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Het landschap waaraan 
ik verknocht raakte
Als kind verhuisde ik van Delft naar Midden- 
Delfland. Ik vond het verschrikkelijk. Iedere dag 
kilometers door weer en wind om in de bewoon-
de wereld te komen. Ging je stappen, dan ging er 
na 11 uur ‘s avonds geen bus meer naar huis.

Maar toen ik zelf kinderen kreeg dacht ik: waar 
zou ik willen dat ze opgroeien? Aan de ene kant 
de weidsheid, het groen, het boerenleven, aan de 
andere kant de stad: Midden-Delfland is uniek. 
Ik ben er verknocht aan geraakt. De drukte en 
gejaagdheid zijn hier ver weg.

Als je tegenstellingen zoekt, dan zul je ze ook 
vinden, maar als je open in gesprek gaat dan 
blijken mensen het helemaal niet zo oneens te 
zijn. Iedereen wil gezonde koeien, weidevogels, 
een mooi landschap. Maar boeren hebben wel 
ruimte nodig. Ik stond jaren voor de klas en in  
het onderwijs is het net zo: iedereen vindt er wat 
van en er zijn steeds nieuwe wetten en regels. 

  D U U R Z A A M  B O E R  B L I J V E N  

Terwijl je als professional het gesprek wilt 
voeren: wat verwacht je? En dan de tijd 
wilt krijgen om eraan te werken. Daar hoort 
vervolgens ook een stukje waardering bij. 

Nu is Midden-Delfland onderdeel van het 
eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van 
Nederland. Het is wat je ziet als je naar 
buiten loopt: het ouderwetse landschap, 
de oude slootpatronen, de weidevogels. 
Toen ik opgroeide heb ik me nooit 
gerealiseerd dat dat bijzonder was. Ik 
dacht: dit is Nederland, zo staat het in de 
prentenboeken, dit is normaal. Maar het is 
niet normaal. Groen moet in de hoofden van 
de mensen komen. Dat het net zo belangrijk 
is als nieuwe huizen. Dat betekent niet dat 
we er een hek omheen zetten, maar dat 
we meebewegen en het ontsluiten. Dat is 
mijn opdracht. Zodat mensen ervan gaan 
houden, net zoals ik ervan houd.
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