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‘Het is onzin dat 
boeren geen  
echte natuur  
kunnen beheren’

Het plenst. Jan Ottens zit in zijn 
werk- en vergaderruimte in de 

hooiberg op zijn erf in een buurtschap 
net buiten het Brabantse dorp Zeeland. 
Liever was hij nu zijn fruit aan het 
rapen en plukken, maar dat is nu geen 
doen; te nat. 
De boerderij en het erf zijn al eeu-
wenlang in handen van Ottens en zijn 
voorouders. Hij noemt zich zelf nu 
hobbyboer. Daarnaast verdient hij zijn 
brood bij Aequor, in het begeleiden van 
leerbedrijven in de groene sector.

Wij zijn rentmeesters
Ottens heeft vijf hectare van zijn terrein 
omgevormd tot NSW-landgoed. ‘Daar-
mee kan ik de boerderij in stand houden 
voor volgende generaties, want voor 

een boerderij waarmee je de kost kunt 
verdienen is weinig toekomst op deze 
locatie’, zegt hij. ‘Wij zijn rentmeester. 
Dat staat bij mij hoog in het vaandel. 
Die instelling tref ik ook aan bij de 
Maashorstboeren. Ik had hier in 2004 
ook bouwblokken kunnen verkopen in 
het kader van Ruimte voor Ruimte-rege-
ling. Nu heb ik er voor een deel bos van 
gemaakt. Dat geeft meer voldoening.’
De Brabander is sinds vorig najaar 
voorzitter van de Maashorstboeren. ‘Het 
is heel intensief ’, zegt hij. Het bestuur 
zit in een veranderlijke periode. Er zijn 
veel wisselingen omdat de eerste lichting 
bestuurders de statutair toegestane 
termijn van twaalf jaar erop heeft zitten. 
Bovendien vraagt de vorming van de 
collectieven veel aandacht. In Brabant 
komen er drie. Ottens is de trekker voor 
oostelijk Brabant. 

Kale vlakte 
De ANV Maashorstboeren is in 2002 
opgericht door een groep boeren. Ze 
waren al actief met verbrede landbouw, 
vooral met streekproducten, en ze 
zagen kansen voor beheer van natuur 

en landschap. De vereniging is inmid-
dels gegroeid tot meer dan 100 leden; 
zo’n 60 boeren en zo’n 40 ex-boeren, 
hoveniers en anderen die wat hebben 
met de streek. 
De Maashorst is een gebied in Oost-
Brabant dat vier gemeenten omvat: Oss, 
Landerd, Uden en Bernheze. Vooral in 
het hart van het gebied ligt zo’n 3.500 
hectare natuurgebied, meest hei en 
bos, vooral productiebos. Het agra-
risch gebied is kleiner dan de bos- en 
natuurgebieden. De meeste boeren zijn 
veehouder of telen vollegrondsgroenten. 
Daarnaast zijn er veel paardenhoude-
rijen. 
Volgens Ottens is er in de afgelopen 
tientallen jaren veel natuur bij gekomen 
in de regio. ‘Veel mensen zeggen dat de 
natuur achteruit gaat, maar dat is zeker 
niet zo. Vroeger was het hier een kale 
vlakte. Er waren alleen wat bomen en 
wat heggetjes op de boerenerven. Sinds 
de jaren ‘80 is heel veel aangeplant.’ 

Groenblauwe diensten
De Maashorstboeren spelen op diverse 
manieren in op de aanwezigheid van 

Voorzitter Jan Ottens met op de achter-
grond Brandrode runderen. De ANV wil 
deze runderen weer introduceren in het 
gebied. Volgens de Maashorstboeren biedt 
het rund prima kansen om natuurbeheer  
te combineren met streekproducten.

Streekproducten zijn vanouds een belangrijke activi-
teit van de ANV. ‘Maashorst’ is een sterk merk. 

Portret van ANV Maashorstboeren

natuur. Een belangrijke activiteit is het 
Stimuleringskader groenblauwe dien-
sten, kortweg Stika. Dat is een subsi-
dieregeling van de provincie Noord-
Brabant, gemeenten en waterschappen 
voor de aanleg en het onderhoud van 
landschapselementen in het buitenge-
bied, buiten de EHS. Zowel boeren als 
burgers kunnen er gebruik van maken. 
De ANV coördineert de uitgaven en 
de werkzaamheden en heeft daarvoor 
een parttime coördinator in dienst. De 
vereniging heeft ook een aantal mensen 
die houtwallen snoeien. Ottens is goed 
te spreken over het Stika. ‘Het werkt veel 
mooier en sneller dan bijvoorbeeld SNL. 
Bovendien is het makkelijk als iemand 
met kennis van de streek meekijkt met 
mensen die een vergoeding aanvragen.’
De ANV zou graag zien dat boeren 
vaker de kans krijgen om natuur te 
beheren, niet alleen op hun eigen land, 
maar ook in natuurgebieden. ‘Wij willen 
de boer serieus nemen als natuurbeheer-
der’, zegt de voorzitter. ‘Bij natuurorga-
nisaties heerst vaak het idee dat boeren 
dat niet kunnen. Dat is onzin. Niemand 
kan dat goedkoper en beter dan boeren. 
Maar dan moet je ze wel serieus nemen. 
Boeren doen het heel toegewijd.’ 
Volgens Ottens zijn er in de Maashorst 
genoeg boeren die natuur willen behe-
ren, ook echte heide en bos. ‘Boeren 

kunnen heide en bos beheren, net zo 
goed als ze maïs kunnen beheren. Het 
verschil is flinterdun. Het zit bij de 
boer in de genen. Het zijn van oudsher 
natuurbeheerders. Je moet natuurlijk 
wel kijken wie je wat laat doen, maar dat 
doe je altijd.’

Mentaliteitsverandering
De Maashorstboeren krijgen echter 
bij de terreinbeherende organisaties 
nog weinig voet aan de grond. ‘Daar 
moet eerst een mentaliteitsverandering 
plaatsvinden’, zegt Ottens. ‘Dat is een 
moeizaam traject.’
Sommige geharde natuurliefheb-
bers zouden het liefst alle boeren zien 
verdwijnen uit het gebied. Maar dan 
vinden ze de ANV op hun pad. ‘Boeren 
moet je juist koesteren!’, benadrukt de 
ANV-voorzitter. ‘Die wonen al eeuwen-
lang in de Maashorst en ze vormden het 
landschap en de natuur.’
Hij is blij dat ook burgers lid zijn van de 
Maashorstboeren. ‘Daar leert een boer 
ook weer van. Het is niet slim om alleen 

in het eigen kringetje te scharrelen. De 
ANV is een mooie brug tussen boeren 
en de natuurliefhebbers. In beide kam-
pen zitten wel extremen. Maar allebei 
hebben ze er belang bij dat natuur en 
landschap goed gedijen. Boeren vergeten 
wel eens dat ze een licence to produce 
nodig hebben. Het is niet zo dat dé boer 
tegen natuur is of dé natuurman tegen 
boeren is.’ 
Ottens stelt daarnaast vast dat meningen 
kunnen veranderen. ‘Er zijn boeren die 
eerst niets wilden weten van natuur, 
maar wel bijvoorbeeld een akkerrand 
hebben. Zij zouden nu balen als die zou 
worden afgeschaft, onder andere omdat 
ze er een stabiel stukje inkomen uit kun-
nen krijgen.’ 
 
Brandrode runderen
Een van de projecten van de Maas-
horstboeren is de herintroductie van 
Brandrode runderen in de regio. Die 
zijn ook geschikt om in natuurgebieden 
te grazen. Ottens noemt het een vorm 
van faunavervalsing dat terreinbehe-
rende organisaties kunstmatige gefokte 
‘oerossen’ naar het gebied willen halen. 
‘Neem dan een authentiek ras, zoals het 
Brandrode ras. Dat doet ook eer aan de 
geschiedenis.’ 
Het projectplan voor de Brandrode run-
deren is bijna klaar. Volgens de initiatief-
nemers biedt het Brandrode rund prima 
kansen om natuurbeheer te combineren 
met streekproducten, één van de andere 
activiteiten van de Maashorstboeren. De 
melkproducten en het vlees zouden daar 
bij uitstek geschikt voor zijn. 
Het is een droom van de ANV om dat 
te doen vanuit een authentieke Maas-
horstboerderij (zie kader). 

De Agrarische Natuurvereniging Maashorstboeren vindt dat boeren vaker de kans moeten krijgen om 
natuur te beheren, ook ‘echte’ natuurgebieden. ‘Boeren kunnen net zo goed heide en bos beheren, als 
maïs. Het verschil is flinterdun’, zegt voorzitter Jan Ottens. ‘Het zit bij de boer in de genen. Boeren zijn 
heel toegewijde natuurbeheerders.’

Droom: een authentieke Maashorsthoeve
De ANV Maashorstboeren heeft een droom: het oprichten of renoveren van een authentieke Maashorst-
boerderij, compleet met hooiberg, Vlaamse schuur, karschop en bakhuisje. 
De hoeve zou kunnen uitgroeien tot hèt centrum van de streek voor alles wat met gezonde voeding en 
leefstijl te maken heeft. Daar zijn niet alleen alle eigen streekproducten te koop, maar er is ook ruimte 
voor een ‘Agrofoodlab’, dat is een veredelde proefkeuken, voor het bereiden van gerechten met de 
streekproducten. De hoeve zou ook de ideale plek zijn voor de stalling van de Brandrode runderen die 
de ANV opnieuw in de streek wil terugbrengen. 
 Info: www.maashorstboeren.nl
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In de column ‘Bijzonder’ beschrijft Kees van 
der Wal uit Schiermonnikoog bijzondere 
voorvallen in de natuur.
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De snoeiploeg van de Maashorstboeren kan mede dankzij de regeling voor groenblauwediensten 
in Brabant (Stika) in de winter volop aan de slag met het onderhoud van landschapselementen.

Konijnen op Schiermonnikoog
Natuurmonumenten is van plan om de konijnenstand 
op Schiermonnikoog te bevorderen onder meer door 
een flink aantal konijnen uit te zetten. Wat zijn de 
voor- en nadelen van konijnen op een eiland?

Ik kan mij nog goed herinneren dat konijnen dit 
gebied bevolkten. Vooral in de jaren zeventig waren 
het er vele duizenden. Ze veroorzaakten schade bij 
de veehouders in de polder en ze tastten aangeplant 
helmgras in de zeewering aan. Bovendien ondergroe-
ven de konijnen funderingen van huizen, wegen en 
paden. Dat allemaal was aanleiding om de stand fors 
te reguleren door afschot. 

Het konijn speelt een belangrijke positieve rol in de 
biotoop. Het zijn uitstekende natuurlijke grazers. Als 
architecten van het duinlandschap bevorderen ze een 
half open duinlandschap. Ze graven konijnenpijpen, 
die tevens nestgelegenheid bieden aan holenduiven, 
bergeenden, tapuiten enz. Ook als prooidier spelen 
zij een belangrijke rol. Ik onderzoek al vanaf de jaren 
zeventig de kiekendieven. Hun prooi bleek toen voor 
64% uit jonge konijnen te bestaan. 
Sinds 1998 is er de konijnenziekte( V.H.S) Viraal 

Hemorragisch Syndroom. Op Schiermonnikoog 
zijn bijna alle konijnen (meer dan 95%) aan deze 
ziekte ten onder gegaan. Daardoor is ook veel in 
het duinlandschap veranderd. Er is sprake van 
een versnelde verruiging; overigens niet alleen 
door minder konijnen maar ook door verhoogde 
stikstofdepositie(vermesting). 
Er is ook onvoldoende broedgelegenheid voor holen-
broeders. Dat is niet de eerste keer. Na de uitbraak 
van myxomatose in 1953 reageerden tapuiten ook 
met een achteruitgang van het aantal broedparen, 
las ik in een oude Nederlandse Jager van 1970. Nu 
gebeurt dat bij de blauwe kiekendief. Hun broed- en 
jachtgebied is aan veranderingen onderhevig door 
een andere vegetatiestructuur en biodiversiteit.

Dat Natuurmonumenten de stand wil bevorderen 
is op zich begrijpelijk, maar volgens mij zijn er nog 
geen immune konijnen voorhanden. Virussen kunnen 
heel virulent zijn en muteren, waardoor er nieuwe 
stammen ontstaan, denk aan de myxomatose. Tegen 
deze ziekte is gelukkig al genetische weerstand 
opgebouwd, maar hier zijn nog steeds golfbewegin-
gen gaande. 

Er komt een moment dat resistentie tegen V.H.S. de 
overhand krijgt. De reproductie kan dan weer volop 
op gang komen, hopelijk bij de konijnen af! De toe-
komst zal het uitwijzen. Ook voor de dorpelingen en 
toeristen is het een attractie om deze dieren in hun 
natuurlijke omgeving te bewonderen! 

Sterk merk
Streekproducten waren van meet af aan 
belangrijk voor de Maashorstboeren. Ze 
speelden daarmee onder andere in op de 
vele toeristen die het gebied bezoeken. 
De boeren verkopen uiteenlopende 
producten, zoals asperges, jam, sauzen, 
soepen, aardbeien, sappen en diverse 
soorten bier. Sinds kort wordt het bier 
ook in de streek zelf gebrouwen, in 
Oijen. 

Vlees en kaas
Er zitten diverse nieuwe producten in 
de pijplijn, zoals gedistilleerde dranken, 
vlees en kaas. ‘Het assortiment is best 
uitgebreid’, constateert de voorzitter. 
Ook nieuw zijn producten met spelt. 
Naast de vergaderopstelling in de hooi-
berg van Ottens staan tien zakken met 
geoogste spelt. 
De boeren wisselen elkaars producten uit 
en timmeren flink aan de weg, bij horeca 
en andere potentiële grotere afnemers. 
De trekker is een oud-directeur van 
Bonduelle Benelux. Ottens benadrukt 
dat de drive van de ondernemers leidend 
moet zijn bij de streekproducten. ‘Wij 
faciliteren het als ANV, maar wij gaan 
geen potjes kopen of zoiets dergelijks. 
Het moet ondernemer gedreven zijn. Er 
is veel meer drive als ondernemers dat 
zelf doen.’

Boeren in het gebied kunnen opere-
ren onder hetzelfde label Maashorst. 
‘Maashorst is een sterk merk’, verzekert 
Ottens. De streekproducten leveren 
niet alleen nieuwe inkomsten voor de 
boeren, maar ook heel veel goodwill bij 
de streekbewoners en bij toeristen. 
Dat geldt ook voor de wandelroutes die 
de ANV heeft ontwikkeld. Voor een 
deel lopen die over boerenland. In totaal 
zijn er zes met een totale lengte van 35 
kilometer.
Ook de Maashorstfair zorgt voor veel 

goodwill. De ANV heeft het jaarlijkse 
streekevenement overgenomen, toen 
de initiatiefnemers ermee dreigden te 
stoppen. Het evenement werd daarna 
meteen ondergebracht in een stichting, 
die er zelf voor moet zorgen om quitte te 
draaien. Ottens: ‘Als ANV stimuleren en 
initiëren wij. Maar de mensen moeten 
het zelf doen.’
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