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inleiding
Dit boekje komt voort uit een fotografieproject dat in september 2018
is gestart en in april 2019 is beëindigd. Het doel van dit project is
om in beeld te brengen wat niet rechtstreeks te fotograferen is, zoals
verschillende gezichtspunten van twee partijen of spanningen tussen
die partijen. De grote uitdaging is om die onderhuidse gevoelens
zichtbaar te maken. De familie Voskuilen, de laatste boerenfamilie
op het landgoed Coelhorst, is bereid gevonden om aan het project
mee te werken. Henk Voskuilen heeft een melkveeboerderij en is
pachter bij Natuurmonumenten.
In de afgelopen jaren ben ik steeds bezig geweest met projecten die
gingen over veerkracht en doorzettingsvermogen van mensen en het
onderwerp van dit project bleek hier ook weer bij aan te sluiten.
Door de foto’s die in dit project gemaakt zijn in een boekje
te bundelen, wil ik het bij de familie aanwezige gevoel van
tegenwerking en inperking van toekomstige mogelijkheden, in een
tastbare vorm onder de aandacht brengen. De achtergrond en het
kader waarin de foto’s gezien moeten worden, geef ik weer in de
toelichting bij de foto’s. Van vier in beeld gebrachte onderwerpen
geef ik aan het eind ook de eigen visie van Natuurmonumenten
weer.
Pauli Gerritsen
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Rood voor Rood is een beleidsregeling waarbij verlaten boerderijen,
stallen en schuren na sloop vervangen kunnen worden door één of
meerdere bouwkavels. Omdat grondeigenaar Natuurmonumenten
besloten heeft geen nieuwe pachtovereenkomst meer af te sluiten,
betekent dit voor landgoed Coelhorst dat op de plek van de verlaten
boerderij het Melkhuis, drie woonhuizen gebouwd gaan worden,
waarvan één de verbouwde boerderij is. De boerderij Coelhorst nr. 8
zou bij vertrek van de familie Voskuilen ook drie bouwkavels kunnen
opleveren.
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rood voor rood
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In 1940 moest de familie Voskuilen al eens vertrekken. Boerderijen
in de Grebbelinie werden plat gebrand om vrij schootsveld te
krijgen voor het Nederlandse leger. Boeren waren nodig voor de
voedselproductie en konden in het kader van de wederopbouwboerderijen twee maanden later terugkeren.
Kan boerenzoon Rico als vijfde generatie zijn vader op het landgoed
Coelhorst nog opvolgen? Wordt door Natuurmonumenten de pacht
verlengd als boer Henk stopt? Kun je als boer nog wel investeren
als daar geen zekerheid over is? Of eindigt de geschiedenis van het
oude boerengeslacht Voskuilen hier definitief?
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onzekere opvolging
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De gemeente Amersfoort, de eigenaar sinds 1981, heeft het landgoed
Coelhorst in 1997 overgedragen aan Natuurmonumenten. Boer
Henk nam in 1991 de pacht over van zijn vader. In 1997 legde
Natuurmonumenten hem een pachtverhoging op met terugwerkende
kracht tot 1991. De familie verloor de rechtszaak hierover in 2003,
wat tot gevolg had dat boerin Evelien werk moest zoeken om
financieel rond te komen. Op dat moment zijn er vier jonge kinderen
in de leeftijd van 9, 8, 7 en 5 jaar. De taken van boerin, moeder
en huisvrouw moesten gecombineerd gaan worden met een baan
buitenshuis.
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gedwongen chaos
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Natuurmonumenten krijgt subsidies, onder meer voor het pas
geopende laarzenpad. Dit pad is op zaterdag en zondag open
tussen zonsopgang en zonsondergang, daarna gaat het hek weer
dicht. Het laarzenpad heeft alleen verbinding met de dijk langs de
Eem, terwijl er al een mooie weg is die naar de dijk en fietsbrug leidt.
Op informatieborden staat aangegeven dat het landgoed Coelhorst
kwetsbaar natuurgebied is. In de houtwal naast het laarzenpad
bevindt zich een dassenburcht. De reeën scharrelen vaak op het
grasland waar nu het laarzenpad doorheen loopt. Het natuurgebied
is klein. Jaagt deze recreatiedruk de dassen en de reeën niet weg?
*Zie aanvulling, blz. 26
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laarzenpad
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Jarenlang is aan de verpachter, Natuurmonumenten, gevraagd om
onderhoud van de boerderij. Pas onlangs zijn de kozijnen hersteld
en de luiken vernieuwd en geschilderd, net voor de opening van
het laarzenpad. Van dit mooie beeld in het landschap zullen de
recreanten vanaf het laarzenpad zeker genieten. De kap van de
boerderij verkeert echter in slechte staat en moet gerepareerd
worden. Omdat dit aan het oog van de wandelaars is onttrokken,
is er nog geen zicht op wanneer dit gebeurt.
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schone schijn
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In 2014 stelt Natuurmonumenten een grondruil voor aan boer Henk,
om de percelen die langs het fietspad liggen te kunnen verschralen,
zodat ze voor de recreant zichtbaar bloemrijker worden. In ruil
krijgt de boer echter minder goede landbouwgrond aangeboden,
te zuur en jaren niet goed onderhouden. Generaties lang goed
onderhouden percelen zou boer Henk dan moeten inruilen, zonder
dat hij er voldoende voor gecompenseerd wordt. Een nadeel voor
de bedrijfszekerheid is ook dat met de ruil de bestemming agrarische
grond voor een deel zal verdwijnen.
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ongelijke ruil
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Sinds 1966 liggen er asbestplaten op de stal voor kalveren en
schapen. De stal is oud en het asbest golfplatendak brokkelt hier en
daar af. De boer heeft de officiële bouwtekeningen voor een nieuwe
schuur al zes jaar klaar liggen.
Onlangs heeft boer Henk van zowel zijn brand- als van zijn
milieuschadeverzekering het bericht gekregen dat het asbestdak en
de verroeste bouten zodanig verouderd zijn dat de stal niet meer
tegen stormschade verzekerd is. Het is nog niet duidelijk wanneer
Natuurmonumenten de asbestplaten gaat verwijderen.
*Zie aanvulling, blz. 26
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asbest
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Tot ieders verbazing heeft Natuurmonumenten in 2018 de eigen
landerijen al in mei gemaaid, naar het idee van de boerenfamilie
meteen nadat de subsidie voor uitgesteld maaibeheer was
ingetrokken voor Coelhorst. Ook al zijn hier weinig weidevogels,
er schuilen dan bijvoorbeeld wel jonge fazanten en reekalfjes in
het gras. Waarom als natuurorganisatie niet gewacht tot half juni,
terwijl boeren verweten wordt dat zij te vroeg maaien?
*Zie aanvulling, blz. 26
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uitgesteld maaibeheer
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Boer Henk Voskuilen heeft langs zijn percelen in totaal 4 km lengte
aan houtwallen. Van oudsher staat in het pachtcontract dat de
pachter de houtwallen moet bijhouden. Dat houdt in dat bramen en
ander ongewenste opslag gerooid en versnipperd moeten worden,
dat overstekende takken die landbouwmachines kunnen beschadigen
kort gehouden moeten worden en dat de houtwal eens in de veertien
jaar gekapt moet worden. Deze cyclus van onderhouden en kappen
wordt al sinds vier generaties herhaald. De familie gebruikt het hout
als hoofdbron voor de verwarming, ze kunnen nu zonder extra kosten
hun woonhuis met een houtkachel verwarmen. Wanneer dat nodig is
wordt er in de gastenkamer gebruik gemaakt van een gaskachel.
Natuurmonumenten wil graag het beheer van de houtwal overnemen.
Levert het hout dan zoveel op dat Natuurmonumenten liever een
loonwerker inhuurt of vrijwilligers inzet dan het aan de pachter over
te laten?
*Zie aanvulling, blz. 26
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houtwal beheer
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Het gras in de Coelhorster appelboomgaard wordt kort gehouden
door de schapen van boer Henk. De distels blijven staan.
De maaimachine past niet tussen de bomen, maar de klepelmachine
van de boer wel. Bij klepelen wordt de vegetatie klein geslagen en
niet afgevoerd. Daar is Natuurmonumenten niet blij mee, want zo
wordt de grond niet verschraald. Waarom haalt Natuurmonumenten
zelf het maaisel niet weg?
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coelhorster appelboomgaard
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Aan de verleiding van het geld ontkomen ook organisaties niet
waaraan doelstellingen van algemeen belang ten grondslag liggen.
Ook zij kunnen in hun beleid paden inslaan die afwijken van de
oorspronkelijke doelstellingen. Dit kan leiden tot een gevoel van
wantrouwen naar die organisatie met miscommunicatie als gevolg.
Op Coelhorst heeft dit geleid tot gebrek aan vertrouwen in een
goede toekomst, waardoor de boer niet kan investeren in het bedrijf
en Natuurmonumenten haar doelstellingen niet of maar ten dele
gerealiseerd ziet.
Een grote organisatie als Natuurmonumenten maakt natuurlijk gebruik
van subsidies en regelingen zoals ‘rood voor rood’ en heeft veel
invloed op wettelijke besluiten die op het terrein van natuurbeheer
liggen. Het positieve beeld dat Natuurmonumenten naar buiten brengt
zal door veel natuurliefhebbers en recreanten gedeeld worden.
Maar hoe kan dit mooie beeld overeind blijven als spanningsvelden
tussen verschillende belanghebbenden zich steeds meer uitbreiden
en men elkaar verwijt niet te kunnen samenwerken? Het komt de
betrouwbaarheid van een organisatie als Natuurmonumenten niet
ten goede als haar beleid vragen oproept en als zij de zorgen van
belanghebbenden zoals de boer niet ter harte neemt.
Hoe mooi zou het niet zijn als voor het landgoed Coelhorst een
regeling getroffen wordt die een win-win situatie is voor alle
betrokkenen? Als boer Henk er op kan vertrouwen dat de ‘rood
voor rood’ regeling geen onderdeel is van de toekomstvisie van
Natuurmonumenten voor zijn perceel, is dat voor Henk Voskuilen een
uitgangspunt voor nieuwe mogelijkheden, waarbij hij als gangbare
boer met 45 melkkoeien het broodnodige deel als agrarische
grond beheert en op de overige percelen meewerkt aan herstel van
biodiversiteit.
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Voor goed rentmeesterschap zijn investeringen nodig, die boer
Voskuilen niet alleen kan dragen. Maar wil een 59 jarige boer zijn
bedrijfsstijl aanpassen, dan is het logisch dat hij de zekerheid krijgt dat
zijn zoon het bedrijf kan voortzetten.
Ondersteuning van Natuurmonumenten en hulp bij investeringen
zijn daarom essentieel bij de omschakeling. In plaats van een
lange periode van inkomenszekerheid zijn de boer tot nu toe door
Natuurmonumenten alleen maar voorstellen gedaan die vanuit zijn
ogen niets opleveren.
En een eenvoudige nieuwe asbestvrije stal, waar vergunningen
en bouwtekeningen voor klaar liggen, wacht al zes jaar op de
handtekening en financiering van de verpachter. Natuurmonumenten
moet zich realiseren dat voor elke boer geldt dat stilstaan achteruit
boeren is.

hoofd boven het maaiveld houden
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aanvulling
Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Of dat waar is weet
ik niet, maar ik heb wel gemerkt dat de ernst van de situatie via de
beeldtaal van deze foto’s meteen zichtbaar is.
Op de website van Natuurmonumenten is het landgoed Coelhorst
als volgt beschreven: “Coelhorst is een landgoed aan de rand van
Amersfoort. Met andere natuurgebieden vormt Coelhorst een groen
lint langs de Eem. De geschiedenis van het landgoed gaat terug tot de
12de eeuw. De oude verkaveling is nog steeds zichtbaar, afgewisseld
door lanen, bos, houtwallen, de boomgaard en weilanden. Dit is uniek
voor Amersfoort… Een lokale boer pacht de weilanden…”. Zie verder
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/coelhorst/over-ditnatuurgebied.
Een gesprek met Jan Roodhart, de beheerder van Natuurmonumenten
waar het landgoed Coelhorst onder valt, toonde meteen dat hij het
gebied een warm hart toedraagt. Jan Roodhart stuurt het beheer van
Coelhorst sinds 2014 aan en boer Henk en zoon Rico kunnen op zich
prima met hem overweg. In dit prettige gesprek gaf hij over een viertal
punten nieuwe informatie, die ik voor de volledigheid aan de visie van
de boer wil toevoegen.
De start van de relatie tussen Natuurmonumenten en de familie
Voskuilen was op zijn zachtst gezegd ongelukkig. De pachtprijs werd
opgetrokken tot de door de Grondkamer getoetste pachtprijs.
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Dat was een voldongen feit, echter boer Henk heeft deze verhoging
ook met terugwerkende kracht moeten betalen vanaf het moment dat
hij de pacht van zijn vader overnam, dus over de periode 1991 - 1997.
Hij heeft hiertegen protest aangetekend omdat in die periode de
gemeente Amersfoort eigenaar was, maar in 2003 heeft hij dit proces
verloren.
Dat heeft de relatie en samenwerking met Natuurmonumenten met
wantrouwen gekleurd, temeer daar Natuurmonumenten het landgoed
voor het symbolische bedrag van één euro van de gemeente
Amersfoort had overgenomen. Niet alleen op persoonlijk gebied maar
ook voor het landgoed heeft de afwezigheid van communicatie tussen
verpachter en pachter ontwikkelingen in de weg gestaan.
Van de volgende vier onderwerpen blijkt na het gesprek met
de beheerder dat Natuurmonumenten conform de eigen visie
heeft gehandeld en dat boer Henk daar vanwege gebrek aan
communicatie negatief over heeft geoordeeld.
- Volgens de boer overtrad Natuurmonumenten na intrekking van
de subsidie voor uitgesteld maaibeheer op Coelhorst haar eigen
uitgangspunten door meteen vroeg te maaien. Boer Henk was er
echter niet van op de hoogte dat de subsidieregeling voor uitgesteld
maaibeheer helemaal niet van toepassing is voor Coelhorst.
Deze regelgeving zet de provincie uit voor Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer op gronden met weidevogels en dat is op

Coelhorst niet meer aan de orde. Niet gecommuniceerd was, dat
Natuurmonumenten de voormalige landbouwgronden in de komende
jaren zo snel mogelijk wil verschralen door zo veel en zo vroeg
mogelijk te maaien en dat vlak voor het maaien drones zijn ingezet
om wild te detecteren en zo te beschermen. Deze doelstelling was
in nauw overleg met de provincie Utrecht bepaald. Op grond van
internationale verplichtingen moet Nederland zorgdragen voor de op
haar grondgebied voorkomende flora en fauna. Provincies dragen
de verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen voor het
behoud en herstel van natuur en landschap.
- Dat Natuurmonumenten eind 2018 al besloten lijkt te hebben om
het asbest dak van de stal in 2019 te vervangen is niet aan de boer
gemeld. Door dit gebrek aan communicatie leek het voor de boer
duidelijk dat Natuurmonumenten niet bereid was om hier iets aan te
doen.
- De reactie van Natuurmonumenten is dat ze zeer tevreden zijn
over het beheer van de houtwallen en vooralsnog dus ook niet
de wens hebben om dit over te nemen. Wel is het zo dat bij het
beheer van de andere houtwallen veel vrijwilligers nodig zijn en dat
Natuurmonumenten graag ziet dat er zo meer mensen betrokken zijn
bij het gebied.

- Er waren binnen Natuurmonumenten ook tegenstanders van de
openstelling van het landgoed vanwege de recreatiedruk op het
gebied en de mogelijke verstoring van het wild. De provincie heeft
aangedrongen om te onderzoeken of openstelling mogelijk was.
Natuurmonumenten heeft na onderzoek vastgesteld dat dit inderdaad
een mogelijkheid was. Met de huidige openstelling verwacht
Natuurmonumenten geen andere beperkingen voor de fauna dan de
reeds aanwezige factoren en kunnen meer mensen ook genieten van
de schoonheid van Coelhorst.
Inmiddels is er een bemiddelaar die het vertrouwen heeft van de boer
en zijn de contacten met Natuurmonumenten opgepakt. Ook voor de
bemiddelaar is het duidelijk dat de boer er geen kans in ziet om met
het aanbod dat Natuurmonumenten hem gedaan heeft, zijn boterham
te verdienen. Als hij op het aanbod zou ingaan moet hij meer werk
verzetten en verdient hij er minder mee. En dat terwijl zijn inkomsten
nu al laag zijn. Aangezien de boer daarnaast ook weinig affiniteit
heeft met biologisch boeren, ziet Natuurmonumenten weinig kans tot
verdere samenwerking. De boer wil zonder een tegemoetkoming van
Natuurmonumenten geen uitbreiding van gepacht land met een meer
natuurlijke doelstelling. Wat de mogelijkheden zijn voor zijn zoon als
deze over een tiental jaren de boerderij zal over nemen, is nog niet te
zeggen.
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colofon
Hoofd Boven het Maaiveld is een uitgave van Pauli Gerritsen in samenwerking
met Stichting Regionaal Spitwerk.
www.spitwerk.nl
www.duotone-fotografie.nl
Tekst & Fotografie: Pauli Gerritsen
Grafisch ontwerp: Joris Goedhart, Brayn Graphic & Marketing
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Met een bijzondere mix van foto’s brengt Pauli Gerritsen
het wankele toekomstperspectief van de laatste boer op
Coelhorst op prachtige wijze in beeld.
De machtige grondeigenaar Natuurmonumenten en
de boer hebben niet dezelfde toekomstvisie. Delft Henk
Voskuilen het onderspit? Of gloort er toch hoop?
Hoofd boven het maaiveld houden is een juweel van een
boekje, mede uitgegeven door de Stichting Regionaal
Spitwerk.
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