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En zo bouwen boeren van Midden-Delfland aan een duurzame toekomst: 
duurzaam voor hun bedrijf, duurzaam voor hun omgeving. Maar die IODS-
compensatie-miljoenen gaan natuurlijk een keer op. Hoe krijgt kringloop-
landbouw (KLB) een vaste plek in het Midden-Delfland van morgen?

Kees Boks verkeert in een riante 
positie, dat realiseert hij zich wel na 
al die jaren: de klus is overzichtelijk, 
hij mag er al zijn tijd in stoppen en er 
is ook een mooie pot met geld. “Onze 
rol is het open en groen houden van 
het Midden-Delflandgebied. We 
hebben dus veel overeenkomstige 
belangen met boeren. Als je daar dan 
de gemeenschappelijkheid vindt en 
kunt samenwerken, dan kun je echt 
iets bereiken. Bovendien sta ik met één 
been in het gemeentehuis en ‘met één 
been in het veld’. Dat groeit vanzelf. Je 
luistert, je praat en merkt vanzelf waar 

KLB = 
future

de energie zit. Beleid maak je buiten. 
Dat kan ik doen, omdat ik in die rol zit.“ 

Toch is dat wel van doorslaggevend 
belang, denkt adviseur Frank Verhoe-
ven. “Het is een enorm traject en het 
ligt heel erg aan personen zoals Kees 
en ik die meerdere jaren betrokken 
blijven. Als je zo’n proces serieus 
neemt, moet je je heel erg verdiepen 
in hoe de lijntjes lopen. Bij de IODS 
had je bijvoorbeeld regelmatig andere 
poppetjes tegenover je. Dat sluit 
dan niet altijd aan bij wat onderop 
gebeurt.”

En het werkt gewoon goed, daar lokaal. 
LTO is hecht georganiseerd en krijgt al 
die boeren op de been. Wethouder en 
ambtenaar tonen zich zeer betrokken en 
laten op een vergadering altijd hun neus 
zien, aldus voorman Arnold van Adrichem: 
“Kwart over tien, half elf, dan stoppen 
we en gaan we bier drinken. En dan 
maken mensen vanzelf een praatje met de 
wethouder. En Kees, die luistert mee.”

De toekomst: 
meer beloningen stapelen
Met de IODS-gelden kan de gemeente 
nog wel een paar jaar vooruit, maar de 
pot is natuurlijk niet oneindig. De kunst 
is om meer geld beschikbaar te maken 
voor boeren die op deze manier werken 
aan kwaliteit. Frank Verhoeven: “Je zoekt 
eigenlijk partijen die het belang inzien 
van het open en levendig houden van 
Midden-Delfland, maar ook integraal 
naar duurzaamheid durven kijken. Dat is 
lastig, want bijvoorbeeld een waterschap 
is er voor het water, maar de boeren 
werken aan meer dan water en het effect 
is niet altijd duidelijk. Dus je vraagt het 
waterschap zich te committeren aan het 
hele programma: want door duurzame 
prestaties te belonen gaat het in ieder 
geval de goede kant op.” Het mooie 
nieuws: vanaf volgend studieseizoen doet 
het Hoogheemraadschap van Delfland 
mee. En met Natuurmonumenten lopen er 
in het kader van ‘Rotterdam de boer op’ 
hele constructieve gesprekken!

Kees Boks en collega Marcia van Drunen. PUUUR Midden-Delfland is de organisatie voor gebieds-
marketing. Boeren, recreatieve en toeristische ondernemers, streekproducenten en de gemeente 
bundelen hun krachten om de kansen van twee miljoen omwonenden te verzilveren.
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Ondertussen blijft het een uitdaging 
om ook de laatste boeren aangehaakt 
te krijgen. Dat is wel noodzaak, vindt 
Frank Verhoeven. “Er komen steeds meer 
haakjes. Straks stellen overheden misschien 
alsnog middelvoorschriften, terwijl je 
beter positief kunt stimuleren. Het is wel 
zorgelijk dat niet alle boeren dat zien. 
Daarom blijven we uitleggen: dit is keihard 
in je eigen belang.”

De kans van twee miljoen
En dan nog de kans van die twee miljoen.
Want ja, er is ook dat andere verdien- 
model: die stedelingen die allemaal 
willen eten en recreëren. Melkveehouder 
Maarten Moerman: “Het is goed dat die 
twee miljoen zich ervan bewust worden 
dat wij hier zijn, maar ik zie ze niet allemaal 
hier hun melk komen kopen. Ik zie dat 
vooral via een supermarkt, zoals misschien 
met PlanetProof. Als het dan ook goed 
uitgedragen wordt, dan sla je meer vliegen 
in één klap. Of zoals Delflandshof. Die 
proberen via bestaande kanalen hun 
producten af te zetten. Dat vind ik een 
hele goeie manier. En nog steeds is dat nog 
best lastig.”

Toch lijkt het een onvermijdelijk gegeven, 
als je in Midden-Delfland woont. Dat 
merken ook Corine en Peter Zeeuw, wiens 
boerderij aan een fietsstraat staat. Corine: 
“Kreeg ik een euro voor elke foto die ze 
van m’n koeien maken, dan kon ik er elk 
jaar van op vakantie. Als je niet uitkijkt heb 
je de hele dag mensen op de stoep staan. 
Daar heb ik niet zo heel veel zin in. We 
hebben net een melktap gekocht omdat 
we het belangrijk vinden om de sector te 
promoten. Die neventak blijft wel een heel 
klein takje, wat ons betreft, boeren is het 
allerbelangrijkste. Als je een hele poppen-
kast nodig hebt, dan is de lol eraf, dan ga ik 

het voer van de koeien, de natuur 
in de polder. En natuurlijk over 
de melkrobots: er heerst een 
gemoedelijke sfeer in de stal bij 
de robots en in het weiland, dat is 
mooi om te zien voor bezoekers. 
We zijn schoolklassen gaan 
ontvangen om kinderen de kans 
te geven zelf te zien hoe het is op 
een boerderij. Dat is hard nodig, 
want velen hebben geen idee. 
Sommige kinderen zijn nooit de 
stad uit geweest. Dan komen ze 
met capuchon op en neus dicht 
aan. Maar gaandeweg komen ze 
los, ervaren ze de boerderij en dan 
roepen ze: Ik word ook boer!” 

“Midden-Delfland is één van de 
weinige gemeenten die boeren 
echt waarderen, omdat ze zien 
welke waarden boeren hebben 
voor het gebied. Het zou mooi 
zijn als dit gaat gelden voor heel 
Nederland. Als er geen boeren 
meer zijn, dan wordt echt alles 
volgebouwd. Wij zijn een soort 
buffer tegen de oprukkende stad. 
Als er woningen, industrie of 
zonnepanelen zijn gekomen, dan 
wordt het nooit meer weiland.”

liever meer buiten de deur werken.  
Die melktap gebeurt achter het hek, 
dan heb je niet de hele dag mensen 
die op je vingers kijken. Af en toe een 
praatje is natuurlijk wel hartstikke 
leuk.”

De familie Dijkshoorn schetst eenzelf-
de beeld. “De druk van de omliggende 
stad is best groot.  

Mensen komen regelmatig vragen wat 
ze kunnen beleven of kopen bij ons.” 
De boer van de toekomst, die moet 
mensen willen pleasen, het niet erg 
vinden om gestoord te worden en zijn 
deuren open te zetten. Zoals Jolanda 
nu al met schoolklassen doet. “Er valt 
veel te vertellen: over het landschap, 

“Kreeg ik een euro 
voor elke foto die 
mensen van m’n 

koeien maken, dan 
kon ik er elk jaar 
van op vakantie.”

Adviseur Frank Verhoeven: “Straks stellen overheden misschien alsnog bepaalde voorschriften, terwijl je 
beter positief kunt stimuleren. Daarom blijven we boeren uitleggen: dit is keihard in je eigen belang.”

De compensatiegelden van  
IODS raken een keer op. Welke 
andere partijen vinden een 
groen midden-delfland  
belangrijk én willen kringloop-
boeren ondersteunen?
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