
Een krachtige land- en tuinbouw 
in een geweldig landschap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van het project Dialoog Buitengewoon Agrarisch Buitengebied 
Eijsden-Margraten heeft op 27 januari 2017 een inspiratiebijeenkomst 
plaatsgevonden. Doel van het project is het ontwikkelen van een aanpak om de 
agrarische sector een duurzame toekomst te geven binnen de context van de 
landschappelijke omstandigheden. 

 
De cijfers die vanuit de Rabobank werden gepresenteerd liegen er niet om: van de 185 
landbouwbedrijven in de gemeente zijn er over vijf jaar nog maar 55 levensvatbaar. Voor de 
akkerbouw en melkveehouderij is vergroting een mogelijkheid, de overige sectoren moet het 
zoeken in nicheproducten, exclusieve productiewijzen of verbreding op het bedrijf. 
 
De basis voor agrarische, maar ook toeristische en recreatieve bedrijven is het landschap. 
Behoud van landschapskwaliteit is de basis van de landschapseconomie. 
 
Het doel van deze inspiratiebijeenkomst was om soortgelijke initiatieven van elders in het 
land te delen met de betrokkenen van het buitengebied in de gemeente Eijsden-Margraten 
en ideeën uit te wisselen voor een mogelijke aanpak in deze gemeente. Met ruim honderd 
betrokkenen uit de gemeente Eijsden-Margraten zijn een tweetal soortgelijke projecten 
van elders uit het land met elkaar gedeeld. 

 
Gerald Aveskamp, melkveehouder en voorzitter van het project “Goed boeren in 
kleinschalig landschap” vertelde in het ochtenddeel hoe het project een structurele 
bijdrage heeft geleverd een sterkere landbouwsector met toekomstperspectief en 
behoud van het karakteristieke landschap van Noordoost Twente.  
Vanuit de gemeente Nederweert werd het programma “Buitengebied in balans, samen 
groots, samen doen” nader toegelicht door Petra Philips en Hans Caubo. Het doel van het 
programma is om het buitengebied in de gemeente Nederweert toekomstbestendig te maken 
en te houden. 

 

Samenvattend mag gesteld worden dat de kennis- en ervaringsuitwisseling uit het 

ochtendgedeelte en de praktijkverhalen tijdens de bedrijfsbezoeken in de middag voldoende 

https://www.youtube.com/embed/eHh64vQMcRc
https://www.youtube.com/embed/eHh64vQMcRc


inspiratie hebben geleverd om een goede aanpak op te stellen. De projectgroep gaat de 
komende periode aan de slag om samen met de mensen uit het buitengebied in gesprek 
te gaan om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak. 
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