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HET PIETERPAD INTEGREREN

WATER VASTHOUDEN & ZUIVEREN

Het opnemen van het Pieterpad in de Maasheggen,
dubbelgebruik door een mobiele koemelkstal

Het laten meanderen en terugbrengen van de historische St. Jansbeek, natte zones met
rietkragen en agrobos, evt. het dorp afkoppelen van het riool op een helofytenfilter

+

BEHOUD EN ONTWIKKELING (AGRO)BOSBOUW
Van monoGunctionele bosbouw
naar landbouwinclusieve bosbouw
NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW
landbouw incl. natuurontwikkeling

VERBETEREN LANGE AFSTANDSFIETSROUTE
Het verbeteren van de LF3 route, dubbelgebruik
door een mobiele koemelkstal

LANDBOUWINCLUSIEVE NATUUR
landbouw incl. natuurontwikkeling evt. aanplant Maasheggen
Bosbouw kan meer betekenis hebben
dan enkel houtproductie; koeien zijn van
oorsprong bosdieren. Bepaalde groenten
groeien uitstekend onder een semitransparant
bladerdek.
Een
gevarieerd
bomenbestand geeft een
wisseldeOEF oogst van hout, noten, zaden
en vruchten. Zo ontstaat een BHSPbos
(agrobosbouw*) dat rijk is aan flora en fauna
dat ook hout produceert. Het hout kan
worden gebruikt als bouwmateriaal en dus
legt het bos CO2 vast.

Historisch verloop St. Jansbeek (bron: Waterschap Aa en Maas)
De Maasheggen is een prachtige omgeving. De heggen zijn
ecologisch zeer waardevol voor vogels, vlinders en kleine
zoogdieren. Ze produceren hout voor gerei en bessen voor de
voedselvoorziening.

De vele IFHHFO maken de percelen klein
er daarmee JOefficiënt om ze machinaal
te bewerken. Koeien grazen probleemloos
en efficiënt rond deze IFHHFO. Bovendien
sieren zowel de IFHHFO als de koeien het
landschap en zorgen op deze manier van
begrazing voor meer
overlevingskansen
voor insecten. Het melken vindt plaats
langs de recreatieve route, zichtbaar voor
iedereen. De recreant is meer dan welkom.

Referentie: Een mobiele melkwagen

Voorgesteld wordt de natte zones langs de nieuwe
St. Jansbeek in te zetten als helofytenfilters
voor hemelwaterafvoer van de woningen in de
omgeving.
Het vasthouden van water vormt een buffer voor
de droge maanden op de zandgronden.
In de natte zone kunnen recreatieve paden
worden toegevoegd die een ommetje voor
omwonenden
mogelijk
maakt.
Tevens
kunnen op de overgangen van nat naar droog
agrobosbouw* worden gepleegd.

Deze wagen maakt recreatieve paden in natte
periodes lastig begaanbaar terwijl beide
essentieel zijn voor de financiering van het
onderhoud en de bereikbaarheid van de
Maasheggen.

Referentie: Karrespoor direct na aanleg
(bron: Natuurderij KeizersRande, van Paridon X de Groot)

Het bos als comfortabele habitat voor koeien
(bron afbeelding: Takepart)

De mobiele melkwagen gesulteerd in diepe modder sporen

Een verhard karresporen maakt het landschap
op passende wijze beter bereikbaar voor de
recreant en de boer. Langs en tussen de twee
verharde banen groeit gras.

Plan Waterschap Aa en Maas (2013)

Referentie natte oevers/zones langs de St. Jansbeek
(bron: Turenscape)

De St. Jansbeek mondU in dit gebied uit in de
Maas en behoort toe aan een groter
watersysteem op de zandgronden. Het
terugbrengen van de meandering kan een
voorbeeld zijn voor de aanpak van het gehele
stroomgebied.

Oevers ingezet als bron van voedsel (bron: Takepart)

Het Pieterpad en LF3 lopen dwars door de
Maasheggen. Het toevoegen van recreatieeenheden laat de recreant stil staan bij dit
landschap en vergroot de kans op participanten.
Wellicht kunnen zo nieuwe vrijwilligers
worden HFXPSWFO voor het vlechten van de
heggen.

Agrobosbouw*
De FAO hanteert deze definitie: “Agrobosbouw is de collectieve
naam voor landgebruikssystemen en -technologieën waarbij
houtige meerjarige planten (bomen, struiken, kruiden, etc.)
weloverwogen worden gebruikt op dezelfde percelen als
éénjarige landbouwkundige gewassen en/of dieren, in een
bepaalde ruimtelijke indeling of in een bepaalde volgorde in
tijd. In een agro-ecologisch systeem als agrobosbouw vinden
er zowel ecologische als economische interacties plaats tussen
de verschillende onderdelen.” Kortom, agrobosbouw is het slim
(want met de natuur meebewegend) combineren van meerjarige
met éénjarige gewassen en/of dieren als runderen, varkens en
kippen.

Recreatieve paden en recreatieve verblijven vormen een sterk
recreatief netwerk (bron: Gramsbergen, Bureau B+B)

Het natuurinclusief maken van de landbouw
verduurzaamt
de
zandgronden
voor
mens, dier en boer. Het resulteert in meer
variatie en -mits juist toegepast- een hogere
opbrengt met minder kans op grote ziekteuitbraken. Om het agrobosbouw principe
uit te rollen over de zandgronden kan een
AgrobosfondsNL* worden opgericht. Zo
ontstaat AgroRecroNL *.

Streefbeeld
Landbouw zorgt voor natuur

In 2013 is een plan gemaakt door het
Waterschap Aa en Maas. Dit plan kan in overleg
met het Waterschap worden HFÕOUFHSFFSE in het
inrichtingsplan.

Referentie: Karrespoor een paar maanden na aanleg
(bron: https://arranraja.wordpress.com/)

De bodem van het bos ingezet als landbouwgrond
(bron afbeelding: Takepart)

Brochure*
De scheiding tussen natuur en landbouw is binnen de huidige
wet- en regelgeving strak doorgevoerd, daarmee nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw
c.q. landbouwinclusieve natuur hinderend en vaak zelfs
onmogelijk makend. Een via de Wetenschapswinkel van de WUR
in ontwikkeling zijnde brochure moet boeren een handleiding
gaan bieden bij hun overgang naar agrobosbouw en moet gaan
dienen als onderbouwing van een lobby richting parlement als
het gaat om de uitwerking van het (onderdeel vergroening binnen
het) Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) voor
de periode na 2020.

Landbouw gebruikt natuur

Landbouw spaart natuur

AgroRecro NL*
Een coöperatief verband van agroproducenten en
recreatiebedrijven
heeft
gemakkelijk
verplaatsbare,
duurzaam gefabriceerde en autarkisch functionerende
recreatiecabines laten ontwikkelen die gedurende het
seizoen afhankelijk van de vraag op uiteenlopende locaties
worden geplaatst.
Agrobosfonds NL*
Dit fonds gaat functioneren als een revolving fund met als
input geld voornamelijk afkomstig uit vrijwillige niet-ETS (EU
Emissions Trading System) bijdragen en heeft als output
het verschaffen van een vergoeding al met ingang van het
eerste jaar na aanplant van een boom aan de eigenaar van
de grond waarop die boom is geplant, voor het daarmee
vastleggen voor langere tijd van CO2 (klimaat) in combinatie
met het tegelijkertijd naar voren halen van de houtopbrengst
(inlands hout > klimaat; link met green deal pilot nationale
koolstofmarkt). Probleemstelling: de grondeigenaar wil
(terecht) veel sneller een opbrengst zien dan bij de aanplant
van bomen de norm is (na decennia), ter compensatie van
een andersoortige opbrengst (jaarlijks) die door de aanplant
van bomen verloren is gegaan.

Agent Based Modeling + Agrobosbouw = 3*
Agrobosbouw is een zogenaamd Large Scale SocioTechnical System (LSSTS): accepteer de complexiteit van
ons voedselproductiesysteem (een zogenaamd Complex
Adaptive System) en benader dat systeem zoveel mogelijk
integraal, met als potentiële voordelen dat het met behulp
van agent based modeling doorrekenen van mogelijke
scenario’s voor de zowel dichterbij gelegen als relatief veraf
gelegen toekomst mogelijk is om bijvoorbeeld in een vroege
fase ontwikkelingsrichtingen die weinig of geen potentie
hebben of mogelijk zelfs ongewenst zijn, af te sluiten en
beloftevolle ontwikkelingsrichtingen ‘agile’ bij te kunnen
sturen en verder uitwerken, zodat onderzoeksfasen kunnen
worden overgeslagen (opvoeren snelheid) c.q. ingekort,
sneller leidend tot een concrete resultaten.

