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Landbouwverkenning Lingewaal West – Gorinchem Oost 
 
Deze landbouwverkenning maakt deel uit van een bredere/integrale voorverkenning naar de 
realisatiemogelijkheden van de Robuuste Verbinding Nieuwe Hollandse Waterlinie op het Gelderse 
grondgebied. Deze integrale voorverkenning wordt uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). 
De resultaten van de landbouwverkenning zijn in november 2009 aan de agrarische ondernemers in het 
gebied gepresenteerd. De auteur is dankbaar voor alle medewerking en informatie die hij van de 
agrarische ondernemers in het gebied heeft mogen ontvangen. Daarnaast is een speciaal woord van 
dank op zijn plaats voor de inzet van de leden van de begeleidingsgroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon: 
 
Deze landbouwverkenning is opgesteld in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied. Bij de totstandkoming van 
deze verkenning is ondersteuning ontvangen door een begeleidingsgroep. Daarnaast is er met 16 agrarische 
ondernemers uit het gebied gesproken. De informatie en inzichten van deze ondernemers vormen de basis voor 
dit rapport. De inhoud van deze rapportage is echter onder de verantwoordelijkheid van de auteur opgesteld. 
 
 
De leden van de agrarische begeleidingsgroep: 

- Johan de Groot, LTO Noord Lingewaal 

- Goof van Zandwijk, LTO Noord Lingewaal 

- Teunis de Jongh, VANL Tieler- en Culemborgerwaarden 

- Ursula Tork, Dienst Landelijk Gebied 
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1.      Inleiding 
 
De land- en tuinbouw is een belangrijke en gezichtbepalende factor in het landelijke gebied van de 
Tielerwaard. Mede door de ruilverkaveling uit de jaren 60 is het gebied ingericht op een moderne 
agrarische sector. De verkaveling, de wegen, de ligging van de bedrijven en het waterbeheer dragen bij 
aan een doelmatige bedrijfsvoering. Het gebied heeft een landelijk karakter en wordt door de gemeente 
gekenschetst als ‘de poort tussen de Randstad en het Rivierengebied’. Lingewaal wil een vitale en 
vooral groene gemeente zijn waar ecologie, economie en samenleving in een goede balans met elkaar 
samengaan. De kernwaarden die hierbij passen zijn: Rust, Ruimte en Landelijkheid. 
 
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
heeft van de Provincie Gelderland de 
opdracht gekregen om een 
verkenning uit te voeren naar de 
realisatiemogelijkheden van de 
Robuuste Verbinding Nieuwe 
Hollandse Waterlinie op het Gelderse 
grondgebied. De kern van die 
opdracht is om de mogelijkheden te 
onderzoeken van de realisatie van 
ecologische doelen gezamenlijk met 
doelen op het gebied van 
cultuurhistorie, recreatie, landschap 
en water. In het kader van deze 
verkenning voert DLG gesprekken 
met belanghebbende personen en 
patijen in het gebied. Daarnaast laat 
zij diverse deelonderzoeken 
uitvoeren. Eén van deze 
deelonderzoeken is het onderhavige 
onderzoek naar de agrarische sector 
in het gebied. Naar verwachting zal DLG eind 2009/begin 2010 een eindrapportage van haar integrale 
verkenning opleveren, die vervolgens aan de provincie en de diverse organisaties in het gebied 
aangeboden zal worden. 
 
Een deel van de Hollandse Waterlinie loopt van Fort Vuren naar het gemaal nabij de Spijkse Waard aan 
de Linge. Dit gebied ten oosten van Gorinchem en in het westelijke deel van de Tielerwaard kent een 
actieve agrarische sector. Mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen/veranderingen zullen een direct effect 
hebben op het functioneren van de agrarische bedrijven in het gebied. Om deze reden heeft LTO Noord 
Lingewaal in overleg met DLG aangegeven dat het wenselijk is dat de landbouwfunctie, als 
belangrijkste drager van het gebied, nadrukkelijk in de verkenning voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
wordt meegenomen. Hiervoor is een onderzoek gestart waarbij een groep van 18 agrarische bedrijven 
betrokken zijn. Dit onderzoek is door Projecten LTO Noord in met name de periode september en 
oktober 2009 uitgevoerd. In deze rapportage vindt u de resultaten van dit landbouwonderzoek. 
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2.     Aanpak van de landbouwverkenning 
 
In overleg met de locale LTO-afdeling en DLG is een globale begrenzing van het gebied voor het 
landbouwonderzoek vastgesteld. Daarbij is met name gekeken naar de agrarische bedrijven die ten 
westen en ten oosten liggen van de voormalige Hollandse Waterlinie. Het onderzoeksgebied wordt ten 
westen begrensd door de stedelijke ontwikkeling van Gorinchem, ten zuiden door de Waal en de 
dorpsrand van Vuren, ten westen door de Molenweg en Leuvense Achtervliet en ten noorden door de 
Spijkse Kweldijk. Het onderstaande kaartje laat de begrenzing van het gebied zien waar het 
landbouwonderzoek heeft plaatsgevonden. 
 
Kaart 1 Begrenzing van het landbouwonderzoek 

 
 
 
In het onderzoeksgebied zijn 18 agrarische bedrijven actief, waarvan de meeste bedrijven ook hun 
bedrijfsgebouwen in het gebied hebben liggen. Aangezien het om een beperkt aantal bedrijven gaat is 
besloten om door middel van interviews het gesprek met de ondernemers te voeren en inzicht in de 
dynamiek van de agrarische bedrijven in het gebied te krijgen. Tijdens de interviews 
(keukentafelgesprekken) zijn een groot aantal onderwerpen aan bod gekomen. Deze onderwerpen 
gaven informatie met betrekking tot de drie kernvragen van het onderzoek: 
 Hoe ziet de (autonome) agrarische bedrijfsontwikkeling uit en welke eisen stelt dit aan de 

inrichting van het gebied? 
 Hoe kunnen de agrarische bedrijven inspelen op de ontwikkelingen en plannen in hun eigen 

bedrijfsomgeving? 
 Wat kunnen de bedrijven bijdragen aan de integrale doelstellingen voor het gebied? 

 
De interviews zijn gehouden aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. De interviews zijn door 
Projecten LTO Noord afgenomen. In totaal deden 16 agrarisch ondernemers aan de interviews mee 
Een tweetal ondernemers gaf aan geen behoefte aan het onderzoek te hebben. In het volgende 
hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van de interviews. 
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3.   Resultaten van de interviews 
 
3.1 Inleiding 
De vragenlijst die gehanteerd is tijdens de interviews bestond uit 32 vragen. Een deel van deze vragen 
betrof meerkeuze vragen en voor een deel openvragen. De hoofdindeling van de vragenlijst was als 
volgt: 
 
 Algemene gegevens van het bedrijf 
 Grondgebruik 
 Gegevens veehouderij 
 Structuur van het bedrijf en knelpunten 
 Toekomstverwachting van het bedrijf 
 Openvragen 

 
   
3.2  Algemene gegevens 
Van de 16 agrarische bedrijven die aan het interview deelnamen zijn er 14 in het onderzoeksgebied 
gelegen, waarvan 4 in de gemeente Gorinchem (Provincie Zuid-Holland) en 10 in de gemeente 
Lingewaal (Provincie Gelderland). De 2 bedrijven buiten het gebied liggen op enkele kilometers afstand 
verwijderd van het onderzoeksgebied. Deze 2 bedrijven hebben een substantiële hoeveelheid grond in 
het gebied in gebruik. Een tweetal bedrijven gaven aan niet aan het onderzoek mee te willen doen. Een 
van deze bedrijven staat momenteel te koop.  De snelweg A15 doorsnijd het onderzoeksgebied van 
west naar oost en vormt een 
scheidslijn tussen de noordelijke en 
zuidelijke deel van het gebied. Zowel 
ten noorden als ten zuiden van deze 
‘corridor’ zijn 7 bedrijven gelegen. 
Het noordelijke gedeelte van het 
gebied is overwegend weidegebied. 
In dit deel liggen rundvee- en 
paardenbedrijven. Het zuidelijke 
gedeelte kenmerkt zich door een 
deel dat uitstekend geschikt is voor 
akkerbouw (grondsoort en 
bodemgesteldheid). In dit gedeelte 
komt een combinatie van 
rundveehouderij en akkerbouw voor. 
Een klein deel van het zuidelijke 
gebied wordt gebruik voor fruitteelt. 
 
In de volgende paragrafen worden verschillende tabellen en grafieken gebruik. Wanneer een vraag voor 
één of meerdere deelnemers niet relevant was, zijn deze antwoorden niet meegenomen in de 
verslaglegging. Het totaal ligt in die gevallen lager dan de 16 geïnterviewde bedrijven.  
 
Het aantal bedrijfshoofden op de bedrijven varieerde van 1 tot 3 personen. In totaal zijn er 27 
bedrijfshoofden/ondernemers in het gebied. Op de meeste bedrijven gaat het om één bedrijfshoofd die 
het bedrijf runt, zie figuur 3.1.  
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Figuur 3.1 Aantal bedrijfshoofden op de bedrijven 

Aantal bedrijfshoofden

0

2

4

6

8

10

1 Bedrijfshoofd 2 Bedrijfshoofden 3 Bedrijfshoofden

a
a
n

ta
l 
b

e
d

ri
jv

e
n

 
 
De bedrijven met 1 bedrijfshoofd vallen in 6 van de 9 gevallen binnen de categorieën tot 40 jaar of 40-
49, in 3 gevallen gaat het om vijftigers. Bij de verdere analyse naar de leeftijdsopbouw viel de grote 
groep veertigers op. Bij deze berekening is per bedrijf uitgegaan van één (het jongste) bedrijfshoofd, zie 
figuur 3.2. 
 
Figuur 3.2  Leeftijdsopbouw van het jongste bedrijfshoofd 
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Vrijwel alle ondervraagde ondernemers gaven aan hun agrarische activiteit als hoofdberoep te zien. 
Één deelnemer gaf deeltijdberoep aan.  
 
 
3.3  Hoofdtak en niet-agrarische activiteiten 
In het interview is gevraagd naar de hoofdtak van het bedrijf. Deelnemers konden slechts één antwoord 
opgeven. De mogelijke keuzes waren: melkveehouderij, akkerbouw, fruitteelt, overige veehouderij of 
anders. De overgrote meerderheid (10) gaf aan een melkveehouderij te bezitten, zie figuur 3.3. Één 
bedrijf is een akkerbouwbedrijf. ‘Overige veehouderij’ werd door 5 ondernemers ingevuld, dit zijn 
bedrijven met bijvoorbeeld rundvee/jongvee en schapen (2), zoogkoeien, paarden en een bedrijf met 
stieren, schapen en paarden.  
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Figuur 3.3. Verdeling van het type agrarisch bedrijf 
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Van de 10 melkveehouderijbedrijven gaf een zestal bedrijven aan zich naast het melkvee nog met 
andere agrarische activiteiten bezig te houden, zie tabel 3.1. Deze activiteiten variëren van combinaties 
van melkveehouderij met akkerbouw (2 maal), schapen (3 maal) en schapen + paarden (1 maal).  
 
Tabel 3.1 Diertypen op de melkveebedrijven  

      
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Melkveehouderijbedrijven Aantal % 

Enkel melkvee 4 40 

Melkvee en akkerbouw 2 20 

Melkvee en schapen 3 30 

Melkvee, schapen en paarden 1 10 

Totaal 10 100 



9 

 

Daarnaast vinden er bij 11 bedrijven niet-agrarische activiteiten plaats, zie figuur 3.4. De opgegeven 
nevenactiviteiten zijn in 7 gevallen agrarisch natuurbeheer, 2 maal de verkoop van producten door 
middel van huisverkoop en 1 maal werd opgegeven pensionpaarden en kinderopvang. Eén bedrijf gaf 
aan ook loonwerk voor derden te verrichten en agrarisch natuurbeheer. Bij agrarisch natuurbeheer werd 
in de meeste gevallen weidevogelbeheer en het beheer van slootkanten genoemd. 
 
Figuur 3.4. Niet agrarische activiteiten op de bedrijven 
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3.4  Bedrijfsopvolging 
Bedrijfsopvolgingssituatie is bij 43% van de ondernemers op dit moment nog onbekend. Dit heeft onder 
andere te maken met de grote groep veertigers. In 5 van de 7 gevallen betreft dit melkveebedrijven. 
Figuur 3.5 laat zien hoe de situatie met betrekking tot bedrijfsopvolging eruit ziet. 
 
 Figuur 3.5 Bedrijfsopvolgingssituatie in het gebied 
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De bedrijfshoofden van de ondernemingen (3 stuks) die hebben aangegeven niet over een opvolger te 
beschikken hebben achtereenvolgens de leeftijd  55, 57 en 69. Deze bedrijven vallen allen onder 
‘overige veehouderij’. 
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3.5 Grondgebruik 
In dit hoofdstuk wordt het grondgebruik nader bekeken. Alleen de gronden binnen het 
onderzoeksgebied zijn vanwege hun relevantie meegenomen bij deze berekeningen. Twee grote 
melkveehouderijbedrijven, die beiden buiten het gebied gelegen zijn, worden daarom alleen met hun 
veldkavels in het gebied meeberekend. 
 
Zoals in tabel 3.2 is weergeven bestaat 69% van het grondgebied van de geïnterviewden uit grasland. 
Akkerbouw komt op 23% van het areaal voor. Het totale grondoppervlak in de interviews ligt op 783,25 
hectare, gedeeld door 16 geeft dit het gemiddelde van 49 hectare per bedrijf. De gezamenlijke 
oppervlakte aan huiskavels is 393,8 hectare, gemiddeld 28,13 hectare. Voor een veldkavel ligt het 
gemiddelde op 8,29 hectare. In totaal zijn er 47 veldkavels in het plangebied, het totaal oppervlakte van 
deze veldkavels ligt op 389,45 hectare (zie tabel 3.2).  
 
Tabel 3.2 Grondgebruik van de geïnterviewde bedrijven in het onderzoeksgebied 
 

Grondgebruik Totaal  
(ha) 

Huiskavel  
(ha) 

Totaal veld-
kavels (ha) 

Percen- 
tage (%) 

Grasland 538,6 283,6 255 69 

Voedergewassen 58,3 13,2 45,1 7 

Akkerbouw 180,85 97 83,85 23 

Natuur/uiterwaarden 5,5 0 5,5 1 

Totaal 783,25 393,8 389,45 100,0 

 
 
Figuur 3.6 Grondgebruik op de geïnterviewde bedrijven 
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Van de grond is het grootste gedeelte in eigendom. Ongeveer 76% van de grond is in eigendom. De 
overige 24% betreft pacht en gebruiksverklaringen. Bij deze berekening is van de twee 
melkveehouderijbedrijven, buiten het plangebied gelegen, de huiskavel buiten deze berekening gelaten. 
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3.6  Gegevens veehouderij 
In het interviewformulier is gevraagd naar het aantal en het soort dieren, de grootte van het melkquotum 
en of er biologisch wordt geproduceerd. Enkel de melkveehouderij bedrijven en overige 
veehouderijbedrijven komen in deze paragraaf ter sprake. Melkvee is met 988 dieren het meest 
voorkomende landbouwhuisdier, zie tabel 3.3. Daarnaast vormt het jongvee logischer wijze een grote 
groep, omdat jongvee direct verband heeft met melkvee. De derde grote groep dieren vormen de 
schapen (538). Deze komen voor als neventak bij melkveehouderijbedrijven, maar ook als activiteit 
naast mest-, zoog-, en weidevee. In totaal zijn er een kleine 100 paarden in het gebied. Tabel 3.3 geeft 
een overzicht van het totale aantal dieren en het gemiddelde aantal per bedrijf. Hier is het totaal aantal 
van deze diersoort gedeeld door het aantal bedrijven waar deze diersoort ook voorkomt.  
 
Tabel 3.3 Overzicht van het aantal landbouwhuisdieren in het gebied 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geiten, fok/vleesvarkens en legkippen/vleeskuikens komen bij geen van de 16 bedrijven voor.  
 
De 10 melkveehouders hebben een melkquotum dat varieert van 425.000 kg tot 1.975.000 kg. Het 
totale aantal kg aan melkquotum is 8.039.000. Het gemiddelde ligt daarmee op 803.900 kg. In figuur 3.7 
is te zien hoe de verdeling van het melkquotum, over de bedrijven verdeeld is. 
 
Figuur 3.7 Verdeling van het melkquotum over de melkveebedrijven 
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Geen van de 16 bedrijven geeft aan op biologisch wijze te produceren. 
 

Dierensoort Aantal Gemiddeld 
aantal 

Melkvee 988 99 

Jongvee 701 70 

Stieren 27 5 

Zoogkoeien 138 69 

Weidevee 35 18 

Schapen 538 60 

Fokpaarden 63 16 

Pensionpaarden 31 5 

Totaal 2521  
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3.7  Verkavelingsstructuur 
Gevraagd werd naar de bereikbaarheid van de veldkavels en naar de route. 10 van de ondervraagden 
gaf aan tevreden te zijn over de bereikbaarheid en route. Daarbij moet in ogenschouw genomen worden 
dat enkele bedrijven geen veldkavels bezitten. Zes ondernemers waren ontevreden. De redenen 
hiervoor zijn in figuur 3.8 te vinden.   
 
Figuur 3.8 Redenen bij ontevredenheid over bereikbaarheid veldkavels 

Tevreden heid route/bereikbaarheid kavels

Reden bij Nee (door 6/16 ingevuld)

0

10

20

30

40

D
re

m
p
e
ls

S
m

a
lle

 w
e
g

O
n
d
e
rh

o
u
d

V
e
rk

e
e
r

(s
c
h
o
o
lg

a
a
n
d

e
 je

u
g
d
)

%

 
 
Op de vraag hoe de huidige verkaveling in het plangebied beoordeeld wordt kon geantwoord met goed, 
redelijk, matig en slecht. De verkaveling werd grotendeels als goed of redelijk ervaren. 3 ondernemers 
beoordelen de verkaveling als matig. Slecht werd niet genoemd. Als motivering bij matig werd 
opgegeven dat de kavels te versnipperd zijn, de veldkavels te ver weg liggen en dat een herverkaveling 
gewenst is. 
 
Figuur 3.9 Beoordeling van de verkaveling in het gebied 
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Daarnaast werd gevraagd of de ondernemers bereid zijn tot een kavelruil en hoeveel kavels (en oppvl.) 
zij bereid zijn in te brengen. 5 deelnemers gaven aan met de huidige verkaveling tevreden te zijn en zij 
wensen geen kavels voor een kavelruil in te brengen. Twee ondernemers zien geen mogelijkheden 
omdat er ‘geen geschikte akkerbouwgrond in het gebied te vinden is’ en omdat er ‘geen geschikte grond 
is om te ruilen’. 9 maal werd kavelruil positief beoordeeld. In slechts enkele gevallen werd een aantal 
kavels of oppervlakte genoemd. In totaal is aangegeven dat 9 kavels ingebracht kunnen worden, 
waarvan enkele ‘pachtkavels’. De totale oppervlakte hiervan is 31 hectare. Waarschijnlijk ligt dit, 
vanwege enige terughoudendheid van de ondernemers op dit punt, in wekelijkheid iets hoger. 
 
Figuur 3.10 Bereidheid om deel te nemen aan een kavelruil 
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3.8 Waterkwaliteit en waterhuishouding 
Een groot deel van de ondernemers is tevreden over het huidige waterpeil, het betreft 10 van de 16 
ondernemers. Een aantal ziet nog verbeteringsmogelijkheden. Vier maal wordt als reden opgegeven ‘te 
droog in de zomer’ en ‘te nat in het voorjaar’ wordt eenmaal genoemd. Eenmaal wordt ‘te laag peil’ 
genoemd. Daarnaast wordt aangegeven dat door ontwikkelingen als woningbouw meer verhard 
oppervlakte ontstaat, waardoor er bij hevige regenval op het land meer/langer water komt te staan. Bij 
‘te droog in de zomer’ is in één geval aangegeven dat het waterpeil door de nabijheid van een golfbaan 
kunstmatig laag wordt gehouden. Een andere ondernemer wijst op het droogvallen van sloten waardoor 
een leiding naar drinkbakken dient te worden gelegd. Een groot aantal ondernemers geeft aan zorgen 
te hebben over eventuele veranderingen in de waterhuishouding. Grootste zorg is een mogelijke 
vernatting van het gebied. Daarnaast is men bezorgd of het huidige watersysteem, bij zeer natte 
omstandigheden, in staat is alle water uit het stedelijke gebied van Gorinchem tijdig te verwerken. 
 
Op de vraag of er problemen worden ervaren met de waterkwaliteit reageert slechts één ondernemer 
met ja. Deze geeft aan dat de kwaliteit achteruit gaat bij een lagere waterstand. Daarnaast wordt 
opgemerkt dat de waterkwaliteit nu kwalitatief een stuk beter is dan enkele jaren geleden. Dit heeft voor 
een belangrijk deel te maken met het beter functioneren van de nabij gelegen waterzuivering. De 
reacties over de waterhuishouding zijn ook in  figuur 3.11 te vinden. 
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3.11 Meningen over het waterpeil in het gebied. 
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3.9  Bouwblok 
De grootte en/of de vorm van het huidige bouwblok wordt nu reeds door vijf bedrijven als een probleem 
ervaren voor de ontwikkeling voor het bedrijf. Voor vier deelnemers vormt dit pas problemen bij 
toekomstige uitbreidingen. Redenen zijn in vrijwel alle gevallen dat de grenzen van het huidige 
bouwblok bereikt zijn. 7 ondernemers ervaren geen problemen met betrekking tot het bouwblok..  
 
Figuur 3.12 Meningen over het huidige bouwblok 
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De bedrijven die mogelijk te zijner tijd een groter bouwblok nodig hebben vragen hier nu reeds aandacht 
voor. In het nieuwe bestemmingplan moet dit meegenomen worden. 
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3.10   Grondmobiliteit 
Gevraagd is of de uitbreidingsmogelijkheden, voor wat betreft de aankoop van gronden, een knelpunt 
voor het bedrijf oplevert. 7 van de 16 ondernemers geeft aan dat dit geen belemmeringen geeft. Dit 
komt in de meeste gevallen door het ontbreken van de wens om grond aan te kopen, zie figuur 3.13. De 
overige deelnemers antwoordden met ja. De meest voorkomende verklaring is het beperkt aantal kavels 
dat wordt aangeboden. Daarnaast wordt de prijs als belemmering gezien en de verkeerde kwaliteit 
(gebruiksmogelijkheden) van de grond die te koop is. Er wordt opgemerkt dat er weinig akkerbouwgrond 
te koop is binnen het gebied. Daarnaast hebben de Gemeente Gorinchem voor stedelijke uitbreiding, de 
Golfbaan en Bureau Beheer Landbouwgrond enkele jaren geleden ook gronden aangekocht. Dit 
beperkt de fysieke uitbreidingsmogelijkheden van de blijvende agrarische ondernemingen.  
 
Figuur 3.13 Aspecten van uitbreiding en grondaankoop 

Zijn uitbreidingsmogelijkheden betreft 

grondaankoop een knelpunt voor bedrijf?

0 10 20 30 40 50

Nee, geen plannen om uit te breiden

Ja, te weinig aanbod

Ja, prijs te hoog

Ja, geen goede kwaliteit grond te koop

%

 
 
 
3.11  Overige knelpunten  
De milieuwetgeving wordt door 15 van de 16 deelnemers op dit moment niet als knelpunt ervaren. De 
enige ondernemer (met vee) die hiermee wel problemen ervaart, noemt als reden hiervoor de 
ammoniakemissie. Een bedrijf dat nu nog geen problemen ervaart verwacht dit na een toekomstige 
groei (naar > 100 melkkoeien) wel te ervaren.  
 
Het overgrote deel van de ondernemingen ondervindt momenteel geen belemmeringen door woningen 
of andere bebouwing in de directe omgeving. Er wordt echter door drie ondernemers gewezen op het 
feit dat dit in de toekomst wel mogelijk belemmeringen kan gaan opleveren, dit als gevolg van de 
oprukkende woningbouw vanuit Gorinchem.  
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3.12 Toekomstperspectief en bedrijfsplannen  
In het interview is gevraagd naar de stappen die de afgelopen jaren gezet zijn met betrekking tot groei 
of afbouw van het bedrijf. Hiermee kan inzicht worden verkregen in de agrarische ontwikkelingsbalans 
van het gehele gebied. Bij de hieronder gepresenteerde resultaten zijn de twee bedrijven, die met hun 
bedrijfsgebouwen buiten het gebied liggen, niet meegenomen. 
 
Tabel 3.4 Ontwikkelingsbalans afgelopen 5 jaar op basis van 14 bedrijven 

Uitbreiding  Krimp 

8 bedrijven groeien 4 bedrijven in afbouw 

Areaal uitbreiding 95 ha (ook buiten gebied) Areaal verkocht 17 ha (plus grond verpacht aan 
derden) 

Quotum aankoop totaal 715.000 kg (6 bedrijven) Quotum verkoop totaal 987.000 (4 bedrijven) 

Diverse machines en werktuigen Varkens  

Nieuwe melkstal (2 maal) Melkvee 

Geheel nieuw bedrijf (1 maal)  

Renovatie stallen (2 maal)  

Melkrobots (3 maal)  

 
Twee bedrijven zijn de afgelopen 2 jaar in omvang het zelfde gebleven. De twee buiten het 
onderzoeksgebied gesitueerde bedrijven groeiden eveneens. Beiden kochten melkquotum (totaal 
300.000 kg) en één van de bedrijven investeerde in de nieuwbouw van een stal, de aankoop van 7 
hectare grond en de huur van 8 hectare grond.  
 
Op basis van huidige situatie van het bedrijf is de ondernemers gevraagd hoe zij het economisch 
perspectief van het bedrijf inschatten. 
 
Figuur 3.13 Economisch perspectief van de bedrijven volgens de ondernemers  

Economisch perspectief bedrijf

36%

43%

21%
0%

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

 
 
Door de 6 bedrijven die ‘redelijk’ aangaven werd enkele keren verwezen naar de situatie met betrekking 
tot de huidige vlees- en melkprijzen. Matig werd 3 maal ingevuld, motiveringen hiervoor waren ‘weinig 
perspectief in deze vorm’ en ‘te weinig melkquotum’. Twee van deze bedrijven hebben de afgelopen 5 
jaar afgebouwd.  
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Naast de ontwikkelingen van de laatste 5 jaar is gevraagd naar de ontwikkelingsplannen voor de 
komende 5 jaar. Daaruit bleek dat 7 bedrijven concrete ontwikkelingsplannen hebben, dat 5 bedrijven 
op de huidige voet verder willen en dat 2 bedrijven zullen afbouwen/stoppen. 
 
Figuur 3.14 Ontwikkelingsplannen voor de komende 5 jaar 

Ontwikkelingsplannen komende 5 jaar
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De bedrijven met ontwikkelingswensen hebben ook aangegeven op welke manier zij het bedrijf verder 
willen laten groeien. In tabel 3.5 zijn de gezamenlijke plannen van de bedrijven weergegeven.  
 
Tabel 3.5 Ontwikkelingsbalans voor de komende 5 jaar op basis van 14 bedrijven 

Uitbreiding  Krimp 

7 bedrijven groeien/ontwikkelen 2 bedrijven stoppen 

Areaal uitbreiding 52 ha  Areaal vermindering 39 ha  

Quotum aankoop totaal 920.000 kg (6 bedrijven) Weide vee 

Diverse machines  Schapen 

Nieuwe loods en mestopslag Paarden 

Bio-vergisting (2 maal)  

Zonne-panelen (2 maal)  

Renovatie stallen (2 maal)  

Melkrobots (1 maal)  

 
Er zijn 5 die in de huidige vorm willen continueren. De buiten het gebied gelegen bedrijven zullen beide 
naar verwachting verder groeien. Zij willen groeien op het gebied van melkquotum, interne 
investering(en) in gebouwen en investeren in windenergie (speelt radar problematiek). 
 
 
3.13  Kansen en bedreigingen 
Grootste bedreiging voor de continuïteit van de bedrijven vormt vooral de natuurontwikkeling. Dit kan 
zijn in de vorm van Natura2000 (4 maal genoemd), uitbreiding Lingebos (1), EHS, natuurontwikkeling 
uiterwaarden, en overige natuur- of milieuontwikkelingen. In figuur 6.2 is te zien hoe vaak een 
bedreiging is genoemd. Bedrijven konden meerdere bedreigingen aangeven. 
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Figuur  3.15 Grootste bedreigingen voor de bedrijfscontinuïteit 
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Naast bedreigingen zien de bedrijven ook kansen. Deze kansen zijn deels al naar voren gekomen in de 
bedrijfsplannen voor de komende 5 jaar. Figuur 3.16 laat deze kansen zien. 
 
Figuur 3.16 Grootste kansen voor verdere bedrijfsontwikkeling  

Grootste kansen ontwikkeling bedrijf
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Opvallend is de grote wens voor verplaatsing, in de meeste gevallen binnen het gebied/regio, één 
ondernemer heeft aangegeven bereid te zijn om het bedrijf naar een andere provincie te verplaatsen.  
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3.14  Veranderingen in de bedrijfsomgeving 
Naast meerkeuzevragen is ook gewerkt met openvragen. Bij deze vragen konden de ondernemers zich 
uitspreken over een aantal actuele punten. Aan de orde kwamen onder andere zaken die te maken 
hebben met de ontwikkelingen rondom de bedrijven, suggesties m.b.t. het nieuwe bestemmingsplan, 
prioriteiten voor een perspectiefvolle landbouw en activiteiten die boeren onderling kunnen oppakken 
om de kansen voor de landbouw te verbeteren. 
 
Als gekeken wordt naar het inspelen op ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving geven 2 deelnemers aan 
interesse te hebben in een toeristische tak. Zij zien financiële voordelen door bijvoorbeeld fietsen te 
verhuren in combinatie met het aanbieden van overnachtingen. Een groot aantal noemt de 
mogelijkheden met agrarisch natuurbeheer (weidevogels, natuurbeheer en randenbeheer). Echter een 
deel van de ondernemers vindt dit pas echt interessant wanneer het financieel ook wat oplevert. Verder 
wordt samenwerking met Staatsbosbeheer genoemd, in de vorm van beheer/onderhoudt van SBB-
gronden. Één ondernemer vraagt om aandacht te schenken aan erfbeplanting. Drie deelnemers zien 
geen mogelijkheden om in te spelen op ontwikkelingen in de omgeving op het gebied van recreatie, 
natuur, water, landschap en cultuurhistorie.  
Tenslotte geven de ondernemers aan dat ze reeds nadrukkelijk bijdragen aan het groen en open 
houden van het gebied. Dat resulteert in mooie vergezichten, een verzorgd cultuurlandschap, 
weidevogels en een afwisselde agrarische natuur. 
 
Figuur 3.17  Mogelijkheden om in te spelen op ontwikkelingen rond het bedrijf. 
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3.15  Suggesties voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Een deel van de ondernemers staat positief tegenover de Hollandse Waterlinie, zolang het geen 
belemmeringen oplevert voor hun bedrijven en de bedrijfsvoering. Een ander deel staat er negatief 
tegenover, omdat het voor hen, als agrarisch ondernemers, geen voordelen oplevert. Het wordt over het 
algemeen als positief ervaren dat oude relicten (Fort Vuren) worden opgeknapt, ingepast in het 
landschap en er aandacht wordt gegeven aan de beplantingen in het gebied. Een groot deel van de 
ondernemers ervaart het landschap nu als prachtig en wenst geen veranderingen in de vorm van (grote) 
ingrepen. Een enkele ondernemer ziet wel iets in een fiets- of wandelpad langs de linie, als dat bijdraagt 
aan het veiliger maken van de wegen voor landbouwverkeer. Er zal negatief gereageerd worden indien 
(kostbare) landbouwgrond wordt ingezet voor het realiseren van ‘nieuwe’ natuur of recreatie. 
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Figuur 3.18 Mening over realisatie Nieuwe Hollandse Waterlinie 
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3.16   Suggesties nieuwe bestemmingsplan 
Voor bewoners van het deelgebied dat onder de gemeente Lingewaal valt, zal de komst van een nieuw 
bestemmingsplan eventueel gevolgen met zich mee brengen. Onderstaande suggesties werden 
hierover gedaan, zie tabel 3.5. Voor bewoners van de gemeente Gorinchem is dit niet aan de orde.  
 
Tabel 3.5 Suggesties met betrekking tot nieuw bestemmingsplan in Lingewaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het bouwblok wordt veelvuldig genoemd, vergroting is vaak de wens. In enkele gevallen wordt 
aangegeven dat de grootte van het bouwblok pas bij verdere uitbreidingen tot problemen zal gaan 
leiden. Daarbij wordt zowel aan uitbreiding van landbouwactiviteiten gedacht, als ook ontwikkeling van 
bijvoorbeeld duurzame energie. Er wordt graag gezien dat de agrarische ondernemingen in het gebied 
genoeg mogelijkheden krijgen om zich verder te ontwikkelen en hierin niet belemmerd worden door 
bijvoorbeeld nieuwe landgoederen, Natura2000-gebieden, de EHS-structuur of stiltegebieden. Eén 
ondernemer wenst dat de gemeente het mogelijk maakt om in de toekomst op een grote veldkavel 
nieuwbouw te realiseren (nieuwvestiging). Eén ondernemer is tegen de verrommeling van het platteland 
door het toekennen van talrijke bestemmingen aan agrarische bebouwing. Deze ondernemer pleit voor 
alleen agrarische bestemmingen op agrarische locaties. Vier van de 16 ondernemers zijn woonachtig in 
Gorinchem en een nieuwe bestemmingsplan voor Lingewaal heeft op hen geen invloed. 

Suggestie nieuw bestemmingsplan Aantal 
genoemd 

Aandacht grootte bouwblok 7 

Ontwikkelingsmogelijkheden op locatie 3 

Geen beperking op grondgebruik 1 

Mogelijke nieuwvestiging op grote veldkavel 1 

Geen nevenbestemmingen aan agrarische bebouwing toekennen 1 

Geen nieuwe landgoederen nabij agrarische bedrijven 1 

Geen stiltegebied 1 

Geen suggesties 3 

Woonachtig in Gorinchem, geen nieuw bestemmingsplan 4 
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3.17  Prioriteiten voor een perspectiefvolle landbouw 
Om een perspectiefvolle landbouw te behouden dient er met name gekeken te worden naar de 
verkavelingsstructuur en de waterhuishouding. Volgens vele ondernemers kan er een verbetering van 
de verkaveling plaatsvinden. Mogelijkheden zijn een planmatige kavelruil, of de ruil van kavels 
onderling. De voorkeur gaat naar een vrijwillige kavelruil. Één ondernemer geeft aan dat de verkaveling 
op dit moment goed is, maar op enkele plaatsen verbeterd zou kunnen worden. Daarbij zou een 
bedrijfsverplaatsing behulpzaam kunnen zijn. Op de tweede plaats (zie figuur 3.19) worden goed 
onderhouden watersgangen en een op de landbouw afgestemd waterpeil als belangrijke prioriteit 
gezien. Er wordt gesteld dat het waterpeil nu op orde is en dit dient zo te blijven.  
 
Figuur 3.19 Prioriteiten voor een perspectiefvolle landbouw. 
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Op het gebied van het verbeteren van de verkaveling geven de deelnemers aan te willen samenwerken. 
Zo kan de (agrarische) structuur op peil blijven. Ook met het Waterschap is een goede samenwerking 
van belang. Daarnaast speelt het onderwerp van de lage productprijzen. Op dit vlak vindt men dat er 
meer samenwerking tussen boeren noodzakelijk is. 
Door diverse boeren wordt aangegeven dat er meer samengewerkt moet worden om te voorkomen dat 
goede landbouwgrond verloren gaat aan natuurontwikkeling. Daarbij werd aangegeven dat Natura2000 
geen effecten op de agrarische bedrijven mag hebben. Er wordt gewezen op de schaduwwerking van 
plannen zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie: de verkoopbaarheid van de gronden aan derden wordt 
slechter en het bedrijf komt op slot te zitten. Er wordt het idee geopperd om nieuwe natuurontwikkeling 
door boeren zelf te laten onderhouden. Tenslotte wordt het opmerkelijk gevonden dat er door agrarisch 
sector geen zitting is verkregen in het ‘Pact van Loevesteijn’, gezien het belang van de sector. 
 
 
3.18  Slotopmerkingen/hartenkreten 
Aan het eind van het vragenformulier was ruimte gereserveerd voor eventuele opmerkingen en/of 
hartenkreten. De gegeven opmerkingen lopen zeer uiteen. Zo werd er aandacht gevraagd voor:  
 De problematiek van fietsers op landbouwwegen 
 De mogelijkheid van het afsluiten van wegen bij oogstwerkzaamheden 
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 Enkele melkveehouders noemen de ganzenproblematiek, deze zorgen voor mestoverlast en 
eten gras van goede kwaliteit op waardoor sommige gronden in de uiterwaarden minder 
opbrengen.  

 Het gebied biedt mogelijkheden voor geleidelijke schaalvergroting.  
 Verkaveling moet meer aandacht krijgen, er wordt gewezen op de mogelijkheid om 

verkavelingprojecten op te pakken. 
 Goed onderhoud van natuurgebieden en geen overlast naar landbouwgronden 
 Zorg voor een erfbeplantingproject met subsidie 
 Investeer het geld voor de HWL in productieve zaken. De HWL zal weinig positieve 

economische spin-off hebben. 
 Agrarisch gebruik van goede grond is noodzakelijk voor de economie 
 Zorg dat er in het gebied in de toekomst economisch verantwoord geboerd kan worden 
 Als er plannen zijn dan moeten we maar uitgekocht worden. Niet uitroken, maar op een 

zakelijke wijze regelen. 
 Plannenmakers moeten meer rekening houden met de wijze waarop agrarische bedrijven 

functioneren. 
 Pas op met veel graafwerkzaamheden, de structuur van de grond/bodem is complex en kan 

snel beschadigd worden met grote gevolgen voor de waterhuishouding. 
 Leg de plannen 10 jaar op de plank en behoud de huidige ‘Rust, Ruimte en Landelijkheid’ in het 

gebied! 
 Houd ook rekening met de kosten voor onderhoud, ’Bezint eer ge begint’ 
 Geef helder aan wat de plannen zijn, verschaf duidelijkheid over alle plannen en laat de 

agrarische ondernemers niet in onzekerheid. 
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4.  Conclusies en aanbevelingen 
 
4.1 Conclusies 
De conclusies die hieronder gepresenteerd worden, zijn met name gebaseerd op de gesprekken die 
met de 16 ondernemers gevoerd zijn. Daarvan zijn er 14 in het onderzoeksgebied gevestigd en 2 
hebben er alleen gronden. Naast informatie van ondernemers, is gebruik gemaakt van diverse 
beleidsstukken en algemene informatie over de landbouwsector. De conclusies van dit onderzoek zijn in 
november 2009 in het gebied gepresenteerd en met ondernemers besproken. De belangrijkste 
conclusies worden hieronder puntsgewijs besproken. 
 
Landbouwkundige inrichting van het gebied 

 De hoofdinrichting van het onderzoeksgebied, ontstaan na de ruilverkaveling in de jaren zestig, 
is afgestemd op de agrarische sector. De inrichting of casco (perceelsvorm, perceelsomvang, 
wegen, ligging van bedrijven en waterhuishouding) voldoet goed aan de gebruikswensen van 
de agrarische bedrijven in het gebied. 

 De verkaveling is redelijk goed. De agrarische bedrijven hebben gemiddeld meer dan 50% van 
hun grond in de huiskavel. Het aantal veldkavels is beperkt en deze kavels hebben gemiddeld 
genomen een goede omvang, meer dan 8 ha. Een drietal bedrijven heeft een minder goede 
verkaveling. Meer dan de helft van de ondernemers kijkt naar mogelijkheden om de verkaveling 
verder te verbeteren. 

 De waterhuishouding is uitstekend afgestemd op de landbouw. De laatste jaren is de 
waterkwaliteit verbeterd door het opkappen van de waterzuivering. Eventuele vernatting zal de 
productiviteit van de gronden nadelig beïnvloeden. 

 De wegenstructuur voldoet aan de eisen van het landbouwverkeer. De veldkavels zijn goed te 
bereiken. In het gebied zijn voldoende passeerstroken aanwezig. Punt van aandacht is de 
combinatie van landbouwverkeer met schoolgaande jeugd en recreatieve weggebruikers. 

 In veel gevallen voldoet de huidige omvang van het bouwblok. De bedrijven met een 
groeiambitie verwachten dat de huidige oppervlakte van het bouwblok in de toekomst niet meer 
zal voldoen. 

 Ondernemers ervaren dat er diverse (stedelijke) ontwikkelingen rond het gebied spelen. Zij 
maken zich zorgen over het behoud van de huidige agrarische structuur. Een verdere 
versnippering van het gebied zou niet gunstig zijn voor de agrarische bedrijfsvoering. 
 

Bedrijfsgrootte en veehouderij 

 De agrarische bedrijven in het gebied hebben een bovengemiddelde omvang. Met name de 
bedrijven die aangeven verder te willen ontwikkelen/groeien hebben een volwaardige 
economische omvang en goede bedrijfsinrichting. 

 Het gezamenlijk melkquotum van de melkveehouders is ruim 8 miljoen kilogram. Het 
gemiddelde ligt op ongeveer 800.000 kg per jaar. Dit is ruim boven het Nederlandse 
gemiddelde. 

 Naast melkvee komen er in het gebied behoorlijk wat schapen en paarden voor. Er zijn geen 
bedrijven met varkens of pluimvee (van enige betekenis) in het gebied. 

 
Grondgebruik en grondmobiliteit 

 Het deelgebied ten noorden van de A15 is met name gericht op de (melk)veehouderij. Het 
deelgebied ten zuiden van de A15 heeft naast melkveehouderij ook uitstekende akkerbouw 
gronden. Deze akkerbouwgronden hebben een belangrijke landbouwkundige functie en zijn 
redelijk uniek in de omtrek van het onderzoeksgebied. 
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 De agrarische ondernemers die meededen aan het onderzoek gebruiken 783 ha grond. 
Ongeveer 69% van deze grond wordt gebruikt als grasland. Op 30% van de grond vindt 
verbouw van akkerbouwgewassen of voedergewassen plaats. Ongeveer 1% van de grond 
wordt gebruikt voor natuurdoeleinden 

 De grondmobiliteit (aan- en verkoop van landbouwgrond tussen agrarische bedrijven) is beperkt 
in het gebied. Vanwege diverse stedelijke ontwikkelingen hebben ‘externe’ partijen grond aan 
gekocht. In met name het deel van het onderzoeksgebied dat grenst aan Gorinchem wordt de 
grond als ‘warm’ beschouwd. Een aantal bedrijven geeft aan dat er te weinig grond voor 
uitbreiding te koop is of dat de grond niet aan de gewenste kwaliteiten voldoet. 

 
Bedrijfsontwikkeling en perspectief 

 Ongeveer 79% van de bedrijven beoordeeld het economisch perspectief van het agrarische 
bedrijf als ‘redelijk’ of ‘goed’. 21% van de bedrijven beoordeeld het perspectief van het eigen 
bedrijf als ‘matig’. 

 De leeftijdsopbouw van de ondernemers in het gebied is redelijk gelijkmatig. Op een beperkt 
aantal bedrijven speelt de vraag van bedrijfsovername. 7 bedrijven hebben aangegeven te 
willen groeien, 5 willen in de huidige omvang continueren en 2 bedrijven zullen afbouwen. 

 Het gebied kent naast diverse groeiende bedrijven ook een aantal bedrijven dat afbouwt/stopt. 
Voor de komende periode lijkt er autonoom een redelijke balans tussen gronden die vrijkomen 
en de groeibehoefte van blijvende bedrijven. 

 
Multifunctionele landbouw 

 Er vinden diverse verbrede activiteiten op de agrarische bedrijven plaats. De helft van de 
bedrijven is betrokken bij agrarisch natuurbeheer. Een aantal bedrijven doet aan huisverkoop of 
kinderopvang. Daarnaast is er toenemende interesse in de paardenhouderij. 

 De agrarische ondernemers waarderen het gebied voor haar openheid. Het gebied bevat mooie 
vergezichten en een afwisselend landschap. 

 Vanuit een aantal agrarische ondernemers wordt aangegeven dat er interesse is om diverse 
vormen (wind en mest) van duurzame energie op te pakken.  

 Een aantal agrarische ondernemers geeft aan dat er overlast ervaren wordt vanuit nabijgelegen 
natuurgebieden/uiterwaarden. Met name de ganzenproblematiek wordt aangestipt. De 
aanwezigheid van ganzen leidt tot schade aan gewassen en productiederving. Men vraag 
aandacht voor dit aspect. 

 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 

 De agrarische ondernemers zien beperkte mogelijkheden om in te spelen op de ontwikkelingen 
rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hierbij wordt met name gedacht aan het aanleggen van 
wandel- en fietspad en het landschappelijk inpassen van de bouwwerken die met de Hollandse 
Waterlinie te maken hebben. Een deel van de ondernemers staat neutraal tegenover deze 
ontwikkeling, zolang ze er niet in de bedrijfsvoering door gehinderd/beperkt worden. 

 Er is onder de agrarische ondernemers enige ongerustheid over de diverse plannen die er 
spelen of die in de pers te lezen zijn. De ondernemers hebben behoefte om helder 
geïnformeerd te worden. Daarbij moet duidelijk worden welke zaken reeds besloten zijn en 
welke zaken nog in ontwikkeling zijn. Ook is behoefte aan duidelijkheid over de samenhang 
tussen diverse beleidsplannen en ontwikkelingen. 
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4.2  Aanbevelingen  
Hieronder volgen de aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. De aanbevelingen 
zullen puntsgewijs geformuleerd worden. 
 
Landbouwkundige inrichting van het gebied 

 Het landbouwkundig casco van het gebied dient behouden te blijven. Vanuit landbouwkundig 
oogpunt  is versnippering van het landbouwgebied niet wenselijk. Bij ruimtelijke aanpassingen 
dient gezocht te worden naar oplossingen gericht op het scheiden van functies om wederzijdse 
overlast te voorkomen. Betrek de agrarische ondernemers bij de ontwikkeling van de structuur 
van het gebied. 

 Pak de beperkte kansen op om de verkaveling te verbeteren. Bijvoorbeeld door de inzet van 
kavelruildeskundige die een korte ronde langs de bedrijven en eventueel SBB kan maken om 
gericht te onderzoeken of tot een vrijwillige ruiling van gronden gekomen kan worden. Het is 
vervolgens aan de ondernemers om dit uiteindelijk te realiseren. 

 Door verplaatsing of uitplaatsing van één bedrijf kan de agrarische structuur substantieel 
verbeterd worden en mogelijk ruimte gecreëerd worden voor ideeën rond de Hollandse 
Waterlinie. Onderzoek of een dergelijke verplaatsing haalbaar is en bespreek dit met de 
betreffende ondernemers.  

 De Gemeente Lingewaal zal de komende periode haar bestemmingsplan buitengebied gaan 
actualiseren. Het is wenselijk dat voor de blijvende bedrijven dit bestemmingsplan een 
voldoende groot bouwblok toestaat en geleidelijke bedrijfsontwikkeling mogelijk te maakt. 

 Zorg dat rond landbouwpercelen de waterhuishouding op de agrarische functie afgestemd blijft. 
Maak hier afspraken over met het Waterschap. 

 Zorg dat het voor de landbouw unieke akkerbouwgebied tussen Vuren en Dalem behouden kan 
blijven en kan bijdragen aan de diversiteit en beleving van het gebied. 
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Bedrijfsontwikkeling en perspectief 

 De komende jaren is de (autonome) balans tussen groeiende en stoppende bedrijven redelijk in 
evenwicht. Kijk waar een soepele overdracht van het gebruik van deze gronden gestimuleerd 
kan worden. 

 
Ontwikkeling multifunctionele landbouw 

 Er zijn een aantal bedrijven die interesse tonen in kleinschalige verbrede activiteiten op het 
gebied van recreatie/toerisme, huisverkoop en kinderopvang. Zorg dat deze nevenactiviteiten, 
zolang ze de agrarische functie niet beperken, binnen het nieuwe bestemmingsplan mogelijk 
blijven. 

 Veel ondernemers geven aan affiniteit te hebben met agrarisch natuurbeheer. Kijk naar 
mogelijkheden om deze ondernemers te betrekken, bijvoorbeeld in samenwerking met de 
Vereniging voor Agrarische Natuur en Landschap, bij het beheer van het gebied. Hiervoor 
dienen voldoende vergoedingen beschikbaar te zijn. In dit kader kan ook naar het verfraaien 
van de erfbeplanting gekeken worden, zoals dat door enkele bedrijven is aangegeven. 

 Er is interesse in diverse vormen van duurzame energie. Onderzoek hoe deze initiatieven, 
eventueel in groter verband, ondersteund en gekoppeld kunnen worden. 

 Schenk aandacht aan de ganzenproblematiek en eventuele andere schade door fauna uit 
natuurgebieden. Bespreek met de betreffende organisaties hoe schade aan 
landbouwgewassen beperkt kan worden. 

 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 

 Door ontwikkelingen kan het recreatieve verkeer in het gebied verder toenemen. Nu maken veel 
scholieren reeds van de lokale landbouwwegen gebruik. Kijk naar mogelijkheden om het 
recreatieve en scholierenverkeer te scheiden van het agrarische verkeer. Daarbij kan 
bijvoorbeeld de aanleg van een fietspad gekoppeld worden aan een grotere beleving van de 
Hollandse Waterlinie. 

 Benut de agrarische sector bij het behouden van de kwaliteiten van het gebied namelijk: Rust, 
Ruimte en Landelijkheid. 

 
Informatievoorziening 

 Zorg dat de agrarische ondernemers tijdig en helder geïnformeerd worden over plannen die in 
en rond het gebied spelen en die van invloed kunnen zijn op het toekomstperspectief van de 
bedrijven. Daarbij is ook belangrijk dat agrarische ondernemers de status van de plannen weten 
en hoe zij hun mening naar voren kunnen brengen. 
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Bijlage 1 Gebiedskaart, topografisch en birds-view 
 

 
 

 


