Landschapssterren voor Sterboeren
Wat moet er gebeuren?

Met het prijzengeld als startkapitaal ontwikkelen we het idee voor
Sterboeren en Sterlandschappen verder uit vanuit de betreffende
partijen: Het lokale Landschapsnetwerk, agrarisch bedrijf Groot
Zuidwijk en het landschapsarchitectenbureau, te beginnen met een klein
haalbaarheidsonderzoek (lokaal). We benutten de kennis en contacten
uit ons Landschapsnetwerk om boeren en andere spelers te bereiken. We
vragen boeren om zelf een lijst maatregelen naar voren te brengen en
gaan uit van kleine stapjes, haalbaar en passend bij het bedrijf. We werken
aan wegingsfactoren voor het verkrijgen van sterren. We onderzoeken
de vraag: Wie deelt de sterren uit? Hierbij is de samenwerking tussen
het landschapsnetwerk (burgerinitiatief), de lokale overheid en lokale
boerenorganisaties van belang. Boerderij Groot Zuidwijk gebruiken we
als referentie: een aantal van zijn maatregelen leveren al punten op, we
onderzoeken wat nog zou kunnen worden toegevoegd. Meewerkende boeren
kunnen in deze ronde al een landschapsster te verdienen. Landschapssterren
en sterboeren lokaal promoten. Hiermee proberen we de lange termijn
financiering op gang te krijgen.

Financiering lange termijn

Als de bovenstaande acties zijn genomen komt de vervolgfinanciering op gang
door:
•
Samenwerking boeren, Landschapsnetwerk, gemeente en andere
betrokken overheden
•
Betaalbaarheid onderzoeken met lokale en regionale overheden,
particuliere grondeigenaren en investeerders
•
Voorbeelden financiering: deel van de lokale/regionale
toeristenbelasting toewijzen aan landschapsherstel; contracten 			
met lokale afnemers; duurzame subsidies gemeente en provincie; 		
institutionele investeerders in grond en de afnemers mee laten betalen 		
aan landschapssterrensysteem, door dit in overleg te vragen van hun 		
pachters. Imagoverbetering.
Natuur-inclusieve-landbouw kan een oplossing zijn, maar het vraagt
‘omdenken’ van de boeren, het beschikbaar komen van budget, meedenken
door de afnemers, research en opleidingen en begrip van de consument.
Dit lukt niet zomaar. Voor een boer moet er simpelweg brood op de plank.
Het doorbreken van een systeem moet op alle niveaus plaatsvinden. Ook de
overheid moet hier achter staan. Dit moet weer door de maatschappij worden
afgedwongen en de maatschappij betreft ons allemaal. En zo komen we weer
bij onszelf en onze buren uit… Hoe rendabeler het boerenbedrijf
van gemiddelde omvang kan worden, des te groter is de kans
op opvolging, en nieuwe positieve dynamiek, met kansen
voor nieuwe generaties boeren werkzaam in en voor een rijk
landschap.

1 - Sterboeren: de sterren van het landschap

