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25 jaar Stichting Duinboeren

Voorwoord
We werden uitgedaagd, want er was
een Nationaal Park i.o. - De Loonse
en Drunense Duinen en ‘we’ – de
ondernemende boeren in het gebied
– werden niet meegenomen in deze
oprichting, dus konden we niet anders
dan actief deelnemen om onze toekomst
in te bedden in het gebied. Van een
defensieve houding naar een actief
positieve houding.
Uit nood en actie ontstaan, de Duinboeren
werden gehoord, de stichting werd een feit en
er kwamen projecten. We werden voorlopers
met onze landbouwkundige projecten, hadden
zelfs een nationale uitstraling.
Ook met de verbreding van onze
landbouwbedrijven waren we al vroeg bezig.
Dat we zo dicht tegen de natuur aan zitten
gaf voor een aantal ondernemers de doorslag
om te verhuizen met hun bedrijf waardoor
er ruimte kwam voor de blijvende boeren en
de natuur. Door een goede samenwerking,
wat niet altijd vanzelf ging, hebben we daar
allemaal min of meer profijt van gehad.

Door de jaren heen hebben we van alles
meegemaakt, grote projecten gedaan, mensen
in dienst gehad die voor ons het werk deden.
Soms waren dit veel projecten, soms weinig
om later weer volop vooruit te streven naar een
toekomst voor onze bedrijven en eventuele
bedrijfsopvolgers, want er kunnen eigenlijk
geen bedrijven meer gemist worden in ons
mooie gebied.

“Uit nood en actie ontstaan,
de Duinboeren werden gehoord,
de stichting werd een feit en er
kwamen projecten.”
Dat dit alles mogelijk was, en is, komt eigenlijk
door jullie zelf als ondernemers, door niet
alleen problemen te zien, maar ook vooral
kansen. Kansen zijn er nog steeds, al gaat het
allemaal niet vanzelf, maar vertrouwen in de
toekomst is belangrijk.
Ook dat de Duinboeren vertrouwen waard
zijn, en samenwerkingen verdiend hebben
van allerlei gebiedspartners zoals Rabobank,
Natuurmonumenten, Brabants Landschap, de
Waterschappen, gemeentes en niet te vergeten
de Provincie.

Dus, we zijn op de goede weg, niet alleen
maar streven naar meer en meer, maar ook
gaan voor de kwaliteit van landschap en de
omgeving waarin we werken en leven.
De ingeslagen weg biedt toekomstperspectief
voor ons allemaal. In 25 jaar hebben we veel
bereikt, ook nu kunnen we vooruit met de
huidige projecten en gebiedsplannen en ik
hoop u in gezamenlijkheid de komende jaren
te blijven ontmoeten.

Sjaak Sprangers,

Voorzitter Duinboeren
samen sterk voor een gezonde toekomst
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Wat ging eraan vooraf?

“

Dré van den Boer

Met het toekennen, eind jaren ’80, van
de status Nationaal Park i.o, kwam er
veel op de boeren af. De boeren waren
verenigd in de NCB afdelingen, waardoor alle
NCB voorzitters van de betrokken afdelingen
over de ontwikkelingen met elkaar in gesprek
gingen. Maar van alle NCB afdelingen had
maar een klein deel van de leden met deze
ontwikkeling te maken. Daarnaast was de ene
voorzitter meer gecharmeerd van de plannen
dan de andere, dus kwam er weleens vuurwerk!
Als bestuurders hebben we besloten dat we
meer tot een dialoog moesten komen en alleen
de leden zouden moeten betrekken die echt
met de ontwikkelingen te maken hebben.
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Vanuit iedere NCB afdeling stond er begin jaren
‘90 één betrokken bestuurder op die aansloot
bij dit kleinere clubje bestuurders dat zich
verenigde in het Overlegplatform Duinboeren.
Ik vanuit Helvoirt, vanuit Cromvoirt Wim
Dieden, voor Waalwijk-Drunen-Vlijmen Harrie
van Hulten, voor Udenhout Jan van Roessel,
Cees van de Loo voor Kaatsheuvel-Loon op
Zand-De Moer en Johan Martens als secretaris.
Wij zijn ons toen gaan bemoeien met de
ontwikkelingen rondom het Nationaal Park
in oprichting, via het inrichtingsplan, het
verkeersplan, archeologie en al die dingen
meer. Hier moest flink over vergaderd worden,
want als je een dialoog wilt hebben dan moet
je natuurlijk met elkaar praten.
25 jaar Stichting Duinboeren

“

Piet Rombouts

Toen ik bij de Duinboeren betrokken raakte voelde dat voor
mij als thuiskomen. Ik kom zelf uit Kaatsheuvel en voel me
erg betrokken bij het gebied. In het kader van mijn Master
bedrijfssystemen wilde ik bekijken hoe het ‘van boer tot
boer’-principe hier in Nederland zou kunnen werken. Hoe
kan zo’n gebied zich organiseren? Hoe kunnen boeren zichzelf
laten horen? Tot die tijd werden boeren rond de Duinen, waar
natuur en landbouw samenkomen, niet afzonderlijk bestuurlijk
gehoord. In mijn afstudeeropdracht heb ik bekeken hoe boeren
zichzelf konden organiseren om in hun gebied op basis van
eigen betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid aan hun
belangen te kunnen werken. In dit gebied met afstemming op
de natuur en de steden.
De buurtschappen benadering is toen van de grond gekomen.
Ieder buurtschap had zijn eigen coördinator. Gewoon lokaal,
o.a. in de Distelberg was dat toen Frans van Iersel, in het Loons
Hoekje Kees Smulders en in de Loonse Molenstraat Cor van
Laarhoven. Zo had ieder gebied een eigen aanspreekpunt om
van boer tot boer met elkaar te kunnen praten. Gezamenlijke,
platte democratie, en in een omgeving waar mensen elkaar
goed leren kennen, iets voor elkaar willen doen en over hebben.
In die tijd kwamen er NUBL gelden beschikbaar (Nadere
Uitwerking Brabant-Limburg) en met de ideeën die ontstonden
konden we projectgeld aanvragen. Zo heb ik mijn eigen baan bij
de Duinboeren kunnen creëren. Dat gevoel van thuiskomen had
ook te maken met het kunnen uitvoeren van mijn rol: praktijk
en beleid met elkaar verbinden. Als pionier de boeren betrekken
bij de ontwikkeling van het gebied, eigen verantwoordelijkheid
nemen en gezamenlijk die ontwikkeling op te pakken.

samen sterk voor een gezonde toekomst
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Oprichting Stichting Duinboeren

“

Johan Martens

In de tijd dat er sprake was van de aanwijzing van Nationaal Park voor de Loonse en
Drunense Duinen was ik bestuurlijk actief voor Provinciale Staten en werd van daaruit
gevraagd om mee te denken in het Overlegplatform Duinboeren. In de plannen voor een
Nationaal Park was er geen ruimte voor boerenbedrijven. Geadviseerd werd om alles te
verkopen en elders in Nederland of in het buitenland verder te gaan. Deze visie zette
veel boeren aan het denken over hun toekomst. Ons gebied bleek bij uitstek ook geschikt
voor recreatie en toerisme. Door het volgen van de cursus ‘Beheren van recreatieve
voorzieningen op het boerenbedrijf’ en het opdoen van inspiratie op veel andere plekken,
hebben veel ondernemers een recreatieve tak op hun bedrijf ontwikkeld.
En eigenlijk is dat nog steeds belangrijk; van je eigen erf af komen! Ga kijken bij
anderen. Kom in contact met burgers en je klanten om de wederzijdse behoefte te
peilen en bouw dit stapje voor stapje uit tot een nieuw verdienmodel.
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“

Christian Vermeer
Vanuit de NCB afdeling Udenhout ben ik bestuurder
geworden bij het Overlegplatform Duinboeren en werd
al vrij snel gevraagd om voorzitter te worden. Toen Piet
Rombouts als stageopdracht een projectplan schreef
voor de Duinboeren en daar ondersteuning voor kwam
vanuit de overheid zijn we verder gegaan met deze
projecten. Toen moesten er dingen goed op papier
gezet worden en hebben we de Stichting Duinboeren
op 22 augustus 1995 opgericht en is het officieel
geworden.
In deze tijd groeide de projectenorganisatie flink. We
werden door andere instanties in Nederland gezien
als een goed georganiseerde club boeren die al een
proces hadden doorgemaakt van bewustwording en
openstonden voor allerlei projecten. Dat heeft een
aantal jaren heel goed gedraaid omdat het Rijk en de
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Provincie open stonden voor projectmatig werken.
We hebben toen heel veel pionierswerk gedaan; de
eerste zandzakken en schotjes zijn hier in de sloten
gezet, veel gedaan op het gebied van energie bij
de intensieve veehouderij en het vergroten van de
bewustwording op het gebied van natuur op en rond
de eigen boerderij.
Het was een mooie tijd om als jonge,
enthousiaste boer uit Brabant bij de Provincie
aan tafel te zitten en projecten binnen te halen.
Maar ook richting onze leden bij spin-off
bijeenkomsten en jaarvergaderingen, dat was altijd
leuk. We waren en zijn een breed georiënteerde club
met grondgebonden en intensieve bedrijven en veel
verbreding. Maar we mogen de primaire landbouw,
ook richting de toekomst, absoluut niet vergeten!
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Alle voorzitters
aan het woord

“

Dré van den Boer

voorzitter Overlegplatform Duinboeren
vanaf het begin – 1995

Vanuit de Provincie was Wim Duffhues als
voorzitter van de Streekcommissie De Leijen
betrokken bij het Nationaal Park en hij stelde
de organisatievorm hiervoor samen. Het
Overlegplatform Nationaal Park Loonse en
Drunense Duinen werd opgericht, waarin 5
zetels verdeeld werden over de Provincie,
natuurbeschermers, waterschappen, NCB
en de Duinboeren. Met een agrariër als
bestuurder vanuit het waterschap, een
boerenbestuurder vanuit de NCB en een
vertegenwoordiger uit de Duinboeren waren
de boeren destijds goed vertegenwoordigd.
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“

Christian Vermeer

voorzitter Stichting Duinboeren
van 1995 – 2001

Het winnen van de Tilburgse milieuprijs,
dat was een fantastisch moment! Ik
denk dat we wel met tien boeren in
de Schouwburg in Tilburg op een rijtje
zaten en om daar dan als voorzitter het
podium op te mogen komen om die
letterlijk loeizware prijs in ontvangst te
nemen. Dat was echt een beloning, om
deze ondernemersprijs - namens alle
Duinboeren - in ontvangst te mogen
nemen voor alle stappen die we als
boeren gezet hebben op het gebied
van duurzaamheid.

samen sterk voor een gezonde toekomst
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Jo van Balkom

voorzitter Stichting Duinboeren
van 2001 – 2009

Als voorzitter van de Duinboeren ben
ik heel Nederland door gezworven; van
het noorden van Nederland tot Limburg
en zelfs een keer in België, om daar
over onze gebiedsaanpak te vertellen.
In die tijd was dat echt vernieuwend
en waren de Duinboeren een
voorbeeld initiatief voor anderen. Onze
projectaanpak en de samenwerking
met andere partijen was en is nog
steeds een voorbeeld voor vele andere
gebieden! Men kent ons in den lande.

“

Sjaak Sprangers

voorzitter Stichting Duinboeren
van 2009 – heden

De Duinboeren bestaat uit een mooie
club met agrarische bedrijven die passen
bij dit gebied. Als ondernemers voelen
we verbinding, een saamhorigheid
om elkaar iets te gunnen en elkaar te
helpen. Dit moeten we vasthouden
voor de toekomst! Onze jonge
boeren moeten we koesteren en ze
ondersteunen om een mooi bedrijf op
te bouwen voor de toekomst, ze leren
om iets voor elkaar over te hebben en in
gezamenlijkheid voor dit gebied te gaan!
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Duinboeren
door de
jaren heen

Logo 1999 - Na de koe is er gekozen voor een moderner logo
met meer dynamiek; het doet meer recht aan het werk van de
Duinboeren. Je ziet de contouren van een oog. Het binnenste deel
van het oog is zandkleurig; het zand van de Loonse en Drunense
Duinen. Ook bij het menselijke oog is dat deel het gevoeligste
deel. De buitenrand is groen en die groene buitenrand is het
landelijke gebied waarin de Duinboeren wonen en werken.
Ook dit deel is gevoelig en moet met de nodige zorgvuldigheid
worden onderhouden. Het ligt als een beschermende rand om
het binnenste deel. Het totale logo symboliseert het feit dat de
Duinboeren oog hebben voor een gezonde toekomst.

Logo 1995

Voor 1990
Dreiging van ontwikkeling
Nationaal Park de Loonse
en Drunense Duinen

1990

22 Augustus 1995
Oprichting Stichting Duinboeren
Oktober 1995
Experimentele landinrichting

1995
1992
Ontstaan
Overlegplatform
Duinboeren

1996

Februari 1996
Cursus ‘Beheer recreatieve
voorzieningen op de boerderij’

5 jaar
Overlegplatform
Duinboeren
1997

1997
December 1997
1e Duinboerendag

Juli 1999
Nieuw logo voor Stichting Duinboeren

1998

1999

Mei 1998
Netwerk opgericht
‘Goed bekeken,
bij de Duinboeren achterom’
Bezoek van de koningin

1991
Noodzaak
bijeenkomen
en actie
vanuit NCB
afdelingen
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Juli 1998
Proefproject
“Mineralenaangifte met
premies en heffingen”
Oktober 1996
Cursus ‘Natuur op de
boerderij’ met de plaatselijke
natuurverenigingen

September 1998
Beheersovereenkomsten
voor natuur in het gebied
De Zandleij

25 jaar Stichting Duinboeren

2000
PANFA

Juli 2004
Aftrap Campagne ‘Nederland Mooi’ –
wandelpad door Brokkenbroek

31 Mei 2000
Zuid Afrikaanse
boeren op bezoek

Augustus 2004
1e Culinaire fietstocht
waarvan er nog vele volgden!

15 September 2000
Winnaar Tilburgse
Moderne
Industriestad prijs

 
    
          
        
  
          
       

          
     

December 2000
Aanloop tot
oprichting Grondbank

2000

       
          
        
     

1e Culinaire fietstocht

Winnaar prijs

2001

1 juli 2001
Startsein van de ‘Brabantse
Streekproducten van de Duinboeren’.
Onder dat label worden voortaan
producten zoals zuivel, vlees, groenten
en fruit uit het gebied verkocht.
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2002

2003

December 2004
Afsluiting project Panfa
in Land van Ooit
Website www.melkendekater.nl
voor verbinding jonge Duinboeren en
stadsjongeren

2004

2005

Mei 2003
Dagjes uit bij de
Duinboeren
Augustus 2003
Excursie
Denemarken voor
melkveehouders
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Maart 2006
Inboeringscursus;
in gesprek met burgers
over hun ideeën over
landbouw en landschap
December 2006
Vrijwillige kavelruil
De Margriet

2005

2006
Februari 2005
Duinboeren & Daden (vervolg Panfa
project) – effectief fosfaatbeheer van
start
April 2005
Ondertekening convenant Schoon
Water
12 April 2005
Stichting Grondgebruikersbank
Midden-Brabant opgericht
Juli 2005
Toeristische gids voor
de Loonse en Drunense Duinen
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31 mei 2009
Streek ontmoet stad
op Landschapspark
Moerenburg

December 2007
Delegatie van de
Duinboeren
bezoekt Malta

2007

2008

2009

2010

Maart 2012
Plaatsen bankjes in
het gebied vanuit
het Netwerk ‘Goed
bekeken, bij de
Duinboeren achterom’

2011

2012

Januari 2008
Boeren & Biodiversiteit;
biodiversiteit benutten
voor agrarische
bedrijfsvoering
Oktober 2008
‘Verkennen van
nieuwe markten
met de Duinboeren’,
cursusprogramma voor
de Netwerkleden in
samenwerking met HAS
Kennis Transfer

25 jaar Stichting Duinboeren

7 februari 2013
Certificaat Coördinatie
Agrarisch Natuurbeheer
ontvangen zodat
we als collectief een
gebiedsaanvraag kunnen
doen t.b.v. (agrarisch)
natuurbeheer

2013

2014

Maart 2014
Oprichting Coöperatie De
Duinen, voor zinvolle en
zingevende arbeid
Oktober 2014
Netwerk
‘Goed bekeken, bij de
Duinboeren achterom’ op
Vakantiebeurs
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Februari 2015
Cursus gastheerschap
in Nationaal Park de
Loonse en Drunense
Duinen’ voor de leden
van het Netwerk

Maart 2018
Gebiedsplan Duinboeren

Mei 2015
Project voederbomen,
studie naar
graasgedrag,
voederwaarden en
afbreekbaar plastic

2015

2016

8 mei 2018
Oprichting Stichting
Gebiedsonderneming Duinboeren
en Maatschappij

2017

2018

2019

2020

Augustus 2020
Brabants Duingoed,
van de Duinboeren
Medio 2020
Afronding kavelruil
Brokkenbroek
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Een aantal projecten uitgelicht
Al sinds 1995 werken de Duinboeren aan projecten op het
gebied van bodemverbetering, ammoniakreductie, natuurbeheer,
tegengaan van verdroging, maar ook de ontwikkeling van
streekproducten en recreatie als verbrede activiteit. Ook zijn er
diverse landinrichtingsprojecten de revue gepasseerd. Allemaal
projecten gericht op het behouden van toekomstperspectief
voor zowel het gangbare, agrarische bedrijf als de verbrede
landbouwbedrijven.

Experimentele landinrichting
De Stichting Duinboeren, Waterschap De Dommel en BBL (Bureau
Beheer Landbouwgronden) zijn in 1997 een kavelruil gestart om
te komen tot verbreding van De Zandleij en de aanleg van een
ecologische verbindingszone. Daarnaast is een proefproject Kavelruil
opgestart waarin natuur en landbouw evenwichtig samengaan.
Grondeigenaren mochten zich hier vrijwillig voor aanmelden. Zo’n
50 boeren hebben gezamenlijk ruim 200 hectare aangemeld. De
uitvoering hiervan was een hele klus, geeft Piet Rombouts aan.
“Toen waren de digitale mogelijkheden nog lang niet zo groot als
nu. Ik heb vele avonden op mijn zolderkamertje in Den Bosch
kaarten zitten inkleuren om de situaties in beeld te brengen. Na
deze eerste kavelruil zijn er nog vele gevolgd!”
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25 jaar Stichting Duinboeren

Studiereizen
Door de jaren heen zijn er vele studiereizen geweest. In 1996
begon dit met een studiereis naar Engeland om te bekijken hoe
recreatie daar gecombineerd werd met de primaire, agrarische
bedrijfstak. Daarna volgde reizen naar Duitsland, Luxemburg,
Frankrijk en Denemarken. Jo en José van Balkom geven aan dat
deze reizen toch wel de meeste indruk hebben gemaakt.

samen sterk voor een gezonde toekomst

“Dit was altijd een leuke combinatie van leerzaam en ontspanning.
Daarnaast geeft samen weggaan echt binding met elkaar.”
In 2019 is een groep van 35 Duinboeren en partners naar Ierland
geweest in het kader van Carbon Valley. Henk en Emiel hebben
zich hier wederom voortreffelijke reisleiders getoond. En tot slot
is het ‘‘Goed bekeken, bij de Duinboeren achterom’ ’ vorig jaar nog
naar Texel geweest, onder andere op bezoek bij Boer Jan van Boer
zoekt Vrouw, om daar te kijken hoe er wordt samengewerkt om
toeristen en gasten aan de agrarische bedrijven te verbinden.
15

Grondbank
Diverse overheden geven gronden in tijdelijk
gebruik aan boeren die iets bijdragen
aan de natuur, door multifunctioneel
agrarisch gebruik. Door deze partijen en het
Overlegplatform Duinboeren zijn criteria
opgesteld. De boeren die het beste scoren
op deze criteria komen in aanmerking voor
het gebruik van de grond. De criteria zijn
bedoeld om boeren te prikkelen om meer aan
natuurbeheer te doen en de kringlopen op
hun bedrijf verder te sluiten. Door meer grond
beschikbaar te krijgen voor het bedrijf konden
de boeren meer aan natuurbeheer doen.

Bonus-Malus

In 1997 konden boeren geld
verdienen als het mineralenoverschot binnen de gestelde
normen valt. Dat is mogelijk met het
Bonus-Malus project. Deelnemers
krijgen een premie voor extra
inspanningen om het mineralenoverschot te verkleinen.
De Duinboeren waren één van de
vijf regio’s die deelnamen aan dit
project. Dit was het begin van nog
vele projecten die zouden volgen
op het gebied van mineralen en de
boekhouding hiervan.
16

Tegengaan verdroging ’t Loons Hoekje
Piet Rombouts: Een heel mooie herinnering die ik nog vaak als voorbeeld
aandraag was het project “vasthouden van gebiedseigen water in het
Loons Hoekje”, dus het plaatsen van LOP stuwen. Toen was daar nog een
klein waterschap actief, Dongestroom. Op de informatieavond met de
boeren kwam daar een dame binnen op hoge hakken en met een plooirok,
die het plan voor het water met de boeren moest gaan maken. Iedereen in
de zaal voelde de afstand. Maar binnen een uur was dat gevoel helemaal
weg. Ze had grote kaarten van het gebied bij zich en zat mee op de grond
in te tekenen waar de stuwen moesten komen en dit krantenartikel is van
3 weken daarna. Toen was alles geregeld. Dat was echt geweldig!
25 jaar Stichting Duinboeren

Natuurmeetlat
De Meetlat is een lijst met planten, vogels,
zoogdieren, reptielen en amfibieën. Met
deze meetlat inventariseerden boeren
in hoeverre hun inspanningen voor
natuurbeheer op de boerderij nut hadden.
In 1998 testten tientallen boeren uit het
Duinboerengebied deze meetlat, die
werkte met een resultaatbeloning aan de
hand van de gerealiseerde natuurwinst.
Hiermee werd ook bewustwording
gestimuleerd dat landbouw en natuur
veelal hand in hand kunnen gaan.

Jo van Balkom:
“Sinds ik er meer van weet, is
boeren leuker. Eerst hoorde
ik een vogel fluiten en die
herkende ik niet. Nu wel.
Doordat je er meer van weet,
ga je er bewuster mee om.”

samen sterk voor een gezonde toekomst

Biologische landbouw
“Door mijn deelname aan het PANFA project
had ik eind 2000 de mogelijkheid om extra
begeleiding van DLV in te kopen”, geeft Jo
van Balkom aan. Er werden drie verschillende
scenario’s voor de toekomst uitgerekend;
intensiveren, extensiveren of overschakelen
naar biologisch. “Het saldo voor biologische
landbouw leek het gunstigste uit te komen
voor mijn bedrijf, maar zou ook meer arbeid
met zich meebrengen en een grote ingreep op

de bedrijfsvoering zijn. Toch zette dit scenario
ons aan het denken en leek het een logische
keuze om koeien te kunnen blijven melken
zo dicht bij een natuurgebied. Een aantal
melkveehouders in het gebied, zoals Jan van
den Hurk en Cees van Roessel waren ons al
voorgegaan en dat leek heel goed te gaan.
Toen was de keuze voor ons snel gemaakt en
zijn we begin 2001 gaan omschakelen naar een
biologische bedrijfsvoering.”
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Netwerk ‘Goed bekeken, bij de Duinboeren achterom’
Zoals de naam al zegt staat Brabantse gastvrijheid
bij deze bedrijven hoog in het vaandel, dus kom
gerust achterom! Deze groep ondernemers met
streekproducten en/of een dag- of verblijfsrecreatief
bedrijf heeft zich verenigd om elkaar te versterken.
Zo verwijzen ze toeristen door naar andere campings
wanneer ze zelf vol zitten en wijzen gasten op
activiteiten en streekwinkels in de omgeving.
De producenten van streekproducten wisselen elkaars
producten uit en delen kennis en ervaring met elkaar.
Dit alles heeft geresulteerd in een krachtig en succesvol
netwerk dat vele arrangementen, open dagen, lunches,
diners en culinaire fietstochten heeft georganiseerd.
José van Balkom en Lies van Rijswijk vertellen dat ze met
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vele andere netwerkers in de begintijd bijna wekelijks
door Brabant en ook andere provincies reden om hun
informatiestand ergens op te zetten.
“De allermooiste herinnering was het maken
van het buffet voor 200 man in Helvoirt.
Alles lag netjes opgemaakt in de auto’s,
maar door al die drempels was er toen we
daar aankwamen niks meer van over. Na
wat oplapwerk heeft iedereen toch heerlijk
gegeten!”
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PANFA
Het project ‘Plan van Aanpak Nitraat,
Fosfaat en Ammoniak’ (2000-2003)
was gericht op mineralen management.
Gezamenlijk hebben we ervaring
opgedaan met de eindnormen voor
droge zandgronden. Met dit project is
een substantiële aanzet gegeven tot
grondgebondenheid, het verlagen van
de veebezetting en het verbeteren van
de benutbaarheid van dierlijke mest.

Dit ging gepaard met een hogere
rantsoenefficiëntie en lagere voerkosten,
waardoor milieu- en bedrijfsdoelen hand
in hand gingen.
“Voor de verbetering van de
mineralenstromen was dit echt een
super project”, geeft Emiel Anssems
aan. Mede door dit project is een
verbod op het scheuren van grasland in
het najaar gekomen.

Schoon water
Van 2007 t/m 2010 zijn er diverse projecten
uitgevoerd op het gebied van Schoon water.
Samen met CLM en DLV Plant is er gewerkt
aan de reductie van de belasting van het
grondwater met bestrijdingsmiddelen. In
eerste instantie door niet meer dicht langs
watervoerende sloten te spuiten, maar ook
door technische oplossingen zoals emissiearme
apparatuur met sterke reductie in drift en
dosering, maar ook preciezer gebruik, lagere
doseringen en vervangen van probleemstoffen
door minder milieubelastende maatregelen.
Met deze projecten zijn vele grondeigenaren,
telers en loonwerkers bewust gemaakt van de
problematiek en zijn concrete maatregelen
aangereikt als alternatief.

samen sterk voor een gezonde toekomst
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Doorontwikkeling streekproducten
Binnen het Netwerk werken diverse Duinboeren al jaren gezamenlijk
aan het genereren van meerwaarde voor hun producten in samenhang
met de ligging rond de Loonse en Drunense Duinen. Samen met
studenten levensmiddelentechnologie van de Helicon Boxtel
ontwikkelden ze in 2002 Surprise d’Ollandia; ravioli in aspergesaus.
Een aantal jaren later werd met de afdeling ‘Food Design’ van de HAS
Den Bosch een groot project gestart voor het ontwerpen van een
korte regionale afzetketen. De leden van het Netwerk hebben hun
producten en ervaringen ingebracht en de studenten en begeleiders
van de HAS hun kennis op het gebied van productontwerp,
productontwikkeling en verpakkingen. Smaak, versheid en bekende
herkomst werden benoemd als belangrijkste eigenschappen voor de te
ontwikkelen producten. Dit zijn tot op de dag van vandaag belangrijke
kenmerken voor de Brabantse Streekproducten van de Duinboeren.

Zorg

Voor diverse agrariërs bleek in de loop van de jaren ‘zorg’ een
verbrede activiteit die goed te combineren is met het werken
op de boerderij. De Stichting Duinboeren heeft hierin een
tijd meegedacht en ondersteund door Coöperatie de Duinen
op te richten. Hiermee waren we voornemens om agrarische
bedrijven op een kleinschalige manier toegankelijker te
maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het buiten zijn, de natuur, de wisseling van de seizoenen en
de liefde voor het vak hebben een zeer positieve invloed op
het welbevinden van vele doelgroepen. Ondanks het feit dat
een gezamenlijke organisatie opzetten niet slaagde, kunnen
inwoners uit het gebied dit geluk nog dagelijks op een aantal
zorgboerderijen in ons gebied ervaren.
20
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Carbon Valley

Bokashi
Bokashi is een methode om organisch
materiaal zoals sloot- of bermmaaisel te
fermenteren. In de winter van 2018/2019
hebben leden van de Duinboeren bokashi
gemaakt van restmateriaal uit gebieden van
Natuurmonumenten. Nadat het plantaardig
materiaal en de toegevoegde hulpstoffen
8 tot 10 weken luchtdicht zijn afgesloten is
de bokashi klaar voor gebruik. De bokashi
is gebruikt op de natuurgronden die de
Duinboeren in beheer hebben en de resultaten
zijn vergeleken met niets opbrengen, compost
of vaste mest. Na het onderzoek van 3 jaar
kan geconcludeerd worden dat bokashi het
bodemleven op natuurgronden beter kan
voeden dan de andere onderzochte opties.
samen sterk voor een gezonde toekomst

Al lange tijd hadden de Duinboeren ideeën om
met een stikstof project aan de slag te gaan. Henk
Antonissen geeft aan dat hij jaren met het projectplan
onder zijn arm op zoek is geweest naar financiering.
Uiteindelijk is dit gelukt en is het prachtige project
Carbon Valley (2017-2020) hieruit voortgekomen.
In samenwerking met het Louis Bolk Instituut
worden handreikingen gegeven aan veehouders
om het organische stofgehalte in hun graslanden
te verhogen. Voor een gezonde bodem is carbon –
ofwel koolstof of organische stof – cruciaal. Dit is
afkomstig van plantenwortels, gewasresten en mest
en allesbepalend voor de levering van voedingsstoffen,
de waterhuishouding, de bodemstructuur, het
bodemleven en de gewasproductie. Met behulp van dit
project hebben ruim 45 veehouders in 3 jaar tijd hun
bodemkwaliteit structureel verbeterd.
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Gebiedsplan Duinboeren
Al in 2016 is het bestuur, samen met Emiel Anssems
en Henk Antonissen, begonnen met het initiatief
van het Gebiedsplan. Met een aantal leden is er een
analyse gemaakt of we als collectief aan de gang
zouden kunnen gaan om het gebied gezamenlijk
te kunnen exploiteren. Eind 2017 werd vanuit de
Provincie Frederiek van Lienen aangesteld om het
Gebiedsplan Duinboeren verder uit te werken en
gaven ook de leden in de Ledenvergadering van
oktober akkoord om hiermee aan de slag te gaan.
In 2018 is het gebiedsplan nader uitgewerkt,
financiering gevonden en het partnerschap met
gebiedspartijen nader uitgewerkt. Voor de uitvoering
van het Gebiedsplan Duinboeren is de Stichting
Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij
opgericht.
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Brabants Duingoed
In 2020 zijn de Duinboeren gestart met Brabants Duingoed.
Hiermee willen we een verbinding maken met inwoners, recreanten
en bedrijven uit het gebied. Duinboeren die meedoen aan Brabants
Duingoed zetten een extra stap op de duurzaamheidsladder.
Bijvoorbeeld voor natuur, biodiversiteit, water, milieu, energie,
educatie, zorg of dierenwelzijn. De Duinboeren maken eerlijke,
ambachtelijke streekproducten, zijn gastvrij en ontvangen jou graag.
We zijn trots dat we al generatie op generatie mogen ondernemen
in dit uniek stukje Brabant. Het is de achtertuin van ons allemaal.
Christian Vermeer vindt het project ‘Duinzuivel’ erg mooi en hoopt dat dit slaagt! Door
de melk van de koeien die in dit gebied beweiden te verkopen aan de lokale burgers,
kunnen zij bijdragen aan het behouden van koeien in de wei en het verduurzamen van
onze bedrijven. Door het kopen van Brabants Duingoed-producten en deel te nemen
aan onze leuke activiteiten help je ons het prachtige gebied in stand te houden. We
hopen elkaar zo beter te leren kennen en samen het gebied mooi te houden. Onze
initiatieven zijn nog volop in ontwikkeling. Zin om mee te bouwen?

samen sterk voor een gezonde toekomst
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Doorkijk naar
de toekomst
De Duinboeren willen hun
toekomststrategieën nadrukkelijker
verbinden aan de kwaliteit van het
landelijk gebied in en rondom Nationaal
Park de Loonse en Drunense Duinen.
De Duinboeren nemen dit initiatief
omdat zij hart hebben voor het gebied
en het belangrijk vinden dat het gebied
de kwaliteit, de leefbaarheid en de
belevingswaarde behoudt. Hiertoe
zijn diverse projecten en werkgroepen
opgericht, o.a. gefinancierd via het
gebiedsplan, zodat leden gezamenlijk
stappen kunnen zetten richting de
toekomst.
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Regionale kringlopen

De komende jaren willen we in dit pilotgebied
aan de slag blijven door regionale kringlopen
op het gebied van stikstof en koolstof te
stimuleren om zo bij te dragen aan klimaat,
biodiversiteit en natuur. Sleutelwoord hierbij
is “integraal”, uitwisseling tussen de agrarische
sectoren in het gebied en het verbinden met
de stad. Gezamenlijk kijken en onderzoeken
we hoe we de melkveehouderijen, (intensieve)
veehouderij, boomteelt, natuurgebieden en
akkerbouw met elkaar kunnen verbinden om
de discussies rondom stikstof, CO2, fosfaat,
biodiversiteit en waterkwaliteit rondom de
Loonse en Drunense Duinen gezamenlijk
zouden kunnen oplossen. De opgedane kennis
met betrekking tot optimalisatie van organische
stof en koolstofvastlegging vanuit Carbon
Valley wordt hierbij als basis genomen en
verder verdiept en verbreed.
Anderzijds wil de stad, de bevolking om
ons heen, niet alleen gevoed worden met
hoogwaardige, lekkere producten, maar heeft
ook behoefte aan een fraai landschap voor
ontspanning en recreatie. Er zijn steeds meer
maatschappelijke wensen waar we gezamenlijk

invulling aan kunnen geven; meer biodiversiteit,
wateropvang en waterkwaliteit, behouden
van een vruchtbare bodem, minder uitstoot
van stikstof en CO2, uitloop voor dieren in de
intensieve sectoren en koeien in de wei. De
vraag blijft: hoe kan en wil de stad hiervoor
betalen? Misschien door het kopen van onze
lokale producten, maar mogelijk ook op andere
wijzen voor maatschappelijke diensten die we
leveren en aanbieden.
Deze ontwikkeling raakt gevestigde belangen
en de huidige manier van werken, maar door
te experimenteren en gefaseerd stappen
te zetten zijn we ervan overtuigd dat we
het gebied samen sterker kunnen maken
en duurzaam in stand kunnen houden als
landbouwbuffergebied rondom Nationaal
Park de Loonse en Drunense Duinen. Dit kan
alleen omdat alle agrarische ondernemers in
dit gebied zich inzetten voor de duurzame
instandhouding van hun bedrijven,
het onderhouden van het waardevolle
cultuurlandschap en we met elkaar blijven
streven naar voldoende ruimte om bedrijven
economisch gezond te houden.

Van Gogh Nationaal Park

Met deze integrale ideeën lopen wij voorop
in het Van Gogh Nationaal Park in oprichting,
de Brabantse ambitie om de grotere
natuurgebieden met elkaar te verbinden.
Hiermee wordt het gebied tussen Eindhoven,
Tilburg, Helmond, Breda en ‘s-Hertogenbosch
ontwikkeld tot een Nationaal Park Nieuwe Stijl,
een park van wereldklasse.
Net als in 1992 lijkt deze ontwikkeling
wellicht een bedreiging, doch het biedt zeker
ook kansen. Als Duinboeren zullen we er
in ieder geval alles aan doen om dit mooie
gebied, waarin wij wonen en werken voor de
generaties na ons te behouden.

samen sterk voor een gezonde toekomst
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Colofon
Alle leden van de Stichting Duinboeren danken wij voor het
vertrouwen en het enthousiaste deelnemen aan projecten
en het aandragen van ideeën om gezamenlijk stappen in
en voor de toekomst te kunnen blijven zetten.

Ook dank aan iedereen die het mogelijk
heeft gemaakt om deze uitgave voor
het 25-jarig jubileum een persoonlijk
tintje te geven door hun ervaringen,
herinneringen, foto’s, plakboeken en mooie
anekdotes te delen!
En een bijzonder dankwoord aan het Louis Bolk
Instituut die het de Duinboeren altijd mogelijk
gemaakt heeft vele en vaak ook grote projecten
in gezamenlijkheid uit te voeren.

Deze brochure is een
uitgave van

Stichting Duinboeren
Gijzelsestraat 3a
5268 KM Helvoirt
info@duinboeren.nl
www.duinboeren.nl
0411-643639
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Fotografie

Archief Duinboeren,
‘Fotogalerie Angelique’
Opmaak

Crecs
Drukkerij

Formaat
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