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Foto omslag: De Alfa Brouwerij als onderdeel van het landschap en het landschap als onderdeel van 

de Alfa Brouwerij. “We willen één met de natuur zijn” (Interview Alfa). 

Bron afbeelding: http://cdn.verkeersbureaus.info/wp-content/uploads/2014/10/alfa-brrouwerij.jpg  
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“Quid de bubus loquar? ... Cervices natae ad iugum, tum vires umerorum et latitudines ad arata 

extrahenda. Quibus cum terrae subigerentur fissione glebarum, ab illo aureo genere, ut poetae 

loquuntur, vis nulla umquam adferebatur. ... Tanta putabatur utilitas percipi e bubus ut eorum 

viceribus vesci scelus haberetur.” (Cicero, De Natura Deorum) 

 

Vertaling: 

“Wat moet ik nog zeggen van ossen? ... Hun nek is geboren voor het juk en hun sterke, brede 

schouders voor het trekken van de ploeg. Omdat door hun toedoen het land werd omgewoeld en in 

kluiten gespleten, werd hun in de Gouden Tijd nooit enig geweld aangedaan... Zo groot was het 

voordeel dat men van ossen had dat het als een misdaad werd beschouwd om van hun vlees te eten.” 

(Hunink, 1993) 
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1. Introductie 

1.1. Transformatie in natuurbeleid 

Het Nederlandse natuurbeleid van de afgelopen decennia werd sterk gedreven door collectieve zorg 

over het verlies van natuur in Nederland. De natuur die Nederland nog rijk is, werd beschermd tegen 

‘voortschrijdende verstedelijking, industrialisering en intensivering van de landbouw’, waardoor de 

Ecologische Hoofdstructuur sterk werd begrensd en menselijke en economische activiteiten 

daarbinnen zoveel mogelijk uitsloot. Dit beleid werd sterk aangestuurd vanuit de nationale overheid. 

(Hendriks et al., 2010) 

Er komen echter steeds meer initiatieven van onderaf uit de maatschappij van mensen die de vorm 

van de groene ruimte mede willen bepalen om er in te wonen, te werken en te recreëren. Met 

andere woorden, de natuur als gebruiks- en belevingsruimte voor de mens wordt belangrijker. Dit 

terwijl het natuurbeleid alleen maar ging over specifieke doelsoortenbescherming. In het ecologisch-

beheertechnische natuurbeleid herkende de burger zich niet meer. Het strikte beleid, gericht op 

scheiding van functies, heeft namelijk wet- en regelgeving voor natuurgebieden met zich mee 

gebracht die heeft gezorgd voor vooral beperkingen voor omliggende agrarische en andere 

economische activiteiten. Dit heeft geleid tot polarisatie en vermindering van draagvlak voor natuur. 

(Hendriks et al., 2010) Naast deze kanttekeningen vanuit de maatschappij, werd het doel van de 

natuurbescherming zelf, namelijk het behouden van nationale en mondiale biodiversiteit, ook niet 

altijd gewaarborgd door het EHS-natuurbeleid. (Hendriks et al., 2010) 

Het beleid is dan ook getransformeerd van een sectoraal naar een meer integraal  beleid, waarin 

natuur iets wordt waarméé mensen kunnen  ondernemen, waarin de gebruiks- en belevingswaarde 

van de natuur centraal staat, waardoor meer draagvlak voor die natuur ontstaat en er ook weer 

meer natuur beschermd kan worden, met andere woorden, een transformatie naar het denken in 

zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’.  (Hendriks et al., 2010). Ecosysteemdiensten zijn kortweg de 

voordelen die de mens geniet van de natuur, ofwel welke diensten de natuur de mens kan leveren. 

(MEA, 2005) Daarnaast is dit nieuwe natuurbeleid gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincie. 

(Hendriks et al., 2010) 

Opdam et al. (2014) benadrukken dat ‘iedereen belang heeft bij natuur en biodiversiteit, dat 

iedereen kan bijdragen en dat samenwerken meer oplevert’. Dit levert een motief tot investeren in 

natuurlijke processen en nodigt uit tot collectief handelen, waardoor natuur een centralere rol in de 

samenleving krijgt.  

Er worden in het Millennium Ecosystem Assessment (2005) vier categorieën ecosysteemdiensten 

onderscheiden. Ten eerste productiediensten, bestaande uit bijvoorbeeld de levering van voedsel, 

water en hout. Ten tweede regulerende diensten zoals klimaat-, water- en plaagregulatie en ten 

derde culturele diensten, zoals recreatie en toerisme, educatie en historische beleving. De 

ondersteunende diensten (vierde categorie), waar bijvoorbeeld fotosynthese en bodemvormende 
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processen onder vallen, worden in deze thesis buiten beschouwing gelaten omdat de directe link met 

de actoren minder aanwezig is. Voor de andere drie diensten geldt dat er actoren zijn die ernaar 

vragen en actoren die de dienst aanbieden. De vragers zijn degenen met belangen en interesse bij 

bepaalde diensten die het landschap levert. De aanbieders zijn degenen die grondeigenaar zijn van 

het terrein waarop zij landschapsdiensten ‘aanbieden’, of het landschap op een andere manier 

‘vermarkten’.  

Het is echter de kunst om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten, zodat een sluitend 

marktmechanisme kan ontstaan, middels een financiële vergoeding of ander soort ‘waardering’ van 

vragers naar aanbieders, die gelijk staat aan de waarde die verkregen wordt via de landschapsdienst. 

(Termorshuizen en Opdam, 2009) Dit kan een uitdaging zijn, omdat er sprake kan zijn van ruimtelijke 

differentiatie: het verschil in locatie van een dienst en belang dat eraan gehecht wordt. (Hendriks et 

al., 2010). Ook kan het zijn dat er juist een overschot aan vragers per aanbod of een overschot aan 

aanbieders per vraag is. Samenwerkingsverbanden zijn dan nodig. Een middel om deze te 

bewerkstelligen begint met het in kaart brengen van het ‘sociaalecologische systeem’, waarbij inzicht 

verkregen wordt bij welke landschapsdiensten vragende en aanbiedende actoren bij elkaar komen. 

(Opdam et al., 2014) 

In deze thesis wordt onderzocht in hoeverre het landschap ten grondslag ligt of kan liggen aan zowel 

productie, regulering als cultuur in de vorm van regionale ecosysteemdiensten (eigenlijk 

landschapsdiensten) door middel van het sociaalecologische systeem van via het landschap aan 

elkaar verbonden actoren. Vervolgens wordt het functioneren van het marktmechanisme tussen 

vraag en aanbod van landschapsdiensten binnen dit systeem belicht, om ten slotte weer te geven 

hoe dit mechanisme bij kan dragen aan duurzame landschapsontwikkeling.  

Na precieze formulering van hoofd- en deelvragen (1.2) en uitleg van de gebruikte methodologie 

(1.3), is een theoretisch kader nader uitgewerkt in hoofdstuk 2, waarin een samenvatting van het 

literatuuronderzoek wordt weergegeven.  Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de verschillende 

deelvragen beantwoord door de onderzoeksresultaten van de uitgevoerde case study weer te geven. 

Hierin is onderzocht hoe het netwerk van wederzijds van elkaar afhankelijke actoren, in dit geval 

familiebedrijven, via het fysieke landschap van onderaf kan bijdragen aan de invulling van duurzame 

landschapsontwikkeling binnen en rondom een gemeente in Zuid-Limburg. Volgens Opdam et al. 

(2014) is het speelveld van zo’n netwerk namelijk al snel de schaal van een middelgrote gemeente. 

Daarom is ervoor gekozen bovenstaande problematiek te onderzoeken in de landelijke gemeente 

Schinnen, waar tegelijkertijd bedrijvigheid van naam plaatsvindt. Daarop aansluitend volgt een 

discussie (4.1), waarin verschillende uitkomsten in een bredere maatschappelijke en 

wetenschappelijke context geplaatst worden. Ten slotte volgen daaruit de conclusies (4.2) die 

antwoord geven op de hoofdvraag. 

 

 

1.2. Onderzoeksdoel, hoofdvraag, deelvragen en hypothese 

Het uiteindelijke maatschappelijke doel van dit onderzoek is een zo goed mogelijk beeld te schetsen 

óf en zo ja hoe verschillende lokale stakeholders bij elkaar gebracht kunnen worden middels het 

landschap en in hoeverre marktmechanismen effectief bij kunnen dragen aan duurzame 

landschapsontwikkeling. Het wetenschappelijke doel is verdiepend inzicht krijgen in hoe 
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markmechanismen tussen landschapsdiensten van onderaf op een lokale schaal kunnen 

functioneren en hoe deze bij kunnen dragen aan duurzame landschapsontwikkeling.  

In deze thesis wordt beoogd de volgende hoofdonderzoeksvraag te beantwoorden:  

Hoe kan een marktmechanisme van vraag en aanbod van landschapsdiensten tussen lokale 

actoren bijdragen aan duurzame landschapsontwikkeling in en rondom de Gemeente Schinnen? 

Deze hoofdonderzoeksvraag wordt opgesplitst in onderstaande specifieke deelvragen:  

1. Wat zijn in de gemeente Schinnen de huidige vraag naar en het huidige aanbod van welke 

landschapsdiensten bij verschillende actoren? 

2. Welke kansen liggen er bij de actoren in de vorm van mogelijke toekomstige 

landschapsdiensten?  

3. Hoe ziet (op basis van deelvraag 1 en 2) een regionaal sociaalecologisch systeem van vraag 

naar en aanbod van huidige en toekomstige landschapsdiensten tussen de verschillende 

actoren er uit? 

4. Hoe functioneren, met het sociaalecologische systeem als basis, de regionale 

marktmechanismen van landschapsdiensten tussen de verschillende actoren in werkelijkheid? 

5. Hoe kunnen marktmechanismen van landschapsdiensten van onderaf bijdragen aan 

duurzame landschapsontwikkeling? 

Hierbij is de hypothese dat met name familiebedrijven, die op lokale schaal nauw met elkaar 

samenwerken en direct met het landschap en elkaar verbonden zijn, effectief bij kunnen dragen aan 

deze duurzame landschapsontwikkeling.  

Familiebedrijven zijn in Nederland verantwoordelijk voor 49% van de werkgelegenheid en 53% van 

het BNP (Nyenrode.nl). Vanwege dit aandeel (groot maatschappelijk nut) en de hiervoor genoemde 

hypothese, gaat het in dit werk met name om de rol van familiebedrijven binnen marktmechanismen.  

1.3. Methodologie  
Dit onderzoek is op de volgende manieren uitgevoerd. 

Literatuuronderzoek  naar hoe de begrippen ‘ecosysteemdiensten’, ‘landschapsdiensten’ 

‘marktmechanisme tussen vraag en aanbod’, ‘landschapsecologie’, ‘sociaal-ecologische netwerken’ 

‘duurzaamheid’, ‘duurzame ontwikkeling’, ‘duurzame landschappen’, ‘multifunctionele 

landschappen’, ‘bottom-up’, ‘governance’ en ‘samenwerkingsverbanden tussen actoren’ met elkaar 

samen kunnen hangen. Met andere woorden hoe het landschap een ‘verbindende rol’ krijgt; actoren 

aan elkaar bindt om vervolgens een integrale bijdrage te leveren aan “duurzame 

landschapsontwikkeling”.  

Interviews met verschillende familiebedrijven en de gemeente zelf, die de basis vormen van het 

voorgestelde sociaalecologische systeem: zowel vragers als aanbieders van verschillende 

landschapsdiensten. Dit zijn:   

- ALFA Bierbrouwerij;       

- Canisius Stroopfabriek;     

- Natuurkampeerterrein/akkerbouwbedrijf Hoeve Krekelberg;  
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- Fruitteler Cultura Fruit;      

- Gemeente Schinnen   

De centrale vraag bij de interviews is steeds welke landschapsdiensten de verschillende actoren 

vragen en aanbieden, zowel nu als mogelijk in de toekomst, en daarnaast welke marktmechanismen 

en daarmee samenhangende  samenwerkingsverbanden hieruit voortvloeien, waardoor een netwerk 

kan ontstaan dat bestaat uit deze actoren met daaraan vast nog een aantal secundaire actoren. Met 

andere woorden, in welke natuurlijke processen in het landschap geïnvesteerd wordt, met als doel 

van die diensten te profiteren. (Opdam et al., 2014) Gekozen is om het aantal geïnterviewde actoren 

beperkt te houden tot vijf, omdat de hoeveelheid anders te onoverzichtelijk wordt voor een bachelor 

thesis. Met bovenstaande selectie is gepoogd ondanks het geringe aantal een zo groot mogelijk 

aantal sectoren in en rondom de gemeente Schinnen te benaderen.  

Er wordt vervolgens een koppeling gemaakt tussen theorie en empirie. Initiatieven en concepten die 

er al liggen in het gebied, evenals mogelijke kansen, worden schematisch weergegeven in 

modeltabellen van sociaalecologische systemen. Deze zullen vervolgens getoetst worden aan 

theorieën, die eerder aangedragen zijn, om zo vervolgens inzicht te krijgen in het functioneren van 

markten van landschapsdiensten en de bijdrage ten behoeve van duurzame landschapsontwikkeling.   

 

2. Theoretisch kader 
  

Duurzame landschappen, ecosysteem- en landschapsdiensten 
Volgens onder andere Hendriks et al. (2010) is er sprake van een duurzaam landschap als er een 

evenwicht is tussen ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Er is echter meer literatuur over duurzame 

landschappen.  

Volgens Musacchio (2009) is een duurzaam landschap onder meer multifunctioneel, biedt het 

ecosysteemdiensten, is het voldoende weerstand biedend tegen ongewenste effecten en 

tegelijkertijd adaptief aan dergelijke effecten. Concreet voldoet een duurzaam landschap aan de 

zogenaamde ‘6 Es’: environment, economic, equity, aesthetics, experience, and ethics. In feite zou 

deze indeling benoemd kunnen worden als een alternatief voor de indeling in people, planet en profit 

of over respectievelijk maatschappij, ecologie en economie. Equity, aesthetics, experience en ethics 

zouden gezien kunnen worden als verdieping van people.  In deze thesis wordt vastgehouden aan de 

‘3 P’s’, ‘people, planet, profit’ omdat dit een eenvoudigere en overzichtelijkere indeling is voor een 

bachelor thesis. 

Als het doel van het multifunctionele triple-p landschap voorop staat, moet het beeld van het 

landschap volgens Opdam et al. (2014) ook meebewegen van een statisch cultuurhistorisch beeld 

naar een sociaalecologisch systeem, waarin het gaat om de organisatie van de wisselwerking van 

ecosysteemdiensten (door Opdam et al., 2014 ‘landschapsdiensten’ genoemd) tussen vraag en 

aanbod. Om dat te bewerkstelligen zijn volgens Opdam et al. (2014) “bottom-up initiatieven nodig 

met slimme top-down interventies”. 
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Termorshuizen en Opdam (2009) zien het landschap als een systeem van ‘waarde leveren’, door niet 

langer enkel te praten over functies of eigenschappen, maar over diensten die het fysieke, 

ecologische landschap levert aan de maatschappij. Dan krijgen deze functies, eigenschappen van het 

landschap, waarde. Volgens hen is er dan ook sprake van een duurzaam landschap wanneer actoren 

het landschap veranderen om hun functies te verbeteren en daarmee waarde toe te voegen door het 

landschap betere diensten te laten verschaffen. Het concept ecosysteemdiensten (door 

Termorshuizen en Opdam ‘landschapsdiensten’ genoemd) kan landschapsecologische kennis 

koppelen aan collaboratieve landschapsplanning.  (Termorshuizen en Opdam, 2009)  

In deze thesis wordt in het vervolg voor de term landschapsdiensten gekozen in plaats van 

ecosysteemdiensten om de volgende redenen die worden genoemd door Termorshuizen & Opdam 

(2009). Ten eerste duidt de term landschapsdiensten meer op de sociaalecologische horizontale 

landschapsprocessen dan op de verticale (meer ‘technocratisch ecologische’) processen, waar het bij 

ecosysteemdiensten meer om draait. Daarnaast is het ‘landschap’ een breder concept dan het 

‘ecosysteem’, waardoor meer actoren uit verschillende disciplines zichzelf hierin zullen herkennen en 

het concept dus meer actoren aantrekt. Tenslotte is ‘landschap’ meer omvattend en meer duidend 

op het multifunctionele karakter dan ‘ecosysteem’. Het concept kan daardoor sneller een brug slaan 

tussen verschillende wetenschappers en tussen wetenschappers en lokale actoren.  Bij 

landschapsdiensten zal verder dezelfde categorisering worden aangehouden als bij 

ecosysteemdiensten, namelijk ‘productie’, ‘regulering’ en ‘cultuur’.  

De structuur-functie-waardeketen 
Termorshuizen en Opdam (2009) zien landschapsdiensten  zonder verdere bedoeling als ‘maar een 

term’. Door middel van de door hen geïntroduceerde ‘structuur-functie- waardeketen’ geven zij de 

term betekenis voor landschapsontwikkeling. Deze keten laat zien dat de gevraagde waarde 

passende landschapsfuncties en fysieke structuren vereist om de ontwikkeling van duurzame 

landschapsontwerpen en daaropvolgend het landschapsgebruik mogelijk te maken. Er zijn volgens 

het door hen geschetste model dus duurzame ingrepen in het landschap door aanbieders 

noodzakelijk zijn om zo de structuur van het landschap te veranderen.  Dan kan dit landschap eerst 

een functie vervullen om vervolgens waarde te leveren, die wordt toegekend door belanghebbenden 

bij het landschap, de vragers. Ten slotte moet het marktmechanisme sluitend zijn middels een 

financiële of andere vergoeding van waarde van vragers naar aanbieders, die gelijk staat aan de 

waarde die verkregen wordt via de landschapsdienst, zoals gezegd in de introductie. In figuur 1 is dit 

verhaal in schema te zien. Termorshuizen en Opdam (2009) stellen dat wanneer dit conceptuele 

model wordt gebruikt, waarbij het landschap in een context van vraag en aanbod tussen 

verschillende actoren geplaatst wordt, daarmee een voorwaarde is gecreëerd voor duurzame 

landschapsontwikkeling.  
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Het sociaalecologische systeem en de overheid 
Hoewel daarmee een voorwaarde is geleverd, levert volgens Opdam et al. (2014) de optelsom van 

lokale initiatieven echter niet automatisch “een toekomstbestendige natuur op een hoger 

schaalniveau.” 60% van de landschapsdiensten (in het MEA benoemd als ecosysteemdiensten) 

worden op dit moment namelijk niet-duurzaam benut. (MEA, 2005) “Een aandachtspunt is daarom 

hoe de uiteenlopende lokale initiatieven met elkaar sociale en economische meerwaarde kunnen 

creëren en tegelijk bijdragen aan een robuuste natuur. En, omgekeerd, hoe die lokale, gezamenlijke 

initiatieven door het grootschalige beleid worden ondersteund.” (Opdam et al., 2014) 

Zij stellen dat sociaalecologische systemen de basis vormen voor het inzetten van natuur in de 

energieke samenleving, waarbij sturing ten dele zelfsturing is op basis van afspraken 

(arrangementen) binnen het netwerk. Hiernaast achten zij het ook van belang afspraken te maken 

over hoe de relaties met het hogere ruimtelijke schaalniveau worden geregeld, bijvoorbeeld met het 

Nationale Natuurnetwerk in overleg met de provincie. De overheid is volgens hen namelijk nodig 

voor het bevorderen van “voor ieder gelijke kansen, het faciliteren van netwerkvorming, het bieden 

van een arena voor conflicten en het coördineren van ruimtelijke samenhang op een hoger 

schaalniveau.” (Opdam et. al., 2014). Opdam et al. (2006) zien de overheid met name als ontwerper 

voor overkoepelende ecologische duurzame netwerken.  

Ecologische duurzame netwerken 
Opdam et al. (2006) beschouwen het landschap als de uitwerking van fysieke planning. Mensen 

vormen en veranderen landschappen namelijk vanwege economische, sociale of ecologische 

doeleinden. (Linehan & Gross, 1998 volgens Opdam et al., 2006). Opdam et al. (2006) hebben 

Figuur 1. “Een conceptueel model dat de structuur-functie-waardeketen laat zien in relatie tot vraag en aanbod van 
landschapsdiensten. De uitkomst van het landschapsveranderingsproces moet verzekeren dat structuur, functie en 
waarde in evenwicht zijn en dat winst verkregen door landschapsgebruikers gelijk is aan kosten + inkomens van de 
aanbieders.” Bron: Termorshuizen & Opdam, 2009. 
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onderzocht hoe ecologie aan planning kan worden gekoppeld. Daartoe introduceren zij het concept 

van ecologische duurzame netwerken. Door middel van dit concept wordt beoogd “het risico op een 

lokale verandering te spreiden over het landschap”. Lokale extinctie van een soort kan best worden 

toegelaten, als de regionale diversiteit gewaarborgd wordt.  

Bovendien kunnen volgens het concept van ecologische netwerken in de landschapsplanning vier 

‘features’ gebruikt worden om ecologisch duurzame landschappen te ontwerpen. Te weten: totale 

oppervlakte van het netwerk, kwaliteit, dichtheid van het netwerk, en permeabiliteit. Een 

achteruitgang van één ervan kan gecompenseerd worden door een vooruitgang in een van de 

andere. (Opdam et al., 2006) 

Er zijn vervolgens meerdere vormen denkbaar van zo’n duurzaam landschap, die in eerste instantie 

aangedragen kunnen worden van bovenaf. Stakeholders zouden daarna volgens dit concept bottom-

up kunnen kiezen uit meerdere alternatieven, die allemaal ecologisch verantwoord zijn. Dit zal dan 

niet altijd de meest ecologisch verantwoorde zijn, maar wel die met het meeste draagvlak en 

bovendien een duidelijk ecologisch kader. Van alle ecologisch verantwoorde mogelijkheden, kan 

gekozen worden voor sociaal gezien de meest geaccepteerde en economisch gezien degene die het 

meeste profijt oplevert. (Opdam et al., 2006) 

Ten slotte stellen zij dat, met respect voor soortendiversiteit, voor een duurzame ontwikkeling van 

landschappen, het ook noodzakelijk is dat lokale en regionale actoren, die beslissingen nemen over 

het landschap en landgebruiksveranderingen in staat zouden moeten zijn zelf ecologische 

duurzaamheidsprincipes toe te passen in complexe plannings- en ontwerpprocessen.  

Hendriks et al. (2010) noemen deze door Opdam et al. (2006) beoogde flexibiliteit ook als belangrijk 

speerpunt bij het benoemde driesporenbeleid. Op hogere schaal worden bepaalde doelen gesteld, 

deze kunnen op kleinere schaal door kleinere overheden en particulieren uitgevoerd worden. Dit zou 

gerealiseerd kunnen worden door middel van marktmechanismen aan landschapsdiensten.  

Volgens Opdam et al. (2014) kunnen tussen netwerken en overheden vervolgens “allerlei vormen 

van co-management worden afgesproken, die de taakverdeling tussen de twee afbakenen.” Als de 

hierbij door de overheid gestelde voorwaarden globaal genoeg zijn, kunnen deze “goed samengaan 

met zelfsturing binnen het netwerk. (Opdam et al., 2014) 

 

Toepassingen van landschapsdiensten: voorbeeldreferenties 
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar mogelijkheden van het benutten van 

landschapsdiensten in concrete ‘cases’. Hieronder volgen enkele illustratieve voorbeelden. 

Drielandenpark 

Samen met negen regionale overheden uit Duitsland, België en Nederland is in opdracht van het 

Europees Observatie netwerk voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Cohesie (ESPON) door onderzoekers 

van de universiteiten van Aken, Brussel en Wageningen gewerkt aan een gedeeld landschapsbeleid 

voor ‘het drielandenpark’ tussen Maastricht, Hasselt, Heerlen, Luik en Aken. Hierin wordt gepleit 

voor verdere gemeenschappelijke ontwikkeling van het drielandenpark door het “tot een innovatief 

grensoverschrijdend landschapslaboratorium te maken.” In dit rapport wordt een groeiende 

belangstelling voor ecosysteemdiensten/landschapsdiensten en groene infrastructuur voorzien die 
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zicht op nieuwe investeringsmogelijkheden geven. (Lohrberg et al., 2015) Volgens Lohrberg et al. 

(2015) kunnen landschapsdiensten immers leiden tot “slimme, duurzame en inclusieve groei”. Door 

deze diensten aan de markt over te laten, vindt uitwisseling van belangen tussen de drie landen 

plaats, waardoor meer regionale samenhang ontstaat.  

Groene cirkels 

Het denken in landschapsdiensten wordt in Nederland ook gedaan bij concepten als ‘Groene cirkels’ 

in Zuid-Holland. Hier worden verschillende stakeholders uit de regio via het landschap aan elkaar 

verbonden. Hierdoor wordt gepoogd de kwaliteit van het landschap te verbeteren, alsmede het 

bedrijf Heineken te verduurzamen als ‘aandeelhouder’ van het landschap. Doordat Heineken belang 

heeft bij het landschap (vraag), is het bedrijf ook bereid in het landschap te investeren (aanbod). 

Andere actoren hebben ook belang bij deze nieuwe investeringen (vraag), waardoor een 

marktmechanisme kan ontstaan. Door het denken in ecosysteemdiensten/landschapsdiensten 

kunnen de verschillende aanwezige actoren elkaar versterken. Dit is uitgebeeld in figuur 2.  

Figuur 2. Het netwerk van landschapsdiensten rondom Heineken. http://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Over-
Groene-Cirkels-1.htm  

Gulpener Brouwerij 

Een ander voorbeeld is het verhaal rondom de Gulpener Brouwerij. Zonder het zo te noemen werkt 

de Gulpener Brouwerij ook al met de toepassing van ‘landschapsdiensten’. Gulpener heeft namelijk 

een duurzame inslag door hergebruik van producten en haalt al haar grondstoffen (gerst, hop en 

water) uit de eigen regio, Zuid-Limburg. Bovendien produceren ze ook een aantal bieren, waarvan de 

hop en granen volledig biologisch geteeld zijn. Daarnaast heeft de brouwerij samenwerkings- 

verbanden met natuurorganisaties om zo draagvlak voor het landschap te vergroten. (Wilschut & 

Koedoot, 2014) (www.gulpener.nl) 

 

http://www.gulpener.nl/
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3. Het onderzoek 
 

3.1. Introductie Case Study 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zuid-Limburgse gemeente Schinnen (zie figuur 3 en 4) telt (per 1 januari 2015) ca. 13.000 

inwoners en heeft een oppervlakte van 2.412 ha. De gemeente wordt gevormd door de 6 

dorpskernen Sweikhuizen, Amstenrade, Doenrade, Puth, Oirsbeek en Schinnen.  (www.schinnen.nl) 

Het omringende landschap heeft voor het grootste deel een agrarisch gebruiksdoel, maar er is ook 

grondgebruik met natuur- en/of recreatieve doeleinden. De gemeente is onderdeel van een ‘groene 

buffer’ tussen de Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen) en de Oostelijke Mijnstreek (Parkstad) en 

vormt een ‘uitloopgebied’ van het zuidelijker gelegen heuvelland. (Interview gemeente) 

De vier benaderde familiebedrijven naast de gemeente zijn achtereenvolgens de Alfa Bierbrouwerij, 

de Canisius Stroopfabriek, fruitteeltbedrijf Cultura Fruit en natuurkampeerterrein, tevens 

akkerbouwbedrijf Hoeve Krekelberg. Tijdens de interviews stond hun bedrijfsvoering in interactie 

met het landschap, met de maatschappij, met elkaar en met de overheid centraal.  

Volgens Nyenrode University is een bedrijf een familiebedrijf als het aan minstens twee van de 
volgende drie criteria voldoet:   

 “meer dan 50% van de eigendom is in handen van één familie”;  
 “één familie heeft beslissende invloed op de bedrijfsstrategie of op opvolgingsbeslissingen”;  
 “een meerderheid of ten minste twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig uit 

één familie”. (www.nyenrode.nl) 

De vier hierboven genoemde actoren voldoen allen aan alle van deze drie criteria en mogen dus 

familiebedrijven genoemd worden. (Interviews actoren) De Alfa Bierbrouwerij, sinds 1870, is 

Figuur 3. De ligging van Zuid-Limburg (donker) in 
Nederland (licht). 

Figuur 4. De ligging van de gemeente Schinnen 
(donker) in Zuid-Limburg (licht). 

http://www.schinnen.nl/over-schinnen/over-schinnen_3799/
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gesitueerd in Thull, een buurtschap net ten zuidoosten van Schinnen. Deze behoort met zijn 130.000 

liter bierproductie per jaar tot de kleine bierbrouwerijen in Nederland. De Canisius Stroopfabriek, 

sinds 1903, is een van de twee overgebleven stroopfabrieken in Nederland. De fabriek  is gelegen in 

het zuidwesten van het dorp Schinnen. Hoeve Krekelberg, natuurcamping en akkerbouwbedrijf is net 

ten oosten van Schinnen en ten zuidwesten van Oirsbeek gesitueerd. Cultura Fruit, fruitteeltbedrijf 

van voornamelijk appels, maar ook peren, pruimen en kersen is sinds deze generatie gelegen aan het 

noordwestelijke uiteinde van Puth. In het bezit zijn 12 hectare aan laagstamboomgaarden. Voor de 

ligging van deze vier bedrijven, zie figuur 5. 

Figuur 5. De gemeente Schinnen met daarin de locatie van de ondervraagde actoren. 
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In 3.2 wordt van deze vier familiebedrijven en de gemeente de nu aanwezige landschapsdiensten per 

actor weergegeven in tabellen. In 3.3 worden vervolgens de mogelijke landschapsdiensten in de 

toekomst weergegeven. Daarbij wordt een landschapsdienst gedefinieerd als ‘een dienst die het 

landschap de mens levert’. Een landschapsdienst slaat daarmee de brug tussen mens en natuur. 

Echter worden er wel meer diensten gevraagd en aangeboden door de actoren, die onderdeel 

kunnen zijn van een sluitend marktmechanisme. Als de directe link met het landschap ontbreekt, 

worden deze in het vervolg van deze thesis niet benoemd als landschapsdienst, en dus niet als 

zodanig behandeld.  

Wil een landschapsdienst vervolgens onderdeel zijn van een sluitend marktmechanisme, dan moet er 

een aanbieder van en een vrager naar de landschapsdienst zijn. Met een aanbieder die een 

landschapsdienst ‘aanbiedt’ wordt meestal bedoeld dat deze grondeigenaar is van het terrein 

waarop de dienst geleverd wordt. Met andere woorden degene die het landschap ‘vermarkt’. Aan de 

andere zijde vinden we de vrager. Deze heeft belangen bij het landschap en is geïnteresseerd in 

bepaalde diensten die het landschap levert. In 3.4 worden  op basis van de diensten uit 3.2 en 3.3 

sociaalecologische systemen geconstrueerd, met als doel inzicht te krijgen bij welke diensten vraag 

en aanbod elkaar vinden. 

In 3.5 zullen deze modellen in het licht van de werkelijkheid gezet. Het al dan niet functioneren van 

de marktmechanismen tussen verschillende actoren wordt hier belicht. In 3.6 ten slotte wordt 

besproken wat dit marktmechanisme aan duurzame landschapsontwikkeling in en rondom de 

gemeente Schinnen kan bijdragen. Met name de rollen en  (ver)houdingen van en tussen actoren 

spelen hierin een grote rol.  

 

3.2. Huidige landschapsdiensten  
Specifieke deelvraag 1: 

Wat zijn in de gemeente Schinnen de huidige vraag naar en het huidige aanbod van welke 

landschapsdiensten bij verschillende actoren (een viertal familiebedrijven en de gemeente)? 

In deze deelvraag worden de benoemde landschapsdiensten in de interviews met de benaderde 

actoren uiteengezet. Alle nu aanwezige landschapsdiensten worden uiteengezet in een tabel per 

actor. De diensten zullen worden ingedeeld in ‘soorten’ diensten, zijnde ‘landschapsproductie’, 

‘landschapsregulering’ en ‘landschapscultuur’, alsmede in ‘vraag’ en ‘aanbod’. Een landschapsdienst 

komt onder de kolom ‘vraag’ als de desbetreffende actor op dit moment vrager is naar deze dienst, 

wat in dit subhoofdstuk inhoudt dat deze dienst ook daadwerkelijk ontvangen wordt door deze actor. 

Een landschapsdienst komt onder de kolom ‘aanbod’ als de desbetreffende actor op dit moment 

aanbieder is van deze dienst, wat in dit subhoofdstuk inhoudt dat deze dienst ook daadwerkelijk 

geleverd wordt door deze actor. Is er wel vraag, maar wordt de dienst niet ontvangen, of is er wel 

aanbod, maar wordt de dienst niet geleverd, dan komt die dienst voor in de tabellen van de volgende 

paragraaf (3.3).  

Voor nadere verklaringen en onderbouwingen voor deze in de tabellen beknopt benoemde 

landschapsdiensten wordt doorverwezen naar de tot in detail uitgewerkte interviews in de bijlage. 

Als in deze tabellen geciteerd wordt, komt dit voort uit het interview met de betreffende actor.  



 
 

18 
 

Alfa 

 

Huidige landschapsdiensten Vraag Aanbod 

Productiediensten 

 

Gerst. Komt uit 
Nederland/België. Meestal van 
een mouterij uit Midden-
Limburg. 

Bostel, afvalproduct van mout, 
na bewerking in de brouwerij.  
Deze wordt aangeboden voor 
hergebruik als veevoeder voor 
veetelers.  Dit gebeurt echter 
niet meer in de regio.  

 Grondwater wordt uit 
gecertificeerde bron 
onttrokken, die voldoet aan de 
gestelde kwaliteitseisen. 

Riet en biezen (voor de 
waterzuivering, zie hieronder) 
worden als biomassa 
aangeboden. Hierover zijn 
afspraken met boeren uit de 
omgeving.  

 Hop. Komt van over de hele 
wereld. “Ik kan me niet 
beperken tot één hopsoort of 
één land of één streek, die 
kwaliteitsconcessie wil ik niet 
doen”.  

 

Regulerende diensten 

 

 Natuurlijke afvalwaterzuivering 
door riet en biezenvelden 
rondom de brouwerij, 2 à 3 
hectare groot. Hier vindt 
derdetrapszuivering plaats, 
waarbij de fosfaten worden 
afgebroken. Daarmee wordt 
zuiver water op een natuurlijke 
manier verkregen, zonder 
verdere mechanische belasting 
en zonder energieverbruik. 

Culturele diensten 

 

Wandelmogelijkheden voor 
toeristen en recreanten.  
‘Bokkenrijderswandelingen’, 
georganiseerd door IVN bieden 
een passend aanbod op deze 
vraag.  

Brouwerijbezoeken-  en 
rondleidingen. Met haar 
brouwerijmuseum is ALFA 
“onderdeel van de Schinnense 
horeca.” 

  Panden voor werknemers 
rondom het bedrijf aangekocht. 
Dit bespaart reiskosten, 
milieubelasting en zorgt voor 
meer binding met de mensen. 
(people, planet, profit) 
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Canisius 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidige landschapsdiensten Vraag Aanbod 

Productiediensten Fruit en suikerbieten zoveel 
mogelijk van binnen een straal 
van 2-35 km rondom de fabriek. 

Pulp, ‘afvalproduct’ van het 
fruit, wordt verkocht als 
veevoeder aan agrariërs tussen 
2- 35 km omtrek. 

Regulerende diensten Vraag naar grondstoffen (zie 
productiediensten) uit de nabije 
omtrek van 2-35 km (zie 
productiediensten) 

Aanbod van  afvalproducten in 
nabije omtrek (zie 
productiediensten) 

  Gebruik maken van een 
biologische cirkel. Canisius heeft 
een niet-biologische en een 
biologische ‘cirkel’. Bij de 
biologische cirkel wordt pulp 
aan biologische veetelers 
verkocht, en fruit van 
biologische fruittelers gekocht. 

Culturele diensten  Inpassing van het bedrijf in de 
omgeving, zoals gevraagd door 
de gemeente. Vroeger lag het 
bedrijf open en bloot. Nu is het 
‘landschappelijk ingekleed’ 
middels natuurblokken, 
alsmede een houten wal, waar 
nog groen voor komt.  
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Cultura Fruit 

 

Huidige landschapsdiensten Vraag Aanbod 

Productiediensten Grondwateronttrekking uit put 
om de boomgaarden mee te 
bevloeien.  

Teelt en verkoop van appels, 
peren, kersen en pruimen, 
producten van eigen bodem. 
Het meeste gaat naar de 
veiling in Margraten. Kleiner 
deel voor verkoop in eigen 
winkel.  

Regulerende diensten Aanwezigheid van roofvogels: 
vijanden voor andere vogels en 
muizen die een bedreiging 
vormen voor het fruit. 

Aanleg van nestplaatsen voor 
de roofvogels, omdat die veel 
muizen wegvangen die een 
bedreiging vormen voor het 
fruit. 

 Aanwezigheid van natuurlijke 
vijanden zoals oorwormen, 
lieveheersbeestjes om plagen 
(luizen etc.) tegen te gaan, en 
minder te hoeven spuiten.  

Aanleg en onderhoud van 
gemengde hagen als nestplaats 
voor deze (linksgenoemde) 
natuurlijke vijanden. Deze 
hagen vormen tegelijkertijd 
windbeschutting tegen onder 
andere 
gewasbeschermingsmiddelen. 
Bedrijf ook mooier ingepast 
hierdoor. Voor onderhoud 
krijgt Cultura  subsidie voor 
landschapsonderhoud.    

 

 Bestuiving van de fruitbomen, 
nodig voor de productie van 
fruit. Deze vraag wordt 
beantwoord door een lokale 
imker die zijn bijen de bomen 
laat bestuiven. 

Door deze vraag (links) dus 
indirect bestuiving en dus 
bijenpopulatie en dus 
biodiversiteit in stand houden. 
De bijen bevruchten namelijk 
tal van plantensoorten. 

  “Biologische producten” 
gebruiken voor 
plaagbestrijding. 

  Spuiten volgens GlobalGAP 
eisen waardoor meer 
natuurlijke vijanden 
voorkomen. 

Culturele diensten  Aanplant 
hoogstamboomgaarden ten 
behoeve van landschappelijke 
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Hoeve Krekelberg 

beleving 

  Excursies op het terrein ten 
behoeve van educatie en 
recreatie; mensen laten helpen 
met plukken. Alles ten behoeve 
van bewustwording hoeveel 
energie het kost dit voedsel te 
produceren.  

Huidige landschapsdiensten Vraag Aanbod 

Productiediensten  Suikerbieten, uien en 
aardappels: bulkproducten. 
Worden centraal in Nederland 
verwerkt.  

  Spelt: streekproduct: 
‘Kollenberger Spelt’. Afzet aan 
lokale bakkers, maar ook 
elders in het land.  

Regulerende diensten  Zo min mogelijk bespuiten, 
zodat ook natuurlijke vijanden 
van plagen voor kunnen 
komen 

  Een van de pioniers op het 
gebied van het 
‘lagedoseringssysteem’ wat 
betreft bespuiting in 
Nederland, waardoor er meer 
kans is op voorkomen van 
natuurlijke vijanden 

  Niet ploegen: geen 
grondkering: betere 
waterafvoer, meer grondleven. 
Minder erosie, meer 
biodiversiteit. Kost netto niks.  

Culturele diensten Toerisme (kamperen, fietsen en 
wandelen in natuur, rust en 
ruimte) 

Natuurcamping voor mensen 
die komen voor natuur, rust en 
ruimte  
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Gemeente 

 

 

 

 Aantrekkelijk aanbod van 
overige actoren zoals ALFA, 
Canisius, Kasteel Terborgh waar 
gasten van en naar 
doorverwezen worden. 

Informatie verstrekken aan 
campinggasten over 
recreatiemogelijkheden in de 
omgeving, zoals bij hier links 
genoemde actoren.  

 Overeenkomst met IVN 
Schinnen. Zij organiseren 
wandelingen in de zomer 
(tegen kleine betaling van ons 
uit) 

Uitzicht vanaf camping op de 
heuvel, maar tegelijkertijd 
camping toch ‘verbergen’ door 
middel van begroeiing. 

  Stuk grond gekocht, ingericht 
als boomgaard waar mensen 
zelf kunnen plukken met 
wandelpad eromheen. 
Verbinding met bos en 
camping.  

  Betrokken bij commissie 
recreatie &toerisme bij de 
gemeente. Samen met andere 
ondernemers. Doel: stimuleren 
van overheid  natuur 
toegankelijker te maken voor 
mensen. Met name door fiets- 
en wandelroutes met 
eenduidige bewegwijzering. 

Huidige landschapsdiensten Vraag Aanbod 

Productiediensten   

Regulerende diensten  Het opzetten en organiseren 
van een domein waarbinnen 
lokale kringlopen bestaan. 

Culturele diensten Fabriceren van streekproducten 
door ALFA en Canisius. Door 
middel daarvan aansluiting bij 
“kansenkaart”. Zie potentiële 
landschapsdiensten. 

 

 Leveren van streekproducten 
door Agrariërs. 
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3.3 Potentiële landschapsdiensten 
Specifieke deelvraag 2: 

Welke kansen liggen er bij de actoren in de vorm van mogelijke landschapsdiensten in de 

toekomst? 

Kansen (extra mogelijke toekomstige landschapsdiensten) die aan kunnen sluiten bij het 

marktmechanisme van landschapsdiensten. 

Waar het in vorig hoofdstuk ging om de huidige, bestaande landschapsdiensten, komen in dit 

hoofdstuk de mogelijke landschapsdiensten in de toekomst aan de orde. Het merendeel van deze 

diensten, die qua structuur in dezelfde soort tabellen als vorig hoofdstuk zijn ondergebracht, zijn 

wensen, ambities of nog niet beantwoorde vragen vanuit de actoren zelf alsmede potentiele 

diensten die worden aangedragen door de auteur, na synthese van de interviews. Dit kan aanbod 

zijn, dat nog niet beantwoord wordt door aansluitende vraag ernaar of vraag, die nog niet 

beantwoord wordt door aansluitend aanbod ernaar. 

 

ALFA 

 

Potentiële 
landschapsdiensten 

Vraag Aanbod 

Productiediensten Gerst van boeren uit de regio of 
spelt van Krekelberg (geen 
directe vraag van ALFA, maar 
een kans) 

 

Bomen voor waterzuivering 
(zie regulerende diensten) 
kunnen als biomassa worden 
verkocht. (Hout voor 
warmtekracht) 

  Bostel verkopen aan 
individuele agrariërs binnen de 
regio: om zo lokale kringlopen 
te bewerkstelligen, in plaats 
van landelijk afzetten, zoals nu 
gebeurt. Daarvoor zit nu de 
wet- en regelgeving in de weg 

Regulerende diensten Benutten van waterkracht als 
continue energiebron voor het 
productieproces. Concept 
aangedragen door Lodewijk 
Baljon Landschapsarchitecten. 

Zichzelf beschikbaar stellen als 
potentiële locatie voor een 
‘Waterkrachtbrug’ om energie 
op te wekken. 

  Waterzuivering door riet- en 
biezenvelden uitbreiden met 
bepaald soort bomen met 
dezelfde zuiverende werking. 

  Biogaswinning bij de 
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Canisius 

 

Cultura Fruit 

 

afvalwaterzuivering (echter 
moeilijke terugverdientijden) 

Culturele diensten  Met eigen (streek)producten 
meerwaarde geven aan 
bokkenrijdersarrangementen, 
en plek innemen in 
kansenkaart om zo aan te 
sluiten op cultuurhistorische 
trekpleisters in de regio.  

Potentiële 
landschapsdiensten 

Vraag Aanbod 

Productiediensten   

Regulerende diensten   

Culturele diensten  Met eigen (streek)producten 
meerwaarde geven aan  
bokkenrijdersarrangementen- 
en evenementen van de 
gemeente. Plek innemen in 
kansenkaart. Aansluiting 
vinden bij cultuurhistorische 
trekpleisters in de regio.  

Potentiële 
landschapsdiensten 

Vraag Aanbod 

Productiediensten   

Regulerende diensten  Fruit aanbieden aan Canisius 
Stroopfabriek om zo nog 
lokalere kringlopen te 
realiseren. Echter betaalt 
Canisius te weinig. 

Culturele diensten   
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Hoeve Krekelberg 

Gemeente 

Potentiële 
landschapsdiensten 

Vraag Aanbod 

Productiediensten  Spelt afzetten bij ALFA en 
suikerbieten bij Canisius. 
Echter sluiten vraag en 
aanbod niet op elkaar aan 
want bij ALFA (nog) geen 
vraag naar spelt en Canisius 
betaalt te weinig. 

Regulerende diensten   

Culturele diensten Concrete uitvoeringen in de 
recreatie: fietssnelwegen, 
wandelknooppuntennetwerk 
“Als je Zuid-Limburg naar een 
hoger plan wil brengen, dan 
moet je dat gaan doen.” 

 

Rondleidingen op de boerderij 
voor gasten camping. Mogelijk 
dit jaar mee beginnen.  

 Meer actieve participatie van 
andere recreatieondernemers 

Bijdrage aan ‘uitloopgebied’ 
voor toeristen van het meer 
‘zuidelijke’ Heuvelland. (Zelf 
niet genoemd) 

 Meer particulier initiatief aan 
‘deze’ kant van Schinnen. Dat 
kan het vliegwieleffect 
veroorzaken. Zoals koffiehuisje 
o.i.d. Of concreter: restaurant 
tegenover ALFA dat wordt 
heropend. 

Bloeiende akkerranden 
aanleggen. In het verleden al 
gedaan, maar is niet meer 
rendabel nu. Alleen als het 
economisch weer rendabel 
zou zijn. Kan tevens 
regulerend zijn: 
plaagbestrijding.  

Potentiële 
landschapsdiensten 

Vraag Aanbod 

Productiediensten   

Regulerende diensten Verkleinen van kringlopen en 
daardoor transportkosten 
verminderen. Korte lijnen, 
kleinschalig, dicht bij de bron, 
consumenten-producenten heel 
dicht verweven. Bvb. groenafval 
composteren en in eigen regio 
hergebruiken 

Ecologische verbindingen 
realiseren. De aanleg van de 
buitenring wordt gezien als 
extra kans hiervoor. 
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 Een domein, onder invloed van 
de hierna benoemde 
kansenkaart, waarbinnen 
kringlopen bestaan. “Dit 
domein zal uiteindelijk worden 
gedragen door de ondernemers 
zelf.” 

 

Culturele diensten Deelname van ondernemers 
aan aangeboden (rechts) 
kansenkaart. Hoe zijn deze 
geschetste mogelijkheden van 
onderop aan elkaar te 
verbinden? Inzicht krijgen dat er 
meerwaarde zit in ‘samen 
dingen oppakken’ ten behoeve 
van de regio. 

Ontwikkeling kansenkaart: 
gemeente Schinnen als 
‘pretlandschap’. Het schetsen 
van de mogelijkheden om het 
landschap te vermarkten op 
basis van cultuurhistorie en 
daarmee 
samenwerkingsverbanden te 
stimuleren.  

 Invulling hiervan: deelname van 
ondernemers aan evenementen 
en arrangementen. M.a.w. “het 
door ons aangezwengelde 
vuurtje (rechts) brandende 
houden: winsten weer in 
nieuwe projecten investeren.” 

Als invulling van kansenkaart: 
organisatie van evenementen 
en arrangementen, om 
respectievelijk kortstondig of 
langdurig de aandacht te 
vestigen op een bepaald 
(cultuurhistorisch) thema. In 
eerste instantie financiële 
prikkels vanuit de gemeente. 
Start met ‘clusterspoor 
Sweikhuizen’ als pilot. 

 De streek zich laten ontwikkelen 
tot een bepaalde eenheid 
(Schinnen plus omliggende 
gemeenten): een domein met 
een herkenbare naam. Met 
name op basis van 
cultuurhistorie en het ‘in rust 
van de natuur genieten’ 

Opvangen toeristen uit het 
‘overvolle’ zuidelijke 
heuvelland. 
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3.4  Het sociaalecologische systeem 
Specifieke deelvraag 3: 

Hoe ziet een regionaal sociaalecologisch systeem van vraag naar en aanbod van huidige en 

toekomstige landschapsdiensten tussen de verschillende actoren er uit? 

 

Zoals af te leiden uit de vorige hoofdstukken, zijn in alle drie de soorten landschapsdiensten 

(landschapsproductie, -regulering en -cultuur) de aanwezige actoren de vragers en/of aanbieders van 

een bepaalde landschapsdienst. In dit hoofdstuk worden deze tabellen omgezet naar een 

sociaalecologisch systeem, dat is opgeknipt in drie sociaalecologische modellen in tabelvorm voor de 

drie verschillende categorieën. Aan de hand hiervan kan inzicht verkregen worden bij welke diensten  

de actoren, vragers en aanbieders van een bepaalde dienst, elkaar kunnen vinden.  

Een sociaalecologisch model bestaat uit drie kolommen. Aan de linkerkant vinden we de 

aanbodzijde. Hier staan alle actoren met een rol als aanbieder van een of meerdere 

landschapsdiensten. Aan de rechterkant vinden we de vraagzijde. Hier staan alle actoren met een rol 

als vrager naar een of meerdere landschapsdiensten. Eenzelfde actor kan zowel vrager als aanbieder 

tegelijk zijn. In het midden vinden we de landschapsdiensten zelf. Deze worden middels pijlen met 

vraag en aanbod verbonden. Een pijl vanuit de aanbodzijde houdt in dat de landschapsdienst door de 

desbetreffende actor aangeboden wordt. Een pijl vanuit de vraagzijde houdt in dat de 

landschapsdienst door de desbetreffende actor gevraagd wordt. Het is in tegenstelling tot bij 3.2 en 

3.3 niet per se noodzakelijk dat de vraag en aanbod altijd beantwoord worden. ‘Huidig’ en 

‘potentieel’ worden hier samengevoegd, en krijgen hier daardoor dus een iets andere betekenis. 

Soms zijn actoren zowel vrager als aanbieder naar dezelfde dienst. Om dan overzichtelijkheid te 

bieden, wordt het gedeelte dat bij de kant hoort waarvan de blauwe pijl komt, ook in blauw 

weergegeven. Het zwarte gedeelte hoort bij de andere zijde. 
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Productiediensten 

Aanbieders  Productiediensten  Vragers 

Cultura Fruit  Fruit  Fruitveiling 
margraten 

ALFA  Hop  Canisius 

  Suikerbieten   

  Riet en biezen  ALFA 

Canisius  Bostel   

Andere regionale 
fruitteeltbedrijven 

 Pulp  Lokale/regionale 
veeteeltbedrijven 

  Spelt  Lokale bakkers 

Hoeve Krekelberg  Aardappels, uien   

Bietenboer 
Duitsland 

 Grondwater   

  Gerst   

     

     

Figuur 3. Sociaalecologisch model van de productiediensten. In dit model zijn de verschillende vragers en aanbieders van 
de huidige en potentiële productiediensten in kaart gebracht.  
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Regulerende diensten 

 

Figuur 4. Sociaalecologisch model van de regulerende diensten. In dit model zijn de verschillende vragers en aanbieders 
van de huidige en potentiële regulerende diensten in kaart gebracht.  

Aanbieders  Regulerende 
diensten 

 Vragers 

ALFA  Natuurlijke 
afvalwaterzuivering 
door riet- en 
biezenvelden. 
Mogelijk in toekomst 
ook door bomen.  

 ALFA 

Lokale imkers  Bestuiving  Cultura Fruit 

Cultura Fruit  Hergebruik 
afvalstoffen. (Pulp, 
bostel, riet en biezen)  

 Waterschap 

Canisius 
(bio en niet-bio 
gescheiden 
systemen) 
Indirecte bijdrage 
via fruit- en 
bietenboeren, 
alsmede reductie 
reisafstand.  

 Faciliteren van 
nestplaatsen voor 
roofvogels/natuurlijke 
vijanden plagen 
d.m.v. hagen etcetera 

 Canisius 
(bio en niet-bio 
gescheiden 
systemen).  

Andere regionale 
fruitteeltbedrijven 

 Gebruik maken van 
‘biologische 
producten’ voor 
plaagbestrijding 

 Lokale/regionale 
veeteeltbedrijven 

Lodewijk Baljon 
Landschaps-
architecten 

 Waterkrachtbrug: 
Waterkracht als 
continue duurzame 
energiebron voor het 
productieproces 

 ALFA 

Hoeve Krekelberg  Geen grondkering: 
minder erosie, betere 
waterafvoer, meer 
biodiversiteit 

 Natuur- 
Beschermings- 
Organisaties  

  Spuiten volgens 
lagedoseringssysteem 
--> meer natuurlijke 
vijanden 
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Culturele diensten 

 

Figuur 5. Sociaalecologisch model van de culturele diensten. In dit model zijn de verschillende vragers en aanbieders van 
een de huidige en potentiële culturele diensten in kaart gebracht. N.B.1.: Hierin is niet meegenomen het doorverwijzen 
naar elkaar tussen de verschillende ondernemers, om de overzichtelijkheid te waarborgen. Dit is echter zeker een 
relevante culturele landschapsdienst. N.B.2.: Alle actoren onder de vraagkolom worden gezien als potentiële vragers 
naar de kansenkaart van de gemeente. Of andersom gesteld: alle actoren onder de aanbodkolom worden gezien als 
potentiële aanbieders van invulling van de kansenkaart. Ook deze pijlen worden niet in deze tabel weergegeven om 
overzichtelijkheid te waarborgen. 

 

Aanbieders  Culturele diensten  Vragers 

ALFA  Excursies/bezoeken 
bedrijf 

 ALFA 

Cultura Fruit  Aanplant 
zelfplukboomgaard 

 Burgers 

Natuur-
monumenten 

 Concept Kansenkaart 
Schinnen. Gemeente 
wordt ‘herkenbare 
eenheid’ obv 
landschap/cultuur-
historie, korte lijnen, 
buffer in Mijnstreek. 
Pol-pilot provincie. 

 Gemeente 
 

Hoeve Krekelberg  Natuurrecreatie: 
beleving van natuur, 
rust, ruimte en 
uitzicht 

 Toeristen/ 

Recreanten 

Gemeente 
 

 Wandelingen voor 
toeristen/recreanten 

 Hoeve krekelberg 

IVN Schinnen  Werknemers dichtbij 
huisvesten 

 Werknemers 

Canisius  Landschappelijke 
inpassing bedrijf 

 Provincie 

  Fietssnelwegen, 
wandelknooppunten-
netwerk 

  

  Aanleg natuurlijke 
akkerranden 
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3.5 De succes- en faalfactoren van het marktmechanisme 
Specifieke deelvraag 4: 

Hoe functioneren, met het sociaalecologische systeem als basis, de regionale marktmechanismen 

van landschapsdiensten tussen de verschillende actoren in werkelijkheid? 

In de tabellen in 3.4 zijn de aanwezige en potentiële vragers en aanbieders per landschapsdienst af te 

lezen. Echter is er niet meteen een overeenkomst als er vraag en/of aanbod binnen de regio 

aanwezig is. Ondanks dat er aanbod van en vraag naar een bepaalde dienst is, is er nog niet altijd een 

marktmechanisme. De vrager is niet altijd bereid de verkregen waarde van de dienst te betalen of op 

een andere manier ‘terug te geven’ aan de aanbieder, waardoor het marktmechanisme sluitend zou 

zijn.  In de interviews zijn verschillende elementen de revue gepasseerd die hebben bijgedragen aan 

het al dan niet sluitend raken van het marktmechanisme. Deze zijn gerangschikt in een aantal 

factoren: twee positieve en vijf negatieve. Hieronder volgt een uiteenzetting van eerst twee factoren 

waarvan dit onderzoek heeft uitgewezen dat ze een positieve invloed hebben op het ‘sluitend raken’ 

van het marktmechanisme: de succesfactoren, te weten ‘sterke sociale verbondenheid’ en ‘de kracht 

van familiebedrijven’. Daarna wordt een vijftal faalfactoren belicht die belemmeren dat dit regionale 

marktmechanisme sluitend is. Dit zijn achtereenvolgens ‘verschil in prijs’, ‘verschil in kwaliteit’ ‘wet- 

en regelgeving’, ‘miscommunicatie’ en ‘free-riding’.  

3.5.1. Succesfactoren 

Sterke onderlinge sociale verbondenheid 

Een belangrijke succesfactor is de sterke onderlinge sociale verbondenheid tussen de actoren, tussen 

de actoren en de rest van de maatschappij en tussen mens en omgeving.  “Je moet het een beetje 

samen doen.” (Krekelberg) Zo heeft Krekelberg goed contact met Alfa, de geïnterviewde eigenaren 

van beide bedrijven kennen elkaar goed, aldus Krekelberg. Ze hebben namelijk belang bij elkaars 

bestaan. Krekelberg stuurt namelijk regelmatig campinggasten door naar Alfa voor een rondleiding of 

geeft hem informatie over de graanwereld (grondstof voor het bier). “Wij hebben een sociale functie 

in de maatschappij.”(Alfa) 

 

De kracht van  familiebedrijven 

Met name door Alfa wordt hard uitgesproken dat de kracht voor een duurzame wereld bij 

familiebedrijven ligt. “Wij zien als familiebedrijf het landschap, de omgeving en duurzaamheid als een 

tweede natuur. Wij zullen nooit ons nest bevuilen.  Waar bij andere bedrijven ridicule regeltjes 

verzonnen worden door een ridicule overheid, heb je dat bij een familiebedrijf helemaal niet nodig, 

moet je dat gewoon niet doen en gewoon de verantwoordelijkheid bij het bedrijf leggen. Wij willen 

ons bedrijf aan de volgende generatie doorgeven. Ik ben de vierde generatie en ik wil gewoon een 

prachtig bedrijf zonder milieuvervuiling doorgeven aan de volgende generatie. Duurzaam financieel, 

duurzaam ecologisch, duurzaam sociologisch.” (Interview Alfa) 

Canisius, Alfa en Bakkerij Extra, drie hofleveranciers in de gemeente Schinnen werken bovendien 

samen aan een boek met als basisgedachte “de kracht zit bij de kleine bedrijven”. Volgens hen 

moeten de kleine bedrijven zorgen “dat een streek of regio leefbaar blijft voor zowel mens, natuur 

als bedrijf.” (Alfa) 
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Volgens ALFA “denkt de MKB’er van nature in verantwoordelijkheden voor mens en omgeving. Deze 

wil namelijk geen calamiteiten, geen vervuiling, geen overlast aan de omgeving die hem toebehoort.” 

(Interview Alfa) 

 

“Politiek kan eigenlijk niks. Politiek denkt dat ze veel kan, suggereert dat ze veel kan, maar kan 

eigenlijk niks. Politiek kan geen draagvlak creëren, hoogstens het tegenovergestelde bewerkstelligen, 

maar draagvlak vindt je bij burgers en bedrijven. Die zullen de maatschappij moeten vormen zoals we 

zelf willen. Als je Nederland wil veranderen, moet het van onderop. Natuur- en 

landschapsontwikkeling moet wel gedragen worden.” (Interview Alfa) 

 

In 3.6 worden deze potentiële succesfactoren nader uitgewerkt in een bredere context ten behoeve 

van duurzame landschapsontwikkeling. Hieronder worden eerst de faalfactoren voor het 

marktmechanisme genoemd en ten slotte een aantal mogelijke oplossingen voor deze factoren.  

3.5.2. Faalfactoren 

Verschil in prijs 

Volgens de theorie (theoretisch kader) moet de prijs die gegeven wordt van vraag naar aanbod gelijk 

zijn aan de waarde van de dienst die door aanbod geleverd wordt. In de praktijk blijkt dit echter niet 

altijd het geval.  

Een goed voorbeeld is dat van de aanleg van bloemrijke akkerranden bij Hoeve Krekelberg. In het 

verleden hebben ze hieraan meegedaan, toen er nog voldoende subsidie voor gegeven werd. Dat 

gebeurt nu niet meer en het bedrijf heeft er zelf niet genoeg eigen profijt van  om dit te doen. “Als ik 

zou kunnen aantonen dat ik met akkerranden 10% meer bezetting zou hebben, dan zou ik het doen. 

Maar dat is een lastige.” “Maar”, wordt eraan toegevoegd, “iedereen vindt het wel fantastisch, die 

bloemetjes en bijtjes.” (Krekelberg) Er zijn dus wel degelijk vragers naar de dienst die Krekelberg in 

potentie kan leveren. Echter geven ze hem hier geen directe vergoeding voor. Hij betwijfelt of hij 

indirect meer opbrengst krijgt door akkerranden. Voor zijn agrarisch bedrijf is het natuurlijk verlies. 

“Ik moet leven van het land. Als ik een akkerrand maak van drie meter, daar groeit niks. Ik schiet er 

geen bal mee op. Het is tenslotte een economisch bedrijf hier.” 

Een ander voorbeeld is dat van het systeem van fruit, suikerbieten en stroop. Hoeve Krekelberg, 

campingeigenaar én agrariër, verbouwt onder andere suikerbieten. De eigenaar van Cultura Fruit 

verbouwt onder andere appels en peren. Vanuit Canisius is er vraag naar alle bovengenoemde 

grondstoffen. Toch vinden vraag en aanbod uit dezelfde gemeente elkaar niet. Dit heeft te maken 

met de prijs. De prijs die Canisius wil betalen is niet hoog genoeg voor zowel de bieten van 

Krekelberg als het fruit van Cultura. Bieten haalt Canisius daarom vlak over de grens uit Duitsland. 

Fruit haalt hij elders uit Zuid-Limburg. Krekelberg laat zijn bieten centraal in Nederland verwerken tot 

suiker en Cultura levert het gros van zijn fruit aan Fruitveiling Margraten.  

In dit laatste geval is er heel sterk vraag en aanbod van en naar dezelfde dienst aanwezig binnen de 

gemeente. Echter kan er geen evenwichtsprijs overeengekomen worden, waardoor een 

overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt. Import en export vinden voor alle drie de bedrijven 

daardoor buitengemeentelijk plaats, hoewel voor Canisius opgemerkt moet worden dat zij hun 
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producten wel binnen een straal van 35 kilometer halen en Cultura hun producten afzet binnen 

diezelfde straal.  

Verschil in kwaliteit 

Niet alleen verschil in prijs belemmert het mechanisme van uitwisseling van regionale diensten. 

Binnen een straal van 35 km rondom de gemeente Schinnen is weliswaar een breed aanbod van 

landschapsproducten, -regulatie en –cultuur aanwezig, maar de kwaliteit van de aangeboden 

diensten is niet altijd per se het hoogste ter wereld. Bedrijven in de gemeente stellen echter hoge 

eisen aan de kwaliteit.  

Zo haalt ALFA zijn hop van over de hele wereld, en niet zoals Gulpener uit de streek zelf. “Die 

kwaliteitsconcessie wil ik niet doen. Voor een optimale kwaliteit wil ik de hop die op dat moment het 

beste is.” (Interview ALFA) Er is echter genoeg aanbod van deze producten in de streek zelf, die niet 

per se duurder zijn. Prijs speelt wat betreft ALFA echter geen rol; duurzaamheid ook niet. Volgens 

hem kun je hier niet spreken van duurzaam of ‘niet duurzaam’ omdat het gaat om maar een relatief 

geringe hoeveelheid grondstof (hop). 

Wet- en regelgeving 

Vroeger verkocht ALFA zijn bostel, afvalproduct van het brouwgerst, aan lokale veetelers om deze te 

hergebruiken als veevoeder. (interview ALFA) Nu wordt dit alleen nog gedaan als de hoeveelheden 

niet te groot zijn. Anders wordt het landelijk afgevoerd naar een groot bedrijf. Volgens ALFA komt dit 

omdat boeren hier tegenwoordig voor gecertificeerd moeten zijn. Door deze ingewikkelde 

regelgeving is bostel niet meer direct af te zetten aan lokale boeren. Volgens ALFA is deze 

samenwerking beëindigd moeten worden als gevolg van de ingewikkelde regelgeving. 

Met andere woorden: ALFA is hier aanbieder van de dienst bostel leveren. Veetelers zijn de vragers 

naar deze dienst. Voor zowel vraag als aanbod is het aantrekkelijk deze dienst zo lokaal mogelijk te 

houden, vanwege besparing van reiskosten, besparing van het milieu en meer binding met de 

afnemers/aanbieders. Echter wordt deze lokale markt onmogelijk gemaakt door ingewikkelde 

regelgeving van bovenaf. Dit terwijl kleine kringlopen juist gestimuleerd worden en als doel voorzien 

worden. Hierdoor is de overheid, in ieder geval de gemeente ook weer vrager naar deze lokale 

dienst. Deze tegenstijdigheid speelt het marktmechanisme parten.  

Miscommunicatie 

Volgens ALFA, die zelf het eigen afvalwater zuivert middels riet- en biezenvelden, wil het Waterschap 

dat ze dat liever niet doen. Ze zouden het liever zelf willen zuiveren. Dit is in tegenstrijd met 

theorieën waar gemeenschappelijke problemen van overheid en private partijen juist integraal 

aangepakt worden. In de vorm van een contract kan dan overeengekomen worden wie het water 

zuivert. Gebaseerd op het interview met ALFA, is dit echter niet mogelijk.  

Met andere woorden: ALFA is de aanbieder van de regulerende dienst ‘waterzuivering’. Echter is het 

waterschap dat ook. In het kader van bottom-up strategieën, zou het Waterschap echter ook een 

vrager naar ‘waterzuivering’ kunnen zijn, namelijk wanneer waterzuivering uitbesteed wordt aan 

particuliere ondernemers. Volgens ALFA gebeurt dat nu echter niet en zitten ze elkaar meer in de 

weg (dubbel aanbod van dezelfde dienst) dan dat ze elkaar kunnen helpen (vraag en aanbod van 

dezelfde dienst). 
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Free riding 

Het kan zijn dat actor A iets aanbiedt, waar hij in eerste instantie zelf profijt van heeft. In dat geval is 

hij zowel vrager als aanbieder van dezelfde dienst. Of dat actor A iets aanbiedt, waar actor B vrager 

naar is, en A en B daarom een contract sluiten rondom deze dienst. Echter kunnen er meer vragers 

zijn die ook belang hebben bij dezelfde dienst: actor C en D. Omdat deze dienst toch al wordt 

geleverd door actor A vanwege zijn eigen belang of door een contract met actor B, kunnen actor C en 

D ‘gratis meeliften’ en profiteren van de door A geleverde dienst. Ze verkrijgen dus wel waarde, 

zonder die waarde zelf terug in het systeem te hoeven stoppen.  

In termen van landschapsdiensten past actor A het landschap zo aan, dat deze waarde genereert aan 

actor C en D, zonder dat actor C en D deze waarde ‘terugbetalen’ aan actor A, om het landschap aan 

te blijven passen. Het mechanisme is niet sluitend. 

Voorbeeld 1: Cultura legt nestplaatsen aan voor natuurlijke vijanden van plagen. Enerzijds door 

nestplaatsen voor onder andere lieveheersbeestjes en oorwormen te faciliteren die bladluizen eten, 

anderzijds door nestplaatsen te faciliteren voor roofvogels die muizen weghouden. Zeker in het 

laatste geval kunnen andere boeren in de omgeving meeprofiteren van het aanbod dat Cultura heeft. 

Deze kunnen ‘gratis meeliften’. Cultura krijgt geen financiële vergoeding, omdat hij zelf al vrager naar 

de dienst is. Ook overheden en natuurorganisaties zouden vragers kunnen zijn naar deze dienst in 

het belang van de aanwezigheid van soortenrijkdom. Dit wordt ook niet gedaan, waardoor ook zij 

gratis mee kunnen liften.  

Voorbeeld 2: Krekelberg kiest er voor niet meer te ploegen. Doordat er geen grondbewerking meer 

plaatsvindt, heeft het bodemleven meer kansen zich te ontwikkelen. Daarnaast is er minder erosie en 

zal wateroverlast daardoor beperkter blijven. Omdat Krekelberg bij al deze baten ook zelf voordeel 

heeft, en hij daarnaast geld bespaart door niet meer te ploegen, is het marktmechanisme om een 

vergoeding te vragen van andere belanghebbenden verstoord. Zij kunnen meeliften op het succes 

van Krekelberg.  

Oplossingen 

Wanneer de markt faalt, ligt het voor de hand dat de overheid ingrijpt. Volgens de economie kan dit 

gebeuren door wetten op te leggen, heffingen op te leggen en subsidies te verstrekken, maar ook 

door zelf  de productie van goederen en diensten ter hand te nemen. Heffingen en subsidies zouden 

in theorie kunnen helpen bij het lokaal organiseren van lokale kringlopen door het opheffen van de 

belemmeringen ‘verschil in prijs’ en ‘verschil in kwaliteit’. De ondernemers zitten echter niet te 

wachten op nog meer overheidsbemoeienis, waardoor dit geen goed idee lijkt.  

Daarnaast wordt bij in andere gevallen, zoals is weergegeven bij bijvoorbeeld ‘ingewikkelde wet- en 

regelgeving’, en ook bij ‘miscommunicatie’ het probleem juist (mede) veroorzaakt door te veel 

overheidsingrijpen. Bij deze punten zou het kunnen helpen om met alle partijen bij elkaar om tafel te 

gaan om zo misverstanden uit de wereld te helpen en tot een integrale oplossing te komen.  
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3.6 Bijdrage aan duurzame landschapsontwikkeling 
Specifieke deelvraag 5: 

Hoe kunnen marktmechanismen van landschapsdiensten van onderaf bijdragen aan duurzame 

landschapsontwikkeling? 

De bestaande en potentiële landschapsdiensten liggen op tafel. Deze zijn vervolgens als onderdeel 

van een sociaalecologisch systeem weergegeven. Daarna is getoond hoe deze kunnen passen in 

sluitende marktmechanismen en wat daarbij succes- en faalfactoren zijn en hoe deze faalfactoren 

opgelost kunnen worden. In deze deelvraag wordt bekeken of succesvolle marktmechanismen van 

landschapsdiensten als systeem daadwerkelijk bij kunnen dragen aan duurzame 

landschapsontwikkeling. Met andere woorden, of de wisselwerking van vraag en aanbod van 

‘landschapsproducten’, ‘landschapsregulatie’ en ‘landschapscultuur’ niet alleen iets op zich is, wat er 

al is. Maar onderzocht wordt wat de optelsom van het marktmechanisme, omvattende deze drie 

hoofdelementen, daadwerkelijk bijdraagt aan landschapsontwikkeling, dat voorheen in handen was 

van het Rijk en traditionele natuur-en landschapsbeheerorganisaties. En zouden de traditionele 

vormen van natuur- en landschapsbeheer dan (deels) vervangen kunnen worden door dit 

marktmechanisme, of vormt dit slechts een toevoeging die aan kan sluiten op de traditionele vormen 

van landschapsbeheer? 

Dit zal gedaan worden door enerzijds terug te vallen op theorie uit het theoretisch kader, en deze 

anderzijds te koppelen aan houdingen en rollen van de ondernemers ten aanzien van elkaar, ten 

aanzien van overige actoren en ten aanzien van overheden, zoals besproken in de interviews. 

Hiermee wordt het ‘pure marktmechanisme’ uit zijn isolement gehaald en in een bredere context 

geplaatst. Alle factoren waardoor de marktmechanismen kunnen bijdragen aan duurzame 

landschapsontwikkeling, zullen de revue passeren in deze paragraaf.  

Balanceren tussen bottom-up en top-down 
Zoals gezegd stellen Termorshuizen en Opdam (2009) dat wanneer het conceptuele model van 

landschapsverandering (structuur-functie-waardeketen) wordt gebruikt in combinatie met een 

sluitend marktmechanisme, waarbij het landschap in een context van vraag en aanbod tussen 

verschillende actoren geplaatst wordt, daarmee een voorwaarde is gecreëerd voor duurzame 

landschapsontwikkeling. Volgens Opdam et al. (2014) heeft het marktmechanisme daarnaast echter 

op hogere schaal een landschapsstructuur nodig voor bestaansrecht. Andersom kan het mechanisme 

deze landschapsstructuur ook weer ondersteunen. Er zal dus een overheid nodig blijven om 

‘ecologische duurzame netwerken’ uit te zetten en daarmee biodiversiteit te waarborgen kaders te 

stellen. Echter moeten ondernemers binnen deze kaders ook vrij zijn aanpassingen te doen aan de 

landschapsstructuur om het marktmechanisme te kunnen laten functioneren. Tussen netwerken en 

overheden moeten afspraken gemaakt worden om de taakverdeling af te bakenen, waarbij binnen 

de kaders zelfsturing binnen het netwerk goed mogelijk is. Ook is het mogelijk dat overheden 

onderdeel worden van het netwerk en zich als ‘vrager’ of ‘aanbieder’ opstellen. 

ALFA  

ALFA heeft een zeer sterk geloof in dat ‘de kracht bij de kleine (familie)bedrijven, de MKB’ers zit’. Die 

moeten volgens hem zorgen “dat een streek of regio leefbaar blijft voor zowel mens, natuur als 

bedrijf.” Duurzaamheid is volgens hen namelijk een tweede natuur voor familiebedrijven. “Politiek 

kan eigenlijk helemaal niks, hoewel ze dat wel suggereren. Ze zijn echter niet in staat draagvlak te 
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creëren.” Alles wat door burgers en bedrijven gedragen wordt, kun je volgens hen ontwikkelen. “Die 

zullen de maatschappij vormen zoals we zelf willen. Als je Nederland wil veranderen, moet het van 

onderop.” De overheid moet gewoon kaders scheppen en niet meer. Alfa suggereert een systeem 

waar bedrijven die deze ‘kaders overtreden’ hard afgerekend moeten worden, maar dat ze 

daarbinnen alle vrijheden hebben. Volgens hen krijg je van deze ondernemers heel veel voor de 

maatschappij en de omgeving gedaan, zonder eerst aan winst te denken. Als je denkt in 

‘verantwoordelijkheden’ krijg je volgens het bedrijf “vanzelf een totale synergie tussen bedrijf en 

omgeving, zonder duizend wetten en regels, zoals nu het geval is.” Het is verder niet duidelijk waar 

ALFA dan het liefst de grens zou zien, om zo de taakverdeling duidelijk af te bakenen. ALFA geeft aan 

er anders tegenaan te kijken als een overheid met  goede ideeën zou komen, waar je wat mee kunt, 

of wat meer mee zou denken met de ondernemer op een simpele, goede manier. 

Toegespitst op landschapsontwikkeling sluit deze visie sterk aan op de gedachten die Opdam et al. 

(2014) aanhalen, waarbij overheden zorgen voor een duidelijke landschapsstructuur op grotere 

schaal, waarbinnen het netwerk daarbinnen via de markt vrijheid geniet bijdragen te leveren aan 

bottom-up landschapsontwikkeling binnen deze kaders.  

 

Krekelberg 

Krekelberg sluit zich bij de visie van ALFA aan, maar is genuanceerder. Zij zeggen dat toeristische 

ontwikkelingen, vallend binnen de culturele landschapsdiensten, volgens hen  “alleen op gang 

worden gebracht door puur particulier initiatief met concrete ideeën. Daarna krijg je vanzelf een 

vliegwieleffect.” Zij geven net als ALFA aan dat “de gemeente daarin slechts moet faciliteren en 

vooral niet op de rem moet gaan staan.” “Met behoud van wat er is, gebeurt er helemaal niks. De 

komst van nieuwe ondernemers maakt je streek levendig.” Krekelberg nuanceert dit beeld door te 

pleiten voor publiek-private samenwerking. “Je moet het een beetje samen doen. Als je iets doet als 

gemeente, moet je ook zorgen dat je draagvlak hebt. Het moet goed vallen in de gemeenschap als je 

iets doet. Een gemeente staat ten diensten van de mensen. Maar het ligt ook een beetje aan jezelf. 

Je moet je er als ondernemer ook een beetje voor open stellen dat je met de gemeente wil 

samenwerken.”  

Hierop aansluitend heeft Krekelberg ideeën over hoe een eerder benoemd bottom-up netwerk van 

actoren (binnen de gestelde kaders) er dan uit zou kunnen zien. Krekelberg is hierbij een grote 

voorstander van actieve participatie van zoveel mogelijk ondernemers.  “Veel ondernemers staan nu 

een beetje langs de zijkant. Of ze staan wel sympathiek tegenover bepaalde ideeën, maar er ook 

daadwerkelijk tijd in willen steken, is iets anders. Dat is gewoon zo. Er zijn niet veel ondernemers die 

breder denken. Maar mensen komen niet voor mij, ze komen voor het hele gebied. Ik kan mijn 

eigen toko wel mooi maken, of goed maken, maar de rest moet ook goed zijn.” “Het is niet alleen 

kamperen, de mensen moeten zich ook amuseren in het gebied. De streek moet interessant en 

boeiend zijn.” “Alleen ben je niks. Ik heb een bepaald idee, maar als je nou eens tien mensen bij 

elkaar stopt, het liefst allemaal een beetje verschillend, moet je eens kijken wat eruit komt. Daarbij 

anticipeert de een weer op de ander. Kijk, ik bedenk niks. Maar ik hoor iets, leg een link, maak 

combinaties en creëer zo weer iets nieuws.” Ook de actoren in deze regio ziet Krekelberg als een 

soort team, waarbij de een de ander aansteekt. Hierbij geven ze aan dat je altijd mensen hebt die 

een beetje de initiatiefnemers zijn en andere meer de volgers en weer anderen die dingen weten te 

bundelen. “Iedereen is functioneel.” Dit sluit aan bij wat Opdam et al. (2014) stellen, namelijk dat 

Groene infrastructuur, “het netwerk aan relatief natuurlijke elementen in het landschap”, “partijen 
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met uiteenlopende belangen tegelijk kan bedienen, waardoor die ontdekken dat hun belangen 

worden versterkt door samen te werken.” Dit komt volgens hen omdat natuur heel goed is in 

multitasking. Eenzelfde groene infrastructuur kan een veelheid aan diensten opleveren. Door slimme 

combinaties te maken worden bovendien kosten voor aanleg en onderhoud bespaard.  

Canisius en Cultura 

Canisius en Cultura hebben in vergelijking met ALFA en Krekelberg minder input op het gebied van 

samenwerking en organisatievormen gegeven. Zij wekken de indruk van een rol als ‘allemansvriend’.  

“Wij proberen met iedereen zo goed mogelijk door een deur te komen.” (Canisius) Zij zien in dat 

samenwerking ook veel win-winsituaties oplevert. “Soms geeft het ook verbeteringen.” (Canisius). Zo 

zagen zij de wens van de gemeente om het bedrijf landschappelijk in te kleden, voor zichzelf ook als 

voordeel vanwege de betere uitstraling. Daarnaast kwam hierdoor Canisius extra opslagruimte toe. 

Op de door Canisius nieuw aangekochte grond staat nu een ‘inpassingswal’ met daarachter drie 

loodsen. Als het ware ontstaat een win-win-win situatie: voor gemeente, bedrijf en landschap. “We 

hadden ook in de hoogste boom kunnen klimmen toen de gemeente hiermee kwam, maar dan 

hadden we niet bereikt wat we nu bereikt hebben.” Ook Cultura deelt deze opvatting en voegt eraan 

toe dat zij zelf vaak dezelfde dingen willen als de gemeente. Zo hebben ze vorig jaar een nieuwe 

loods gebouwd, waar nog wat erfbeplanting tegenaan moest. “Dat had ik zelf al aangegeven. Maar 

als je dat niet zou aangeven, dan zeggen ze je dat je dat aan moet planten. Maar ik vind dat zelf dus 

ook mooi. Hierdoor zie je de loods bijna niet liggen.” (Interview Cultura) 

 

Gemeente 

“Bij DSM hoeft maar iemand te zeggen: ‘Daar kan het goedkoper’, en die zijn weg. Maar het 

landschap dat ligt er. Je kunt wel een berg afgraven, maar dan houdt het ook op. Nee, het landschap 

dat is er, de cultuurhistorie die is er. Nu is het aan ons om te kijken hoe we dat kunnen vermarkten.” 

(Interview Gemeente) 

Dat ‘vermarkten’ poogt de gemeente te doen door middel van de door hen geïntroduceerde 

kansenkaart, met als doel “burgers en bedrijven te verleiden kansen op te pakken en initiatieven te 

ontplooien om “de kwaliteiten van het buitengebied” (natuur, landschap en cultuurhistorie) in te 

zetten voor het behouden en versterken van het leef- en vestigingsklimaat in de Westelijke 

Mijnstreek.” Dit is volgens hen geheel in lijn met  “de kantelende samenleving waarin we ons thans 

bevinden, waarin initiatieven zoveel mogelijk van onderop dienen te komen om ze daadwerkelijk 

kansrijk te laten zijn.” Door de gemeente wordt namelijk erkend dat de rol van een overheid die 

plannen ontwikkelt en uitvoert “stilaan overloopt in een meer kaderstellende en faciliterende rol.” 

(Procesontwerp Kansenkaart Gemeente Schinnen) 

Daartoe wordt begonnen met het opzetten van ‘kansrijke clusters’, waarbij het eerste cluster dat 

wordt aangepakt het Cluster ‘Sweikhuizen en omgeving’ is, gelegen in het westen van de gemeente. 

Drie ondernemers, te weten ‘De Bokkereyer, Biesenhof en Kasteel Terborgh, moeten hierin 

‘kartrekkers in het gebied worden, omdat deze in eerste instantie al van nature verder denken dan 

hun eigen bedrijf’. “Die snappen ook de manier van denken. Doordat als je samenwerkt, dat dat niet 

meteen als concurrentie gezien hoeft te worden, maar dat dat elkaar juist kan versterken. 

(Interview gemeente).  
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De kansenkaart zit echter nog in een ‘pioniersfase’ zoals de gemeente zelf zegt. Met het doel 

‘potenties van landschapsdiensten benutten’, onderwerp van deze thesis, heeft de kansenkaart een 

tweetal hoofdbeperkingen, te weten:  

- Het ‘beperkte’ gebied waar het pionieren bezig is:  de cluster Sweikhuizen; 

- De beperkte invalshoek die tot nu toe gekozen is: cultuurhistorie en toerisme. 

Echter is de gemeente heel ambitieus en welwillend en staan ze te popelen zowel het gebied als de 

‘sector’ uit te breiden. Zo wil de gemeente uiteindelijk ook de meer productiegerichte bedrijven als 

ALFA en Canisius erbij betrekken. “..zodat je je als domein niet alleen profileert met landschap en 

horecavoorzieningen daarin, en cultuurhistorische activiteiten, maar ook met streekproducten die 

specifiek binnen dat domein worden verbouwd en gefabriceerd. We willen het vooral niet beperken. 

Als er initiatieven komen die daarbinnen passen, bijvoorbeeld ook het opwekken van duurzame 

energie, dan is dat iets wat zeker binnen die domeingedachte, binnen dat coöperatieve gebeuren 

past.”(Interview gemeente). 

Naast de eerder genoemde ‘cultuurhistorische kartrekkers’ die vanuit de gemeente worden 

aangesteld, ligt voor ALFA en Krekelberg zo’n rol ook wel weggelegd, afgaande op hun wil om 

verantwoordelijkheid te nemen en actief dingen te veranderen. Canisius en Cultura zullen in veel 

gevallen gewillig zijn hierin mee te gaan. Andere ondernemers zullen volgen door middel van ‘het 

vliegwieleffect’.  

 

Ook het Waterschap en Natuurmonumenten zouden volgens de gemeente betrokken kunnen 

worden bij de kansenkaart. Daarnaast kunnen ook agrariërs, die verantwoordelijk zijn voor het 

grootste deel van het grondgebruik in het landelijke gebied, een rol van betekenis spelen.  “Dat je 

bijvoorbeeld daar waar in het verleden beheerscontracten met agrariërs afgesloten werden, om het 

landschap te onderhouden, dat je dat nu ook in zo’n domeinverbanden gaat aanpakken.”(Gemeente) 

Hier liggen kansen voor Cultura en Krekelberg, bijvoorbeeld om het probleem aan te pakken rondom 

bloemrijke akkerranden (zie 5.5 ‘verschil in prijs’). Door middel van een domein zou bijvoorbeeld een 

‘poel’ van belanghebbenden, vragers naar deze dienst, opgericht kunnen worden die samen een 

fonds opstarten voor bloemrijke akkerranden waar Krekelberg een potentiële aanbieder van is.  

Daarnaast willen ze het domein uitbreiden in Zuidoostelijke richting. Echter kiezen ze er nu voor 

eerst dit op poten te zetten. Dit verslag zou als handreiking kunnen dienen voor meer 

aanknopingspunten in de richting van actoren op het gebied van productie- en regulerende diensten 

alsmede in de richting van hogere overheden. Verder is het beeld nog veelal “het statische 

cultuurhistorische”, benoemd door Opdam et al. (2014). Een systeemomslag richting een zienswijze 

van het landschap als dynamisch sociaalecologisch systeem is wellicht nodig. “Voor het op gang 

komen van de transitie is van belang dat de overheid de kracht van de netwerksamenleving 

vertrouwt en ondersteunt, en erkent dat initiatieven niet altijd gladjes binnen het gevestigde 

overheidsbeleid passen.” (Opdam et. al, 2014) 

De ideeën vanuit de gemeente  rondom de “kansenkaart” komen dus erg overeen met de ideeën 

behorende bij het concept van landschapsdiensten en sociaalecologische systemen. Met name de 

basisgedachte: “het heel kort houden van lijnen tussen de ondernemers die in het landschap hun 

geld verdienen en het onderhoud van het landschap. Dat daar niet heel veel schijven tussen zitten 

maar dat vraag en aanbod ook heel goed op elkaar aansluiten. Dat de ondernemers die profijt 
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hebben van het landschap, ook investeren in dat landschap.”(Gemeente). Dit komt overeen met het 

de ideeën uit de literatuur over landschapsdiensten. Zo gaat het daarbij volgens Opdam et al.(2014) 

om “natuurlijke processen in het landschap waar in geïnvesteerd wordt, met als doel van de ontstane 

diensten te profiteren.” 

Samenvattend kan gesteld worden dat binnen de Gemeente Schinnen de rollen, verhoudingen en het 

evenwicht tussen de verschillende actoren bijdragen aan betere kansen voor toepassing van het 

marktmechanisme van regionale landschapsdiensten  ten behoeve van duurzame 

landschapsontwikkeling. Zo is het stellen van louter kaders door overheden iets dat door alle 

actoren, inclusief de gemeente zelf, in de Case gevraagd wordt. Deze kaders kunnen bestaan uit een 

robuuste landschapsstructuur en het waarborgen van biodiversiteit op grotere schaal. Daarbinnen is 

veel vrijheid voor het functioneren van het marktmechanismen mogelijk, waarin duidelijke 

kartrekkers aanwezig zijn die andere ondernemers mee kunnen nemen.  
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4. Discussie en conclusies 

4.1 Discussie 
 

Het doel van deze discussie is de analyseresultaten uit hoofdstuk 5 in een grotere maatschappelijke 

en wetenschappelijke context te plaatsen. Allereerst wordt voor de grotere maatschappelijke context 

de behandelde materie getoetst aan het orgaan waar het natuurbeleid op dit moment bij in handen 

is, de provincie. Vervolgens worden op het wetenschappelijke vlak een aantal bevindingen, afgeleid 

uit de deelvragen uit deze thesis uitgelicht die nog niet eerder aan het licht zijn gekomen, of in ieder 

geval niet zo specifiek benoemd zijn.  Vervolgens wordt kritisch omschreven wat fout ging en nog 

verbeterd zou kunnen worden aan deze thesis. Ten slotte worden suggesties gedaan naar 

vervolgonderzoek. Deze discussie vormt hiermee de laatste directe aanleiding voor het 

beantwoorden van de hoofdvraag in de conclusies (4.2). 

Hogere beleidskaders: de provincie 

Volgens de gemeente vindt de provincie ‘het kansenkaartconcept’ een “heel interessante pilot met 

een heel interessante insteek in relatie tot de nieuwe visie op natuur vanuit de provincie en het 

daarbij behorende Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg, dat onlangs is vastgesteld. Een van die 

uitwerkingen is de POLuitwerking nationaal landschap Zuid-Limburg. Daar is ook verdere 

landschapsontwikkeling en landschapsbeheer een belangrijk item.” (Interview gemeente) 

Limburgs natuurbeleid 

De decentralisatie van het natuurbeleid vertaalt zich in Limburg in een opsplitsing in zogenaamde 

goudgroene, zilvergroene en bronsgroene natuur. De goudgroene natuurgebieden, bestaande uit de 

‘strengst beheerde natuur’, waaronder Natura-2000 gebieden en de nationale parken,  zullen 

beheerd blijven worden door de traditionele terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, Limburgs landschap en de Waterschappen. Bij de zilvergroene natuur, 

bestaande uit alle overige EHS-gebied, wordt de rol van andere partijen steeds groter. Minstens 50% 

moet hiervan worden gecofinancierd door derden . Voor de provincie ligt de taak een 

uitnodigingsstrategie neer te zetten met meer alternatieve vormen van financiering. Dit zal gebeuren 

in de vorm van pilots in de provincie. Voor de bronsgroene natuur, alle natuur buiten de EHS, ligt de 

verantwoordelijkheid ook voor ten minste 50% bij regio’s en bedrijven. Enerzijds via gemeentelijke 

landschapszorgpannen door middel van integratie met de subsidieregeling Groenblauwe diensten. 

Anderzijds door middel van collectief beheer, met name door agrarische natuurverenigingen in 

samenwerking met lokale natuurwerkgroepen en particuliere bezitters van natuurterreinen en 

landschapselementen. (Provincie Limburg, 2013).  

Verder zet de provincie in op de beleidslijn ‘Vermaatschappelijking van natuur’, een nieuwe 

beleidslijn die in het kader van strategisch natuurbeleid in Ontwerp-Provinciaal Omgevingsplan 

Limburg (Ontwerp-POL) 2014 op hoofdlijnen is opgenomen. Nieuwe partners, waaronder met name 

bedrijven en burgers, worden in toenemende mate gestimuleerd om zelf het initiatief te nemen om 

zorg te dragen voor de aantrekkelijkheid van hun eigen leefomgeving.  

De provincie heeft dus net als de actoren in de gemeente Schinnen, vormen van governance  tussen 

bottom-up initiatieven. De door hen gestelde driedeling verschilt echter lichtelijk van de visie van de 

actoren in de gemeente alsmede van de literatuur. De provincie spreekt namelijk over harde grenzen 
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tussen deze drie soorten natuur, terwijl er in de hier genoemde literatuur alsmede door de actoren, 

gesproken wordt over één van bovenaf geschetste regionale landschapsstructuur waar vervolgens op 

lokaal niveau invulling aan gegeven kan worden. In de visie van de provincie blijven er echter 

gebieden zeer streng beheerd  (goudgroene natuur) en is er alleen bij zilver- en bronsgroene 

gebieden plaats voor verantwoordelijkheden voor partijen anders dan de traditionele 

natuurbeheerders. Markten van landschapsdiensten zullen dan ook in het eerste opzicht het beste 

passen binnen de zilver- en bronsgroene natuurgebieden. Echter houdt de natuur zich niet aan 

administratieve grenzen en dus kunnen we het ook omdraaien. De provincie zou haar visie aan 

moeten passen en een minder scherpe driedeling maken, waarvan niet volledig duidelijk is waar deze 

op gebaseerd is. Eerder zouden ze één grote landschapsstructuur kunnen schetsen die bestaat uit op 

wetenschap gebaseerde kaders ten behoeve van natuurdoelstellingen, waarbinnen er vrijheid is voor 

de vrije markt van landschapsdiensten om invulling te geven binnen die kaders.  

Elf bevindingen 

 

Bevinding 1: De gemeente is wel degelijk een subjectieve, zeer sterk persoonsafhankelijke actor 

(deelvraag 1 en 2) 

De potentie voor toepassingen van marktmechanismen van landschapsdiensten is mede afhankelijk 

van de betreffende personen bij de gemeente.  

Wethouder  

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de persoon die de verantwoordelijke wethouder is, een 

cruciale rol speelt. “Op persoonlijke titel denken wethouders wel mee. Maar het hangt dus net van 

de persoon af” (ALFA). “Gelukkig hebben we een wethouder die er fanatiek voor gaat” (Krekelberg). 

“Die is toevallig gek van wandelen. Daar hebben we op dit moment geluk mee”. (Krekelberg)  

Dit klinkt ietwat tegenstrijdig met het idee dat door Krekelberg eerder aangedragen wordt, namelijk 

dat de gemeente zich op moet stellen ten diensten van het volk. Hierin klinkt echter door dat 

persoonlijke visie en mening van bestuurders gewoon meespeelt. De wethouder is in dit geval dus 

een succesfactor, maar kan in een andere case dus net zo goed een nadelig effect hebben. “In wezen 

is het toch een beetje de positieve actoren bij elkaar brengen. Als je iets wil realiseren, moet je 

mensen bij elkaar brengen die erin geloven.” (Krekelberg)  

Bevinding 2: De regionale schaal bleek in deze Case een betere voor de toepassing van een 

marktmechanisme van landschapsdiensten dan de lokale schaal.(deelvraag 3) 

Hiervoor zijn een aantal redenen te geven. Allereerst is niet het hele scala aan landschapsproducten, 

-regulering en –cultuur is aanwezig binnen de gemeentegrenzen. Bovendien zouden veel faalfactoren 

voor het marktmechanisme (5.5) uitgeschakeld of verkleind door de schaal iets de vergroten. Daar 

komt bij dat het landschap zich niet aan administratieve grenzen houdt en daarom niet op te delen is 

in verschillende gemeenten. Ten slotte is dit effect in een grensoverschrijdende regio als deze case 

nog groter omdat extra belangen aan de (niet-landsgrens gebonden) regio worden geschonken. 

Echter heeft deze ‘ideale’ regionale of intergemeentelijke schaal wel op grotere (provinciale) schaal 

de genoemde landschapsecologische kaders nodig.  
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Bevinding 3:  Rollen en houdingen van individuele actoren binnen een netwerk spelen een grote – 

tot nu toe vaak onderbelichte – rol bij het laten functioneren van het marktmechanisme aan 

landschapsdiensten. (deelvraag 4) 

De rol, opstelling en houding van verschillende persoonlijkheden binnen het actorennetwerk spelen 

een grote rol bij het functioneren dan wel falen van het marktmechanisme. De mate van 

maatschappelijke betrokkenheid, een destructieve dan wel constructieve houding ten opzichte van 

de overheid, de mate van verankering met de omgeving en de mensen hebben allen invloed op het 

functioneren van het regionale marktmechanisme (zie ook 3.5 en 3.6) 

Bevinding 4: De combinatie van een aantal familiebedrijven vormt een ideale basis om gebruik te 

maken van landschapsdiensten ten behoeve van duurzame landschapsontwikkeling. (deelvraag 4) 

Familiebedrijven hebben van nature een sterke binding met hun omgeving. Ze zijn vaak niet voor 

niets daar gesitueerd, waar ze soms al generaties zitten. “Voor familiebedrijven is duurzaamheid 

gewoon een tweede natuur”, zoals ALFA zegt. Beter dan bijvoorbeeld multinationals zouden ze 

daarom in staat moeten zijn in dat omliggende landschap te investeren, om hier ook ten volste van te 

profiteren (zie ook 3.5) 

 “Het inzetten op waar je vandaan komt, wat beter willen participeren in de omgeving, zich met het 

gebied willen vereenzelvigen, dat zijn dingen die Gulpener al heel sterk doet. ALFA probeert dit in 

navolging ook” “Dat is in feite wat Franse en Italiaanse producten al meer doen met 

streekproducten. Als je daar een bepaalde schaalgrootte in kunt bereiken, is dat interessant” 

(Krekelberg). Dit zou je naast producten ook kunnen bereiken met ‘diensten’.  

 

Bevinding 5: Een kanttekening bij het gebruik maken van landschapsdiensten ten behoeve van 

duurzame landschapsontwikkeling is dat veel ‘marketing’ kan zijn. Je kunt je echter afvragen wat 

daar mis mee is. (deelvraag 4?) 

Eigenlijk bouwt deze vraag voort op de discussie of de toepassing van de termen 

‘ecosysteemdiensten’ en ‘landschapsdiensten’  ethisch wel verantwoord is, omdat het alleen nog 

maar zou gaan over het menselijk nut en er gevaar dreigt dat natuur alleen nog bestaansrecht heeft 

als het in geld uit te drukken is. (zie ook ‘Eindnoot’) Je kunt je afvragen welke ‘inzet op 

landschapsdiensten’ puur is en welke eigenlijk meer marketingstrategieën zijn voor de ondernemers 

om zichzelf als ‘maatschappelijk verantwoord’ te profileren, met andere woorden, ‘het verhaal’ 

versus ‘de inhoud’. Je kunt je echter afvragen wat hier mis mee is. Dat deze ecologisch en 

maatschappelijk ingebedde waarden louter marketingvoordelen opleveren voor de onderneming kan 

toch juist ook leiden tot een win-win situatie (people-planet-profit)?  

Bevinding 6: Het marktmechanisme aan landschapsdiensten is niet waterdicht (deelvraag 4) 

Allereerst is er, wanneer landschapsontwikkeling overgelaten wordt aan de markt, minder controle 

vanuit de overheid mogelijk. Daarnaast blijft het zo dat er waarden aan het landschap gekoppeld zijn 

die louter publiek zijn. Deze zijn heel moeilijk binnen een marktmechanisme te vangen. Daarnaast 

zijn de minpunten van het marktmechanisme zelf een belemmerende factor, te weten ‘verschil in 

prijs’, ‘verschil in kwaliteit’, ‘wet- en regelgeving’, ‘miscommunicatie’ en ‘free-riding’. Deze zijn 

eerder toegelicht in 5.5. 
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Bevinding 7: Niet alle landschapsdiensten dragen bij aan duurzame landschapsontwikkeling 

(deelvraag 5) 

De term landschapsdiensten waarborgt nu geen ‘normatievere criteria’ om als toepassing binnen 

marktmechanismen bij te dragen aan duurzame landschapsontwikkeling. 

Ook oliewinning in het Midden Oosten is namelijk een landschapsdienst. Olie is een grondstof die ‘de 

natuur’ de mens biedt. En er zijn vragers en aanbieders van en naar dit product. Echter gebeurt dit 

niet op een duurzame manier. Er wordt namelijk meer olie onttrokken dan er bij komt. Hierdoor 

krijgt het landschap weliswaar waarde. Maar deze waarde is van tijdelijke aard. De structuur van het 

landschap is niet dusdanig aan te passen dat het landschap duurzaam zijn functie kan vervullen en 

daarmee waarde kan genereren. Landschapsdiensten leveren dus niet per definitie een bijdrage aan 

duurzame landschapsontwikkeling. Ze hebben wel die potentie.  

Zo is het uiteindelijk ook met vooral de productiediensten (landschapsproducten) in de Gemeente 

Schinnen. Er kan wel gestreefd worden naar zoveel mogelijk productie, economische groei, maar als 

dit ten koste gaat van mens en natuur wordt dit in de literatuur beschouwd als niet duurzaam. 

Voorgesteld wordt daarom de term duurzame landschapsdiensten te gebruiken  als zijnde ‘diensten 

die het landschap de mens verschaft’, waarbij een evenwicht aanwezig is van people, planet en 

profit.   

Bevinding 8: Traditioneel natuurbeheer en het gebruik maken van landschapsdiensten ten behoeve 

van duurzame landschapsontwikkeling staan vaak nog haaks op elkaar. (deelvraag 5) 

Uit al het voorgaande lijkt een combinatie van traditioneel natuurbeheer en gebruik maken van 

landschapsdiensten een combinatie die tot duurzame oplossingen kan leiden. Echter staan 

‘landschapsdiensten optimaal benutten’ en traditioneel natuurbeheer, zoals in de inleiding al gezegd, 

vaak haaks tegenover elkaar. Voor beiden vallen ecologische voordelen te behalen. De 

‘landschapsdienstenvariant’ is echter wel degene die ‘vermaatschappelijkt’ is en op het meeste 

draagvlak kan rekenen.   

Ook uit het interview met Cultura blijkt dat de traditionele vorm van natuurbescherming, waarbij 

geen integratie en communicatie met bedrijven plaatsvindt tot conflicten kan leiden. In het teken van 

bescherming van de korenwolf ‘destijds’ werd aan lokale jagers toestemming gegeven tot het 

afschieten van vossen. Maar deze vossen hielpen Cultura nou juist bij het weghouden van 

bijvoorbeeld muizen (regulerende landschapsdienst) die schade kunnen aanrichten aan het fruit. Met 

het afschieten kwamen de muizen ook weer terug, evenals verschillende vogels die op  het fruit 

afkwamen. Nu gebeurt dat tot genoegen van Cultura niet meer, waardoor deze landschapsdienst in 

ere hersteld is.  

Bevinding 9: Landschapsdiensten kunnen een integrale brug vormen tussen thematische concepten 

vanuit de overheid en lokale bottom-up initiatieven (deelvraag 5) 

Bij tal van initiatieven van de ondernemers wordt in deze Case Study Schinnen al gebruik gemaakt 

van landschapsdiensten. De toegevoegde waarde van dit thesisonderzoek voor de gemeente 

Schinnen is dat voor het eerst (een voorbeeld van) sociaalecologische systemen tussen een aantal 

actoren in de gemeente is weergegeven en in een context richting landschapsontwikkeling is 

geplaatst. De huidige benadering van de gemeente , hoofdzakelijk gericht op het landschap in 
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waarde uitdrukken door middel van toerisme via cultuurhistorie, kan breder getrokken worden 

richting een totale sociaalecologische benadering, waarbij door verschillende ondernemers een 

marktmechanisme van onderaf de invulling kan geven aan de kaders die van bovenaf aangereikt 

worden. Met andere woorden, door landschapsdiensten kunnen lokale initiatieven hun plaats vinden 

bij thematische concepten die aangedragen worden door de overheid en anderzijds kunnen die 

thematische concepten vanuit de overheid vallen binnen een brede maatschappij.  

Bevinding 10: Hoewel de gemeente schijnbaar een bottom-up benadering voor ogen heeft, blijft de 

gebruikte methode een top-downbenadering. (deelvraag 5) 

De kansenkaart die wordt aangereikt door de gemeente is immers niet gemaakt door de bedrijven, 

maar door de gemeente zelf. Volgens hen moet het door de kansenkaart aangezwengelde vuurtje in 

de toekomst “brandende gehouden worden door de ondernemers zelf. Het initiatief zal van onderop 

moeten komen”. Ik zie dit als een contradictio in terminis. Als iets van onderop komt, dan hoort daar 

nooit een ‘moeten’ van bovenaf aan vast te kleven, zoals hier wel het geval is. Dit beeld wordt 

versterkt door uitspraken over de kansenkaart als “Het is allemaal wat politiek begonnen...” 

(Interview gemeente) 

Bevinding 11: Het met elkaar om tafel gaan lijkt een goede oplossing voor uitwisseling van ideeën 

tussen actoren. 

Bij de verschillende individuele actoren liggen tal van initiatieven die bij kunnen dragen aan een 

marktmechanisme van landschapsdiensten. Om deze echter beter op elkaar te kunnen laten 

aansluiten moet begrip getoond worden voor elkaar situatie en moeten misverstanden uit de weg 

geholpen worden. Zoals Opdam et al. (2014) al aangeven: “iedereen heeft belang bij natuur en 

samenwerken levert meer op”. Met name Krekelberg en de Gemeente zijn zeer sterke voorstanders 

van samenwerking, omdat volgens hen alleen samenwerking tot resultaat kan leiden (zie ook 5.6). De 

gemeente zou voor dergelijke samenwerkingsgesprekken een prima facilitator zijn, zonder dat deze 

zelf al invulling geeft aan de rol van de actoren. Op regionale schaal (provincie) moeten vervolgens 

duidelijke kaders geschept worden waarbinnen dit marktmechanisme zijn gang kan gaan.  

Zelfkritiek 

Deze thesis is een overkoepeling van alle stappen van lokale bottom-up initiatieven van ondernemers 

tot aan het uiteindelijke doel van regionale duurzame landschapsontwikkeling en alles wat daarbij 

komt kijken. Doordat dit proces in al zijn facetten en stappen is uitgewerkt, is weliswaar een beeld 

van het hele plaatje gegeven, maar bood de tijdsomvang van de bachelor thesis niet overal de ruimte 

alles tot in het kleinste detail uit te werken. In sommige gevallen is dit toch gepoogd, waardoor niet 

aan de tijdslimiet voldaan is kunnen worden.  Er had ook voor gekozen kunnen worden maar op een 

kleine deelstap te focussen en die nader uit te werken tot in het kleinste detail met al zijn facetten. 

Nu ligt de opgave er voor nader onderzoek op verschillende niveaus, zoals hieronder beschreven is in 

de aanbevelingen.  

Een ander punt is een kritiekpunt op het verkrijgen van informatie. De interviews die gedaan zijn, 

waren allemaal met actoren die enkel vanuit hun perspectief het verhaal hebben belicht.  Wanneer 

in die interviews dingen gesteld werden vanuit een bepaalde actor, was ik door het geringe 

tijdsbestek van deze thesis vaak niet in staat de andere kant te bevragen. Doordat ik vijf ver uit elkaar 
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liggende actoren (vier private uit verschillende sectoren en een publieke) heb gekozen, heb ik wel 

gepoogd zoveel mogelijk kanten te belichten.  

 

Aanbevelingen voor nader onderzoek 

- Naar de verschillende bevindingen, zoals ze hiervoor in de discussie neergezet zijn, zou nader 

onderzoek gedaan kunnen worden om ze te testen op hun waarheid. Deze zouden 

bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden in andere case studies. Interessant daarbij is om te 

zien of theorieën bevestigd worden of juist heel erg verschillen per case. Voor bevinding 3 

geldt bijvoorbeeld dat onderzocht kan worden wat de succesfactoren van een regio zijn om 

bij te dragen aan een marktmechanisme van landschapsdiensten. Bij bevinding 5 

bijvoorbeeld kan onderzocht worden of de potenties van familiebedrijven werkelijk zo 

verschillen van multinationals en wat daar de redenen van zijn. 

- In 5.5 zijn een aantal factoren genoemd, waarvan in dit onderzoek is geconstateerd dat ze 

het marktmechanisme van landschapsdiensten positief dan wel negatief beïnvloeden. Ook 

deze factoren kunnen in nader onderzoek getoetst worden en daarnaast verder worden 

aangevuld. In andere cases kunnen mogelijk weer andere factoren aan het licht komen.  

- Voor de samenhang tussen de verschillende schalen, alsmede voor de wisselwerking tussen 

top-down en bottom-up, tussen het marktmechanisme en overheidssturing, is in 5.6 al een 

aanzet gegeven. Echter zal deze nog verder onderzocht moeten worden. 

4.2 Conclusies 
Door het vermaatschappelijken van natuur en landschap kan weer draagvlak gecreëerd worden voor 

de collectieve goederen/diensten natuur- en landschapsontwikkeling. Dit vermaatschappelijken kan 

door het landschap in een context van vraag en aanbod te zetten. Landschapsdiensten kunnen zo de 

brug tussen natuur en maatschappij slaan.  

Het Schinnense landschap biedt voor zowel landschapsproductie, -regulering als - cultuur een scala 

aan landschapsdiensten waar aanbod en vraag naar is door een verscheidenheid aan actoren. 

Hoewel de aanwezige en potentiële landschapsdiensten in de gemeente Schinnen  leiden tot een 

imperfect, niet volledig sluitend marktmechanisme, heeft deze markt potentie  voor het bijdragen 

aan duurzame landschapsontwikkeling, mits er een landschapsstructuur op grote schaal kaders biedt 

waarbinnen lokale of regionale bottom-up initiatieven mogelijk zijn. Deze potentie is echter sterk 

afhankelijk van de context.  

In de gemeente Schinnen is een sterk aanwezige wilskracht en geloof in ‘verantwoordelijkheden bij 

de ondernemers’ en ‘de kracht van het samen doen’ aanwezig bij met name ALFA en Krekelberg. 

Bovendien is er een welwillende gemeente, die bezig is met omgevingsproblematiek en met de 

kansenkaart, hoewel deze deels top-down is, goede aanleidingen heeft. Canisius en Cultura staan 

verder beide heel open voor nieuwe, duurzame ontwikkelingen. De visie van de provincie Limburg  

met veel vrijheden voor ‘nieuwe partners’ kunnen hier bij passen, mits hun taak beperkt wordt tot 

het scheppen kaders door middel van een ecologisch duurzaam netwerk op (boven)regionale schaal. 

Hierbinnen kunnen marktmechanismen van landschapsdiensten op intergemeentelijke schaal hun 

plek hebben en zo bijdragen aan duurzame landschapsontwikkeling. 
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5. Eindnoot 
Ondanks dat het marktmechanisme van landschapsdiensten geen honderd procent invulling kan 

geven aan landschapsontwikkeling van onderaf en er een overheid nodig blijft, is met name de 

filosofie erachter er een die een drijvende kracht kan vormen voor toekomstige duurzame 

landschapsontwikkeling in de moderne Westerse maatschappij.   

Hoewel door middel van het concept landschapsdiensten een evenwicht tussen people, planet en 

profit wordt nagestreefd, ligt het Westerse idee hieraan ten grondslag dat de natuur er is om de 

mens te dienen, welke al is gegrond in het klassieke denken. Zo schreef Cicero al in zijn ‘De Natura 

Deorum’: “Wat moet ik nog zeggen van ossen?”... “Hun nek is geboren voor het juk en hun sterke, 

brede schouders voor het trekken van de ploeg. ” (Hunink, 1993) Ook in deze publicatie wordt 

geredeneerd vanuit een antropocentrisch wereldbeeld. Bij het concept ‘landschapsdiensten’ gaat het 

namelijk om diensten die de natuur de mens levert. Vanuit de Wageningen Universiteit wordt al het 

onderzoek uiteindelijk via deze weg gedaan. De leus ‘to explore the potential of nature to improve 

the quality of life’ duidt ook op het benutten van de natuur ten behoeve van de mens en niet 

andersom. Vanuit een heel ander perspectief met een ander wereldbeeld zouden publicaties, en dus 

ook deze, er hoogstwaarschijnlijk heel anders hebben uitgezien. (Geïnspireerd door colleges van 

Matthijs Schouten in het vak Capita Selecta ‘De natuur als beeld’, NCP-50402) 

Echter kunnen we het ook omdraaien. De natuur wordt middels dit concept namelijk wel in 

‘belangen voor de mens’ uitgedrukt, maar de mens is vanwege die belangen ook meer bereid 

verantwoordelijkheid dragen voor de natuur. Juist omdat ossen zo nuttig waren in de tijd waarover 

Cicero spreekt, werd het als een zonde gezien om ossen te eten. “Omdat door hun toedoen het land 

werd omgewoeld en in kluiten gespleten, werd hun in de Gouden Tijd nooit enig geweld aangedaan.”   

... “Zo groot was het voordeel dat men van ossen had dat het als een misdaad werd beschouwd om 

van hun vlees te eten.” (Hunink, 1993) Met andere woorden, er werd zorg gedragen voor de natuur 

omdat de natuur de mens nut bood. Door te denken volgens het concept ‘landschapsdiensten’ 

gebeurt in feite hetzelfde. Doordat vraag en aanbod van een bepaalde landschapsdienst aanwezig 

zijn, wordt het landschap behouden en versterkt. Dit mag dan wel antropocentrisch zijn, maar wat is 

daar mis mee als de natuur behouden blijft en zelfs wordt versterkt? Door het antropocentrisme kan 

juist draagvlak gecreëerd worden onder de mens, die immers zorg draagt voor de natuur. Dit zorg 

dragen neemt toch alleen maar toe als de mens zoveel mogelijk profijt heeft van de natuur? 

Aangezien de gemeente Schinnen behoort tot de Westerse maatschappij, waarin dit gedachtengoed 

heerst onder de mens, biedt dit wereldbeeld meer mogelijkheden dan het ecocentrische 

wereldbeeld, waarbij de natuur centraal staat, en de mens hier puur op basis van ‘altruïsme voor de 

natuur’ zorg voor moet dragen, waarvoor een sterke top-down overheid nodig is, die natuur bij het 

volk als het ware door de strot duwt. Hierdoor zou het natuurbeleid volledig in de publieke sfeer 

vallen.  In de Westerse maatschappij zijn win-winsituaties tussen private partijen en tussen publieke 

en private partijen via een integrale benadering veel duurzamer dan deze problematiek sectoraal aan 

te pakken.  

Het is slechts een kwestie van bewustwording. Bewustwording dat het van belang is en blijft zorg te 

dragen voor natuur en landschap, juist omdat deze de mens alle primaire en secundaire diensten 

voor bestaan levert. Het denken in concepten als ‘markten van landschapsdiensten’ voor regionale 

gebiedsopgaven kan daarom bijdragen aan deze bewustwording.  
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Bijlage I. Interview Alfa. 
Interview met directeur van ALFA Brouwerij in Thull (Schinnen) 

 

23-12-2014 

 

Jullie zijn een van de kleine familiebrouwerijen in Nederland. Ik kan me voorstellen dat jullie het 

moeilijk vinden tegen grotere concurrenten op te boksen. Jullie zullen je moeten onderscheiden om je 

hoofd boven water te houden. Hoe doen jullie dat?  

Wij maken ons bier met meer passie en gedrevenheid. We maken gewoon beter bier dan andere/ 

grotere brouwers. Wij zijn puur productgericht en proberen kwalitatief betere producten te maken. 

 

Waar bestaat die passie uit? Hoe doen jullie dat dan? 

De beste grondstoffen, de meeste kansen… 

Kansenkaart gemeente Schinnen.  Ingebed in de natuurlijke omgeving. Mogelijkheden gemeente 

Schinnen. Zo ziet de Gemeente Schinnen het. ALFA maakt hier deel van uit.  

Je hebt bijvoorbeeld het verhaal van de Bokkenrijders. Wij sponsoren Bokkenrijders wandelingen.  

 

Waarom doen jullie dat? 

Wij zijn sociaal ingebed in het hele gebeuren hier. Wij vinden dat wij een sociale functie hebben in de 

Gemeente Schinnen. Wij willen zorgen voor sociale cohesie. Bier is hier een middel bij uitstek voor. 

Bier zorgt namelijk voor verbroedering, dat mensen elkaar weer leren kennen en teruggaan naar een 

stukje authenticiteit/heden/verleden en daarom zien we daar als brouwerij een hele belangrijke 

functie voor ons weggelegd. 

 

Maar jullie zijn een economisch winstgevend bedrijf. Jullie willen ook gewoon geld verdienen, lijkt me. 

Waarom investeren jullie desondanks in deze nevenactiviteiten? 

Ja tuurlijk. Maar uiteindelijk komt dit terug via de mensen die voor ALFA kiezen door kratten in de 

winkel te kopen of horecaondernemers die voor ALFA kiezen. Deze nevenactiviteiten dragen hieraan 

bij. Maar daarnaast is natuurlijk de kwaliteit belangrijk, de passie, de lange lagertijden, meer 

gedrevenheid. Een keer een ALFA drinker blijf je een alfa drinker. 

 

In hoeverre is de plek waarop jullie gesitueerd zijn belangrijk voor het bedrijf?  

Heel belangrijk. In de eerste plaats vanwege het aanwezige bronwater. Wij zijn de enige brouwerij 

met een gecertificeerde bron. Geen mineraalwater, maar bronwater. Dit water is dusdanig van 

kwaliteit dat dit zonder enige verdere bewerking direct de bierketel in kan. Deze bron was hier al, 

later hebben we na onderzoek hier een certificatie voor gekregen. 

 

Zijn er bedreigingen voor de kwaliteit van dit grondwater? 

Nee. Die zijn redelijk in kaart gebracht door de provincie en die zijn er bijna niet. Ons water heeft een 

gemiddelde leeftijd van 6000 jaar oud zonder insluiping van water van bovenaf. De komende 

honderden jaren blijkt er geen enkele invloed te zijn van bovenaf.  

 

Over nog langere termijn dan, als we spreken over duurzaamheid? 

Over 500 jaar kan ik niet spreken. Ik kan niet over m’n dood heen regeren. Dat zijn heel veel 

generaties na mij. Dat is niet mijn probleem.  



 
 

50 
 

 

Zijn jullie gelimiteerd in de hoeveelheid grondwater die jullie per jaar mogen onttrekken? 

Ja dat klopt. Dit is door de provincie ingegeven. 

 

In hoeverre is economische groei van het bedrijf dan nog mogelijk? 

We kunnen nog een 30 tot 40 procent groeien voor we onze limiet bereiken, zei het dat je voor een 

hectoliter bier nog altijd 4 à 5 liter water nodig hebt. Je kunt hier echter nog in variëren. Het 

uitspoelen van de flessen bijvoorbeeld doen we inmiddels al met leidingwater in plaats van 

bronwater. En we zijn nog met meerdere waterbesparingstechnieken bezig, waardoor er relatief 

minder water nodig is, en er dus verdere groei nog mogelijk is. 

 

En daarna dan, als er niet meer te besparen valt en de limiet echt bereikt is? 

Tja, dat maakt inderdaad dat wij ook niet zo groot kunnen worden als de echte grote brouwerijen. 

 

Maar ervaart u dit dan als een groot nadeel? 

Nee, dat hoeft geen nadeel te zijn. “Je kunt altijd groeien. Als het niet in kwantiteit is, dan kan het in 

kwaliteit.” Duurzaamheid is bijvoorbeeld wat opgespeeld wordt door grote bedrijven. Maar voor een 

familiebedrijf als het onze, is duurzaamheid gewoon een tweede natuur. Wij hebben 30 procent 

minder primair en secundair energieverbruik als vergelijkbare brouwerijen van onze grootte.  

 

Waar zit hem dat dan in? 

Gewoon in de bedrijfsvoering. Letterlijk en figuurlijk doen wij in een ruimte waar niemand is het licht 

uit. Dat is heel simpel. Als je er niet bent doen wij het licht uit en de verwarming uit. Letterlijk en 

figuurlijk het licht uit doen, dat is duurzaamheid voor ons. 

 

Doen jullie ook nog meer dingen? 

Ja, het hele concept is energiezuinig. Als ik met één pomp iets kan doen, ga ik er geen twee neer 

zetten. Je moet goed nadenken en niet overkill iets doen. Vaak worden machines veel te groot en 

veel te snel uitgelegd en opgebouwd. Simpelheid is een groot goed. 

 

Doen jullie ook nog iets met duurzame energiebronnen? 

Nee. Duurzaam is niet zo duurzaam. Dat is een bepaald traject en daar moet je je buiten houden. Je 

moet gewoon zorgen dat je zo weinig mogelijk verbruikt. Je kan als kleine brouwerij geen kleine 

warmtekrachtkoppeling kunnen maken. Dat zou je op grotere schaal met meer bedrijven aan moeten 

pakken, waarbij je energieleveranciers betrekt of bij hele grote brouwerijen.  

 

Maar je zou wel bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen plaatsen? 

Ja, dat zou kunnen.  

 

Maar dat ziet u niet als ambitie? 

Nee. Ik heb gewoon 30 procent minder energieverbruik en daar kan ik op dit moment niet veel aan 

verbeteren. 

 

Maar dat zou dan toch nog een verbeterpunt zijn? 
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Weet ik niet. Als je subsidie eraf gaat is dat de vraag. Ik heb daar wel eens berekeningen op 

losgelaten, maar dan komen er toch te lange terugverdientijden uit. Er zijn bovendien nog geen 

goede afspraken te maken om teveel opgewekte energie terug te geven aan het net. Dus dit is voor 

mij onmogelijk, zoals ik onderzocht heb. 

 

Om terug te komen op het waterverhaal: Jullie gebruiken de rondom de riet en biezenvelden voor de 

natuurlijke zuivering van jullie afvalwater. Hoe gaat dit dan precies in zijn werk? 

Wij hebben een waterzuivering. Hier wordt het water anaeroob gezuiverd. Daarna gat dit door het 

riet en de biezen. Hier vindt derdetrapszuivering plaats, waarbij de fosfaten worden afgebroken. 

Daarmee krijg je heel zuiver water op een heel natuurlijke manier, zonder verdere mechanische 

belasting en zonder energieverbruik. 

 

Waarom doen jullie dit?  

Wij hebben dit vergund enzovoorts. Dit is een experiment geweest van mijn vader. 20, 30 jaar 

geleden al. Dat is een heel mooi experiment. Het nadeel is dat je veel ruimte nodig hebt. Het beslaat 

2 tot 3 hectare, die ons eigendom zijn. Hier wordt biomassa gevormd. Deze is zo zuiver dat deze 

hergebruikt kan worden voor landbouwgrond voor bemesting. Hier hebben we afspraken voor met 

boeren in de omgeving. 

 

Hebben jullie hier ook nog afspraken over met het waterschap? 

Nou, het waterschap wil natuurlijk het liefst niet dat we dat zuiveren. Ze willen liever ongezuiverd 

water van ons, zodat zij het zelf kunnen zuiveren. Want brouwerij afvalwater is ideaal voor het 

verhogen van het rendement voor waterschappen. Maar wij doen dit dus zelf. 

 

Wat doen jullie met overige afvalproducten? 

Dit wordt allemaal gescheiden afgevoerd. Het bostel wordt voor veevoer gebruikt. Soms gebeurt dit 

in de regio. Maar als de hoeveelheden te groot zijn, dan wordt het landelijk. Door de verdere 

regelgeving is dat niet meer direct af te zetten aan individuele boeren. Nu doet een groot bedrijf dat. 

Het wordt te ingewikkeld voor alle ongecertificeerde boeren. Daardoor hebben we deze 

samenwerking moeten beeïndigen, vanwege de ingewikkelde regelgeving. 

 

 

Waar komen de grondstoffen vandaan? 

De hop komt uit de hele wereld. Dat wil ik absoluut niet van een plaats hebben. Daar moet ik 

helemaal de vrijheid in hebben om de beste hop van de wereld te kopen. Dat heeft vooral te maken 

met kwaliteit. Ik kan me niet beperken tot een hopsoort of een land of een streek. Dit koop ik van 

Washington D.C. tot Tsjechië, tot hallagtow. Zelfs nieuw zeeland of kent kan wel eens het geval zijn. 

Poperinge. Het gaat over een ton op jaarbasis, dus dit gaat om relatief hele kleine hoeveelheden, 

waardoor de CO2-footprint zeer beperkt is. Dat wil ik de kwaliteit niet aandoen. Stel ik heb maar een 

streek, en ik heb toevallig een moeilijke hopoogst dat jaar, dan moet ik daar de hop van verwerken. 

Dat doe ik dus niet. Het graan probeer ik hier uit Nederland te krijgen zover als mogelijk, bij een 

mouterij hier heel dichtbij. In karlinger, Swalmen. Of soms antwerpen. 
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De reden dat jullie die hop niet uit eigen regio halen, maar van elders, zal ook te maken hebben met 

de prijs, neem ik aan? U zult ook kijken waar de hop het goedkoopst is? 

Nee, prijs speelt hierin geen criterium. Het gaat me puur om de kwaliteit. Ik heb net hele dure hop 

gekocht, die  was 25% duurder dan vergelijkbare hop, waar ik toch voor heb gekozen. 

 

Dus u ziet geen toekomst in hop uit eigen regio net als Gulpener doet? 

Nee, mijn opa heeft hier in 1913 in samenwerking met de Wageningen Universiteit onderzoek naar 

gedaan. Dat was een faliekante mislukking. Die hop gaf geen bitterwaarde, geen smaak. Het lukte 

niet. Bij Gulpener zal nu het klimaat misschien wat gunstiger gezind zijn, waardoor het misschien wel 

lukt. 

 

Zou het dan niet nu alsnog kunnen? 

Nee, dat heb ik niet als ambitie. Dat is een onmogelijke ambitie. Er zijn honderden hopsoorten. Die 

kun je hier allemaal gaan aanplanten. Dat werkt niet. 

 

Maar bij Gulpener werkt het wel. 

Ja, goed, met alle respect, maar dan doe je concessies aan je smaak. Dan ben je toch eenkennig één 

soort hop aan het gebruiken.  Ik ga daar nu geen oordeel over vellen. Alleen ik wil me die beperking 

niet opleggen. Voor een optimale kwaliteit wil ik de hop die op dat moment het best is. Kwaliteit gaat 

dan boven duurzaamheid. Die duurzaamheid mag geen rol van de betekenis spelen, zoals gezegd. 

1000 kilo is niks. Het is flauwekul om daar duurzaamheid aan te koppelen. Het is een leuk verhaal, 

maar dat zou ik dus nooit doen. De eerste 3, 4 jaar heb je nota bene ook nog geen opbrengst 

daarvan. Die moet je dan gebruiken, maar het resultaat is onbekend. Dat is echt een ‘mission 

impossible’. Moet je nooit doen. Maar goed dat is hun ding (Gulpener) en ik vind het prachtig dat ze 

het doen, die hopvelden in Limburg, maar ik ga het nooit doen. Daarvoor is mijn passie als brouwer 

van kwaliteitsbier te groot om die concessie te doen. 

 

Ik wil het even hebben over natuur- en landschapsontwikkeling. In hoeverre kan Landschapspark De 

Graven belangrijk zijn voor jullie? 

Wij hebben hier een brouwerijmuseum. Dus daarmee zijn wij onderdeel van de Schinnense horeca 

met onze 10000 bezoekers per jaar. Dus hebben we er ook belang bij dat er meer mensen naar 

Schinnen komen.  

 

En dat bereik je door een hoogwaardiger landschap? 

Ja. Bovendien zien wij als familiebedrijf landschap, omgeving en duurzaamheid als een tweede 

natuur. “Wij zullen nooit ons nest bevuilen”.  Waar bij andere bedrijven ridicule regeltjes verzonnen 

worden door een ridicule overheid, heb je dat bij een familiebedrijf helemaal niet nodig, moet je dat 

gewoon niet doen en gewoon de verantwoordelijkheid bij het bedrijf leggen. Wij willen ons bedrijf 

aan de volgende generatie doorgeven. Ik ben de vierde generatie en ik wil gewoon een prachtig 

bedrijf zonder milieuvervuiling doorgeven aan de volgende generatie. Duurzaam financieel, 

duurzaam ecologisch, duurzaam sociologisch. 

 

Duurzaam sociologisch, kunt u dat even uitleggen? 

Wij kopen hier rondom de brouwerij in Thull panden aan voor een aantal werknemers van ons 

waardoor ze zo min mogelijk reiskosten en we meer binding met deze mensen hebben.  Pas hebben 
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we nog een pand gekocht hier tegenover waar iemand gaat wonen. Wij willen gewoon dat onze 

brouwerij omringd is door medewerkers die hier niet alleen werken maar ook leven. Deze woonden 

eerst ergens anders.  

 

Hoeveel werknemers hebben jullie eigenlijk? 

25. 

 

Doen jullie dit ook nog op andere manieren? Bijvoorbeeld lokale voedselketens gebruiken voor deze 

werknemers? 

Nee, ik ga me niet met hun menu bemoeien. Het moet niet te gek worden he. We doen echter wel 

met lokale leveranciers allerlei andere dingen. Als we hier rondleidingen hebben op de brouwerij dan 

worden deze ingezet. De lokale bakkerij, Bakkerij Extra, zorgt voor het plaatselijke gebak. Ook 

Stroopfabriek Canisius wordt hierin betrokken. We maken pakketjes met Limburgse gerechten en 

Limburgse geschenken met stroop van Schinnen, roggebrood en vlaai van de bakker. Er komen 

10.000 mensen per jaar voor zo’n rondleiding. Deze komen van heel Nederland, maar vooral uit 

Limburg natuurlijk. 

 

Hoeveel hebben jullie te maken met de overheid? Rijk, Provincie, gemeente? 

Veel te veel. Altijd te veel. Dit is heel negatief, alhoewel de samenwerking met de gemeente de 

laatste tijd een beetje beter gaat. Maar Nederland gaat kapot aan de regels. De bureaucratie. Dat is 

mijn grote vraag: de grote vraag is of ik mijn bedrijf wel aan de 5de generatie door ga geven. Ondanks 

dat het heel gezond is, financieel zeer interessant is, weet ik niet of ik de 5de generatie deze 

bureaucratie en regente mentaliteit van de overheid wel wil aandoen. Als ik de regeltjes van Den 

Haag en de idioterie, ja dit moet goed benoemd worden, de idioterie dat is het, de regeltjes en de 

wetgeving, verordeningen, het opeenstapelen hiervan, ondanks dat met de mond beleden wordt dat 

dit vermindert, dan is het de vraag of soortgelijke bedrijven als deze nog wel bestaansrecht hebben 

in Nederland. Als ik kijk naar de vigerende wetgeving die in Nederland geldt pur sang voor mijn 

bedrijf, dan heb ik twee meter papier, A4tjes op elkaar gestapeld. 

 

Waarover gaat deze wetgeving? Met name milieu? 

Ja, milieu, energie, convenanten, productschappen, afspraken, ARBO. Regeltjes over koelers, 

drukvaten, de brandveiligheid, ontruimingsplannen, warenkeuringen enzovoorts enzovoorts. 

 

Wat u betreft zou er minder overheidsbemoeienis moeten zijn? 

Ja, tuurlijk. Het is allemaal zinloos. Ik zou zeggen: leg de verantwoordelijkheid bij de ondernemer zelf 

en reken hem er eventueel later op af als die het niet goed doet. Maar schei uit met die flauwekul. 

Iedere ondernemer die een beetje een eerlijk antwoord geeft zal dit vertellen. In Den Haag zitten ze 

in een glazen stolp, die begrijpen er niks van. Zeker de regering die we nu hebben, die is dodelijk voor 

het ondernemerschap. Met deze regering zal er nooit meer groei komen in Nederland. Dat zal 

marginaal blijven. Nederland is op dit moment het avondland. En Europa trouwens ook. 

 

U bedoelt dus dat u als ondernemer zelf heel veel vanuit u zelf kunt doen voor bijvoorbeeld het milieu. 

Ja, de riet-en biezenvelden die fungeren als waterzuivering zijn hier een heel goed voorbeeld van. 
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Dus u zegt eigenlijk: duurzaamheid, milieu, natuur- en landschapsontwikkeling zou allemaal van 

onderaf geregeld kunnen worden? 

Ja, ook als je kijkt hoe we bezig zijn. We kijken hoe we het best ingepast zijn in het landschap… 

 

Maar goed, u bent daar een heel goed voorbeeld van, waarbij het wel werkt deze “bottom-up 

verantwoordelijkheid”, maar…  

Ja goed die bedrijven die dat niet doen die moet je afrekenen, die moet je het zo lastig maken dat ze 

helemaal omkiepen. Maar stop met ambtenaren op mij afsturen, die in feite alleen maar regeltjes 

controleren, terwijl er inhoudelijk, bijvoorbeeld met de veiligheid, helemaal niks gebeurt, met 

kernwaardes. Dit moet je aan de ondernemer overlaten. Dit wordt alleen maar erger, ondanks dat ze 

het tegengestelde beweren. 

 

Toch zie je de nu wel de ontwikkelingen van decentralisatie en verantwoordelijkheid bij bedrijven en 

burgers als kernbegrippen in beleidsdocumenten van zowel het Rijk als de Provincie. De Provincie 

bijvoorbeeld zet in haar nieuwe natuurbeleid in op goudgroene, zilvergroene en bronsgroene natuur.  

Bij die laatste twee zien zij ook een belangrijke taak voor ondernemers weggelegd. Ziet u dat wel als 

een goede ontwikkeling? 

Ja, prima. Weet je, de ideeën erachter zijn goed, maar de uitwerking is desastreus (...nog enkele 

voorbeelden over te veel  bureaucratisering en regeltjes over met name veiligheid...). Als ze nou met 

goede ideeën komen, waar je wat mee kunt, of wat meer samen met mij mee zouden denken op een 

simpele, goeie manier… Maar dat gebeurt niet.  

 

Is dat nog nooit gebeurt dan? Ook niet door de gemeente? 

Ja, op dit moment wordt de samenwerking met de gemeente langzaam maar zeker beter, maar meer 

op persoonlijke titel, bijvoorbeeld wethouders, die een beetje beginnen mee te denken. Maar dit 

komt vooral omdat ze vanwege vaak een bedrijfsachtergrond een beetje als een ondernemer kunnen 

denken. Maar regenten, mensen uit de politiek, of ambtenaren, die hebben geen enkele 

toegevoegde waarde. Als je iets wil veranderen, zullen er in Nederland alleen maar ondernemers 

kunnen zijn, die eigenlijk ook hun verdiensten hebben vanuit het ondernemersperspectief, zonder 

eigen belang, die pro deo het land trekken. 

 

Maar het probleem is, ondernemers hébben natuurlijk per definitie eigen belang. 

Dan moet je ondernemers dat parttime gratis laten doen en ze daarnaast advies geven. Tijd maken is 

een kwestie van tijd willen maken. Als jij aan ondernemers vraagt van help ons hiermee, dan krijg je 

van ondernemers heel veel gedaan en zijn die echt bereid om voor de gemeenschap iets te 

betekenen. 

 

Maar dan heb je wel een soort partij nodig die dit dan faciliteert? 

Ja, dit moeten dan misschien politici of ambtenaren zijn. De MKB’ers, dus niet de grote zakkenvullers, 

nee de MKB’er, het familiebedrijf die iedere dag hard werkt, die moet je eens een podium geven en 

eens een keer waarderen. Dan krijg je een totale natuurlijke synergie van bedrijf en omgeving, 

zonder duizend wetten. Je moet denken in verantwoordelijkheden. Ik denk in 

verantwoordelijkheden: Ik wil hier geen calamiteit. Ik wil hier geen milieu overlast. Ik wil hier geen 

vervuiling van de bodem. Ik wil hier geen arbeidsongeval, iemand in de machine hebben hangen. Ik 

wil niemand persoonlijk in verdriet storten. Als ik iemand zie werken in een gevaarlijke situatie, zeg ik 
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‘He, van die ladder’ Eerst veiligheid en dan pas de rest. Daar heb ik geen arbeidswetgeving voor 

nodig. Dat moet een tweede natuur zijn. En wat betreft energie: dan denk ik ook ‘He, die machine, 

waarom staat die te lopen? Die moet nu uit, want die hoeft niet meer te lopen.’ Ik hoef niet van de 

daken te schreeuwen, van ‘ik ben een duurzaam bedrijf en al’. Nee, dit moet gewoon een tweede 

natuur zijn. Al die regels zijn gewoon desastreus. Die twee meter papier die kan toch geen zinnig 

mens paraat hebben, die kennis. Wat heb ik aan die wetgeving? Nee weet je weet je waarom die 

wetgeving is? Om als er iets gebeurt, om mij te kunnen pakken. En dat terwijl alle ambtenaren overal 

van zijn gevrijwaard. Die kunnen nooit veroordeeld worden. Maar de ondernemer die toevallig 

pagina 763 punt B sub 2 overtreedt, die wordt opgehangen. Zo wordt het gespeeld.  

 

 

Maar synthetiserend, u gelooft dus dat zaken als natuur- en landschapsontwikkeling daadwerkelijk 

van onderaf geregeld kunnen worden?  

Alles wat door bedrijven en burgers gedragen wordt, kun je ontwikkelen. Politiek kan eigenlijk niks. 

Politiek denkt dat ze veel kunnen, suggereert dat ze veel kunnen, maar kan eigenlijk niks. Politiek kan 

geen draagvlak creëren, hoogstens het tegenovergestelde bewerkstelligen, maar draagvlak vindt je 

bij burgers en bedrijven. Die zullen de maatschappij moeten vormen zoals we zelf willen. Als je 

Nederland wil veranderen, moet het van onderop. 

 

Maar is het anderzijds niet zo dat een overheid wel  alle publieke zaken moet regelen, bijvoorbeeld 

natuurgebieden moet aanstellen, om een garantie te bieden dat die er altijd zijn? 

Dat moet wel gedragen worden. Ja, goed je zult dat een beetje moeten coördineren. Maar eigenlijk 

vind ik: buiten veiligheid (voor zover ze dat al kunnen) en infrastructuur moeten ze zich van alles 

verre houden. Je moet in grote lijnen denken. En in totale verantwoordelijkheden van bedrijven en 

burgers. In organisaties en de samenleving.  

 

Nog even een paar laatste puntjes. In hoeverre doen jullie er actief iets aan om jullie bedrijf echt in te 

passen in de omgeving? 

Groenvoorziening, bomen. Een hele wei met bomen. De riet- en biezenvelden. We willen één met de 

natuur zijn. 

 

Welke ambities hebben jullie verder nog op het gebied van duurzaamheid? 

Ik ben een onderzoek gestart naar het biogas verhaal: biogaswinning van de waterzuivering. Je hebt 

echter hele moeilijke terugverdientijden bij het winnen van biogas die vrijkomt bij de 

afvalwaterzuivering is economisch nog een probleem. Ik ben bezig met hergebruik van water, zodat 

ik het watergebruik kan halveren. Hiervan zijn de eerste onderzoeken binnen, maar die zijn niet zó 

bemoedigend. Koeling bijvoorbeeld gaan we volledig met retourwater doen, net als het uitspoelen 

van tanks, maar microbiologisch ben ik het daar niet zo over eens. Hier zijn ook andere partijen bij 

betrokken. In Eindhoven een ingenieursbereau. Verder ben ik bezig met om bij de riet- en 

biezenvelden om daar bomen in te gaan planten. Geprobeerd een stuk grond te kopen, maar is me 

niet gelukt. Hier wilde ik het effluent, dat wat uit de waterzuivering komt, over niet alleen de riet- en 

biezenvelden te laten lopen, maar over een stukje wei waar die bomen op staan. Die bomen kun je 

hierdoor iedere twee jaar beter oogsten. Daardoor krijg je dus omzetting van je effluent in biomassa. 

Deze kun je afvoeren in de vorm van hout. Deze kan ik verkopen voor bijvoorbeeld warmtekracht aan 

een firma voor een of andere warmtekrachtcentrale. 
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En jullie verdere economische ambities? 

Economisch gezien willen wij nog een 30 tot 40 procent stijgen. Dan is het bronwater ‘op’.  Dus we 

kunnen nog wel een beetje groeien. Deze beide ambities zullen goed samen gaan, dit moet geen 

enkel probleem zijn. 

Wij willen gewoon de onze missie uitdragen. “Voor onze schaalgrootte, een zo gunstig mogelijk 

energieverbruik te hebben op wereldschaal”.  Verder zijn we veruit het beste in Nederland, en de op 

één na energiezuinigste van Europa. Zie onderzoek meegekregen door Meens. 

 

Jullie gebruiken natuur en landschap, en jullie dragen hier zorg voor omdat jullie hier zelf in leven en 

werken. Maar het is niet zo dat jullie concrete contracten hebben met natuurorganisaties? 

Jawel, met IVN Schinnen: de natuurvereniging. Bokkenrijders wandelingen. Die komen dan hier en 

dan wordt iets verteld over de bierproductie. En verder: wij hebben een sociale functie, in zoverre 

dat wij proberen groepen uit de directe omgeving, samenleving, om die te sponsoren en educatief 

wat dingen te doen. Wij zorgen voor cohesie in de maatschappij. 

 

Zien jullie jezelf dan ook als centrale speler in deze lokale maatschappij? 

Ja. We gaan nu samen met die andere twee hofleveranciers in Schinen, Canisius stroopfabriek en 

Bakkerij Extra, een boek maken. Dus we proberen ook met andere ondernemers samen dingen op te 

zetten.  “De kracht zit in de kleine bedrijven”. Die moeten zorgen dat een streek of regio leefbaar 

blijft. Voor zowel mens, natuur en bedrijf. Op een heel  natuurlijke manier moet dat. 

De provincie of gemeente moet gewoon kaders scheppen. Niet meer. 

 

Jullie hebben daadwerkelijk minder energieverbruik per hectoliter. Hoe kan het dan dat Gulpener toch 

die veel duidelijkere duurzame profilering heeft? 

Ja goed, als je iets niet hebt, dan moet je het wel gaan verzinnen. Dat is achter de tekentafel 

uitgedacht. Voor mij is het echt. Dit onderzoek is het bewijs. Je hoeft het niet uit te schreeuwen van 

de daken om het gewoon goed te doen. 

 

Maar waarom schreeuwen jullie het niet uit van de daken dan? 

Euhm.. Ja ik kan moeilijk mijn concurrent in een kwaad daglicht zetten. Dit onderzoek is puur een 

vergelijkingsonderzoek tussen brouwerijen, waar ik zelf bij weet welke brouwerij bij welke 

hoeveelheid hectoliters hoort. In het onderzoek zijn de brouwerijen anoniem. Dus als ik dit naar 

buiten zou brengen, dan zou ik de anderen dispositioneren. Zij zeggen ook niet dat ze beter zijn dan 

ALFA. Ik wil me niet verlagen tot die welles-nietes spelletjes. En het is gewoon een beetje een 

opgeklopt verhaal van hun. 

 

Einde gesprek. 

 

 

Later toegestuurd: document van Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten, die ‘in het laboratorium 

IBA Parkstad de mogelijkheiden onderzoeken voor het opwekken van groene stroom met 

kleinschalige hyrdo-installaties op de plek van verdwenen of niet meer functionerende watermolens.’ 

Dit zal gebeuren in de vorm van zogenaamde ‘waterkrachtbruggen’. Het einddoel is om in 2020 

minimaal één waterkrachtbrug gerealiseerd te hebben. De ALFA Brouwerij ziet mogelijkheden voor 
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het benutten van waterkracht als continue energiebron voor het productieproces en participeert 

daarom graag in dit project. 



 
 

58 
 

Bijlage II. Interview Canisius. 
Interview met de commercieel directeur van de Canisius-Henssen B.V. Stroopfabriek in Schinnen 

 

16-01-2015 

 

Als ik kijk naar stroopproductie in Nederland, hoe groot is jullie bedrijf dan? 

Wij zijn in Nederland een van de twee fabrieken die nog appelstroop maken. De andere is Frumarco 

in Beesel. We zijn dus misschien een ‘kleinere’ fabriek maar op de stroopmarkt zijn wij heel groot. 

 

Die twee bedrijven liggen vast niet toevallig allebei in Limburg. Komt dat omdat dan ook hier het fruit 

vandaan komt? 

Ja. Van oudsher had je een paar honderd stroopstokerijen in Nederland, en die lagen allemaal of in 

de Betuwe of in Limburg, waar veel fruitteelt was vanwege de goede gronden. En dat is zo gebleven.  

 

Waarom zijn die kleine stokerijen allemaal verdwenen dan? 

Ja… ik denk niet tijdig genoeg geïnvesteerd in machines.. of geen zin meer in het bedrijf.. of dat was 

niet de hoofdtaak, maar meer een bijzaak. Voor ons is het stroop maken altijd de hoofdtaak 

gebleven. Eerst waren wij ook één van die honderd kleinere. Maar toen Canisius begon in 1903 zei 

die al tegen die kleinere stroopstokerijen ‘Breng het maar bij mij (het productiefruit red.), ik verwerk 

je dat wel tot stroop, dan kan dat allemaal een beetje meer in volume gaan’. Het intensieve proces, 

wat het toch wel wat, is als het ware gecentraliseerd. Zo is dat gegroeid tot wat het nou is. 

 

En u bent dan weer familie van Canisius? 

Ja, Canisius was een oudoom van mijn vader. Dus wij zijn de vierde generatie. 

 

Jullie grondstoffen, die komen nog steeds uit Limburg allemaal? 

Grotendeels. Als je een goeie oogst hebt, denk ik dat er wel een 70% van de appels en peren uit 

Limburg komt. Zijn de oogsten wat slechter, dan moet je gaan bijkopen en dan kom je in België of in 

Frankrijk terecht, afhankelijk van waar op dat moment het aanbod is. Maar we proberen, als het 

mogelijk is, zoveel mogelijk rondom het bedrijf te kopen. 

 

Waar hangt dat dan vanaf, waar op dat moment het aanbod is? Met de prijs? 

De prijs, dat is een wereldprijs, dus die is overal op de wereld ongeveer gelijk. Maar het heeft te 

maken met of de oogst goed gelukt is, of er veel ‘industriefruit’ is, wat wij dus nodig hebben. Dat is 

het fruit dat niet in de winkel ligt, met een deukje erin, of te groot of te klein of iets dergelijks. 

 

Hoe gaat deze handel met fruittelers in zijn werk? Via de fruitveiling? 

Dat gaat vooral met telers rechtstreeks, maar ook via handelaren, veilingen, van alles. 

 

Zijn dit dan vooral telers uit de gemeente Schinnen? 

Er zijn er ook een paar uit Schinnen, maar dat zijn er niet veel. Het kan zijn dat de lokale toch zegt van 

het fruit van mij gaat naar de veiling en niet rechtstreeks naar jullie. Dat ligt er maar net aan wat voor 
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een afspraken ze gemaakt hebben. Verder zijn het telers uit Schimmert, Hulsberg bijvoorbeeld die 

leveren aan mij, wat op zich al lokaal genoeg is. 

 

Daar komen dan de appels en peren vandaan. Hoe zit het met de suikerbieten? 

De suikerbieten komen hoofdzakelijk hier vlak over de grens vandaan. Van een gebiedje bij Gangelt, 

Waldfeucht. Het is een voordeel dat je vlak aan de grens zit hier. Eigenlijk proberen we dus alles te 

halen binnen een omtrek van 25 kilometer.  

 

Hebben jullie nog meer grondstoffen nodig? 

Nee, appels, peren suikerbieten. En wat wij verder nog nodig hebben zijn verpakkingen. Qua 

verpakkingsmateriaal vormen de bekers het belangrijkste aandeel. Die kwamen uit Nederland, uit 

Groenlo. Die zijn echter verhuisd naar Duitsland en uiteindelijk zitten ze nu in Spanje, bij Valencia in 

de buurt. Daar komen ze nog steeds vandaan. Verder komen de blikken hier uit Nederland, de glazen 

potten ook, en de emmers ook. Alleen de bekers komen uit Spanje. 

 

Verder hebben jullie ook water nodig? 

Ja, daarvoor gebruiken we putwater, maar ook leidingwater.  

 

In hoeverre is duurzaamheid een onderdeel van jullie productieproces? Houden jullie hier rekening 

mee? 

Ja. We hebben een certificaat voor groene stroom. Maar aardgas hebben we bijvoorbeeld veel nodig. 

We proberen altijd bijvoorbeeld een stoomketel te kopen die zo zuinig mogelijk is, waar ook weer 

een terugwininstallatie op zit.  

 

Maar zoals het verpakkingsmateriaal, is dat dan ook nog op een bepaalde manier afbreekbaar? 

Ja, die bekers zijn van hard papier, met een dun laagje P.E. , anders zou de stroop door dat papier 

heengaan. Wij vinden dat de meest milieuvriendelijke verpakking voor stroop nog steeds, omdat 

papier natuurlijk goed afbreekbaar is. 

 

Jullie hebben ook bepaalde afvalproducten, zoals de pulp van het fruit. Wat gebeurt daarmee? 

Dat gaat als diervoeder de deur uit. Dat gaat naar verschillende boeren toe, hier ook in een omtrek 

van tussen de 2 en de 35 kilometer hiervandaan, ook een gedeelte in België. Het is hierbij de vraag 

van wie graag dat product heeft om te voeren. Dat zijn al jaren vaste klanten. 

 

Is het een bewuste keuze voor jullie om dit allemaal zo dichtbij te houden? 

Ja, tuurlijk. Dat is eenvoudiger. Wij  zijn er ook niet zo erg voor om kilometers te rijden als het ook 

dichterbij kan. 

 

En jullie leveren de stroop vervolgens aan heel Nederland? 

Ja, Nederland zelf is de grootste markt. Maar we hebben ook export naar België, Duitsland, 

Scandinavische landen, bio-producten naar Engeland, Polen, maar ook naar de emigratielanden als 

Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika, Canada. Dat doet een exporteur vanuit Nederland. 

 

Ik heb gelezen dat jullie er veel aan hebben gedaan jullie bedrijf beter in te passen in het landschap. 
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Ja, ik kan je daar wel even wat van laten zien. Hoe het vroeger was en hoe het nou is. Er is het 

afgelopen jaar heel veel verbeterd. (Laat de foto’s zien van vroeger en nu). (foto’s bijvoegen) Kijk, 

toen lag het allemaal open en bloot, je kon eigenlijk alles zien. Nu is het bedrijf landschappelijk 

ingekleed middels die natuurblokken, waar nog klimop voor komt. En natuurlijk de houten wal. Dus 

het wordt dadelijk ook nog groen allemaal naast deze wal. 

 

Maar kregen jullie dit als opdracht van bovenaf of hoe ging dit? 

De gemeente kwam bij ons van jullie kunnen grond kopen van de omliggende wei. Toen hebben wij 

gezegd: als jullie het de bestemming geven dat wij er iets mee kunnen doen, dan willen we dat 

kopen. Niet kopen om er niks mee te doen. Het idee van hen was ook om het bedrijf daarmee 

mooier af te werken, wat wij natuurlijk ook als een voordeel zien. Maar tegelijkertijd hadden wij ook, 

dan gaan wij die ruimte ook benutten, door middel van de ruimte achter die wand. En zo geschiedde. 

Op de nieuwe grond staan nu de muur met daarachter drie loodsen, waar we van alles netjes in 

kunnen opbergen. Het zag er voorheen ook rommeliger uit op het bedrijf zelf, zo hadden we lege 

containers op het terrein staan. Die staan nu allemaal achter die muur in de loods. Daardoor werd 

het een win-winsituatie.  

 

Maar het initiatief van de betere inpassing van het bedrijf, dat kwam dus van de gemeente? 

Daardoor zijn die gesprekken wel ontstaan, ja. Daardoor hebben we er een mooie win-win van weten 

te maken. Althans, win-win, met ons als grote sponsor natuurlijk. (lacht).  

 

Ja precies. Waarom heeft u dat dan toch gedaan? 

Omdat wij toch de plaats ook wel konden gebruiken en wij zelf ook het eerste aanzicht van een 

bedrijf wel steeds belangrijker vonden worden. Bovendien vonden we ‘puur natuur’ ook nog eens 

heel goed passen bij het natuurproduct dat we maken. De bouw is namelijk bewerkstelligd met 

allemaal al gebruikte materialen. 

 

In wat voor manieren werkt zich dat nog meer uit, dat ‘puur natuur’ en jullie motto ‘de stroop uit 

Limburg’, het plaatje van het landschap dat jullie in je logo hebben. Hoe komt dit verder nog terug in 

jullie productieproces, jullie verbondenheid met het landschap? 

Nou, dat we onze producten maken zonder verdere toevoeging als alleen suikerbieten, appels en 

peren. Dat is het mooie. Maar vooral het pure dus. Maar het lokale dus ook. 

 

Verder heeft hier de ontwikkeling van landschapspark De Graven plaatsgevonden. Doen jullie daar 

verder nog iets mee? 

Die hebben erbij gezeten toen we spraken over die inpassing van het bedrijf. Hun rol was adviseren. 

Via de gemeente is er ook een architect geweest die het plan zo heeft ingekleed tot wat het 

geworden is. Ik vind het zelf in werkelijkheid nog mooier dan op de tekeningen. 

 

Jullie doen verder niet iets met wandelingen of iets dergelijks? 

Nee, nou, we doen wel iets met rondleidingen. Dit is echter beperkt: hooguit twee groepen per 

week. Gewoon omdat we het daar eigenlijk veel te druk voor hebben.  Dit doen we voor een beetje 

naamsbekendheid en omdat we toch wat terug willen doen voor de trouwe consument. 

 

Hebben jullie nog verdere nevenactiviteiten die jullie uitvoeren? 
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Ja, we hebben een eigen winkel. Met stroop, producten, gemaakt van diverse stropen. 

 

 

Hoe kijken jullie aan tegen de overheid in het algemeen? Het rijk, de provincie? Hebben jullie hier veel 

last van of kunnen jullie hier goed mee samenwerken? 

Wij proberen met iedereen zo goed mogelijk door een deur te komen ja.  

 

U vindt niet dat zij bijvoorbeeld te veel wetten opleggen en u daardoor beperken in uw 

bedrijfsvoering? 

Ja, goed, daar kun je toch soms niks aan doen. Wij proberen in ieder geval zo goed mogelijk overal op 

in de spelen. Soms geeft het ook verbeteringen he. Toen ze een paar jaar geleden vanuit de 

gemeente kwamen om het bedrijf beter af te zetten, had ik ook in de hoogste boom kunnen gaan 

klimmen, maar dan had ik niet bereikt wat ik nou heb bereikt. Ik zie die samenwerking als een win-

winsituatie. Dat had ik niet bereikt als ik had gezegd: ik vind het mooi genoeg, ik geef daar geen euro 

aan uit. Ik weet dat meneer Meens van ALFA hier heel anders over denkt. Maar goed, dit is een 

verschil in denkwijze. 

 

Heeft u verder nog ambities? Wilt u nog groeien met het bedrijf? 

Wij vinden het wel ongeveer goed zo. Als je nog maar met twee fabrikanten over bent, dan is de 

markt toch bijna verdeeld. In verhouding tot Frumarco, zijn wij denk ik wel nog steeds marktleider. 

 

Oke, tot zover jullie economische ambities. Hebben jullie nog ambities op het gebied van 

duurzaamheid? 

Ja tuurlijk, we proberen altijd het kringetje rond te blijven maken met onze natuurproducten. Als we 

bijvoorbeeld bio-grondstoffen krijgen, dan gaat bio-afval ook naar bioboeren toe. Wij hebben 

gewone stroop en bio-stroop, met twee van elkaar gescheiden kringlopen. De bio-boeren krijgen dit 

bio-keurmerk als ze aan bepaalde strengere regels voldoen wat betreft bestrijdingsmiddelen, 

hierdoor leveren ze bijvoorbeeld een grotere bijdrage aan bestuiving. Maar goed, bij deze biologische 

tak kan ook veel eerder een oogst mislukken. Juist omdat je niet alles mag gebruiken, wat je normaal 

mag gebruiken. Dat kan ook een risico zijn voor mij. Het ene jaar zijn bijvoorbeeld de biologische 

appels slecht te krijgen en het andere jaar heel goed. We moeten er dus rekening mee houden dat 

we ons niet maar op een jaar toeleggen, maar proberen genoeg te hebben voor twee jaar stroop. Zo 

verwerken we alvast alles tot een halffabrikaat.  

 

Waarom kiezen jullie dan eigenlijk voor deze biologische tak ernaast? 

Omdat daar steeds meer vraag naar kwam, zijn we daarop ingesprongen. De grondstoffen hiervan 

zijn echter al twee keer zo duur, dus de stroop is ook twee keer zo duur, maar de consument is 

bereid hiervoor te betalen.  
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Bijlage III. Interview Cultura Fruit. 
Interview met eigenaar van fruitteeltbedrijf Cultura Fruit in Puth 

 

20-01-2015 

 

Jullie zijn een fruitteeltbedrijf. Welke fruitsoorten hebben jullie? 

Appels, peren, pruimen en een beetje kersen. 

 

Liggen de boomgaarden allemaal hier in de buurt? 

Ja, de boomgaarden liggen allemaal hier om de boerderij. 

 

Want uw ouders zaten eerst in Schinnen? 

In Schinnen ja, daar zitten we van oorsprong. Vanaf ’97 zit ik hier wegens de uitbreiding van de 

autobaan, de buitenring. Eerst alleen om de autobaan te verbreden. Hoewel er nu nog niks is 

gebeurt, moesten we toen toch al weg.  

 

Dus een mogelijk nieuw tracé zou over jullie oude gronden gaan? 

Ja. Toen hebben we het wel nog een paar jaar in gebruik gehad, dat fruit. Op een andere plaats hier 

in Puth hadden we nog een paar hectare fruit. Toen hebben we met een andere kunnen ruilen die 

hier tegen mij aan lag en nou heb ik hier alles bij elkaar liggen. Door middel van vooral veel ruilen en 

ook wel kopen. 

 

Ik heb gelezen dat jullie al milieubewust werken, volgens bepaalde richtlijnen van de GlobalGAP. Wat 

houdt dat precies in? 

Dan wordt je ieder jaar gecontroleerd voor wat je spuit, de bemesting, personeel en ook met 

biologische vrijhandel wat je doet. Je moet alles registreren. Ook dat je de plukkers ieder jaar goede 

aanwijzingen geeft, en zulke dingen allemaal. Maar de hoofdzaak gaat over het spuiten: hoeveel ik  

heb ingekocht, wat ik verbruikt heb per hectare.. 

 

En als u dan binnen een bepaalde norm blijft dan is het goed? 

Ja.  

 

Mag u zichzelf dan ook een biologische boer noemen? 

Nee dat niet. Tja, vroeger had je dat biologische boeren ook mochten spuiten. Maar dat vind ik een 

beetje scheef in dit land. Zij mogen ook dingen die ik niet mag gebruiken. Zij mogen  voor schurft, 

een schimmelziekte, (wij spuiten hier als in het voorjaar de bloesem komt bijna eens per week) en zij 

moeten om de twee of drie dagen spuiten. Dit vind ik zelf voor de omgeving wat moeilijk uit te 

leggen. Hun middelen zijn weliswaar minder sterk, maar ze mogen ook vaker spuiten.  

 

Maar u doet wel dingen met natuurlijke plaagbestrijding?  

Ja. En we gebruiken ook zogenaamde ‘biologische producten’. In de appeltjes in de fruitmand heb je 

wel eens wormpjes zitten. Je ziet het niet meer vaak, maar bijvoorbeeld in een hoogstam kan er wel 

eens een wormpje in de appel zitten. Daar spuiten wij ook voor in de zomer, of ook in het voorjaar. 



 
 

64 
 

Dan kunnen we gewoon spuiten met een ‘biologisch preparaat’ zoals ze dat noemen. Daar zit ook 

geen veiligheidstermijn op. Normaal heb je veiligheidstermijnen op middelen, hier niet. Hier mag je 

bij wijze van spreken een dag voor de pluk spuiten. Het is niet gevaarlijk voor ons. 

Jullie maken ook gebruik van nestplaatsen voor roofvogels? 

Ja, want die vangen veel muizen weg. 

 

Trek je daar niet ook vogels mee aan die juist een bedreiging zijn voor het fruit? 

Ja, dat hebben we ook eens een tijdje gehad. Toen hebben we kraaien gehad, of roeken. 

 

En trek je die dan niet juist aan met die nestplaatsen? 

Nee, want die jagen ze wel weg. 

 

Hoe werkt dit dan precies? 

Hier zitten ook grotere roofvogels. Ik heb wel eens gezien dat die een jong konijntje pakten. 

 

Doen jullie ook iets met akkerranden? 

We hebben wel gemengde hagen. Als beschutting hebben we gemengde hagen staan. 

 

Maar dit is meer als beschutting? 

Ja, maar daar gaan ook allerlei natuurlijke vijanden in zitten, zoals lieveheersbeestjes, oorwormen. Bij 

het steeltje zitten die heel vaak. Die eten heel veel luizen op enzo. 

 

En die komen voor doordat u die haag heeft staan? 

Ja onder andere. Maar ook doordat je niet meer met die brute middelen spuit. Je bent milieubewust 

bezig zodat die diertjes blijven leven. 

 

Waarom doet u dan aan deze natuurlijke plaagbestrijding? Omdat u minder pesticiden wil gebruiken? 

Ja. En voor de windbeschutting ook. Ja, als je aan het spuiten bent, let je toch op de mensen die langs 

lopen. Als iemand langs loopt, laat je de spuit niet aan staan. We spuiten ook vaker met mest of 

kunstmest, dus dat is geen vergif. Calcium spuiten we ook. Voor de pluk eigenlijk, om het fruit 

steviger te krijgen, wat ook in melk zit. Dan doe je gewoon een pak calcium in de tank van 25 kilo en 

dan rij je daarmee rond. 

 

Zijn er hier in de gemeente/regio eigenlijk meer fruitteeltbedrijven? 

Hier zijn er niet zo veel. Hier onder aan de berg ligt Otten. Daar heb ik toen een stuk van kunnen 

overnemen. Die heeft geen opvolger. Die man is ook 70. 

 

Dus u bent hier eigenlijk de enige? 

Hier in de buurt wel ja. Ik kwam pas weer een tegen richting Nuth, Aalbeek, daar zitten er een paar, 

Schimmert. 

 

Maar andere boeren, zijn die daar ook mee bezig, met die natuurlijkere plaagbestrijding? 

Met akkerranden ja. Dit is wel een trend die opkomt. Het verschilt ook of je wel of geen subsidie 

hiervoor krijgt. Anders zeggen ze ook: ik ploeg gewoon tot aan de weg. Maar de meeste mensen 

doen het wel.  Anders kun je ook niet meer leveren. Dat wordt gewoon onafhankelijk gecontroleerd 
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door een instantie: GlobalGAP. Je wordt soms onverwachts gecontroleerd door GlobalGAP, maar 

meestal krijg je wel een aankondiging. Dan heb je alles in orde in de computer, he. Maar ik heb hier 

geen gekke dingen staan, dus iedereen kan hier binnenkomen wat mij betreft. 

 

Maar krijgt u geen subsidie voor de haag die u geplant heeft? 

Voor het onderhoud ervan krijg ik wel subsidie per centimeter van een of ander 

samenwerkingsverband (IVN?), omdat ik hiermee bijdraag aan het landschapsonderhoud. Voor een 

aantal hoogstamboomgaarden die ik heb aangeplant, kreeg ik ook zoveel euro per jaar. Die heb ik 

nog steeds. Ja, die zijn niet zo groot. Het zijn er een stuk of 12. Dat doe ik voor het 

landschapsonderhoud. Maar ook voor het oog: als er mensen komen aanrijden he. Maar dat is 

gewoon iets voor de moes of voor de dieren. Er staan ook bomen bij, die eet niemand meer. 

 

Waarom doet u dat eigenlijk? Voor de subsidie alleen? 

Nee, niet voor de subsidie. Gewoon ook omdat het mooi uitziet. Dat dat mooi is aangekleed voor de 

omgeving. 

 

Het bedrijf verder, de inpassing daarvan, doet u daar verder nog dingen aan. 

Ja, we hebben vorig jaar nog een nieuwe loods gebouwd. Nou moet er wat tegenaan worden 

geplant: erfbeplanting. Dat had ik zelf al aangegeven. Maar als je dat niet zou aangeven, dan zeggen 

ze van je moet dat aanplanten. 

 

Dus u ziet dat niet als nadeel, dat dat van bovenaf wordt opgelegd? 

Nee, ik vind dat zelf ook mooi. En bovendien, ja je ziet hem wel liggen als je de berg opkomt, maar 

van deze kant (oost, vanaf het plateau red.) zie je hem al bijna niet liggen, en als je opkomt ligt er die 

hoogstamboomgaard voor. 

 

Het fruit, aan wie leveren jullie dat? 

Het meeste gaat naar de Veiling in Margraten, veiling Zuid-Limburg. Een deel hier in de winkel: 

huisverkoop. Die is drie dagen open: donderdag, vrijdag en zaterdag. En dan hebben we bij mijn 

ouders ook nog een winkel. Die hebben wel nog de winkel aangehouden. 

 

En leveren jullie ook nog aan de stroopfabriek? 

Ja, af en toe, met de pluk. Maar dat ligt er helemaal aan hoe de prijzen zijn. Soms dan lever ik ook 

gewoon rechtstreeks naar de veiling: kroet. Dat noem ik kroetappels: derdeklas. Dat zijn de appels 

die gevallen zijn, een deukje erin hebben, of een prikje, of iets anders dat er lelijk uitziet. Die gaan 

dan naar de stroopfabriek of worden gebruikt voor appelsap. Maar wordt het meestal gebruikt voor 

de appelsap. Je moet dan kijken wat de prijs is. Als Canisius een paar cent betaalt, en je krijgt op de 

veiling een paar cent meer, dan breng ik ze naar de veiling, want daar hoef ik ze niet te brengen. Ze 

worden hier opgehaald. 

 

Maar het is ook wel eens zo dat Canisius een hogere prijs heeft? 

Nee. Kijk, die weten dat ook. Die krijgen toch genoeg appels.  

 

Dus in de praktijk komt dit niet heel vaak voor? 
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Nee. Heb ik ook wel eens gedaan, dat ik daar een paar karren heen breng. Maar het is net hoe het 

uitkomt. 

 

Ja, ik zit te denken. Dit is wel zonde, want Canisius haalt zo de producten nu van verder, terwijl om de 

hoek zo’n mooi fruitbedrijf als het uwe ligt. 

Jaja, ze krijgen toch genoeg van hier uit de buurt. In Schimmert zitten er heel veel, die veel leveren, in 

hoeveelheden van 20 tot 30 ton, waarmee ze dan aankomen. Maar ze halen het ook van boven uit 

het land of uit het buitenland. Vanuit België komen ze met van die grote opleggers. 

 

Maar ik denk even idealistisch gezien: u bent toch de meest lokale dan. En mijn onderzoek gaat ook 

over lokale kringlopen. Dus het zou het mooist zijn als u het gewoon zou leveren. 

Ja. Soms een beetje. Want ik verkoop hier ook de stroop van hen. Het zijn niet je eigen appels. Maar 

ja, je kunt niet tegen iedereen gaan vertellen ‘de stoop komt van Canisius maar het zijn de appels uit 

België’.  

 

Maar het is dan wel zo? 

Ja soms is het zo ja. Nee, daar hebben ze ook gewoon te weinig aan, van hier uit de buurt. Daar 

krijgen ze het niet mee rond. 

 

Gaat het dan ook wel eens als het van jullie naar Margraten gaat, komt het dan ook wel eens weer bij 

hun terecht? 

Nee, zelden. Die gaan soms naar België, naar sapfabrieken, of naar HAK, zoiets.  

 

Jullie verzorgen ook excursies op jullie terrein, zoals ik las? Dat doen jullie in het kader van 

boerenparktochten van Landschapspark de Graven. 

Dat staat een beetje op een laag pitje moet ik zeggen. Het gaat nu meer particulier. Gewoon voor 

scholen, kinderen. We hebben ook wel eens buurtverenigingen gehad. Dat is best leuk. Dan krijgen 

ze na afloop een flesje appelsap. Vroeger in Schinnen maakte mijn moeder dan nog een appelcake, 

afhankelijk van hoeveel mensen kwamen. Het kunnen er tien zijn, het kunnen er dertig zijn. 

 

Ik las dat jullie dit doen om de mensen te informeren over de huidige en toekomstige rol van 

agrarische bedrijven en hun functie in de natuurlijke omgeving. Waarom is dit belangrijk, denkt u? 

Zodat men weet waar je mee bezig bent. Je merkt dit goed aan plukkers. Al mijn plukkers komen hier 

uit de buurt. Nou valt er wel eens een af door ziekte of ouderdom. Maar er komen altijd wel mensen 

hier in de winkel vragen of ze mogen komen plukken. Dan komen ze het eerste jaar plukken. “Oh, ik 

wist niet dat dat zoveel werk was.” En met snoeien: “Oh, moet dat ook nog allemaal gesnoeid hier?” 

Ja, daar denk je dan niet bij na.  

 

Dus het gaat ook vooral om die bewustwording dan. En ook over de vraag waar het voedsel vandaan 

komt? 

Ja precies. Ze denken vaak boompje planten, appels plukken, klaar. Maar er komt veel meer bij 

kijken. Kijk, nou wordt ook nog alles eruit gesorteerd op de veiling. Voorheen deden we dat wel eens 

zelf, gingen we met mensen op. Kreeg je een machine van hun. Maar dat wordt ook steeds minder, 

dat telers dat zelf doen. Nu doet de veiling dat. Ze bellen daarbij wel op als ze gaan sorteren. Dan kun 

je komen kijken als je wil. Niet dat je dan ’s avonds op de mail ziet van ‘Ik had toch niet zo’n appels 
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geleverd.’ Dat werkt perfect. Maar dat wordt dus steeds minder dat telers dat zelf doen. Vanaf 

augustus plukken we dan die zomerappels, tot en met oktober. Iedere maand gaat vervolgens een 

cel open vanaf december. Iedere maand eigenlijk, tot juli. Hier in de winkel dat zijn altijd 100 procent 

mijn eigen appels. 

 

Maar die cellen die staan in Margraten? 

Ja, ik heb hier twee kleinere celletjes. Die duw ik vol na de pluk. Maar die deur gaat altijd open en 

dicht. Dus daar komt altijd zuurstof bij. In Margraten blijven die dicht. Dus zo nu en dan komen er 

dan weer nieuwe uit Margraten. Dat werkt goed. 

 

Hoelang houden die appels zich dan in zo’n cel? 

Bijna een jaar rond kunnen we ze bewaren. Dat is eigenlijk ook niet goed. Want als met de nieuwe 

oogst, de oude appels er nog zijn, dan lijdt de nieuwe oogst daaronder, qua prijs. Zoals dit jaar, was 

het veel te veel. Ook in combinatie met die boycot van Rusland, waardoor het sowieso veel te veel 

was. 

 

Hebben jullie verder nog contracten of afspraken met andere partijen in de regio? Doen jullie 

bijvoorbeeld iets met water, waterzuivering? 

Ik heb zelf een eigen waterput sinds 2003. Daarmee kan ik alle boompjes bevloeien door middel van 

een druppelleiding. Dat is denk 25 kilometer slang. Voor 12 hectare, de grootte van het bedrijf: een 

half hectare peren en 11,5 appels. In die put zit een pomp. Dan zet ik hem aan.  

 

Is het dan ook zo dat jullie maar een beperkte hoeveelheid uit de grond mogen halen? 

Nee. Ik zat onder de zoveel kuub. Als je boven de zoveel kuub per uur gaat, moest je dat bij de 

provincie aanvragen. Maar dat haal ik niet. Het loopt ook geen dagen. Het loopt eens een dag, of ’s 

nachts. Ik kan er alles mee afspuiten. Daarna gaat het gewoon de grond in. Het komt dus toch weer 

terug uiteindelijk. 

 

Het appelsap, appel-perensap en appel-kersensap wordt trouwens over de grens gemaakt in 

Duitsland. Het wordt geperst, opgeslagen. En als we het nodig hebben, dan bottelen ze het af in 

flessen. En dan hebben we ook kleinere afzetters van het sap. Voornamelijk de horeca: het 

sportcentrum, Reuvers, manege, VVV-Limburg, die verkopen het ook. 

 

Heeft u verder nog ambities met het bedrijf? 

Qua oppervlakte wil ik niet veel groter worden. Misschien wel de winkel wat uitbreiden met een 

boerenyoghurt of appelmoes of iets dergelijks. Daar moet je natuurlijk klein mee beginnen.  

 

En andere ambities? Op het gebied van duurzaamheid, milieu? 

Ja, dat altijd. We proberen altijd het milieu te sparen, en daar zo min mogelijk aan te vernielen. 
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Toevoeging (na officiële opname) 

 

Bescherming korenwolf destijds (door Natuurmonumenten): afschieten door lokale jagers van 

vossen. Vossen helpen mij nou juist met het weghouden van bijvoorbeeld muizen. Met het 

afschieten kwamen ook de muizen weer terug en verschillende vogels die op het fruit afkwamen. Nu 

is dat gelukkig niet meer. 

 

Bestuiving. Een imker uit Puth, laat ik met zijn bijen zorgen voor bestuiving. Bepaalde van mijn 

soorten, moeten specifiek bestoven worden door andere soorten. Daarom zijn deze naast elkaar 

geplaatst. 
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Bijlage IV. Interview Gemeente 
 

Interview met twee ambtenaren op het gebied van ruimte bij de Gemeente Schinnen. 

Schuingedrukt zijn de door mij gestelde vragen. Normaal getypt is de ene ambtenaar, onderstreept is 

de ander.  

 

20-01-2015 

 

Introductie over de door de gemeente opgestelde kansenkaart: 

Dit is de kansenkaart (laat kaart zien) opgesteld door Marc Heussche? Een landschapsarchitect met 

een bureau in Gulpen. Heusche Copier. Die is bezig geweest met de conceptontwikkeling dat hij het 

‘pretlandschap’ noemt vanuit de denkrichting van een landschap dat een bepaalde potentie en een 

bepaalde waarde heeft. Economische waarde: ondernemers kunnen er een brood mee verdienen. En 

dan niet zo zeer doordat ze vruchten van het land halen, maar vooral uit het toeristisch-recreatieve 

oogpunt. Horecaondernemers, toeristische ondernemers die het landschap benutten als 

productiegebied. Net als een pretpark heb je ook het landschap dat mensen trekt. Daarom komt hij 

ook met de term pretlandschap. En hij vindt dat je zo’n landschap kunt exploiteren, maar dan 

moeten mensen die ervan profiteren ook bijdragen aan de instandhouding van dat landschap. Dat is 

een beetje in hoofdzaak het idee. 

 

Ja, het is eigenlijk wat politiek begonnen. We hebben vier grote pijlers in Limburg. Dat is Maastricht, 

wat al toeristisch is. Heerlen, die hebben een  soort thema ‘dienstverlening’ gekregen. Sittard, dat is 

eigenlijk chemie, door DSM en consorten. Dan heb je nog Venlo, Roermond, wat logistiek zijn 

aantrekkingskracht heeft. Toen zeiden wij: Dat lint in Limburg, dat precies tussen die drie steden ligt, 

wat heeft dat nu? Er zijn een aantal gemeentes die daar gebruik van maken. In het heuvelland is dat 

bijvoorbeeld Valkenburg. Wij zien dat als kans, die verder gaat. Wij zien het als kleine vlek die je 

verder zou kunnen ontwikkelen maar dan op het gebied van landschap in relatie met cultuurhistorie. 

Als je gaat kijken naar cultuurhistorie in de omgeving, dan is daar enorm veel over te vinden. Nu zijn 

wij aan het kijken met de kansenkaart hoe we die cultuurhistorie beter kunnen vermarkten, beter 

aanduiden om ook het landschap beter te kunnen benutten. Onze wethouder is kartrekker daarin. 

Een van zijn bekendste uitspraken is: Bij DSM hoeft maar iemand te zeggen: “Daar kan het 

goedkoper”, en die zijn weg. Maar het landschap dat ligt er. Je kunt wel een berg afgraven, maar dan 

houdt het ook op. Nee het landschap dat is er, de cultuurhistorie die is er. Nu is het aan ons om te 

kijken hoe we dat kunnen vermarkten. We zijn daar mee begonnen door middel van de kansenkaart. 

Die is vooral gericht op Schinnen. Er is in beeld gebracht welke ondernemers er zijn en welke kansen 

er liggen op basis van cultuurhistorie. Hoe kunnen we dat nu niet alleen in Schinnen, maar ook over 

die gemeentegrenzen heen, een aantal zaken op het gebied van ‘leisure’ en landschap met elkaar 

verbinden.  

 

En hierbij gaat het dan dus vooral om erfgoed (cultuurhistorie) en toerisme? Dat zijn wel de pijlers 

waar jullie de rest aan willen binden? 

Ja, en natuur natuurlijk. Natuur en landschap. De kernwaarden van het gebied. 
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Maar deze natuur proberen jullie dan vooral te vermarkten door middel van cultuurhistorie en 

toerisme. 

Ja, door hetzij de eenmalige organisatie van een festival of iets dergelijks. Het is dit jaar bijvoorbeeld 

de bedoeling dat er een bokkenrijdersfestival georganiseerd wordt, waar aandacht geschonken 

wordt aan het verleden rondom de bokkenrijders. Maar daarnaast is er bijvoorbeeld ook een 

bokkenrijders arrangement, dat er al is. Dat groepen hier een arrangement kunnen boeken, waarbij 

dan een thematische wandeling plaatsvindt, een speurtocht of iets dergelijks, gekoppeld aan een 

diner... Met andere woorden: die thema’s worden dus ofwel langdurig opgepakt door er bijvoorbeeld 

een arrangement aan te koppelen, maar het kan ook zijn dat er een kortstondig de aandacht op 

gevestigd wordt via een evenement. De bedoeling is om dat soort dingen zich te laten herhalen, en 

om dus gebruik te maken van zowel het landschap, als ook voor de cultuurhistorie die aanwezig is en 

ook zijn sporen heeft achtergelaten in het landschap. 

 

En in hoeverre is dit concept dan al geïmplementeerd bij verschillende ondernemers in het gebied? 

Ja, we zijn er nu eigenlijk pas mee begonnen. Het bokkenrijdersarrangement, zoals ik zei, dat is er wel 

al. Maar dat was vooruitlopend op deze kansenkaart, dat is spontaan ontstaan. Het is de bedoeling 

dat wij dit nu als gemeente samen met een paar actieve ondernemers en de provincie 

aanzwengelen, het vuurtje aanmaken. Maar het is de bedoeling dat het brandende gehouden wordt 

door de ondernemers zelf. Het initiatief zal van onderop moeten komen, waardoor je een 

vliegwieleffect krijgt en meerdere zaken spontaan ontstaan en dat er ook een link gelegd wordt 

tussen het onderhoud van het landschap, van de paden, en aanleg van ontbrekende 

landschapelementen.  

 

Maar de ondernemers waar jullie wel al contact mee hebben gehad, die zijn enthousiast? 

Ja, we hebben toevallig afgelopen vrijdag een overleg gehad met een drietal actieve ondernemers, 

De Biesenhof, Kasteel Terborgh, en De Bokkenrijder, bij Sweikhuizen. Die zien daar zeker heil in. Zij 

zouden met name graag zien dat het gebied een soort domein wordt met een herkenbare naam. Net 

zoals dat je in het buitenland vaak ziet. Dat een bepaalde streek zich profileert als een eenheid, waar 

je ook borden langs de snelweg ziet met een paar pictogrammen en een verwijzing, zodat je de 

indruk krijgt: ‘Deze steek is de moeite waard om te bezoeken’.  

 

En dat hebben jullie ook voor ogen met de gemeente Schinnen als gebied. 

Nou, dat hoeft niet beperkt te blijven tot de gemeentegrenzen van de Gemeente Schinnen, maar ook 

richting Onderbanken, Sittard-Geleen, misschien een stukje Beek en Nuth erbij, dat zien we meer als 

een eenheid waar het naartoe groeit. 

 

Hoe zou die eenheid zich dan onderscheiden? Door die cultuurhistorie in combinatie met het 

landschap vooral dan? 

 

Ja. De cultuurhistorie die we delen, de gezamenlijke geschiedenis, het landschap dat een redelijke 

eenheid vormt. Ja, op basis van cultuurhistorie zijn er een aantal punten ingetekend. Als je hier kijkt 

bijvoorbeeld (wijst kaart aan), dit zijn de cultuurhistorische waardes die terug te vinden zijn in het 

gebied. Die beperken zich natuurlijk ook niet tot de gemeentegrenzen van Schinnen. We hebben 

bijvoorbeeld gekeken naar het thema met de Duitse Ridderorde, daar zie je dat in Beek bepaalde 

plaatsen daarmee gelinkt kunnen worden. We zijn dus ook aan het kijken dat we dit niet alleen voor 



 
 

71 
 

de gemeente Schinnen optuigen, maar juist ook de mensen in de regio een arrangement kunnen 

aanbieden, waarbinnen van alles te zien en te beleven is. We hebben ook niet voor ogen om een 

tweede Valkenburg te worden, daar leent de Gemeente Schinnen zich denk ik ook niet voor, maar 

wel voor bijvoorbeeld de dagtoerist die een dag naar Maastricht gaat. Mensen gaan bijvoorbeeld een 

zaterdag naar Maastricht en denken van wat gaan we die tweede dag nou doen. Dan zouden ze op 

zondag kunnen denken van ‘We gaan in plaats van het stedelijke eens door het landschap gaan 

wandelen of fietsen of hoe dan ook, op basis van de cultuurhistorie die er ook te beleven is. 

 

 

In hoeverre kunnen jullie je dan onderscheiden van het zuidelijke Heuvelland, dat ook die landelijke 

waarden heel sterk heeft? 

Omdat het denk ik op basis van andere thema’s is. Het is ook niet zo dat wij zeggen: ‘Mensen, jullie 

moeten allemaal hierheen komen’, maar naast dat er Maastricht is, naast dat er Valkenburg is, kun je 

ook Schinnen bezoeken voor bijvoorbeeld de rust, de onthaasting. Dat is hier een thema. Je kunt hier 

rustig van de omgeving genieten. Dat zijn speerpunten waar Schinnen zich op richt. Ja, plus dat wij 

ook nog wel markt hebben voor nog wat meer. Want je ziet nu dat bijvoorbeeld op mooie dagen het 

Heuvelland echt overvol is. Het is denk ik niet verkeerd als elders ook de potentie benut wordt om de 

druk wat van de ketel te halen. En daarbij is het ook zo dat wij niet zeggen van ‘Wij willen dat er dit, 

dit en dit gaat komen. Nee, wij schetsen voornamelijk een beetje de mogelijkheden die er zijn op 

basis van de cultuurhistorie die er is. En nu is het dadelijk aan de ondernemers (natuurlijk faciliteren 

wij daarbij) om te kijken hoe we dat nu aan elkaar kunnen verbinden, hoe dat elkaar kan versterken. 

Hoe kunnen we bijvoorbeeld een Bed&Breakfast verbinden aan andere ondernemers, zodat iedereen 

zich kan versterken. 

 

Hoe doen jullie dat dan, dat verbinden? 

De verbindende factor is dan eigenlijk weer die cultuurhistorie. Op basis daarvan ga je 

arrangementen bedenken. Je bekijkt in welk gebied welke ondernemers zitten. Ik moet zeggen dat 

de ondernemers die we tot nu toe hebben, daar ook wel mee bezig zijn, die zien dat ook wel. Op een 

gegeven moment kun je ook als ondernemer alleen niet meer verder groeien, daar heb je de tijd en 

het geld niet voor (om landelijke campagnes of iets dergelijks op te starten), maar als je dat in een 

gezamenlijke groep doet, op basis van een bepaald thema, of bepaalde thema’s, dan zou dat 

misschien wel kunnen. Dat is de gedachte hoe dat zou moeten gaan uitzien. 

 

Dus jullie verbinden door middel van die thema’s verschillende ondernemers. Maar nou even 

concreet. Neem nou een kasteel Terborgh. Wat kan die nou met deze kansenkaart? 

Kasteel Terborgh heeft een nauwe relatie met de geschiedenis van de bokkenrijders, dat zie je op 

meerdere plekken in de gemeente terugkomen. Ze doen bijvoorbeeld ook mee aan het 

bokkenrijdersfestival en ook aan het bokkenrijdersarrangement. Samen met andere ondernemers 

pakken die dat op en hebben ze al een arrangement gemaakt op dat gebied. Maar er zijn ook andere 

zaken waar Terborgh ook een relatie mee heeft. Dus met name met andere ondernemers dingen 

organiseren, en ook zowel eenmalige als blijvende activiteiten. Het zou ook goed zijn als er om de 

zoveel tijd, een vaste dag in de maand bijvoorbeeld iets georganiseerd wordt zodat men weet dat 

men erheen moet, want dan is er altijd wel wat te beleven in dat domein. Waar ook aan gedacht 

wordt is het oprichten van een coöperatie. Ja, er zit een horeca-exploitant in kasteel Terborgh. Je kan 

bijvoorbeeld denken aan speciaal afgestemde menu’s, met bepaald eten uit die tijd, of bier, in ieder 
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geval wat meer in dat thema. Dat is wat het Kasteel in dit geval met dit bokkenrijdersarrangement 

doet. En daarbij zou je ook kunnen denken, in het kader van de Duitse Ridderorde, dat er ruimtes 

worden ingericht waar relicten uit die tijd bezocht kunnen worden, ook weer gekoppeld aan slapen 

in die stijl bijvoorbeeld. Dat zijn dingen waar we nu aan denken. 

 

Maar ik kan me voorstellen dat ook veel vanuit de ondernemers zelf al kan komen op dit gebied. 

Waar hebben ze jullie precies nog voor nodig? 

Wij geven aan, bijvoorbeeld op basis van de Duitse Ridderorde, zoeken we een aantal partijen bij 

elkaar. Dat kan heel simpel zijn. Bijvoorbeeld in Sweikhuizen, daar is de IJspoort, waar je een ijsje 

kunt halen. Heel simpel gedacht, kun je hier bijvoorbeeld een ijsje halen in een bepaald thema, met 

een speciaal koekje. Dit kan dus in de vorm van grotere dingen, ruimte inrichten waar je de 

cultuurhistorie kunt beleven tot een thematisch ijsje. We moeten kijken waar de kracht van een 

bepaalde ondernemer ligt, en wat die daaraan bij kan en wil dragen. 

 

Ook wordt er gedacht richting een soort coöperatie, waar dit in ondergebracht zou kunnen worden, 

dus ondernemers die gezamenlijk dingen doen, maar waar je bijvoorbeeld ook mensen die moeilijk 

aan het werk komen, of begeleiding hebben bij het werk, die nu naar een sociale werkplaats gaan, 

dat die daar ook aan gekoppeld worden, aan bijvoorbeeld het onderhoud van het landschap. Op 

moment dat er een evenement plaatsvindt, dat dan ook gezorgd wordt dat alles picco bello in orde 

is. Zo wordt de lijn ook heel kort gehouden tussen de ondernemers die in het landschap hun geld 

verdienen en het onderhoud van het landschap. Dat daar niet heel veel schijven tussen zitten maar 

dat vraag en aanbod ook heel goed op elkaar aansluiten. Dat de ondernemers die profijt hebben van 

dat landschap, ook investeren in dat landschap. 

 

Die coöperatie die wordt nu opgezet? 

Dat is een idee van de wethouder tot nu toe. Ja, er wordt in ieder geval onderzocht hoe dat uit zou 

kunnen zien en hoe dat opgericht zou kunnen worden. Het idee is om een coöperatie leefbaarheid 

op te starten. Daaronder willen we een aantal pijlers onderbrengen. Eén daarvan is de kansenkaart 

bijvoorbeeld. Een andere is: ‘Nu worden heel veel mensen die een afstand hebben tot de 

arbeidsmarkt ondergebracht bij Vixia, maar het kan heel goed zijn dat mensen van Schinnen, dat die 

in Sittard aan het werk zijn. Daar willen we vanaf. We willen de mensen van Schinnen ook in 

Schinnen laten werken. Dit kan bijvoorbeeld in het groen zijn. Nu zeggen we op basis van bestekken 

van ‘in week 24 dan moet gesnoeid worden’, dat gebeurt nu ook, terwijl in week 23 bijvoorbeeld een 

evenement plaatsvindt. Heel veel mensen hebben dan geen profijt meer van het snoeien. Nu willen 

we dan de evenementen beter afstemmen op het onderhoud. Het is inderdaad de bedoeling dat de 

mensen die hiervan profiteren, dat die ook een bijdrage hier aan leveren. De recreatieve 

infrastructuur ligt er grotendeels al. Daar is de afgelopen jaren heel veel in geïnvesteerd. Dat is 

eigenlijk best wel goed op orde. Nu is het zaak dat alles netjes onderhouden wordt, op basis van de 

kansen die er gaan komen, die initiatieven van de ondernemers. 

 

Dus op die manier brengen jullie de actoren bij elkaar. Dat is eigenlijk jullie taak? 

Ja, voornamelijk dat werkbedrijf, waar we mee bezig zijn, dat is wel echt een taak van de gemeente. 

Nu is het zaak om dat goed met elkaar te verbinden. 
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En vinden de ondernemers dat allemaal prettig, de samenwerking met jullie, en jullie met hun? Of 

ervaren jullie ook negatieve dingen? 

Tot nu toe nog niet. Daarbij moet wel gezegd worden dat we de afgelopen tijd voornamelijk bezig 

zijn geweest met ‘wat willen we precies, hoe moet dat uitzien’, dus het theoretische gedeelte. We 

hebben nu toevallig twee bijeenkomsten gehad met drie ondernemers, al genoemd, die in eerste 

instantie al van nature verder denken dan hun eigen bedrijf. Dat moeten een beetje de ‘kartrekkers’ 

in het gebied worden, die andere meenemen. Die snappen ook de manier van denken. Doordat als je 

samenwerkt, dat dat niet meteen als concurrentie gezien hoeft te worden, maar dat dat elkaar juist 

kan versterken.  

 

Het gaat hierbij om De Biesenhof, Kasteel Terborgh en De Bokkenrijder? 

Ja, dat heeft ook met het volgende te maken. We hebben gezegd van ‘we volgen twee sporen’. Het 

hoofdspoor dat is het theoretische gedeelte. Hier doen we een analyse van landschap, de 

cultuurhistorie, en nog een heleboel punten. Maar tegelijkertijd willen we nu ook beginnen met een 

pilot, een clusterspoor, waarbij we voor Sweikhuizen en omgeving gekozen hebben. Hiermee gaan 

we laten zien dat het idee een kans van slagen heeft, ook in de richting van de provincie. Als we dan 

kijken hoe die structuur eruit ziet: Het domein dat is Schinnen met omringende gemeenten. Dus 

Sittard-Geleen, Beek, Nuth, eigenlijk alles wat om Schinnen heen ligt.  Dat noemen we een domein. 

Sweikhuizen en omgeving wordt een cluster daarbinnen, wat we later verder uit kunnen breiden. 

Dan komen er nog ondernemers bij. Hierbij zullen wij steeds minder gaan betekenen, geldelijk ook 

gezien. Het zal dadelijk steeds meer van de ondernemers zelf afhangen. Wij faciliteren dan. We 

hebben nog een man, Frits Schoonbroodt, die vanuit de cultuurhistorie enorm veel weet over het 

hele gebied. Die kan faciliteren in waar we de zaken met elkaar kunnen verbinden. 

 

Ja, die verbindingen, dat zijn de pijlen op deze kaart denk ik? (wijst clusterkaart aan) Wat stellen die 

precies voor dan? 

Dit is het gebied waar we de eerste cluster willen opstarten, waar we kijken welke ondernemers erin 

vallen, welke andere belangrijke partijen we daarin moeten meenemen. Binnen die driehoek zijn we 

nu bezig welk arrangement we kunnen gaan aanbieden op basis van cultuurhistorie. De punten van 

die driehoek die worden gevormd door Terborgh, de Biesenhof en Plinthos. 

 

En die worden dan met elkaar verbonden door zo’n bokkenrijdersroute? 

Bijvoorbeeld. Dat is dan een voorbeeld dat zelf  ontstaan is door een aantal  grote partijen. Nu is het 

ook zaak om juist ook die andere partijen met elkaar te verbinden. Hier (laat nieuwe kaart zien) is de 

kansenkaart ook in een breder perspectief geplaatst: in zijn context binnen Limburg, maar ook tussen 

België, Duitsland, wat er op basis van cultuurhistorie te doen is. Dit is dan wel echt op hoofdlijnen om 

het duidelijk te houden. Maar natuurlijk heb je nog overal kleine lijntjes die je erbij zou kunnen 

zetten. Daarbij ook de gedachte dat het bijna een onuitputtelijke bron is van kansen die je zou 

kunnen benutten bij een gebied. 

 

In deze kaart zien jullie jezelf een beetje als centrale spil? 

Omdat we van ons uit gekeken hebben. Maar die kun je net zo goed ergens anders leggen natuurlijk. 

Het is niet zo dat we denken dat Schinnen het middelpunt van de wereld is. 
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Over deze grotere schaal gesproken. Hoe kijken jullie aan tegen bijvoorbeeld de provincie? Hoe is 

jullie samenwerking daarmee als je kijkt naar natuur- en landschapsbeleid? 

Ja die vinden het een heel interessante pilot in relatie tot het Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg, 

dat pas is vastgesteld. Daar moeten nog een aantal uitwerkingen van plaatsvinden, van dat POL. Eén 

van die uitwerkingen is de POLuitwerking nationaal landschap Zuid-Limburg. Daar is ook verdere 

landschapsontwikkeling en landschapsbeheer een belangrijk item. Zij zien dit als interessante pilot 

om te kijken hoe je vanuit deze insteek daarin iets kan betekenen. We doen dit ook in nauw overleg 

met de provincie. Aanstaande vrijdag is er ook overleg met de gedeputeerde hierover en zal er ook 

van onze zijde het verzoek worden gedaan om er financieel in te participeren om een steuntje in de 

rug te krijgen om concreet wat projecten op te zetten. 

 

Over die financiering. Een deel wordt dan mogelijk gefinancierd door de provincie, een deel door jullie 

zelf en weer een ander deel door de ondernemers? Of hoe moet ik dit zien? 

Ja, uiteindelijk zal het zelf gedragen moeten worden. In eerste instantie willen we als gemeente en 

als provincie een financiële prikkel geven om die start voor elkaar te krijgen. En van daaruit moet dat 

eigenlijk voor de gemeente en provincie steeds teruglopen en de ondernemers, omdat ze er zelf ook 

financieel baat bij hebben, worden uitgedaagd steeds meer te investeren. M.a.w. om geld dat uit 

winst voortgekomen is, om daar weer nieuwe projecten van te starten. Naderhand zullen wij niet 

financieel meer bijdragen, maar in fte’s. Met de provincie moet het stroken met het beleid dat zij 

voor ogen hebben. En vanuit de gemeente Schinnen ook de facilitering om steeds verder uit te 

breiden met die arrangementen.  

 

Want de provincie heeft het in haar nieuwe beleid ook over goudgroene, zilvergroene en bronsgroene 

natuur. Bij de goudgroene natuur gaat het dan om natuurbeheer door klassieke natuurbeherende 

organistaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap. Juist voor die andere 

twee zien ze ook meer mogelijkheden voor financiering van onderop door ondernemers. Daar zie ik dit 

verhaal wel heel erg in terug. Dus ik kan me voorstellen dat dit jullie verhaal daar een goede invulling 

in zou geven. 

Met die begrippen zijn wij eigenlijk niet bekend. Maar goed, dat is ook iets dat in het nieuwe POL 

terugkomt. Dus indirect sluit dat daar wel op aan.  

 

Nou ben ik zelf ook bij de ALFA Brouwerij langs geweest. Betrekken jullie zo’n bedrijf ook nog hierin? 

Ja, dat is wel de bedoeling. Om ook meer productiegerichte bedrijven zoals Canisius en ALFA ook 

erbij te betrekken. Zo’n domein kan namelijk ook een belangrijke rol spelen bij het promoten van 

streekproducten. Dat je je als domein niet alleen profileert met landschap en horecavoorzieningen 

daarin, en cultuurhistorische activiteiten, maar ook met producten die specifiek binnen dat domein 

worden verbouwd en gefabriceerd. Dat is ook iets dat je elders wel ziet. In Italië heb je ook streken 

die zich specifiek profileren met bepaalde streekproducten. Dat kan hier dus ook een rol in spelen. 

Dat is in ieder geval wel de bedoeling.  

 

Zij hebben ook een eigen waterzuivering: de riet- en biezenvelden om de brouwerij heen. Dat is ook 

een voorbeeld van natuurontwikkeling en waterzuivering. Zien jullie dit ook als mogelijkheid om op 

grotere schaal toe te passen of daar nog andere dingen aan te koppelen? 

Specifiek de waterzuivering, dat weet ik verder niet. Ik weet wel dat de brouwerij als enige in 

Nederland echt bronwater gebruikt uit eigen gecertificeerde bron. Maar over waterzuivering dat is 
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mij verder niet bekend. Maar dat zijn op zich wel typische zaken die ook hierin meegenomen kunnen 

worden. We willen het vooral niet beperken. Als er initiatieven komen die daarbinnen passen, 

bijvoorbeeld ook het opwekken van duurzame energie, dan is dat iets wat zeker binnen die 

domeingedachte, binnen dat coöperatieve gebeuren past. 

 

Gebeurt dat al, het opwekken van duurzame energie? 

Nee, niet specifiek nu in dit kader. 

En bijvoorbeeld het denken in lokale kringlopen van grondstoffen, zou dat hier ook nog aan gekoppeld 

kunnen worden? Als afvalproduct van de mout heeft ALFA bijvoorbeeld bostel. Vroeger hadden ze 

contracten met boeren in de regio zodat zij dat weer konden gebruiken voor bemesting. Ze zeggen 

dat door ingewikkelde wet- en regelgeving is moeten verdwijnen. Dat het nu gewoon naar de rest van 

Nederland gaat. 

Ja, het zou inderdaad goed zijn om dat soort dingen weer terug te brengen. Om de kringlopen weer 

te verkleinen en daardoor transportbewegingen te verminderen. Door bijvoorbeeld groenafval te 

composteren en de compost ook weer binnen eigen streek te gebruiken.  

 

Maar dat hebben jullie dan wel als een soort van doel als gemeente ook? 

In dit kader niet specifiek. Maar dat is wel iets wat er goed bij zou aansluiten. We hebben wel een 

notitie duurzaamheid met een uitwerking daarvan. Daar staan dit soort dingen wel in ja. Binnen dit 

kader zou het ook echt iets zijn wat vanuit de ondernemers zou kunnen ontstaan. ALFA zou daar 

bijvoorbeeld ook zelf aan kunnen denken als ze straks met elkaar om tafel zitten. Daarbij is ALFA in 

ieder geval wel al gekend in het hele verhaal en ze hebben in elk geval heel positief gereageerd. 

Alleen we zijn op dit moment nog niet zo ver dat we die hele club bij elkaar hebben gezet omdat we 

even aan het kijken zijn hoe we dit het beste aan kunnen pakken.  

 

Is dit ook het geval bij de stroopfabriek? Zagen die ook al kansen? 

Die is wel ook al genoemd. Ik weet het even niet honderd procent zeker. Die weet er wel al iets van 

af, maar niet precies hoe of wat. Het is in ieder geval zeker een bedrijf dat we meenemen. Eigenlijk 

elke ondernemer die voor zichzelf kansen ziet in de strekking van het hele verhaal, die kan worden 

meegenomen. Alleen hebben we ons nu ook even beperkt tot de cluster Sweikhuizen. Omdat de 

stroopfabriek daar nu ook even niet in valt, hebben we die nu nog niet meegenomen. Maar er liggen 

straks zoveel bedrijven in andere clusters, dat die vast en zeker benaderd gaan worden. Het kasteel 

in Doenrade hebben we bijvoorbeeld ook nog. Zo zijn er nog een aantal plaatsen, die je sowieso als 

historisch kan beschouwen, die je sowieso zou moeten meenemen. En alle andere vormen van 

ondernemers die kunnen daar een plaats in krijgen. 

 

Kan er ook een interactie plaatsvinden van dit verhaal met natuurorganisaties die er al zijn? Ik kan me 

namelijk voorstellen dat die er ook blij mee zijn. Zij moeten natuurlijk hun natuurgebieden 

onderhouden. Die zijn natuurlijk ook blij met zo’n toeristisch-recreatieve impuls. Die zullen ook wel 

belang hebben bij zo’n kansenkaart. 

Ja Natuurmonumenten heeft hier veel in eigendom. Maar daar hebben we nog niet heel concreet 

mee gesproken. Ik weet niet of de wethouder dat wel heeft gedaan. Het is wel een partij die we op 

hebben staan om hier op korte termijn bij te betrekken. Verder zou het waterschap hier ook nog een 

participant kunnen zijn. We zijn nu sowieso bezig met het project ‘Corio-Glana’, om de hele loop van 

de Geleenbeek van Heerlen tot Sittard te renatureren, uit zijn betonnen bedding te halen. Op 
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sommige plaatsen is dit al gebeurt, andere plaatsen moeten nog gebeuren. Onder andere zijn we nu 

in dit gebied daar concreet mee bezig. Ook het waterschap is dus een interessante speler in het veld. 

 

Ik las ook nog dat jullie bezig zijn met de aanplant van hoogstamboomgaarden door de gemeente 

heen. 

Ja, op zich, in het kader van LKM, Limburgs kwaliteitsmenu. Dat betekent dat als er gebouwd wordt, 

waar het volgens bestemmingsplan niet kan, dan zijn er mogelijkheden om dit toch te doen, maar 

dan moet er een tegenprestatie worden geleverd. Groen voor rood. Dat wordt dan in de LKM-pot 

gestopt. Daar worden projecten van gerealiseerd. Dat kan het herstellen van een graft zijn, de aanleg 

van nieuwe natuur, of de aanleg van hoogstamboomgaarden. Zowel voor natuur als voor 

landschapsontwikkeling. Hoogstamboomgaarden dat zijn typische facetten die thuishoren in deze 

omgeving, in dit landschap. Daar waar kansen zijn om dit landschap te herstellen, dan zal dit ook met 

de aanplant van hoogstamboomgaarden gepaard gaan. Daar heb je dan ook weer de link met 

streekproducten, zoals de Canisius stroopfabriek. Die gebruiken met name weer fruit uit die 

hoogstamboomgaarden: onder andere valfruit voor stroop. 

 

Ja, wordt die link echt zo direct gelegd? 

Nee, die is er niet direct. Naar mijn weten niet. Die kansen liggen er al wel natuurlijk. Vaak vindt de 

beheerder van zo’n boomgaard toch zijn weg wel naar de stroopfabriek.  

 

En agrariërs bijvoorbeeld, kunnen die ook nog een plek krijgen in dit verhaal? 

Ja, zeker als het gaat om streekproducten. Dan denk ik met name aan fruittelers. Maar ook aan 

grondstofleveranciers voor bijvoorbeeld de ALFA brouwerij, maar ook bijvoorbeeld voor het 

onderhoud van landschap. Het grootste deel van het landschap is toch in eigendom bij agrariërs. Die 

onderhouden daarmee feitelijk ook het grootste deel van het landschap. Ik wil niet zeggen dat dit 

altijd gebeurt op een manier zoals men dat graag wil zien. Vaak zijn dat toch tegenstrijdige belangen.  

Dat bepaalde landschappelijk waardevolle elementen, puur landbouwkundig in de weg staan. Zo zie 

je dat in het verleden ook veel graften zijn opgeruimd. Bovendien bieden  bosjes en uitgestrektere 

bossen bescherming voor wild die de akkers leeg kunnen vreten, om het zo maar even uit te drukken. 

Er zitten dus wel tegenstijdige belangen in, maar feit blijft natuurlijk dat de agrariër toch een groot 

deel van het landschap wil onderhouden. 

 

En doen jullie hier actief iets mee, om die tegenstrijdige belangen toch met elkaar te verbinden? 

Naar mijn weten gebeurt dat nu niet, maar dat is wel iets wat hierin ook meegenomen zou kunnen 

worden. Dat je daar waar het verleden beheerscontracten met agrariërs afgesloten werden, om het 

landschap te onderhouden, dat je dat nu ook in zo’n domeinverbanden gaat aanpakken. 

 

Dat het bijvoorbeeld ook recreatief aantrekkelijk is voor toeristen om daar op af te komen op zo’n 

landschappelijke elementen?  

Ja, sowieso dat het landschap goed onderhouden wordt doordat het aantrekkelijk blijft voor 

toeristen. Maar anderzijds ook: als je agrariërs hebt die een boerderijcamping hebben, of met een 

bed & breakfast erbij als nevenactiviteit, als bijverdienste. Dan kunnen ze meteen ook weer hun 

revenuen ervan plukken.  
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Zijn er in de gemeente ook bijvoorbeeld klankbordgroepen die zich verenigen om iets te bereiken in 

deze trant verder nog of zich erg tegen ontwikkelingen verzetten? 

Wel in het kader van de dorpen, hebben jullie wel klankbordgroepen he? Ja, inderdaad, maar niet 

specifiek op het landelijke gebied. We hebben er,  maar dat gaat echt meer over de leefbaarheid in 

de kernen zelf, over de dorpse zaken, over verenigingen, gemeenschapshuizen, over ouderen, 

jongeren, gaat dat dan over. 

 

Ja het is nog allemaal redelijk pril. Echt nog in ontwikkeling. Op zich denk ik wel dat het echt wel 

aansluit waar jij mee bezig bent. Vanuit die vorm ook, van onderop, ook voor de financiering van het 

onderhoud en de ontwikkeling van het landschap. Maar het is ook niet een heldere lijn van ‘die kant 

moet het op’, het is ook het afgelopen jaar een beetje pionieren geweest. En onderling afstemmen 

wat nu bedoeld wordt. Eigenlijk is het ook een initiatief van de wethouder geweest. Toen die het 

levenslicht zag, zagen wij het ook pas voor de eerste keer, of zelfs nog iets later. Wat dat betreft 

zaten we ambtelijk al meteen op achterstand. Het is een beetje aftasten van welke kant het nu op 

moet. Hoe je de kansen die er zijn het beste kunt benutten en je voordeel eruit kunt halen. Wie ga je 

erbij betrekken? Hoe vlieg je dat aan? Daarom hebben we ook een procesontwerp geschetst. Hier is 

het nog wat uitvoeriger beschreven (laat document zien). Daar blijkt ook al uit dat het allemaal wat 

onderzoeken en aftasten is nog. 

 

Maar uiteindelijk hopen jullie vast dat er een systeemomslag plaats kan vinden waarna ondernemers 

zelf deze gedachte hebben. Dat het vanuit hun zelf komt. Dat is eigenlijk het doel? 

Dat we erg als gemeente inderdaad ook minder actief bij betrokken zijn. Wellicht nog hier en daar 

ondersteunen, bijvoorbeeld door de inzet van werknemers waar we nu Vixia voor betalen. Dat we 

die inzetten voor hand en spandiensten binnen zo’n domein. Of, waar bijvoorbeeld ook over 

gesproken is, is om binnen zo’n coöperatie bijvoorbeeld zorgaanbieders onder te brengen. Je ziet nu 

dat de gemeente sinds 1 januari verantwoordelijk is voor veel meer op het gebied van zorg. Er zijn 

een aantal grote zorgaanbieders waar wij onze zorg inkopen. Dat zou je ook kleinschaliger kunnen 

doen. Je zou ook ZZP’ers die dat doen een kans kunnen geven. Mogelijk dat die ook nog binnen zo’n 

coöperatieve gedachte iets zouden kunnen. Dan ben je er ook vanuit die optiek als gemeente bij 

betrokken, zowel organisatorisch als financieel. En ook nog met de kant van subsidies bijvoorbeeld. 

En dan bedoel ik niet de provinciale subsidies, of subsidie van de gemeente naar de ondernemers, 

maar meer bijvoorbeeld verenigingen of burgergroepen e.d. , die ondersteuning bieden. Of dat nu 

met een evenement is of met onderhoud of dat bijvoorbeeld een buurtvereniging een keer 

gezamenlijk een bepaald gebied schoonmaakt. Daarvoor  zijn we op dit moment bezig met 

subsidiebeleid, om te kijken hoe we dat nog een plaats kunnen geven en hoe we dan die partijen een 

financiële prikkel kunnen geven. Of we nu zelf professionele hulp inschakelen om iets op te ruimen of 

ergens aan bij te dragen, of dat we dat met verenigingen samen kunnen oppakken... Maar dat staat 

nog wel echt in de kinderschoenen. Daar is een keer over gesproken, maar het hoe of wat is op dit 

moment ook nog niet duidelijk. We moeten eerst natuurlijk ook even een pilot doorlopen om te 

kijken hoe dat allemaal in z’n werk gaat en waar je de verbindingen met bijvoorbeeld zorg ook kunt 

leggen. Een voorbeeld wat we wel al heel lang zien, is bijvoorbeeld dat verenigingen oud papier 

ophalen. Dat soort initiatieven zijn al heel gebruikelijk. Of bijvoorbeeld een schutterij die voor een 

middag hun schietwei en buks beschikbaar stellen voor een bedrijfsuitje of iets dergelijks. Dat zie je 

ook wel vaker. Zo zouden er meer mogelijkheden kunnen ontstaan als verenigingen zich meer en 

meer zelf bedrukken en minder afhankelijk zijn van subsidie-injecties van de gemeente. En een 
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voorbeeld in Sweijkhuijsen van een buurtvereniging die daar een keer per jaar het nabijgelegen bos 

schoonmaakt, zwerfvuil ophalen. Puur omdat ze het gezellig vinden om met zijn allen wat te doen. 

Aansluitend hebben ze dan een barbecue. Nou, in plaats van dat we nu een partij inhuren om dat 

schoon te maken, kun je dat hen laten doen door middel van een kleine geldelijke prikkel zodat ze 

bijvoorbeeld een barbecue kunnen houden. Zo blijft het geld gewoon binnen de gemeente. Ik hoorde 

laatst van een initiatief, waarbij je als je een kinderfeestje organiseerde hier bij de kinderboerderij, 

kon je blijkbaar een arrangement regelen waarbij je knijpers kreeg om vuil op te halen. Daar was dan 

ook nog van alles omheen. Maar kinderen die vonden dat geweldig. Die gingen als een gek overal dat 

vuil ophalen, een beetje met een wedstrijdelement ook erin. Zo hou je het gebied schoon, plus dat je 

er ook financieel nog wat aan over houdt. Dat vond ik wel een heel grappig idee. 

 

Hoe zien jullie Schinnen over dertig jaar? 

Dat is een moeilijke vraag (lacht...) Misschien moet je hier de bandopname even stilzetten (lacht...). 

Tja, of Schinnen over dertig jaar nog als zelfstandige gemeente bestaat, dat is natuurlijk de vraag. 

Maar goed, het gebied Schinnen, de regio dan. Waar het nu op begint te lijken zou je over dertig jaar 

hier een domein kunnen hebben, waar heel veel binnen domeinen geregeld wordt. Korte lijnen, niet 

via grotere landelijke organisaties, maar meer kleinschalig, dichtbij de bron, consumenten-

producenten heel dicht verweven. Plus je als eenheid naar buiten profileren om gasten van buiten 

ook een aangenaam verblijf te bieden en daar ook aan te verdienen. De wethouder die gaat 

bijvoorbeeld heel vaak naar Tirol op vakantie. Hij zegt: ‘Als je daar in het kleinste dorpje bent, en je 

gaat daar een VVV-kantoortje binnen, dan vragen ze eigenlijk meteen al ‘Wat wilt u doen?’. Daar 

hebben ze allerlei arrangementen, uiteenlopend van klimmen tot wandelen tot zwemmen in een 

zwembad. Maar die versterken elkaar ook, die pakken dat samen op. Als er één partij is die niet in 

hun behoefte kan voldoen dan sturen ze vanzelf al van ‘ah dan moet je bij die persoon of bij die 

onderneming zijn’. Daar kan dat wel. Die zien dat dan niet als een bedreiging, maar die pakken dat 

samen op. Dat is ook een soort referentie hoe Schinnen er straks uit zou kunnen zien.  

 

 

Einde van mijn interview. Hebben jullie nog toevoegingen of vragen voor mij? 

 

Ja... Jij hebt nu gezien waar we mee bezig zijn en wellicht geproefd waar we nog mee worstelen. Heb 

jij zelf nog ideeën of referenties van andere projecten in andere regio’s, die misschien interessant zijn 

voor ons? Ik weet niet of je bijvoorbeeld het Groene Woud kent? Het gebied tussen Eindhoven-Den 

Bosch- Tilburg. Ik heb het gevoel dat die daar ook mee bezig zijn. Maar misschien heb je nog andere 

voorbeelden? 

 

Verwijzing naar Groene cirkels in Zuid-Holland. Grote kans voor jullie in termen van die cirkels. 

Grondstoffen, water. Ik hoor in jullie verhaal vooral het toeristisch-recreatieve op basis van met name 

het cultuurhistorische. Ik zie echter ook nog kansen in grondstoffen, water, duurzaamheid. Het nog 

wat breder te zien allemaal. Nogmaals begrip ecosysteemdiensten noemen en uitleggen.  

 

Ja, dat past ook binnen de kanteling in de samenleving, waarbij steeds meer initiatieven van onderop 

komen. De overheid kan het niet meer allemaal regelen. Dat zie je ook in bijvoorbeeld de 

energiesector, dat veel meer mensen zelf hun energie op gaan wekken, of in coöperaties samen, zo 

zie je dat eigenlijk als trend in de hele samenleving. Dat de overheid deze initiatieven wel graag 
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stimuleert omdat we het zelf niet meer allemaal kunnen regelen. De verzorgingsstaat heeft toch wel 

zijn grenzen bereikt.  

 

Belofte doorsturen referenties, literatuur en vervolgens mijn eigen thesis.  

 

Ja heel graag. Voor ons is het ook nog zoeken. We zitten nog in de pilotstatus. Volgens mij is dat ook 

waar ze vanuit de provincie nog naar op zoek zijn. Hoe moet of kan dat aangevlogen worden. Vooral 

in het voortraject nu hebben we bijna wekelijks met de provincie om tafel gezeten om te kijken hoe 

dat op hun terreinen aan kan sluiten. En nu zijn we aan het kijken hoe we het moeten aanvliegen. 

Wat dat betreft, is het handig als er voorbeelden zijn.  

 

Toevoeging: 

 

Op internet vond ik nog niks van jullie kansenkaart? 

Ja, dat klopt. Met de kansenkaart zijn we nog puur intern bezig. Er is nog niks van gepubliceerd. Plus, 

die drie stakeholders... In het voortraject is wel eens gecommuniceerd van ‘ze zijn met iets bezig, op 

basis van cultuurhistorie en recreatie-toerisme’, maar meer dan dat weet de buitenwacht nog niet.  

 

Wanneer gaan jullie dat naar buiten brengen dan? 

Ik denk wanneer we weten hoe die pilot rondom Sweikhuizen vormgegeven gaat worden en met 

welke thema’s en hoe dat uitziet. Dan zal daar ook promotie voor gemaakt worden. Het plan is om 

dan ook echt met flyers en advertenties op verschillende plaatsen onder de aandacht te gaan 

brengen. We zijn nu ook bezig hoe we bijvoorbeeld zo’n domein aan te geven, vanaf bijvoorbeeld de 

snelweg, zodat de mensen ook weten van ‘we rijden hier langs Schinnen, hier is wat te doen’. Dat is 

even afhankelijk van hoe het nu met Sweikhuizen gaat lopen. Het is ook een beetje afhankelijk van 

hoe de provincie erin acteert. De bereidheid van de ondernemers is er wel, maar we moeten ook 

kijken hoe dat straks een plaats gaat krijgen.  

 

Nog even iets anders. De aanleg van de buitenring (nieuwe snelweg rondom Parkstad), hebben jullie 

daar ook problemen mee? 

De buitenring loopt wel over een gedeelte van het grondgebied van Schinnen, maar..  Het is met 

name de aanhaking van de Buitenring tussen Schinnen en Nuth. Daar komt een ‘superrotonde’ te 

liggen. Daar maken we ons toch wel zorgen over hoe het verkeer straks zijn weg gaat zoeken. Het is 

de onderdoorgang door onder de snelweg, die is wel redelijk beperkt qua maatvoering. En nu heb je 

nog dat de helft aan deze kant blijft omdat ze richting Geleen de snelweg opgaan of  via Heerlen de 

snelweg afkomen, maar straks moet je dat verkeer dat van hieruit de snelweg opgaat of vanaf komt, 

allemaal onder de tunnel door, en dan gaat dat via die superrotonde afgevoerd worden. Plus dat we 

graag een ecologische verbinding zouden willen zien tussen deze kant van de snelweg en de andere. 

Daar ligt met name nu een kans om dat te realiseren in het kader van de aanleg van de buitenring.  

 

Dus dan wordt de buitenring juist een kans om dat te ontwikkelen? Meer als kans dan als bedreiging? 

Nou, het is een bedreiging voor het migreren van de fauna van die zijde van de weg naar hier. Er 

wordt weer een nieuwe barrière opgeworpen rondom Parkstad. Om dat teniet te doen, plus nog 

extra verbindingen te maken, is het ook weer een kans om het nu, in het kader van deze aanleg te 

realiseren. Het is wel de vraag of dat gaat lukken. In Amstenrade zijn nog bomen gekapt moeten 
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worden voor de aanleg van de snelweg, juist in een laan richting het kasteel. Maar we hopen wel ook 

dat het sluipverkeer, waar we hier ook wel last van hebben, dat dat afneemt straks.  

 

Dus al bij al zien jullie het eerder als positief dan als negatief? 

Ik heb het gevoel dat de gemeente er een beetje neutraal tegenover staat, wel de medewerking 

verleent. Wat ook meespeelt, is dat de op- en afritten dan gaan verdwijnen in Schinnen. Dat zou 

negatieve gevolgen kunnen hebben, voor zover ik het begrepen heb. Al weet ik even niet wat de 

status daarvan is.  

 

Einde gesprek.   
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Bijlage V. Interview Hoeve Krekelberg. 
 

Interview met de eigenaar van natuurkampeerterrein ‘Hoeve Krekelberg’ en akkerbouwbedrijf. 

 

03-02-2015 

 

U bent de eigenaar van een natuurkampeerterrein. Wat houdt dat precies in? 

Een natuurkampeerterrein is een alternatief tussen het boerenkamperen en de echte campings. De 

boerencampings die hebben ontheffing. Die hebben plek rond de boerderij. Een echte camping, daar 

is dat structureel geregeld. Die hebben een recreatieve bestemming. Maar die hebben veel toeters 

en bellen erbij: zwembad, winkel, etcetera. Die natuurcampings hebben dat juist niet, die garanderen 

dat ze geen zwembad hebben, geen kantine, geen disco, geen winkel. Vooral rust, ruimte en veel 

groen. Het publiek dat naar zo’n natuurcamping komt, dat zijn vooral de fietsers, de wandelaars, de 

boeklezers, de cultuurliefhebbers. 

 

Waarom hebt u hiervoor gekozen? 

Dat is historisch zo gegroeid. Mijn moeder heeft iets opgezet hier wat je een beetje kon vergelijken 

met ‘kamperen bij de boer’. Toentertijd was er al een stichting waarbij je als participant een 

‘paspoort’  kreeg waarvoor je wel een examen moest afleggen voordat je zo’n paspoort kreeg. Dat 

was heel fundamenteel. Echt puur kampeerders. Dat hebben ze in de jaren 70 wat losgelaten. Er zijn 

toen nog wat andere ‘clubjes’ bijgekomen. Je had vroeger allemaal clubjes als ‘de rode haan’. Dat is 

allemaal bij elkaar gevoegd. Dat is nu een groep van campings die garanderen dat ze geen zwembad 

hebben, veel ruimte hebben, die zich richten op de groep mensen die rust, ruimte en groen zoeken 

en houden van fietsen en wandelen.  

 

Bent u de enige met zo’n camping in de regio? 

Ja, in de regio wel. In Vaals zit er nog eentje. En in Geysteren. En in Roermond zit er nog een. Verder 

zijn er ook terreintjes die Staatsbosbeheer heeft. Die zijn daar ook bij aangesloten. Dit zijn zo’n 150 

tot 160 terreinen. Een kleine eenderde daarvan is van Staatsbosbeheer. Maar die zitten meer in het 

noorden van het land.  

 

Ziet u andere recreatiemogelijkheden in de regio als concurrentie? 

Ja, goed ik heb in feite wel concurrentie met het concept van ‘kamperen bij de boer’  in Zuid-

Limburg, omdat daar de associaties met kleinschalig, ruimte, stilte en groen ook wordt gelegd. Dat is 

wel absoluut een concurrent.  

 

Merkt u dat er wel genoeg markt is voor hier in de regio Schinnen? Het zuidelijke Heuvelland is bij de 

consument namelijk een stuk bekender.  

Ja. Het is een beetje vechten tegen zuidelijk. Als je aan een Nederlander vraagt “Waar ga je in Zuid-

Limburg op vakantie?”  Die zal in principe altijd denken aan Valkenburg of Vaals, in ieder geval 

zuidelijk. Wij hebben het op andere manieren moeten bevechten om toch mensen hierheen te 

krijgen. Door een goed getailleerd kampeerterrein neer te leggen, waar toiletten en dergelijke 

allemaal van hoog niveau zijn. Daarnaast hebben wij het geluk dat ons terrein op een heuvel ligt. Wij 

hebben er een terrassencamping van gemaakt. Daarom hebben de meeste mensen een geweldig 

mooi uitzicht. Je merkt dat mensen die keuze maken. ‘Dat vind ik wel mooi’. Dat is de plussituatie. De 



 
 

82 
 

minsituatie is dat je niet direct in een aansprekend gebied zit inderdaad, de Westelijke Mijnstreek. 

We hebben ook een beetje last van de Awacs. Soms een beetje veel. Dat zijn allemaal dingen die niet 

plus zijn. Als de Awacs een keer verdwijnt, krijgt het gebied echt kansen om zich te ontwikkelen.  

 

Maar plus en min tegen elkaar wegstrepend, is het wel rendabel? Loopt het goed? 

Ja, het loopt heel goed. Maar dat is wel door de jaren bevochten en opgebouwd. In het seizoen 

waarin je vol moet zitten, zitten we altijd vol.  

 

Er zijn vooruitstrevende natuurcampings die zelf participeren bij het ontwikkelen van natuur, omdat 

ze zelf belang hebben bij die natuur. Doet u hier toevallig iets aan? 

Ja. Direct en indirect. Direct bijvoorbeeld doordat we een jaar of drie geleden een stuk grond erbij 

hebben gekocht, dat we ingericht hebben als een soort boomgaard, waar mensen zelf kunnen 

plukken. We hebben daar ook een pad omheen gelegd op ons terrein voor wandelaars die in de 

omgeving kunnen wandelen, zelf meerealiseren, van onze kampeerders uit toegang kan worden 

gemaakt naar het bos in.  

 

Zelf ben ik betrokken bij de commissie recreatie en toerisme in onze gemeente, dus je denkt daar 

ook in mee: de aanleg van wandelpaden, de natuur toegankelijker maken voor mensen. Wij hebben 

als camping er natuurlijk belang bij dat de streek mooi wordt of is of gaat worden. Daarom denk ik 

ook mee, participeer ik ook mee over al dit soort dingen.  

 

Bij die commissie, zijn daar dan meerdere recreatieondernemers uit de gemeente betrokken? 

Ja, daar zijn er meerdere bij aangesloten. Wij hebben zo’n klein bestuurtje, daar zitten er een paar 

bij. We overleggen ook om de paar jaar met de ondernemers.  

 

Wat doet die commissie dan precies? 

Voor een toerist is het natuurlijk heel belangrijk dat die goed kan fietsen en wandelen. Dat is eigenlijk 

70-80 procent van zijn bezigheden. Daar help en denk je zo in mee met de gemeente. Gelukkig 

hebben we een wethouder die er ook fanatiek voor gaat. Zo hebben we de laatste jaren heel veel 

wandelmogelijkheden gecreëerd. Dat zijn wandelroutes waar wij mee over nagedacht hebben.  

 

Sluit dit ook aan bij de Bokkenrijdersroutes? 

Ja, dat zijn die themaroutes, die zijn nu in ontwikkeling. Die maken daar gedeeltelijk gebruik van. Het 

is het handelen. We komen van heel ver. 10-20 jaar geleden toen had je allemaal verschillende 

soorten wandelingen door elkaar, verschillende soorten aanduidingen. Een jaar of tien geleden 

hebben de gemeenten zich – onder aanvoering van de provincie – allemaal samengepakt. ‘We gaan 

nu routes maken met eenduidige bewegwijzering en die ook een beetje op elkaar aansluiten, zodat 

we van die vervuiling van andere clubjes af zijn.’ 

 

En daarin hebt u dan geparticipeerd? 

Ja, inderdaad. Ik zit ook in het bestuur van de VVV van Zuid-Limburg dus ook via die weg. Maar nu de 

volgende fase is om er echt een knooppuntennetwerk van te maken. Wat je in Brabant al ziet.  

 

Is dat ook al in ontwikkeling dan? 
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Nou ja, je moet eerst iedereen in dezelfde richting krijgen. Kijk, dat kost een paar miljoen en daarmee 

schrik je mensen af. Maar ik denk dat als je Zuid-Limburg op een hoger plan wil brengen, dan moet je 

dat gaan doen. 

 

En er zijn ook andere ondernemers met dezelfde mening? 

Veel ondernemers staan een beetje langs de zijkant. Dat is gewoon zo. Er zijn niet veel ondernemers 

die ook echt breder denken. Mensen komen niet voor mij, ze komen voor het hele gebied. Ik kan 

mijn eigen toko wel mooi maken, of goed maken, maar ook de rest moet goed zijn.  

 

Maar welke ondernemers doen wel al mee dan hier in Schinnen? 

Nee, die zijn er niet echt. Als ik met ze spreek, dan zeggen ze ‘prima’, maar als ik vraag ‘Kom mee in 

het bestuur zitten.’ Dan haken er veel af.  

 

Dus bijvoorbeeld de kastelen, Kasteel Terborgh?.. 

Nee, ze staan er wel sympathiek tegenover. Ze wijzen het echt niet af. Kasteel Terborgh heeft er ook 

belang bij dat er wandelpaden zijn. Anders komt ook niemand bij hun. Maar goed, het gros van de 

ondernemers die kijkt naar hun eigen plek, staan weliswaar sympathiek tegenover andere dingen, 

maar er daadwerkelijk ook tijd in willen steken is iets anders.  

 

Ik was bij de gemeente. Zij zijn bezig met het ontwikkelen van de kansenkaart. Daar bent u ook 

bekend mee? Hoe kijkt u daar tegenaan? 

Laat ik het zo zeggen, dat zijn allemaal van die repeterende gebeurtenissen als je over 10 of 20 jaar 

kijkt. Elk nieuw bestuur maakt wel weer zo’n kansenkaart of kijkt in de toekomst of onderzoekt de 

mogelijkheden. Dus dit is niet baanbrekend, dat doet iedereen, of je bent al echt ingedut. Maar 

anders kijkt iedereen wel eens regelmatig vooruit.  

 

Nou, het viel me op dat daar juist vooral die kastelen in waren meegenomen. Zij kijken ook vooral 

eerst richting het cluster Sweikhuizen. Anders zou ik namelijk ook een rol voor u zien weggelegd 

hierin. 

Wat ik zo van de gemeente begrijp is dat het niet alleen Sweikhuizen moet zijn, het moet ook de rest 

van de gemeente worden. Ja, uiteindelijk zal dat ook wel de bedoeling ervan zijn. Maar dit zijn, 

dingen die zijn niks nieuws. Dat zeiden ze 10 jaar geleden ook al. Er wordt een bureautje 

ingeschakeld en die schrijven weer een rapport. Dat is prima, maar ik ben meer geïnteresseerd in het 

uitvoeren.  

 

Via uw commissie bijvoorbeeld? 

Nou, wij als commissie hebben geen geld. Wij kunnen alleen maar stimuleren. Overheden moeten 

geld beschikbaar stellen. Kijk, maar (pakt de krant (Limburgs Dagblad) van die ochtend erbij) als je 

nou ziet ‘Asfaltwalhalla zonder obstakels’. Dat zijn nou dingen waarvan ik zeg ‘Ja, kijk’. Aken heeft 

alles al rond met de financiering. Men gaat dus rond Aken al dit soort dingen creëren. Dit zal 

natuurlijk een geweldig iets zijn, dat zal je ook kunnen gebruiken voor toeristen. Toeristen vinden het 

een verschrikking dat ze steeds moeten opletten op auto’s. Als je iets zou kunnen creëren waarmee 

mensen zonder dat ze een drukke weg moeten oversteken, of bij een druk gedeelte komen, heerlijk 

rustig kunnen fietsen, dat zou geweldig zijn.  
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Bent u daar dan ook mee bezig bij de gemeente? 

Dat wordt vaak opgemerkt ja, ook bij de VVV is hier vaak over gesproken. Maar goed, tussen vinden 

en realiseren zit een hoop geld. Er zou eigenlijk een soort plan moeten komen voor Zuid-Limburg met 

fietssnelwegen, die alleen voor fietsers zijn.  

 

Ik zag op de site dat jullie kampeervelden naar vogelsoorten zijn genoemd. Waarom is dat zo? Komen 

die hier speciaal voor? 

Ja. Punt 1 is dat ze hier allemaal voorkomen. Dat heeft een professionele vogelkenner die hier 

kampeerde eens uitgezocht. Volgens hem kwamen er honderd vogelsoorten voor. De camping heet 

Hoeve Krekelberg. Dat is al een vogeltje. En de naam is Vogels, dat is ook nog wel grappig. En 

natuurlijk ook omdat wij toch een natuurcamping zijn. Van vogelnamen krijg je toch een warmer 

gevoel dan van abstracte namen.  

 

U noemde net dat het uitzicht hier vanaf de berg de camping zo uniek maakt. Maar is het niet zo dat 

de camping daardoor ook soms in het zicht ligt? 

Dat valt mee. Wij proberen dat wat te verbergen. Dat is met de begroeiing. Wij horen heel vaak van 

‘Ik wist niet dat hier een camping lag’. Daar doen we ook een beetje ons best voor. Dat dat 

landschappelijk ingepast is, dat daar niemand last van heeft. Ik hoor ook wel heel veel enthousiaste 

verhalen. Iedereen is er happy mee. Ook de fietsers en wandelaars die hier komen. Er vinden geen 

baldadigheden plaats of geluidsoverlast. Dus iedereen vindt het leuk, en interessant.  

 

Maar als het deels verborgen ligt, hoe komt toch dit uitzicht er dan? 

Het enige zicht dat je hebt, is mogelijk vanaf die kant, vanaf die weg. Maar als het straks van die kant 

niet, maar die mensen kijken dan naar die kant toe. En van die kant kun je het niet zien. Dan moet je 

’s zomers eens komen kijken. Dan snap je wat de bedoeling is. We hebben bijvoorbeeld begroeiing 

die net zo hoog is dat mensen er wel overheen kunnen kijken. Eigenlijk is de verhouding precies in 

balans.  

 

Dus jullie hebben daar nooit problemen mee gehad met de overheid? 

Nee.  

 

En hoe is de relatie met de overheid verder zo over het algemeen? 

Prima. Tenminste, tot nu toe. Weinig problemen.  

 

Zijn er verder nog andere partijen waar u overeenkomsten mee hebt? 

Nee, we hebben wel met het IVN Schinnen een overeenkomst. Die organiseren ’s zomers wat 

wandelingen. Avondwandelingen voor onze gasten. Wij betalen hun daar wat voor. Maar IVN is 

vooral gebaseerd op vrijwilligers. Verder reiken we natuurlijk heel veel informatie aan de gasten aan 

over wat er in de omgeving te doen is. We hebben daar klappers liggen over restaurants en 

dergelijke die mensen kunnen inzien. Ook daar hebben wij belang bij. Het is niet alleen kamperen. De 

mensen moeten zich ook amuseren in het gebied. De streek moet interessant en boeiend zijn. Het is 

geweldig als er mooie wandelingen zijn, als er bossen zijn. We liggen tegen een bos aan. Ja, de drukte 

kon wat minder zijn. Het geluid van die weg hoor je redelijk goed. De autoweg hoor je bij een 

verkeerde wind redelijk goed. De Awacs. Dat zijn allemaal de minpunten. Maar als de omgeving mooi 

is, en je probeert een goeie camping te zijn, waarmee je mensen meer ruimte biedt, en goeie 
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sanitaire voorzieningen, dat zijn dan weer de plussen. Het zijn altijd plussen en minnen. Er is geen 

camping of streek die geen minnen heeft. Als jij voor vakantie gaat zoeken naar een camping of 

hotel, dan zullen er altijd plussen en minnen zijn.  

 

Jullie leveren echt een bijdrage aan natuur- en landschapsontwikkeling in de gemeente. U gelooft er 

dus ook wel in dat dat georganiseerd kan worden door actoren zelf van onderop vanuit een 

gemeente, streek of regio? 

Ja, ik denk het wel. Je moet het een beetje samen doen. Als je iets doet als gemeente, moet je ook 

zorgen dat je draagvlak hebt. Het moet goed vallen in de gemeenschap als je iets doet. Een 

gemeente staat ten diensten van de mensen. Wij zijn er niet voor de gemeente maar de gemeente is 

er voor ons. Dat is een noodzakelijk kwaad. Dan is het ook goed als de gemeente dingen doet, die 

gedragen worden. Anders loopt dat spaak. Je ziet ook wel dat de meeste verantwoordelijken bij de 

gemeente dan ook contact zoeken. Maar het ligt ook een beetje aan jezelf. Hoe stel je jezelf op? Je 

moet je er ook een beetje voor open stellen dat je met hun wil samenwerken. Ik moet ook zeggen 

dat we geluk hebben met de verantwoordelijke wethouder, Jan Hermans. Die is toevallig gek van 

wandelen. Die zit er dus ook om te popelen om dingen te realiseren en zit er dan ook persoonlijk 

achteraan. Dat is in het verleden wel eens anders geweest. Maar je moet zo’n man ook een beetje 

voer geven en met hem meedenken. Daar hebben we op dit moment geluk mee. Dat is niet altijd in 

alle gemeentes zo. Als je een ambtenaar hebt, of een betreffende wethouder, die daar helemaal 

geen feeling mee heeft, geen gevoel, dan heb je een probleem.  

 

Dus het ligt wel heel erg aan de personen zelf? 

In wezen is het toch allemaal een beetje van de positieve actoren bij elkaar brengen. Als je iets wil 

realiseren moet je mensen bij elkaar krijgen die erin geloven.  

 

Maar in het algemeen is dat in de gemeente Schinnen wel zo? 

Op dit gebied wel. Op de rest weet ik niet. Ik heb hier het geluk met deze wethouder. Er zullen ook 

gemeentes zijn waar niks gebeurt.  

 

Nu totaal iets anders. Naast de camping heeft u ook een akkerbouwbedrijf. U verbouwt spelt, 

aardappelen, uien en suikerbieten. Deze producten, waar gaan die naartoe? 

Suikerbieten, dat is voor de suiker. Dat is een beetje een bulkproduct. Daar kun je je niet mee 

profileren. Dat wordt gewoon suiker, suikerklontjes. Dan hebben we aardappelen. Dat is allemaal 

voor de friet. Uien, dat is ook een beetje een wereldmarktproduct. En spelt, dat presenteren wij als 

een streekproduct met nog een paar boeren. Dat is het ‘Kollenberger Spelt’. We hebben daar een 

eigen naam aan gegeven en dat vindt inmiddels gretig aftrek bij bakkers in de omgeving tot in 

Midden, Noord Nederland toe.  

 

Is het ook nog mogelijk om bier te brouwen van die spelt? 

Ja, dat wordt gemaakt. Gulpener doet dat. Die maken een biertje waar een klein beetje spelt in zit. 

Maar je zou ook echt speltbier kunnen maken. 

 

Maar de ALFA Brouwerij, hier beneden, heeft die hier geen interesse in? 
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We hebben nog niet met ALFA gesproken. Ik zou het er eens met hem over kunnen hebben. Kijk, de 

belangen liggen bij de brouwers. Wij raken onze afzet gemakkelijk kwijt. Maar de lokale brouwer, 

daarvan zou ik inderdaad zeggen ‘Maar eens speltbier’. Ik zal het hem doorgeven.  

 

Want u heeft wel contact met hem? 

Jaja. Er gaan nogal wat mensen van ons naar hun toe voor een rondleiding. En ik ken Harry goed. Dus 

ik geef hem ook nog wel eens wat andere gegevens door over bijvoorbeeld de graanwereld enzo. Wij 

hebben er gewoon belang bij dat er zo’n brouwerij ligt. Het is leuk voor de mensen, toerisme. Ze 

(ALFA) proberen ook wat beter te participeren in de omgeving. Wat meer willen beteken voor de 

omgeving in navolging van Gulpener Bier, die dat al wat meer doen. Die laten heel erg zien waar ze 

vandaan komen. Die gebruikt alleen nog maar brouwgerst, hop en mensen uit de streek. Die willen 

zich nog meer met het gebied vereenzelvigen. Dat is in feite wat die Italiaanse, Franse producten al 

meer doen. Als je daar een bepaalde schaalgrootte in kunt bereiken, is dat interessant. ALFA doet dit 

verder nog niet zo met streekproducten. ALFA zet wel in op ‘oerwater’. Maar goed, elke brouwerij 

heeft zijn eigen put. Alleen zij hebben dat wat meer gecommercialiseerd.  Daarnaast hebben ze een 

eigen waterzuivering (lacht ietwat cynisch). Vanuit de commercie bekeken is dat slim. Maar ook 

Gulpener heeft zijn eigen put. Alleen ALFA heeft dit laten certificeren. Dat is gewoon slim. Maar 

goed, ALFA is ook in mijn belang. Dus dit is voor beide een win-winsituatie.  

 

Die suikerbieten, gaan die niet ook naar de Canisius stroopfabriek? 

Die betalen te weinig. De suikerbieten worden geleverd door de Duitsers net over de grens. Die 

hebben een ander systeem dan wij. Bij suikerbieten is het zo dat je een bepaald quotum krijgt 

toegewezen. Als dat vol zit, dan krijg je een hele lage prijs. Die Duitsers brengen dat allemaal 

hierheen. Dus ja.. Het zou kunnen. Als ze goed zouden betalen, zou ik het doen. Maar ze betalen niet 

goed. Tja, als ze bieten kunnen krijgen in Duitsland voor 25 euro, dan gaan ze bij mij geen 35 betalen.  

 

 

Waarom vragen die Duitsers niet een hogere prijs dan? 

Ja, goed, die denken wat anders. Ik weet dat ook niet.  

 

Want uw suikerbieten gaan nu gewoon naar..? 

Intelloord. Daar liggen een paar suikerfabrieken. Kozun, dat is een fabriek, die verwerken alle 

suikerbieten in Nederland.  

 

Ik las dat u door middel van nieuwe technieken ook bespaart op uw bespuiting.  

Ja, ik ben in de jaren ’70 met enkele collega’s in Frankrijk geweest en toen ontdekten we daar dat die 

al bezig waren met spuiten met heel weinig vloeistof per hectare. Dan blijk je gewoon bepaalde 

middelen heel sterk te kunnen reduceren. Het gaat erom dat je moet zorgen dat de spuitvloeistof 

een bepaalde concentratie heeft. Dat is voldoende om onkruid te doden. Stel dat je gewend bent om 

300 liter water te gebruiken, en je zou dat kunnen terugbrengen naar 100, met behoud van 

concentratie, dan kun je de middelen die je erin doet met 65 procent reduceren. Stel dat je eerst 3 

liter spuitvloeistof gebruikte in 300 liter water, bleek gewoon dat als je naar 100 liter gaat, je nog 

maar 1 liter spuitvloeistof nodig had. Dan gaat het onkruid ook dood, van dezelfde concentratie. Die 

techniek heb ik voor het eerst in Nederland toegepast. Naderhand werd die techniek het 
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‘lagedoseringssysteem’ genoemd, het ‘LD-systeem’. Dat is nu over heel Nederland verspreid. Maar 

dat is al lang geleden.  

 

Doet u dit ook nog door middel van natuurlijke plaagbestrijding? 

Als het kan wel. Ik spuit alleen als het moet. Als je ons vergelijkt met collega’s in het westen van het 

land... Die spuiten sowieso veel meer. Dan doodt je ook vaak de natuurlijke vijanden. Die verstoor je 

ook. Als je die niet bestrijdt, dan heb je ze. Je hebt bijvoorbeeld een bepaald middel dat spuiten wij 

tegen de luizen. Maar het onze-lieve-heersbeestje vreet luizen op. Die kan alleen maar leven als er 

luizen zijn. Nou is er een middel dat maakt die luizen dood, maar niet het onze-lieve-heersbeestje. 

Die middelen bestaan. Ik weet van grote jongens in de gewasbeschermingsmiddelenwereld dat de 

nieuwe focus voor de toekomst ook is ‘gewasbestrijdingsmiddelen op natuurlijke basis’. Dat wil niet 

zeggen dat je die stoffen, de actieve stof die je nodig hebt om iets te bestrijden, uit bepaalde planten 

gaat halen. Die kun je ook kunstmatig maken. Als ze maar voorkomen in de natuur. Dat is hetzelfde 

als bijvoorbeeld vitamines in de vorm van pilletjes, die ook in de tomaat zitten.  

 

Zijn daar dan nu veel boeren mee bezig of loopt u daarop vooruit? 

Je merkt gewoon dat maatschappelijk gezien steeds meer weerstand komt tegen het spuiten met gif. 

Ja, zij noemen dat gif, wij noemen dat gewasbestrijdingsmiddelen. Dat zie je gewoon. Biologische 

producten nemen toe aan populariteit. Maar natuurlijk ook daar zitten vraagtekens bij. De vijf 

mythes van biologische landbouw, die kan ik je wel toesturen. Je kunt de aarde er niet mee voeden. 

Je hebt drie of vier planeten nodig, tenzij we allemaal vegetarisch worden. Dat helpt alweer. Maar 

ook in de biologische landbouw wordt gespoten. Alleen dan met middelen van zogenaamd een 

natuurlijke afkomst. Je mag bijvoorbeeld in de biologische landbouw met kopersulfaat spuiten. Dat is 

niet zo leuk. Maar goed, dat komt in de natuur voor, dus spuiten maar. Dat principe is wat dubbel. In 

de natuur komt gewoon veel meer gif voor dan wij kunnen maken.  

 

Maar is het ook nog zo dat u natuurlijke vijanden dan extra helpt door middel van de aanleg van 

groene elementen bijvoorbeeld? 

Ja, daar heb ik in het verleden aan meegedaan. De aanleg van akkerranden enzo. Maar ja, het wordt 

niet betaald. Voor ons is dat natuurlijk verlies. Als ik een akkerrand maak van drie meter, daar groeit 

niks. Ik moet leven van het land. Maar iedereen vindt het wel fantastisch, die bloemetjes en bijtjes 

enzovoorts. Maar ik schiet er geen bal mee op. Het is tenslotte een economisch bedrijf hier.  

 

Maar u zou hier dan geen subsidie voor krijgen? 

Er is in het verleden een beetje gegeven. Maar dat is allemaal teruggedraaid. Dat is een beetje een 

langzame dood gestorven. Hier en daar vind je die akkerranden nog wat, maar dat is in het verleden 

met veel tamtam geprobeerd, maar dat is een beetje dood.  

 

Maar ziet u er wel toekomst in, dat dit nog zou gebeuren? 

Het is een kwestie van centen. Ik ben daar heel simpel in geworden. Als iets geen geld opbrengt, gaat 

het altijd ter zielen.  

 

Maar goed, u bent zelf ook een recreatieondernemer, dus hebt u profijt van zo’n bloeiende akkerrand.  

Als ik aantoonbaar zou krijgen dat als ik hier akkerranden zou hebben, dat mijn bezettingstijd dan 

10% hoger zou liggen, dan zou ik het doen. Maar dat is een lastige.  
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Wordt de camping dan verder ook nog met de akkerbouw gecombineerd. Vinden er bijvoorbeeld 

rondleidingen op het terrein plaats? 

Ik vertel er wel over. Het is zo dat ik daar wel een paar jaar mee rondloop, om ook inderdaad 

rondleidingen over de boerderij te geven. Misschien dat ik daar dit jaar eens mee begin, dat ik zeg 

van ‘Jongens, vanavond rondleiding boerderij.’ Ik denk dat ik dat zelf eens moet gaan doen, ben ik 

met je eens. 

 

En verder, ondernemers waar u uw gasten naar doorstuurt zijn bijvoorbeeld ALFA...? 

Wij verstrekken heel veel informatie. Er zijn heel veel mensen die komen vragen van ‘Mag ik dit..’ 

‘Mag ik dat..’ In die zin overleggen wij best wel intensief met onze gasten. Als mensen aankomen 

krijgen ze ook van alles mee. We zijn allang blij dat mensen hier blijven. Het draaiende houden van 

de eigen camping is natuurlijk belangrijk, maar ook de hele omgeving is heel belangrijk. Ik verwijs ze 

dus ook door naar die kastelen, restaurants enzovoorts.  

 

Verder las ik nog dat u niet aan grondbewerking doet. Waarom is dat? 

Vanwege de erosie. En het is minder werk. Inmiddels ploegt vrijwel de hele wereld niet meer, op een 

paar landen na nog. Nederland ploegt nog, gedeeltelijk Duitsland. België nog wat, Frankrijk nog wat. 

Maar het wordt steeds minder. Als je in het buitenland komt – en ik reis nogal vrij veel – zie je geen 

ploegers meer. In Rusland niet, in Brazilië niet en in Amerika niet. Dat is allemaal voorbij. Gewoon 

omdat ook aangetoond is dat niet meer ploegen je geen opbrengst kost. Integendeel. Je vermindert 

de erosie. Ik zie ook nooit meer dat er nog water op mijn land blijft staan. Ik heb een buurman die 

ploegt. Als ik zijn land zie en heeft daar tarwe ingezaaid en ik heb daartegenover spelt ingezaaid, dan 

zie je gewoon aan het land meteen van ‘wat een verschil’. Dat van hem is helemaal verslempt, blinkt, 

water erop. Bij ons staat niks. Bovendien zitten er heel veel wormen in de grond, allerlei soorten. De 

ene worm voelt zich happy op 30 centimeter en de andere familie voelt zich thuis op 10 of 20 

centimeter. Door dat ploegen verwoest je in feite alles. Dat hele bodemleven zet je op zijn kop. 

Letterlijk. Doordat wij niet meer ploegen, blijft bij ons de humus allemaal boven zitten: de stroresten, 

plantenresten, alles wat in de bovenste 10 cm zit. Dat zie je gewoon goed.  

 

En uw gronden liggen hier allemaal om de boerderij heen? 

Ja. Vooral aan de andere kant van de weg (noordoost, richting Oirsbeek). 

 

 

Heeft u verder nog ambities richting de toekomst? 

Nou, hier staat een 64-jarige voor je, dus dat moet je je ook even realiseren. Die heeft ook ambities 

maar dat zijn natuurlijk weer een ander soort ambities. Een van mijn dochters wil hier de camping 

overnemen, niet de boerderij, niet het land. Wij hebben dus de ambitie haar hier een goede start te 

geven. Dat gaat over twee jaar plaatsvinden. En dat we daar dan ook bij helpen. Een beetje 

opbouwen. Dat ze hier ook een goed bestaan hebben. En verder probeer ik goed oud te worden. In 

harmonie. In goede harmonie, leuk, prettig. Verder vind ik kennisoverdracht belangrijk. Dat doe ik 

tegenwoordig, omdat ik in nogal wat clubjes zit die allemaal gebaseerd zijn op kennisoverdracht. Op 

mijn leeftijd heb je ervaring, die je kunt delen. Daarnaast reis ik sinds een jaar of vijf voor een club 

veel naar het buitenland, naar collega’s die problemen hebben, die help ik. Kun je opzoeken: pum.nl. 

Dat is van vno ncw, de Nederlandse werkgeversorganisatie. Die hebben in 1978 een organisatie 
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opgezet waarbij de ondernemers van hier, 55 jaar of ouder, naar het buitenland en met name 

ontwikkelingslanden worden gezonden. Maar dat moeten dan wel ondernemers zijn aldaar, die 

vragen hebben. Die organisatie koppelt ze aan elkaar. Mensen met ervaring van hier kunnen dan 

iemand met problemen aldaar helpen, die geen officieel advies kan betalen. Een of twee keer per 

jaar zit ik in dat kader in het buitenland voor een paar weken.  

 

Het zit veel in kennisoverdracht. Dat is altijd zo geweest. Van vader op zoon. In een bedrijf een 

oudere werknemer ten opzichte van een jongere. Jij zit in Wageningen, daar heb je lectoren en 

hoogleraren met kennis die dit ook overdragen. Dat is de truc van continuïteit en nog meer welvaart.  

 

Die kennisoverdracht lijkt me ook heel erg van toepassing op de schaalgrootte van bijvoorbeeld deze 

gemeente.  

Ja, de truc van alles is gewoon kennis overdragen, kennis met elkaar delen en dan tot een win-win 

komen. Alleen ben je niks. Ik heb een bepaald idee, maar als je nou eens tien mensen bij elkaar stopt, 

het liefst allemaal een beetje verschillend, moet je eens kijken wat eruit komt. Daarbij anticipeert de 

een weer op de ander. Kijk, ik bedenk niks. Maar ik hoor iets, ik leg een link of maak combinaties en 

dan creëer je weer iets nieuws. Dat zie je ook in het onderzoek. Een bepaalde onderzoeker heeft niet 

in zijn eentje iets uitgevonden. Nee, die heeft een compleet team achter zich van onderzoekers waar 

hij leiding aan geeft. Als je verschillende ideeën goed weet te bundelen, kom je misschien tot het 

briljante idee. Dan mag de hoofdonderzoeker een nobelprijs krijgen, maar er zit in feite een team 

achter.  

 

Dus u ziet de actoren in deze regio eigenlijk ook wel als een soort team? 

Ik denk dat de een de ander aansteekt. Dat is nooit een persoon. Daar geloof ik niet in. Je hebt altijd 

mensen die een beetje volgers zijn en ook hun inbreng hebben en anderen die weten dat weer te 

bundelen of er een versnelling aan te geven. Dat blijf je houden. Iedereen is functioneel.  

 

Iedereen is zoekende. Ook bij de gemeente. Over 10 jaar is iedereen die er nu zit weer weg. Dan 

begint de cyclus weer opnieuw. Waar liggen de kansen? Dan is het goed als iemand er van buitenaf 

eens tegenaan kijkt.  

 

Iedereen heeft wel langzaam het besef dat je het niet meer alleen kunt, de kracht zit hem in samen. 

Als er nu nog een paar campings bijkomen, dan zie ik dat niet als concurrenten maar als collega’s. 

Dan wordt er namelijk nog meer gedaan voor toerisme. Daar heb ik alleen maar baat bij. Dan 

springen er nog meer leuke ondernemers in, komen er nog meer leuke restaurants. Dat zie je ook 

vaak bij winkels. Je ziet dat mensen steeds meer naar een shopping mall of woningboulevard 

trekken, waar alles bij elkaar ligt. Je hebt tegenwoordig autoboulevards. Men ziet gewoon in dat de 

consument dat prettig vindt. Degene die daar niet ligt en ergens afgelegen, die mist de boot.  

 

Maar op dit moment is de gemeente Schinnen dat misschien nog wel een beetje ten opzichte van het 

Heuvelland? 

Ja, daar is iedereen erdoor doordrongen dat ze het moeten hebben van toerisme en recreatie. Hier is 

het nog meer zoiets van ‘ook leuk erbij’. Maar goed, je hebt de Oostelijke Mijnstreek en de 

Westelijke Mijnstreek en wij zijn die groene buffer. En dat moet je ook zo houden. Laat Sittard en 

Geleen maar nieuwe woonwijken bouwen. Concentreer je hier op de aantrekkelijkheid en 
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schoonheid van het buitengebied. Dan komt daar ook wel dynamiek uit. Maar daar moeten wel 

ondernemers op inspelen. En in dat gebiedje rondom Sweikhuizen, waar de gemeente het over 

heeft, dat is wel leuk, daar heeft zich van alles gevestigd. Biesenhof, Bokkenrijder, dat ijscogeval, 

Terborgh. Voor mensen is dat een leuk iets om daar naartoe te wandelen, even wat te nuttigen. 

Omdat daar van alles ligt, wordt er ook veel gewandeld. Dat geeft maar gewoon aan dat mensen ook 

een soort kuddedieren zijn. Eenzaamheid is leuk voor even. Het is prachtig als je in Amsterdam 

woont en je reist dan naar Australië waar je drie weken door de outback reist. Maar je wilt toch weer 

leuk naar Amsterdam. Ik heb zelf ook een jaar in British Columbia gewoond in Canada. Dan was ik 

toch blij als ik eens in de maand eens naar Vancouver kon, een beetje bijtanken. Inmiddels woont 

ook meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad. Die trek van platteland naar stad blijft 

gewoon toenemen. Een stad biedt dynamiek. Je kunt er van alles doen. Ik kan me dat voorstellen. 

Puur door een woud of door een bos wandelen, dat zijn maar enkelen die dat willen. Soms hebben 

we hier ook mensen die zeggen ‘Phoe, het is druk hier’ of ze vinden het te veel lawaai. Die mensen 

moeten naar Lapland. Die heb je, genoeg mensen.  Maar wij kunnen dat hier niet creëren. Deze 

streek heeft andere kwaliteiten. Voor bijvoorbeeld mensen die even een ommetje willen maken, 

naar een winkel toe, dagje Maastricht, boek lezen. Dus niet iedereen zoekt die Laplandrust.  

 

Rondom Sweikhuizen heb je dus die bedrijvigheid die u noemt.  

Dat komt ook omdat Sweikhuizen in feite tegen Geleen aan ligt. Dat is een beetje de uitloopweg 

daar.  

 

Interview onderbroken door telefoongesprek. Vervolg: 

 

Kennisoverdracht. Daar gaat het allemaal om. Ik heb nu de leeftijd waarop je zegt van ‘je moet kennis 

delen’. Een ander moet jou ervaring weer oppikken.  

 

Als u met pensioen gaat, wat gebeurt er dan met uw eigen grond? 

Misschien verkopen. Maar ik moet het tegen de tijd zien. Ik blijf nog een jaar of zeven, acht boer, 

zolang als ik het leuk vind. Echt niks meer doen, dat lijkt me niks. Ik zie wel. Mijn lichaam of mijn 

geest zal wel aangeven als het mooi geweest is. Ik denk daar pragmatisch over. Ik pin me niet vast.  

 

We hadden het ook nog over die cluster bij Sweikhuizen, dat die al behoorlijk goed ontwikkeld was op 

het gebied van toerisme. Mist dat hier aan deze kant van Schinnen dan nog een beetje? 

Ja, dat mis ik. Echt waar. Maar dat zeggen we ook bij de gemeente hier tegen elkaar. Dat kun je als 

gemeente niet doen, maar ondernemers moeten beginnen. Er moet gewoon iemand ergens een 

koffiehuisje beginnen of een restaurantje. Iemand moet beginnen en die moet dat ook leuk doen. 

Tegenover ALFA ligt zo’n soort restaurant, die dat nu eigenlijk alleen meer op de hobbysfeer doet. 

Die man is al op leeftijd. ALFA wil nu eigenlijk dat daar een goed restaurant komt. Dan kunnen 

mensen van hun uit ook daarheen. Over en weer laten eten etcetera. Dat zit wel in de maak. Als dat 

zou gebeuren, met een leuk terras eromheen, dan kunnen mensen ook zeggen van ‘we lopen eens 

die kant op en dan drinken we daar een kopje koffie.’ Zo werkt dat. En dan kunnen wij tegen onze 

gasten zeggen: ‘Wilt u lekker eten? Loop even 500 meter en u kunt een terras pikken. Dat zijn dingen, 

als dat allemaal gaat plaatsvinden, dat is leuk. Dan krijg je dat vliegwiel. Van het een komt het ander. 

Maar je moet er een hebben die begint. Ik ben dus wel positief, maar het zou allemaal wat sneller 

moeten gebeuren. Maar dat is particulier initiatief. De gemeente kan alleen maar faciliteren. Als 
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iemand iets wil, dan moet de gemeente niet zeggen dat mag niet. Als de gemeente dan zou 

meewerken... Kijk, de gemeente moet faciliteren. Als het echt niet kan, kan het niet maar niet op de 

rem staan. Je had ook bij Terborgh op de rem kunnen gaan staan. ‘Dat moet een mooi oud gebouw 

blijven’. Je had tegen de Bokkenrijder kunnen zeggen ‘dat moet voetbalkantine blijven’. Want dat 

was het vroeger.  Maar dan gebeurt er helemaal niks. En nu is iedereen er blij mee dat er dingen zijn. 

Dat maakt je streek levendig. 

 

 

 

 


