Toekomst voor boeren in Wierden
BIJDRAGEN AAN MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN DOOR BOEREN
EEN MANIFEST VOOR EEN BREDER EN VEERKRACHTIGER
VERDIENMODEL VOOR BOEREN IN WIERDEN
Wierden is een plattelandsgemeente in West-Twente. Het grootste deel van het grondoppervlak is in
eigendom en gebruik bij boeren (familiebedrijven), die er van afhankelijk zijn voor de bedrijfsvoering.
In het gebied spelen veel maatschappelijke opgaven en problemen die om nieuwe oplossingen
vragen, waaronder de (duurzame) beschikbaarheid van water. Met het oog daarop wordt door
overheden en andere organisaties allerlei regelgeving ontwikkeld en worden gebiedsprocessen
gevoerd. Boeren ervaren de gevolgen daarvan en hebben daarin daarom een belangrijke rol.
Actuele voorbeelden van gebiedsprocessen zijn de gebiedsgerichte aanpak stikstof (GGA) en de
verkenningen in en rond de Sallandse Heuvelrug en het Twents Reggedal. Laatstgenoemd gebied
bestaat niet alleen uit natuur, maar met een oppervlakte van ongeveer 60.000 hectare, ook voor het
grootste deel uit agrarische grond. De partners die betrokken zijn bij de verkenningen hebben
aangegeven dat boeren zich uitgedaagd én gesteund moeten voelen in de transitie. Daarbij is
vrijwilligheid het uitgangspunt en moet een nationaal park nieuwe stijl kansen opleveren.
Wij gaan ervan uit dat boeren niet het probleem zijn, maar voor veel problemen juist de oplossing.
Boeren kunnen bijdragen aan maatschappelijke opgaven en willen hier stappen in zetten. Als
Wierdense boeren willen we dit met elkaar doen en samen met anderen, op basis van feiten en
goede verdienmodellen. Om dit mogelijk te maken vormen wij een collectief en willen wij:
1.
2.
3.
4.
5.

Boerengrond zoveel mogelijk beschikbaar houden voor boeren
Gronden rond natuurgebieden in beheer nemen en extensief beheren
Een reële jaarlijkse hectarevergoeding
Geen extra belemmeringen voor niet-deelnemers en deelname op basis van vrijwilligheid
In gesprek met de samenleving en samenwerken met overheden en andere organisaties.

De toekomst maken we samen. Welke richting we opgaan bepalen we met
elkaar en hangt af van welke stappen we vandaag zelf zetten.
Doet u met ons mee?

Dit is een initiatief van Wierdense boeren samen met:
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