodigen we ze uit om te verbinden met de plek waar ze verblijven en te 
genieten van de producten uit de streek.

Hide&b stelt de recreatie cabins gratis ter beschikking aan boeren die natuurinclusief willen 
ondernemen. We ontzorgen de boer volledig door ook de exploitatie en het contact met de gasten 
voor onze rekening te nemen. Zo kan de boer zich richten op 'het nieuwe boeren'. We delen de 
opbrengsten met de boer, waarmee deze jaarlijks een substantiële bijdrage ontvangt ten behoeve van 
het omvormen van zijn bedrijf.

Het is onze ambitie om op deze wijze ook bij te dragen aan bewustwording (onder onze gasten) en 
aan het ondersteunen van de korte keten.

Wij geloven in gebiedsgerichte aanpak, in samenwerking en in het co-creëren van oplossingen vanuit 
de gemeenschap van boeren, grondeigenaren, betrokken ondernemers, omwonenden, gemeente en 
andere belanghebbenden. Dat is de reden waarom wij u dit schrijven doen toekomen.

Graag zouden wij met u de mogelijkheden onderzoeken of het inzetten van (tijdelijke) duurzame 
recreatie als economische drager kan dienen voor de gewenste transitie in het buitengebied van uw 
gemeente. We zouden graag samen op deze manier uw boerengemeenschap bij staan, en meewerken 
aan een nieuw perspectief op het buitengebied.

Mocht u over bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, wenst u dit thema binnen uw gemeente 
wellicht op gebiedsniveau te onderzoeken of kent u boeren of grondeigenaren die in ons voorstel 
geïnteresseerd zouden kunnen zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als u contact met ons opneemt.

Hoogachtend,

Jasper Muller & Henkjan Letteboer
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