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HAARLEMMERMEER, JULI 2013 | KATJA NOORDAM - Boeren die plannen hebben om hun 

landbouwbedrijf te vernieuwen of verbreden kunnen sinds 11 juli voor hulp aankloppen bij 

de Ontwikkelfunctie Haarlemmermeer. Of het nu gaat om ecologische productie, een 

theetuin naast de boerderij of bijvoorbeeld educatieve wandelroutes langs de velden: drie 

“Ontwikkelcoördinators” helpen met kennis en contacten en openen deuren die voor boeren 

vroeger vaak gesloten bleven. 

 

Onder boeren in Haarlemmermeer was allang behoefte aan zo’n “agrarisch projectbureau”. 

Akkerbouwer Jan Ham, voorzitter van belangenvereniging MeerBoeren en lid van de 

stuurgroep van de Ontwikkelfunctie: “Initiatieven voor vernieuwing of het verbreden van 

activiteiten vragen nogal wat inzet en kennis van projectmatig werken. Wij als boeren zouden 

dat wel wíllen aanjagen, maar we hebben gewoon de vaardigheden en de tijd niet om het 

goed aan te pakken.” 

In het verleden liepen veel initiatieven daarom dood. Ham: “Vanaf nu hoeven we niet meer 

alles zelf op te pakken. De Ontwikkelfunctie helpt onze initiatieven vormgeven terwijl wij op 

de trekker kunnen blijven zitten.” 



 

 

 

Antwoorden 

Naast MeerBoeren zit agrarische ondernemersvereniging LTO Noord in de stuurgroep, net als 

de gemeente en Rabobank. Stivas De Meerlanden (Stichting ter Verbetering van de Agrarische 

Structuur) heeft samen met Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMHC) de leiding in 

het initiatief. 

Petra Kort, strategisch adviseur bij Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente: “De 

drie Ontwikkelfunctionarissen zijn deskundigen van Dienst Landelijk Gebied en Stivas. Wil een 

boer de Universiteit van Wageningen inschakelen of samenwerken met Schiphol? Voor al dit 

soort hulpvragen kan hij hen bellen of mailen. Ook als de ontwikkelfunctionarissen het 

antwoord zelf niet hebben, helpen ze zoeken.”   

 

Roze aardappel 

Arwin Bos is namens LTO Noord voorzitter van de stuurgroep. Samen met zijn ouders runt hij 

een echt Haarlemmermeers familiebedrijf met boerderijen in Nieuw-Vennep en Zwanenburg. 

Hij weet uit eigen ervaring hoeveel er bij innovatie komt kijken. “Vanaf dit jaar zijn we in ons 

bedrijf naast de gewone akkerbouwproducten begonnen met het telen van vergeten 

aardappelrassen uit de negentiende eeuw, bijvoorbeeld een Britse roze aardappel uit 1850: 

het oudste ras ter wereld dat nog geteeld wordt. Als je met zo’n idee aan de slag gaat loop je 

tegen allerlei dingen aan. Maar je ziet ook nieuwe kansen en uitdagingen.”  

 

Aanjager 

Hij weet dat veel agrarisch ondernemers ook met goeie plannen rondlopen. “Denk aan 

kinderopvang, zelf verwerken van je gewassen, zonnepanelen...” Maar, benadrukt Bos, 

“eigenlijk willen we als stuurgroep liever niet teveel invullen. De initiatieven moeten vooral uit 

de ondernemers zelf komen, de Ontwikkelfunctie is aanjager. Zet nou eens die stap! Kijk met 

een aantal deskundige partijen of het iets kan worden en breng je idee verder dan alleen een 

droom.”  

 

Recreatie 

De ándere insteek van de Ontwikkelfunctie is gebiedsontwikkeling, vertelt Petra Kort. “Een 

voorbeeld is de overgang van Park 21 van boerenland naar recreatiegebied. Een deel van de 

boerderijen zien we graag transformeren naar een nieuwe recreatieve functie. Op de bedrijven 

die blijven is het leuk als je een attractie toevoegt: dat kan boerengolf zijn, of iets kleinschaligs 

als de boerderij bezichtigen. We hebben de agrariërs nodig om die slag te maken. De 

ontwikkelfunctionarissen leggen met hen de verbinding.”  



 

 

 

Onafhankelijk 

Agrariërs Bos en Ham zien de Ontwikkelfunctie als een onafhankelijke ‘spin in het web’. Ham: 

“Boeren en andere partijen in Haarlemmermeer hebben niet altijd dezelfde belangen en 

overleg verliep in het verleden soms wat stroef. Nu staat daar iemand tussen die verbindt en 

coördineert.”  

Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Want een vitale agrarische economie is belangrijk 

voor Haarlemmermeer. Hoewel nog altijd veertig procent van het polderoppervlak boerenland 

is, nam het aantal agrarische ondernemingen in tien jaar tijd met ongeveer honderd af. Bos: 

“We zijn met nog zo’n driehonderd bedrijven over. Voor ons staat voorop dat je als agrariër 

een gezonde boterham kan blijven verdienen.” • 

 

 

 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Informeer, gemeentekrant voor inwoners van 

Haarlemmermeer.  


