dE WEDERKEER VAN HET PASTORALE LANDSCHAP

Noord Brabant

nieuwe perspectieven voor het noord-brabantse zandlandschap
VERSCHRALING zandgronden
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De landschappen van de zandgronden van Overijssel / Gelderland
en Noord-Brabant komen overeen in de schijnbare pastorale
idylle, die zij bieden. Nadere studie leert echter dat zij door
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Waal

het agrarische grondgebruik is geïntensiveerd, de oorspronkelijke
gemengde bedrijfsvoering is omgevormd naar gescheiden akkerbouwen veeteeltbedrijven, de biodiversiteit is in de loop van de jaren
afgenomen en de bodem verdroogd en verschraald. In beiden gebieden
is binnen de agrarische sector vergrijzing en bedrijfsbeëindiging een
veel voorkomend fenomeen.
Hiermee is bovendien de afstand tussen de productie van het voedsel
en de consument toe genomen; de mens is vervreemd geraakt van
de productie van het voedsel en weet niet meer waar het eigenlijk
vandaan komt en waar het mee bespoten wordt.

2025
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‘s-Hertogenbosch
Tilburg
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Met de inzending ‘de Wederkeer van het pastorale landschap’ voor de prijsvraag ‘Brood en Spelen’ hebben MTD
landschapsarchitecten en Herenboeren Boxtel / Herenboeren Nederland de gezamenlijke ambitie om voor het Wilhelminapark
te Boxtel te werken aan een verdere verduurzaming van de landbouw en het dichter bij de consument brengen van de
productie van voedsel. Dit in combinatie met een (her)nieuw(d)e schaalverkleining van het landschap en het versterken van de
ecologische waarden en biodiversiteit.
Door de strategische ligging van het Wilhelminapark tussen Boxtel en ’s-Hertogenbosch kan het landgoed hierbij een betekenis
krijgen in het versterken van de verbindingen tussen stad en buitengebied.
Het historische kaartmateriaal van Brabant en het Groene Woud van rond 1950 vormt een belangrijke inspiratiebron voor het
toevoegen van een nieuwe tijdslaag aan het plangebied; voor de wederkeer van het pastorale landschap !!!
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ruilverkaveling en intensivering van het agrarische
grondgebruik de laatste decennia ingrijpend zijn gewijzigd.
Het landschap is onderwerp geweest van schaalvergroting;

cultuurhistorische patronen als
inspiratiebron voor de toekomst
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De Herenboeren is een innovatief en eigentijds concept voor een circulair en gemengd agrarisch bedrijf in een coöperatieve
vorm. Het concept is ontstaan vanuit de ambitie van een groep mensen om de regie over de productie van hun voedsel terug
te nemen en de wens om dit professioneel, eigentijds en duurzaam te doen. Eigen voedsel produceren op een kleinschalig,
gemengd boerenbedrijf; op een Herenboerderij.
Het fundament van de Herenboerderij wordt gevormd door de Herenboeren; gemiddeld zo’n 200 huishoudens, 500 monden,
verenigd in een coöperatie. Zij wonen in de buurt van de Herenboerderij en bepalen wat op hun boerderij geproduceerd
wordt. En omdat het Herenboeren zijn, trekken ze er niet zelf met de trekker op uit. Ze hebben een boer in dienst, die voor
hen produceert. Leden van de coöperatie delen de exploitatiekosten van hun boerderij. Daarvoor in de plaats krijgen ze
wekelijks producten van diezelfde Herenboerderij.

Vanaf 2019 wordt er door Herenboeren / MTD
landschapsarchitecten gewerkt aan de realisatie van
‘de Wederkeer van het pastorale landschap’. Hierbij
worden, geïnspireerd op de historische kaarten van
het gebied, een schaalverkleining van het landschap
geïntroduceerd door de aanplant van houtwallen
met een betekenis voor mens en dier. Ook
wordt het concept van de Herenboeren beter zichtbaar
en beleefbaar gemaakt door de introductie van een
padenstructuur die een rondwandeling over het
landgoed faciliteert.
Hiermee wordt de verbinding tussen stad en
buitengebied; tussen voedselproductie en consument
verbetert.
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‘s-Hertogenbosch

Wie op een warme zomerdag het Brabantse buitengebied doorkruist,
lijkt zich door een pastorale idylle te bewegen. Een landschap van
bossen, heidevelden en zandverstuivingen, doorsneden door
meanderende beekdalen, uitgerekte kanalen en agrarische linten,
afgewisseld met watermolens, langgevelboerderijen, landhuizen,
kloostercomplexen, herdgangen en kerkdorpen. Een wereld van
onderling verbonden natuurgebieden met bijzondere ruimtelijke
kwaliteiten en cultuurhistorische waarden.
Maar deze idylle is bedrieglijk en het beeld van ruimtelijke
geleidelijkheid en harmonie deels geconstrueerd. Het Brabantse
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grofweg samenvallend met het Groene Woud. Hier vond bij uitstek
de schaalvergroting plaats van het agrarische grondgebruik met de
bijkomende verarming en verdroging van de bodem en afname van de
biodiversiteit. Met name veel houtwallen verdwenen in dit proces.
Deze landschappelijke verschraling werd in de 20e en 21e eeuw
nog eens versterkt door grootschalige ingrepen. Zij leidden tot een
afname van ecologische waarden en samenhang in het landschap.

landgoed Wilhelminapark
Den Dungen
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Het landgoed Wilhelminapark of het oorspronkelijke Dommeloord
maakt onderdeel uit van de zandgronden van het Groene Woud. Het
is één van de ontginningslandgoederen, die vanaf circa 1780

De oorspronkelijke heidegronden werden hier ontgonnen en verkaveld
in een orthogonaal patroon van lanen, afwateringssloten
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en opstrekkende kavels. Het leverde een karakteristiek
landschapsbeeld met een afwisseling van heide, akkers,
bos, lanen, houtwallen, overstromingsgebieden van de beek

en enkele langsgevelboerderijen. Ook hier tekenden zich de processen
af van schaalvergroting en intensivering van het agrarische grondgebruik
en de bijkomende verschraling van het landschap en de biodiversiteit.
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Vanuit Herenboeren Nederland wordt nu op ruim 10 plekken in Nederland vanuit dit concept gewerkt. In 2016 is de eerste
Herenboerderij in Nederland gestart in Boxtel, op het Wilhelminapark. De leden van de Herenboerderij Wilhelminapark
komen uit de regio Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel. De Herenboerderij is de spil van de coöperatie; voor het
Wilhelminapark is om die reden met nadruk gekozen om het landgoed ook de afhaalplek te laten zijn.
De Herenboeren hoéven dus zelf niet te boeren. Maar de dagelijkse praktijk op de Herenboerderij Wilhelminapark is anders.
Leden zijn niet alleen maar ‘afnemers’ van producten, ze zijn economisch eigenaar en de meesten voelen dat ook zo. Ze zijn
verbonden met de locatie en de grond onder de boerderij, begaan met het welzijn van de dieren, de gewassen, de natuur en
het landschap en helpen graag mee als het nodig is.
De boerderij stimuleert verbinding en nieuwe vormen van communiteit.

Het landschap werd grootschaliger en de
biodiversiteit geringer.
Op het Wilhelminapark verdwenen met name
bospercelen en een groot aantal houtwallen.

ontstonden op de dekzandrug tussen de Esschestroom en
de Dommel; tussen de kernen van Boxtel en Vught.
Vught

De dagelijkse bedrijfsvoering van de Herenboerderij ligt bij de boer. Hij is niet, zoals de klassieke boer, een ondernemer, maar
wel een vakman met een brede kennis. Hij is feitelijk de bedrijfsleider, die zorg draagt voor de teelten, van begin tot eind.
Hij bewerkt het land, zorgt voor een vruchtbare bodem, zaait, wiedt, egt en probeert met zo min mogelijk externe input te
komen tot een optimale, gezonde en bovenal smakelijke oogst. De boer verzorgt de dieren en heeft een belangrijke rol in de
ontwikkeling en het beheer van de natuur en het landschap.

Door de toepassing van de kunstmest werd de
agrarische bedrijfsvoering in deze periode intensiever
en de agrarische bedrijven omvangrijker. De druk
op de productie was hoog en de regelgeving streng.

Nu dienen zich opnieuw ingrijpende veranderingsprocessen aan.
Het gaat dan vooral om het vormgeven aan grote maatschappelijke
opgaven, zoals de transformatie van vrijkomende agrarische
bedrijfsbebouwing, de wateropgave, de verduurzaming van de
landbouw, klimaatverandering en energietransitie. Maar ook gaat het
om het inspelen op sociale en economische ontwikkelingen rond
huis, bedrijf en erf, zoals bevolkingsdaling en vergrijzing en het beter
verbinden van steden en buitengebied.

‘s-Hertogenbosch

Vanaf 2016 wordt een deel van het landgoed in gebruik
genomen door het circulaire en gemengde
agrarische bedrijf van de Herenboeren. Er
komen weiden voor de kudde runderen, terreinen voor
de scharrelvarkens en –kippen, akkers ten behoeve van
de teelt van een groot aantal verschillende producten
in een uitgekiend teeltplan en een laagstam boomgaard
met fruitbomen.
Het beheer van het landgoed dat vanaf deze periode bij
de Stichting Margraff ligt, krijgt hiermee een positieve
impuls; de bodem wordt aanmerkelijk verrijkt, beter
vochthoudend en de biodiversiteit op het landgoed
verbetert.

De Herenboerderij produceert in alle opzichten duurzaam. En niet ten koste van alles; de fysieke gesteldheid van de
Herenboerderij bepaalt in de basis wat er geproduceerd kan worden en hoe. In plaats van teeltmaximalisatie wordt er
gestreefd naar teeltoptimalisatie.
De teelt van groenten en fruit en de manier waarop de dieren worden gehouden is grondgebonden; de Herenboeren moeten
het doen met de lusten en lasten van het Nederlandse klimaat en de bodem. Uitgangspunt is dat de bodem elk jaar op
natuurlijke wijze een stukje vruchtbaarder wordt.
De Herenboerderij is een gemengd bedrijf met allerlei verschillende teelten en talrijke duurzame dwarsverbanden. Zo kunnen
er varkens, koeien, kippen en schapen rondlopen en wordt een breed palet aan groenten, fruit en aardappelen verbouwd.
Ook het voer voor de dieren komt zoveel mogelijk van eigen akkers.
Op een Herenboerderij wordt zoveel mogelijk gedacht in gesloten kringlopen. De plantaardige ‘reststroom’ wordt voor een
deel gebruikt als voedsel voor de dieren en de mest van de dieren wordt gebruikt om de bodemvruchtbaarheid op peil te
houden en te verbeteren.
Op de Herenboerderij wordt niet alleen in, maar ook zoveel mogelijk mét het landschap en de natuur gewerkt. De
Herenboerderij draagt bij aan meer biodiversiteit en plukt daar ook de vruchten van.

coöperatie

platteland heeft opeenvolgende en omvangrijke
transformaties ondergaan, die diepe sporen hebben
getrokken in het landschap.
Dit geldt in het bijzonder voor de Brabantse zandgronden,

Tilburg

de herenboeren
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De overgebleven houtwallen werden nauwelijks
onderhouden; de heer Margraff onderhield het gehele
landgoed slecht. Zij groeiden hierdoor uit tot eikenlanen.
Maar door het slechte onderhoud ontwikkelden
zich ook allerlei natuurwaarden op het landgoed. Zo
komen er nog steeds talloze bedreigde en kwetsbare
plant- en diersoorten voor, waaronder een omvangrijke
dassenkolonie. Het slechte onderhoud leidde ook tot
een verpaupering van de boerderijen, het jachthuis en de
boomopstanden.

Een bijzonder gegeven waren de slingerpaden,
die door de orthogonale hoofdstructuur snijden en
geïnspireerd lijken op de Engelse landschapsstijl, die in
deze periode opgang maakte.
Het verhaal wil dat de heer Marggraff, die in 1887
het landgoed aankocht, deze paden liet aanleggen en
vanaf deze paden te paard de werkzaamheden op het
landgoed inspecteerde.
Margraff vernoemde het landgoed naar zijn
vrouw, waarmee het haar huidige naam kreeg en
Wilhelminapark ging heten.
Een belangrijk deel van het landgoed is in deze periode
in agrarisch gebruik, waarbij opvalt dat de kavels in
de regel worden gescheiden door houtwallen,
die het wild buiten moesten houden en, indien van
toepassing het vee binnen. Naast het agrarische
grondgebruik, kreeg het landgoed in deze periode een
bosbouwkundige betekenis; er werd naaldhout
aangeplant op rabatten ten behoeve van de mijnbouw.
Er waren in deze periode een 4tal boerderijen, een
jachtkamer en het St.Charles klooster op het
landgoed aanwezig. Het klooster werd in 1892 gebouwd
en werd omstreeks 1970 afgebroken om plaats te
maken voor de A2.

Het landgoed Wilhelminapark of het oorspronkelijke
Dommeloord maakt onderdeel uit van een reeks van
ontginningslandgoederen, die vanaf circa 1780 werden
aangelegd op de dekzandrug tussen de Essche Stroom
en de Dommel; tussen de kernen van Boxtel en Vught.
De van oorsprong aanwezige woeste gronden werden
ontgonnen. Men legde een aantal van noord naar
zuid verlopende lanen aan met daartussen een
orthogonale opstrekkende verkaveling. Er
ontstond een afwisseling van percelen van
heide, bos en akkers, onderling gescheiden door
afwateringssloten. Het was een voor die tijd innovatief
ontwateringssysteem met relatief grootschalige
kavels, die tonrond waren gelegd en twee regelbare
verbindingen met de Essche Stroom.

lidmaatschap en
contributie

producten voor
leden

telen van producten

Mijn opa was een boer hier in de buurt van Boxtel. Ik
kan mij herinneren dat het niet altijd gemakkelijk was
voor hem. Als kind vond ik het prachtig om hem te
helpen met met melken van de koeien en het teelen
van groenten van het land. Mijn oma maakte dan een
heerlijke stampot van groenten uit eigen tuin. Ik heb
mooie herinneringen aan die tijd.
Mijn vader heeft het bedrijf van mijn opa overgenomen.
Ik heb tijdens mijn leven de manier van boeren zien
veranderen. Mijn vader koos voor zekerheid en heeft
hard gewerkt om het bedrijf om te zetten naar een
grootschalig melkveebedrijf. De toekomst leek een stuk
zekerder. De regelgeving werd in de loop van de tijd
steeds strenger.. Toen het moment kwam om het bedrijf
van hem over te nemen zagen mijn broers en ik dat niet
zitten.
Mijn kinderen kennen het vrije gevoel wat ik vroeger op
de boerderij van mijn opa had niet.

“Ik heb tijdens mijn
leven de manier
van boeren zien
veranderen”
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