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De Brabantse Erfgoed Biënnale 
2012  - 2013 kreeg als motto 
mee ‘Buiten zit van binnen’. 

Deze boodschap komt in zijn 
volle betekenis over in deze 
portrettenserie van Brabanders, 
die iets hebben met de grond 
waarop ze wonen, leven en 
werken. Verhalen vormen een 
belangrijke rode draad in het 
boerenerfgoed. En in die ver-
halen komen de mensen, het 
erfgoed en het landschap pas 
echt tot leven.

Kijk, lees, geniet én beleef de 
filmpjes, de fotogalerieën met 
scans van het leven van toen, 
de verdiepingsteksten en de 
onverwachte uitstapsugges-
ties. Met Brabanders van vlees 
en bloed in de hoofdrol! 

INLEIDING

ç
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SAANENHOF HEEZE
KARIN WANDERS MET GEITEN IN DE HOOFDROL
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Karin Wanders. Nog net geen dertig jaar en haar hele leven bezig met haar 
grote passie: het houden van geiten. En meer dan dat. Ze verzorgt ze, ze 
helpt ze bij het lammeren, ze melkt ze, elke dag twee keer, ze maakt kaas en 
ze verkoopt die. Wat voor kaas? Biologisch-dynamische geitenkaas. Volgens 
het strenge Demeter-keurmerk.

Om elk misverstand te voorkomen, Karin staat weliswaar in the picture in 
dit portret, maar ze maakt deel uit van een goed op elkaar ingespeeld team. 
Samen met haar broer Jan(tje) en zijn vrouw, Corina.  Karins ouders, Jan en 
Maria Wanders, doen het inmiddels wat rustiger aan, maar staan altijd klaar. 
En ook de derde generatie geitenhouders lijkt zich aan te dienen.

Karin Wanders: een portret

ç

http://youtu.be/l3eoAFlyFbY
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Moeder Maria weet het als geen ander: “Karin was 
altijd al iemand die heel natuurlijk over ons bedrijf 
praatte. Over de geiten, het lammeren en het kaasma-
ken. Dat is volgens mij een soort natuurlijke aanleg, 
het zit in haar DNA, heet dat tegenwoordig. Ook nu 
nog, als we onze kazen op de markt verkopen, is Karin 
degene die uitleg geeft over de soort en het produc-
tieproces!” 

Karin is het hiermee wel eens en geeft aan:”Ik vind 
namelijk dat we als Saanenhof een goed verhaal te 
vertellen hebben. En dus zijn we zo open en trans-
parant mogelijk. Over onze biologisch-dynamische 
aanpak met het gesloten systeem. Soms moet je dat 
de mensen nog eens uitleggen, maar dat vind ik juist 
leuk. Als ze dan horen dat we alles zelf doen, dat we 
zo goed als alles zelf produceren, dat het welzijn van 
de dieren bij ons voorop staat, dat we niet voor niets 
én het EKO én het nog veel strengere Demeter-keur-
merk voeren, dat onze kazen voor de volle honderd 
procent gemaakt worden zonder toevoegingen, tja, 

dan is vrijwel iedereen enthousiast!” Dat werd overi-
gens duidelijk toen Karin op 5 juli 2011 in Hulten de 
wedstrijd won van de ‘Brabantse held van de smaak’. 
Het thema dat jaar was ‘Ambachtelijke boerenzuivel 
en kaas’. Ze liet een aantal collega’s achter met én 
haar rauwmelkse kazen én de manier waarop ze de 
jury overtuigde met haar verbale presentatie. Als win-
naar mocht ze door naar de landelijke finale, die op 
1 oktober in Groningen gehouden werd. Ze won er de 
publieksprijs. Inderdaad, vanwege haar presentatie 
over de Saanenhof.

Ronduit aandoenlijk gebeurde iets soortgelijks twin-
tig jaar eerder, in 1993. Karin was te gast in het des-
tijds mateloos populaire  tv-programma ‘Geef nooit 
op’ met presentator Jan-Peter Rens. Eigenwijs en vol-
komen natuurlijk pakte ze Rens in, leert hem hoe een 
geit te melken en realiseert haar wens om samen met 
hem pannenkoeken te bakken van de geitenkaas van 
de Saanenhof…

Karin en de media

ç

Geeft nooit op: filmpje met Peter-Jan Rens: 
http://youtu.be/8sNIf7HuE8w

http://youtu.be/joDryvwoKTE
http://youtu.be/8sNIf7HuE8w
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Natuurlijk valt er op dit moment geen peil op te trekken. 
Kinderen van nog geen tien jaar weten simpelweg niet of 
ze later het bedrijf van hun ouders overnemen. Ook Jan en 
Maria waren daar niet absoluut zeker van! Toch hebben 
twee van hun vier kinderen die ingrijpende stap gemaakt: 
Jantje en Karin. Ook de vrouw van Jan jr., Corina, doet full 
time mee. Hoe zit dat met de vier kinderen van Jan en Co-
rina? Zien we Luk, Mara, Gijs en Eva over pakweg twintig 
jaar op de Saanenhof rondlopen? De toekomst zal het le-
ren.
Wel worden de kinderen dagelijks geconfronteerd met de 
geitenhouderij en de kaasmakerij. Een natuurlijk proces 
zonder vooropgezette bedoelingen. Zo neemt Karin haar 
neefje en nichtje mee als ze een dagelijkse routine uit-
voert. En als Luk en Mara veilig bij oma Maria op de tuin-
bank zitten dan hebben ze zeker wel ideeën en wensen 
richting de nabije  en verdere toekomst. En daar komt een 
Porsche manifest in voor…. ç

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

http://youtu.be/fNfy-cCLQu0
http://youtu.be/1SkYntAFKfY
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Geitenkaasboerderij Saanenhof is in haar 
oorspronkelijke vorm opgezet door 
Jan Wanders(1952) en zijn vrouw Maria 
Wanders(1955). Hoe is het allemaal begonnen? 
Had het stel een agrarische achtergrond, of, niet 
ongebruikelijk in die dagen, de seventies, was het 
een uit de hand gelopen ‘geitenwollen-sokken–
hobby’? Wilden Jan en Maria iets anders, omdat 
dat hun droom was? Was er een bedrijfsplan en 
lag daar een wel doordachte visie aan ten 
zgrondslag? Welke problemen kwamen ze tegen? 
Ondervonden ze vooroordelen, of, tegenwerking 
van derden? Om op deze vragen een antwoord 
te krijgen, gaan we terug in de tijd. Naar het jaar 
1977...

de ouders van Karin: 
Jan en Maria Wanders

ç

http://youtu.be/_LmYBzk42VQ
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Net als Jan senior is ook zoon Jantje vooral actief op het land. De Saanenhof heeft 
tientallen akkers bouwland tot zijn beschikking. De meeste in eigendom, andere worden 
gepacht of gehuurd van derden, zoals Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. De biolo-
gisch-dynamische werkwijze van de Saanenhof heeft nogal wat gevolgen voor de manier 
waarop geboerd wordt. Alle aspecten hiervan staan in nauw verband met elkaar ook al 
omdat het Demeter-keurmerk veel strengere eisen stelt aan de totstandkoming van de 
 uiteindelijke producten dan het EKO-keurmerk. Alles moet dan immers gebeuren vanuit 
een gesloten systeem. 

Jaarlijks maken de Saanenhof en Brabants Landschap een bouwplan waarin staat wat en 
hoe te verbouwen en aan welke voorwaarden voldaan moet worden.
Was een dergelijke intensieve samenwerking tussen de ondernemende agrariër en een 
natuurbeschermingsorganisatie zo goed als onmogelijk, anno-nu bestaat de opvatting 
dat men elkaar juist kan versterken. Daarbij komt het gegeven dat mensen tegenwoordig 
vragen naar duurzaam en maatschappelijk ondernemen waardoor de kansen voor een 
cultuurhistorische inbreng en toerisme stijgen! 

de samenwerking met natuurorganisaties

ç

http://youtu.be/xHx9dEre6hA
http://www.eko-keurmerk.nl/
http://www.eko-keurmerk.nl


Kansen en beperkingen
Biologisch landouwen kent zijn beperkingen, maar 
evengoed zijn er mogelijkheden. Zo verbouwt de 
Saanenhof na overleg met Brabants Landschap op 
deze akker lucerne en klaver en dat heeft zo zijn 
bijzondere en profijtelijke reden….

10

ç

http://youtu.be/ujO3WGWCbaI
http://youtu.be/_GL6S8lH2oo
http://www.hei-heg-hoogeind.dse.nl
https://soundcloud.com/erfgoed-brabant/heeze-wanders-patrijsproject
http://www.hei-heg-hoogeind.dse.nl
http://www.jaarvandepatrijs.nl
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Is verwerking of gebruikmaking van mest 
soms een uitgesproken probleem, de 
manier waarop de Saanenhof en 
Brabants Landschap dit oplossen, levert 
alleen maar winnaars op…

Saanenhof en 
natuurorganisaties

ç

http://youtu.be/RaXCNWyvJZg
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Uiteindelijk staat alles wat er gebeurt op de 
Saanenhof in het teken van het kaasmaken. 
Daarvoor geven honderden geiten dagelijks 
hun melk. Daarvoor wordt veevoer op een 
biologisch-dynamische wijze verbouwd. Daar-
om wordt gedacht vanuit het systeem van een 
gesloten systeem. Samen met haar schoonzus 
Corina is Karin dagelijks in de weer met de 
geitenmelk. Verwonder je over dit proces dat 
zo simpel lijkt…

Het kaasmaken

ç

http://youtu.be/ScEUSoe3duU
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De Saanenhof werkt samen met onderwijs-
instellingen en ziet nogal wat stagiaires 
langskomen. Zelfs uit Frankrijk. Twee uit  Norman-
dië afkomstige studenten, Pauline en Antoine, 
leggen uit waarom ze naar Brabant kwamen, ter-
wijl hun streek toch een uitgesproken kaasregio is. 
De kans echter op een buitenlandse stage lieten ze 
niet lopen. Voor hun studie is het belangrijk dat ze 
veel en zelfstandig praktijkervaring opdoen. Van de 
werkwijze, die na verloop van tijd een bepaalde 
vroutine kent. Ze zijn blij met deze kans en o la la, 
bien sur, ze vinden  de familie Wanders très sympa…

franse stagiaires

ç

http://youtu.be/XR4SCwvxbuI
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Corina Wanders is sinds jaar en dag actief op de Saanenhof. 
Samen met haar schoonzus Karin is ze dagelijks in actie in die 
kaasmakerij. Als die eenmaal klaar is om bewerkt te worden, 
weet Corina wat haar te doen staat. Het coaten is een 
belangrijk onderdeel van het productieproces, omdat het 
belangrijk is voor de houdbaarheid van de geitenkaas. Daarna 
neemt ze je mee naar de kaaswinkel en presenteert ze de 
verschillende kaassoorten van het familiebedrijf. Van één 
kaasje is ze zelf helemaal weg…

de kaasopslag en de winkel

ç

http://youtu.be/9Ot891oM5zQ


tevreden klanten
Restaurants uit de directe én verre 
omgeving weten de Saanenhof met 
zijn geitenkazen te vinden. 
Verschillende Michelin-restaurants 
bieden hun gasten het Heezer 
geitenkaasje aan. Het ene geeft de 
voorkeur aan een harde kaas, terwijl 
een ander restaurant een zachte kaas 
van de Saanenhof niet aan kan slepen. 
Luister naar de bevindingen van de 
mannen van Restaurant Nu uit Eersel 
en van het Smaakwarenhuis De Lage 
Landen uit Breda. En wil je zelf aan de 
slag met een Heezer geitenkaas, lees 
en bereid dan een salade met 
geitenkaas, die in combinatie met een 
mooie witte wijn je smaakpapillen op 
een weldadig mooie manier weet te 
prikkelen! Bon appetit! 

www.restaurantnu.nl
www.smaakwarenhuis.nl

15
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http://www.restaurantnu.nl
http://www.smaakwarenhuis.nl
http://youtu.be/7-ALHVHHOJU
http://youtu.be/WdwPvRNi3UQ


Het dagritme van de geit
Omgaan met levende wezens als geiten heeft 
verstrekkende gevolgen voor het dagritme van degene 
die dat doet. Karin weet er alles van. Melken 
bijvoorbeeld doe je élke dag. Niet één uitgezonderd. 
Bovendien neem je vrijwel elke dag soms zeer 
ingrijpende beslissingen met veel zakelijke,
persoonlijke impact. Het is balanceren tussen 
menselijke en begrijpelijke emoties en het nuchtere 
verstand. Elke keer en elke dag weer. Toch is het voor 
Karin een dagelijks feest, als ze de geiten op haar af 
ziet rennen om gemolken te worden…

na het melken krijgt het ritme van de 
dag een aangenaam vervolg en wacht de 
geiten de ongeduldige gang naar de sap-
pige weide….om nadien met een andere 
verwennerij terug naar de stal gelokt te 
worden.

voor de geiten is het een regelrechte lek-
kernij, het verse gras dat hen tegemoet 
komt via de lopende band…

16
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http://youtu.be/loGiLEhpmXY
http://youtu.be/yMCN9rcEiPc
http://youtu.be/QjHDGXI5y44


FOTOGALERIE
- Jan en Maria
- De kinderjaren van Karin
- Jantje van menneke tot stoere bink
- Zwart-wit impressies
- Jan met de combine
- Karin gefotografeerd
- Impressies van Eric Kolen
- The making of

17

http://youtu.be/n7XuqJuuo0k
http://youtu.be/nCW-xoX1nd0
http://youtu.be/xAo0EmmQ0LI
http://youtu.be/vusRMieJaPI
http://youtu.be/B2msyI_taU4
http://youtu.be/V_6FfyK-Y2k
http://youtu.be/nyxobC59yq0
http://youtu.be/DybshQi2pWQ


JOS EN MARGRET DE KLEIJNE 
MELKVEEHOUDERS IN HART EN NIEREN
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Jos de Kleijne en zijn vrouw Margret wonen met hun gezin in 
Landhorst een ontginningsdorpje in de Peel van slechts een 
paar honderd zielen en nog maar een dikke halve eeuw jong. 
Ze houden een melkveebedrijf compleet met melkrobot. Toch 
komt opa De Kleijne nog elke dag naar de boerderij van zijn 
oudste zoon om wat koeien machinaal te melken. Kijk en 
beleef dit portret waarin ook de derde generatie van zich doet 
spreken!

drie generaties de Kleijne op 
één melkveebedrijf

ç

http://youtu.be/HDhyCEwx1ag
http://www.interregdairyman.eu/en/dairyman.htm
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Zeker als je voor de eerste keer beleeft hoe een melkrobot 
werkt, val je van de ene verbazing in de andere! Het is één 
brok techniek met veel elektronica en techniek. Jos legt uit 
waarom hij deze hypermoderne machine aanschafte. Ook 
zie je dat een andere, ouderwetse brok een niet 
onaanzienlijke rol speelt…

http://www.lely.com/nl/melken/melkrobot/astronaut-a4

de keuze voor de melkrobot

ç

http://www.lely.com/nl/melken/melkrobot/astronaut-a4
http://youtu.be/z4ukX-pSoZE
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Het dagritme van de dames. Zelfs voor een leek klinkt 
het niet eens zo vreemd! Als een koe zelf haar dagrit-
me mag bepalen, dan levert dat per saldo méér melk 
op. En daar gaat het tenslotte om. Het komt allemaal 
over als een natuurlijk.

Het dagritme van de koe

ç

http://youtu.be/xbZYzjwQS28
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Het contente gevoel overheerst. Géén stromend water en 
lamplicht uit een gastank. En dan ook nog eens moeten 
meemaken dat je niet kunt beginnen aan de bouw van je 
boerderij, omdat er iets aan de hand is met verkeerd 
getekende gemeentegrenzen. Het is kortom afzien voor de 
ouders van Jos de Kleijne in de jaren zestig van de vorige 
eeuw. Toch overheerst het voldane gevoel van met hard 
werken veel bereikt te hebben. Zouden ze nu, anno 2013, 
nóg willen ‘boeren’? 

opa en oma: de eerste 
generatie de Kleijne

ç

http://youtu.be/rs-9fE2ZXs4


inge en fenne
Vooralsnog is onzekerheid troef

Twee kinderen van Jos en 
Margret de Kleijne weten het 
nog niet zeker. Ze hebben wel 
wat min of meer vage ideeën, 
maar in de toekomst de 
boerderij daadwerkelijk 
overnemen? Das andere koek! 
Inge en Fenne laten hun licht 
schijnen op dit toekomstbeeld…

23
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http://youtu.be/u0efUTl_4NU
http://youtu.be/Xnm_-R9YZnU
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Samenwerking die tot een win-win-situatie leidt

Staatsbosbeheer heeft veel grond in zijn bezit. 
Daarmee moeten bepaalde doelstellingen 
bereikt worden. Dat doet de rijksinstelling door 
samen te werken met boeren. Met de opbrengst 
uit de geliberaliseerde pacht kan 
Staatsbosbeheer weer andere doelen realiseren. 
Beheerder Paul Schwaner van Staatsbosbeheer 
legt uit hoe de gewenste meerwaarde kan 
ontstaan…

Staatsbosbeheer en 
geliberaliseerde pacht

ç

http://youtu.be/bLRC8NaNjTM
http://hetlnvloket.nl/onderwerpen/registratie/dossiers/dossier/pacht/pachtvormen/geliberaliseerde-pacht


Koeien en kansen: meer dan een mineralenverhaal.

Praten over het boeren op een melkveebedrijf anno 
2013 gaat vooral over mineralenmanagement. Jos de 
Kleijne weet als geen ander met passie te praten over 
het ‘Koeien voor kansen’-project waaraan hij sinds 
1999 meedoet. Koos Verloop van proefboerderij De 
Marke doet onderzoek naar mineralenstromen en 
adviseert boeren hoe hiermee om te gaan. Kijk en 
luister naar de tweespraak van twee bewogen mensen, 
die ieder vanuit hun discipline tot in lengte van jaren 
koeien kansen willen geven. Met slechts één ultiem 
doel. Kijk maar! 

25

Koeien en kansen

ç

http://youtu.be/pCLZU3k0l6o
http://www.koeienenkansen.nl
http://www.verantwoordeveehouderij.nl/upload_mm/e/c/0/ce52ef18-1511-4447-ac49-504f79f9df06_NL_DeKleijne_201211_v1.pdf
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Soms neem je ingrijpende beslissingen

Jos de Kleijne koos vanaf het begin voor 
een melkveebedrijf en niet voor een 
gemengd bedrijf. In de loop van de jaren 
doet Jos steeds meer aan kennisuitwis-
seling buiten het bedrijf en dat zelfs op 
Europees niveau. Daardoor kan hij 
minder tijd op het bedrijf aanwezig zijn. 
Om die reden besloten Jos en Margret 
om een loonwerkersbedrijf iedere dag de 
koeien te laten voeren. Dat gebeurt door 
twee broers Van den Broek uit Wanroy…

externe hulp
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http://youtu.be/Exdyvkw6es4
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Het is niks en het wordt niks…

Woorden van een burgemeester die het helemaal niet zag zitten. 
Ook meneer pastoor had zo zijn bedenkingen. Toch zette een aantal 
pionierende boeren door waardoor een en ander tenslotte op gang 
kwam. Kijk en luister naar Ad Rijkers en Piet van den Berg, twee 
inwoners van dit Peeldorp. Landhorst, begonnen als ongewenst 
zorgenkindje, toen even een troetelkindje en nu, anno 2013, weer 
een…

de ontwikkeling van Landhorst
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http://youtu.be/WFL8GKbc_5I
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Jongelui, blijf in Landhorst…please!

Vraag het aan iedere inwoner van elke kleine kern. Wat 
is hét probleem van jullie dorp? Ruim 90% zal zeggen: de 
leefbaarheid behouden richting de toekomst. Op allerlei 
manieren wordt geprobeerd voor dit probleem kansrijke 
oplossingen te vinden. Zo ook in Landhorst waar Karel 
van der Velden, voorzitter van de Dorpsraad, hardop 
filosofeert over de toekomst van zijn dorp….

Landhorst en leefbaarheid

ç

http://youtu.be/bWRlhfvnQeA
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Iets minder Jos en dus méér Margret

Over het algemeen hebben we het over de drie P’s: people, planet, 
profit. Jos en Margret de Kleijne hebben er vijf P’s van gemaakt. Ze 
vullen de eerste drie graag aan met pleasure en proud. Als je trots 
bent op je werk en er plezier aan beleeft, dan volgt de profit bijna 
vanzelf, luidt hun filosofie. Kijk naar een tweegesprek van een 
bewogen stel dat de balans opmaakt van ruim 25 jaar samen 
boeren…

Jos en Margret; alles overziend

ç

http://youtu.be/XwikItTLk6Y


FOTOGALERIE
- Uit de oude schoenendoos
- Drie generaties
- Koeienkoppen en -konten
- Kern Landhorst
- Erfgoedelijke details
- The making of

30

http://youtu.be/bikyQtWtimA
http://youtu.be/WJY4ISDqP8Y
http://youtu.be/iuUVvdfgLVs
http://youtu.be/-o8Zj5fAP2Y
http://youtu.be/z0zHQozrd0A
http://youtu.be/wtWkNq6Z6LY


DE BRABANTSE BIESBOSCH
TREKT JONG EN OUD AAN
EEN PORTET VAN TWEE BOSWACHTERS
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Thomas van der Es en Jacques van 
der Neut zijn beiden boswachter. In 
de Brabantse Biesbosch om precies 
te zijn. Van der Neut  begon ooit als 
archiefmedewerker op het kantoor 
van Staatsbosbeheer in Den Haag. 
Als fanatiek vogelaar zit hij in de 
Biesbosch al bijna dertig jaar 
uitstekend op zijn plek en het water 
blijft hem boeien. Dag in, dag uit! 

Thomas van der Es deed zijn eerste 
indrukken van de Biesbosch op in de 
buggy waarmee zijn ouders hem als 
ukkie mee naar de Biesbosch namen. 
Hij wist het toen al: ik word 

boswachter. Dat werk doet hij nu en 
met name communicatie is zowel zijn 
passie als zijn professie. De moder-
ne media kennen geen enkel geheim 
voor deze misschien wel jongste bos-
wachter van Staatsbosbeheer! 

Echter, het allermooiste is het beide 
mannen samen aan het werk te zien, 
te horen en te beleven. Laat ze maar 
los en hun gang gaan. De Brabantse 
Biesbosch vaart er wel bij. Maar, hoe 
kwamen Jacques en Thomas aan dat 
levenslange virus? 

Hoe het begon

ç

http://youtu.be/VgW6mzs7CWA
http://youtu.be/U6_-qF0a2uE
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De metamorfose van het landschap

Beide boswachters filosoferen over de 
veranderingen, zoals die vast te stellen zijn in het 
landschap van de Brabantse Biesbosch. 
Ofschoon ze elke dag in de Biesbosch te vinden 
zijn, verwonderen ze zich nog steeds over die 
metamorfose. Talloze vis- en vogelsoorten, die 
vroeger niet te zien waren, duiken de laatste 
jaren op. Met natuurlijk als absoluut hoogtepunt 
de komst van de majestueuze zeearend! Jacques 
en Thomas raken er niet over uitgepraat...

Metamorfose

ç

http://youtu.be/CwRBGk7u52c
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Hoe de mens de bever hielp...

Struinen door de Brabantse Biesbosch levert 
soms onverwachte beelden op. Tenminste 
als je er oog voor hebt. Dat heeft Thomas 
zeker en als hij uitlegt wat water zoal kan 
doen met ondergelopen land, ziet hij op enig 
moment een beverwissel. Ofwel, een staaltje 
van hoe de mens de bever een handje hielp. 
In het filmpje legt Thomas dit fenomeen uit 
en op de al eerder genoemde blog van 
Jacques van der Neut gaat hij in op dit 
gegeven.

https://www.volgdebever.nl/

Beverwissel

ç

https://www.volgdebever.nl/
http://youtu.be/b92Ye5zpIiw
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Hoe de ijsvogel in de Biesbosch terecht kwam…

Je zou dit prachtvogeltje – door de Grieken al 
omschreven als ‘het vliegend juweeltje’ - 
misschien niet in de Brabantse Biesbosch 
verwachten. Toch komt het meer en meer voor. 
De verklaring daarvoor? Jacques van der Neut 
legt het haarfijn uit. Wil je genieten van dit 
vogeltje dat overigens niks van ijs moet 
hebben, google dan met ijsvogel en Biesbosch. 
Verwondering valt je ten deel bij het zien van 
de filmpjes!

getijdenverschillen

Meer informatie over activiteiten 
http://www.np-debiesbosch.nl/documents/wat_kan_ik_doen/varen.xml?lang=nlç

http://www.np-debiesbosch.nl/documents/wat_kan_ik_doen/varen.xml?lang=nl
http://youtu.be/GUVwv6Y9vVk


toekomstvisie
Recreatie en toerisme.

Op de site van Nationaal Park de 
Biesbosch – www.np-debiesbosch.
nl - staat precies beschreven wat de 
toekomstvisie is van dit gebied. Ook is 
daar het Biesblad te downloaden, een 
on line tijdschrift van maar liefst 118 
pagina’s. Duidelijk wordt dan dat een 
steeds belangrijker onderdeel van de 
activiteiten in de Brabantse Biesbosch 
recreatie&toerisme worden. Mensen 
zoeken  nu eenmaal de natuur op, ze 
zoeken er rust en ruimte. Als je 
rondvaart over de Biesbosch kun je met 
eigen ogen zien dat daarmee niets teveel 
gezegd is. Integendeel. Ook voor 
Jacques en Thomas is dit dagelijkse 
kost. Hun leuze? Balans! Tussen natuur 
en recreatie. En dus moet er af en toe 
opgetreden worden. Wat ze daarmee 
bedoelen, zie je in deze twee filmpjes…
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ç

http://www.np-debiesbosch.nl/documents/home.xml?lang=nl
http://www.np-debiesbosch.nl/documents/home.xml?lang=nl
http://youtu.be/Dgl36o8huyI
http://youtu.be/KB6tbKKuG1Y
http://www.drimmelen.nl/wonen/openbare-orde-veiligheid_3335/item/veiligheid-in-de-biesbosch_1627.html
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De zegetocht van de reuzenbalsemien in de Brabantse Biesbosch

Het verhaal gaat dat een leraar biologie uit pure nieuwsgierigheid 
bijna zestig jaar geleden voor de aardigheid een paar plantjes van 
de ‘Impatiens glandulifera’ in de Biesbosch uitzette. Zou het uit 
Azië afkomstige plantje, in het Nederlands bekend als de 
reuzenbalsemien, er een vruchtbare voedingsbodem vinden? 
Nou, het antwoord op die vraag kun je met eigen ogen 
vaststellen! Is het een plaag of een zegen? Oordeel zelf na de 
uitleg van Jacques van der Neut.

Balsemien

ç

Meer informatie vind je ondermeer op: 
http://www.biesbosch.nu/magazine/1108/kruidbosch_reuzenbalsemien.htm

http://youtu.be/vEo-bxm0kjc
http://www.biesbosch.nu/magazine/1108/kruidbosch_reuzenbalsemien.htm
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Ondernemers zien brood in de 
Brabantse Biesbosch

Vaar op een mooie, zomerse vakan-
tiedag maar eens door de Biesbosch! 
De ene na de andere rondvaartboot 
passeert je. Ondernemers hebben dit 
gedeelte van Brabant gevonden en 
spelen maar wat graag in op de 
behoefte van mensen om te recreëren 
en verwend te worden. Anders 
gezegd: de Brabantse Biesbosch is 
‘in’! Echt massatoerisme zoals bij de 
Efteling is het overigens (nog) niet. 

Het is een zaak van vraag en 
aanbod geworden. Je wilt een 
vakgerelateerde excursie? Roept u 
maar! Ook ondernemende 
verenigingen van bijvoorbeeld 
natuurfotografen kennen de Bies-
bosch inmiddels op hun duimpje en 
bieden speciale workshops aan met 
de zeearend natuurlijk stijf op plek 
één van het cursusaanbod. Jacques 
en Thomas blijven het herhalen: het 
is een kwestie van balans.

economie

ç

http://youtu.be/6-1xoYizgLU
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De tijd van een blauw carbonvel in de Remington is wel voorbij

Jacques en Thomas filosoferen op het einde van de opnamedag over de ver-
anderingen in hun beroep. De getijdenveranderingen in 1970 was een ste-
vige. Werd een terrein destijds aangekocht door Staatsbosbeheer, dan was 
de kans groot dat er een hek omheen geplaatst werd met veel bordjes ‘Ver-
boden toegang’ erop. In de beginjaren maakte Jacques het nog mee dat hij 
zelfs zijn marifooncertificaat moest halen om in te kunnen bellen met Radio 
Scheveningen. Gesprekken moesten via die lijn aangevraagd worden. Tho-
mas schiet bijna in de lach als hij dit hoort, maar ook hij maakte vijf jaar ge-
leden nog mee dat de enige pc in het kantoor van SBB er wel stond, maar 
nauwelijks gebruikt werd. Ondenkbaar nu…

veranderingen in het beroep

ç

http://youtu.be/xrMcYJ6tH4U
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Elisabethsvloed_(1421) 
https://www.google.co.uk/search?hl=en&q=biesboschmuseum+drimmelen&meta=&rlz=1I7RNRZ_nlNL441)
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De boommarter binnen één minuut wereldnieuws

Het gebeurde op 2 augustus 2013. Het productieteam van deze portretten-
serie zit aan de koffie met Jacques van der Neut en Thomas van der Es om 
de zaken voor die opnamedag voor te bespreken. Ineens roept cameravrouw 
Elena Trofimova: “Hé, wat is dat voor een beest?” Zelden zagen we twee 
boswachters zó snel van plaats wisselen. “Het is een boommarter, ongeloof-
lijk!”, roept Thomas en beide heren staan in no time met hun verrekijkers te 
kijken in het struweel aan de rand van het terras van het Biesboschmuseum. 
Binnen één minuut is het wereldnieuws en staan gsm, twitter, facebook, in-
ternet en wat niet meer ‘roodgloeiend’. Over de invloed van de moderne me-
dia gesproken! Maar, wat betekent de komst van de boommarter eigenlijk 
voor Nederland en voor de Biesbosch in het bijzonder?

Social media en de boommarter

Bekijk de blog maar die Jacques eraan wijdde.
http://www.boswachtervanderneut.nl/

ç

http://youtu.be/t7nG462-z8g
http://www.boswachtervanderneut.nl/
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Van opbouw tot sloop in één arbeidzaam leven

Arie Hakkers had een bloeiende boomgaard in de Brabantse Biesbosch. 
Aangelegd met zijn vader in de jaren zestig van de vorige eeuw. Ruim dertig 
jaar later wordt besloten om het ingepolderde, vruchtbare land weer terug te 
geven aan het water. Dat had alles te maken met de plannen ‘ruimte voor de 
rivier’ na de extreme hoogwaterstanden in de jaren negentig. Eigenhandig 
heeft hij zijn boomgaard gerooid. Nu resteren anderhalve berkenboom op die 
plaats als stille getuigen van wat eens zijn levenswerk was. Ogenschijnlijk 
praat Arie er laconiek over, maar bij het zien van de foto’s van met name zijn 
prachtige bungalow, heeft hij het er best moeilijk mee. Kijk zelf maar naar 
het filmpje én de naar de foto’s in één van de galerieën.

Het verhaal van arie Hakkers

ç

http://youtu.be/Dnvn19uIw-k
http://www.biesboschmuseum.nl/html/fotos/2171.htm
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Van een keurig aangelegde tuin naar een wilde jungle 

Huisarts De Bruin bezat een huis met praktijk in het 
Werkendamse gebied van de Biesbosch dat later 
onderdeel werd van de plannen om het land terug te 
geven aan het water. Boswachter Jacques van der 
Neut herinnert het zich allemaal nog goed en 
staande op het pad dat eens de toegangsweg was 
naar het huis van de arts, blikt hij met verwondering 
terug over de metamorfose die het landschap 
onderging. Meer informatie hierover is trouwens te 
vinden op de zeer toegankelijke en kleurrijke 
website van de ‘Historische vereniging Werkendam 
en De Werken c.a.’. De vereniging heeft een indruk-
wekkende schat aan publicaties opgebouwd sinds 
haar oprichting.

Werkendam

ç Meer weten over de historie van Werkendam en de omgeving?
http://www.historiewerkendam.nl/

http://youtu.be/wuWSp8JPj4o
http://www.historiewerkendam.nl/


gedichten over Werkendam 
in de eigen taal
Schrijven wat in me opkomt

Thera van den Heuvel is geboren en getogen Werkendamse. 
Ze genoot geen opleiding om te schrijven, maar heeft wel de 
gave om datgene wat in haar opkomt over de meest 
uiteenlopende zaken aan het papier toe te vertrouwen. Dat 
doet ze dan ook regelmatig. Zo schreef ze een aantal 
gedichten over ‘De griendkeet’, het, of eigenlijk háár, ‘Dorp 
aan de rivier’, ‘Voetstappen uit het verleden’ en ‘Het pontje 
Steur’. Maar dan wel in het Werkendamse dialect. De teksten 
van de gedichten vind je terug in één van de fotogalerieën en 
in de filmpjes draagt ze de gedichten voor. Ben je een keer 
op bezoek in Werkendam, ga dan zeker ook naar het Andries 
Visserhuis aan de Slikstraat 15 in deze historische 
gemeente. Daar kun je de briefkaarten met de gedichten 
kopen. Een aardige bijkomstigheid tot slot is dat Thera 
coördinator is van de groep vrijwilligers die het Pontje Steur 
bedient… Geniet ze!
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ç

http://youtu.be/f4bmK3M0nMw
http://youtu.be/uacpRDd-9ZI
http://youtu.be/U6KNtQgHdCY
http://youtu.be/gQH5PsZYNXM
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vrijwilliger Cor van de Maas
Heerlijk om vrijwilliger te zijn in het Biesboschmuseum

Wat doet iemand besluiten om vrijwilliger te worden? En dan 
ook nog eens in het Biesboschmuseum? Oud-ambtenaar Cor 
van de Maas had aanvankelijk zijn twijfels, maar is er nu niet 
meer weg te slaan. Hij heeft er zijn stekkie gevonden en als 
je hem zo enthousiast hoort praten, begrijp je waarom. 
Vertellen kan hij trouwens als de beste en in de filmpjes legt 
hij uit waarom het museum zo’n belangrijke plaats inneemt 
in zijn leven, gaat hij in op de vraag waarom meneer 
pastoor destijds vond dat een bever een vis is en hoe het 
heftige conflict tussen Dordrecht en Geertruidenberg over 
de visvangst op de Biesbosch werd opgelost. We schreven 
het al eerder: een bezoek aan het Biesboschmuseum is méér 
dan de moeite waard. In welk jaargetijde dan ook! Bovendien 
heeft het museum zeer ambitieuze toekomstplannen op 
stapel staan.ç

http://youtu.be/g3TVbCMWbu0
http://youtu.be/x-BuhiIWLLk
http://youtu.be/pmCEb2sydFY
http://www.biesboschmuseum.nl/biesboschmuseum/index.php?categorie=Home
http://www.biesboschmuseum.nl 
http://www.picturespublishers.nl/index.php?main_page=product_info&products_id=5
http://www.historien.nl/de-hoekse-en-kabeljauwse-twisten/ 
http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/mot-om-molenstenen-uit-de-biesbosch-1.686019
http://www.digibron.nl/search/detail/012dfb321cc6d365ca9df957/oude-molensteen-gevonden-in-de-biesbosch


FOTOGALERIE
- De twee observanten
- Communicatie is een vak
- Water, water en nog eens water
- Als water wint van hout
- De Biesbosch als recreatiepark
- Flora, fauna en andere details
- De aanplant van Hakkers boomgaard
- Herinneringen van Arie Hakkers
- The making of
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http://youtu.be/C9VCHrQngLA
http://youtu.be/JzQryIrs_oE
http://youtu.be/2N-ciGdQ4Go
http://youtu.be/MPUhMuEYYEU
http://youtu.be/8ZT25dHDEeI
http://youtu.be/ru_0u3NxsUA
http://youtu.be/rsppoP9mYy8
http://youtu.be/tyULMu6gV6w
http://youtu.be/cYUTHTzTtvo


GENERATIES LANG BOEREN 
OP DE MOEREN

PORTRET VAN FRANS EN TOOS MUTSTERS
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Meer weten over de waterschap de Brabantse delta, 
de laatste werkgever van frans?
http://www.brabantsedelta.nl/
Meer weten over treeport Zundert?
http://www.treeport.eu/

Het verhaal van frans en toos
Op 2 juli 1949 wordt Frans Mutsters geboren op de boerderij 
waarin hij nu nog steeds woont. Voor Frans stond het al vroeg 
vast: ik word boer! Om wat bij te verdienen doet hij van alles tot 
en met het rondrijden met de beer! Na verloop van tijd, zeker na de 
militaire dienst, slaat Frans aan het twijfelen. Wil ik wel boer 
worden? Nadat hij Toos van Alphen leert kennen, neemt hij het be-
sluit om in loondienst te gaan werken. Na enkele jaren bij de Hei-
demaatschappij gewerkt te hebben, worden fuserende 
waterschappen zijn werkgever. Inmiddels is hij getrouwd met Toos 
en vertrekken de ouders van Frans naar een burgerwoning(..) in 
Zundert. Kijk naar het verhaal van twee mensen, die hun stek von-
den in de boerderij aan de Moersebaan.ç

http://youtu.be/qsYzvrAvRe0
http://www.brabantsedelta.nl/
http://www.treeport.eu/
http://youtu.be/Q_Fd6JjJLpU
https://soundcloud.com/erfgoed-brabant/zundert-mutsters-koe-tiny8


de boerderij als thuis voor 
familie en anderen 
Toen Frans en Toos trouwden in 1981 kochten zij het 
ouderlijk huis, de boerderij van de ouders van Frans. Ze 
zijn er nog steeds dankbaar voor. Om die reden 
beschouwen ze het als niet meer dan normaal dat de 
boerderij nog steeds het huis van de familie is. Dat vieren 
ze dan ook op gezette tijden. 
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ç

http://youtu.be/zM7fZZoUrO0
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Bij de boerderij hoort behalve de tuin, ook een 
grote schuur en daar willen Toos en Frans ook 
anderen van mee laten genieten. Kennissen mogen 
er gebruik van maken om er een tuinfeest te geven. 
Vroeger, toen Frans klein was, was de boerderij in 
de zomervakantie een echte kampeerboerderij. En 
dat levert natuurlijk mooie verhalen op. Kijk naar 
een vrolijk peinzende Frans. 

de schuur als feesttent

ç

http://youtu.be/jAub18YV2Rk
http://www.youtube.com/watch?v=WEefgv63bX0
http://www.youtube.com/watch?v=IDljrV5MlLg


frans en zijn kleinveehobby
Als je eenmaal behept bent met het virus van dieren dan wil 
je daar iets mee doen. Frans heeft wat kleinvee rondlopen 
in zijn tuin. Zijn grootste hobby is het terugfokken van oude 
rassen. Dat vindt Frans niet alleen leuk, maar, denkt hij, 
misschien hebben de huidige rassen op termijn nog wel ‘wat 
oud bloed’ nodig! Zodoende lopen er wat geitenrassen rond 
met vrijwel onbekende namen en eentje met gigaflaporen. 
Zo ontwikkeld om een wel heel speciale reden. 
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ç

http://youtu.be/02UlkzZuWF4
http://edepot.wur.nl/115214


de heidekoe terug in Brabant?
Tegenwoordig zijn koeien best wel stevige en grote dieren. Dat 
was vroeger anders. In Brabant liep er op de heidevelden een koe 
rond, die veel en veel kleiner was: de heidekoe. Frans heeft een 
exemplaar bij hem in de wei lopen en ook dit dier wil hij op den 
duur terug hebben in het Brabantse landschap. Medestander en 
goeie vriend Ad Taks legt uit waarom, maar de dieren houden er 
zo hun eigen mores op na. 
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ç

http://youtu.be/iKYgLSeFVIQ 
http://szh.nl/noord-brabant/
http://www.youtube.com/watch?v=qVf5p3YS1dk 
http://www.chaamshoen.nl/index.php?id=73
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voor de meeste mensen is het een herkenbaar verhaal. Je hebt een bedrijf en 
je zoekt naar opvolging. in de agrarische wereld is dat een bekend fenomeen 
en allerlei bedrijven en instanties houden er zich mee bezig. Zomaar een voor-
beeld: 

http://www.bedrijfsovernameportal.nl/boer-zoekt-boer/

De toekomstplannen van de derde generatie: Julie en Bart Mutsters

Je hebt een boerderij, die al generaties lang familiebezit is. Je hebt kinderen. 
Wat willen zij later? Hebben zij wat met de grond waarop ze wonen? Met de 
grond misschien wel maar of ze beroepsmatig iets met de boerderij zullen 
doen? Daarvoor is het nog te vroeg. In het filmpje zien we Julie en Bart hier-
over hardop filosoferen.

Julie en Bart

ç

http://www.bedrijfsovernameportal.nl/boer-zoekt-boer/
http://youtu.be/SbqVfjliqWo


de lusthof van toos en frans 
Toos met name is maar wat graag bezig in de tuin. Ze volgt 
zelfs een cursus keramiek om haar tuin op te decoreren. 
Uitgesproken trots is ze op de steenuilennestkast die in één van 
de bomen hangt. Dit jaar vlogen maar liefst drie jonge diertjes 
uit. De wijde wereld in.
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ç

http://youtu.be/ufxukV7g0f4
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uilen_(orde)
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/232
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Eén van de bekendste kunstenaars die Nederland in de vorige eeuw heeft 
voortgebracht is Richard Roland Holst. En wat te denken van zijn vrouw 
Henriette Roland Holst -van der Schalk, dichteres en zeer overtuigd 
socialistisch politica. Even leek het erop dat het echtpaar zich definitief op 
de Buisse Heide zou vestigen, maar dat ging niet door. In de jaren ‘10 van 
de vorige eeuw lieten ze een atelier bouwen in de stijl van de Amsterdam-
se school door Nederlands eerste vrouwelijke architect. Margaret Staal-
Kropholler . Ron Dirven, conservator en directeur van het VanGoghHuis in 
Zundert is een kenner en dagelijks betrokken bij het reilen en zeilen van de 
Oude Buisse Heide. Later werd het atelier gerestaureerd, is het afgebrand 
en weer opgebouwd en nu biedt het onderdak aan kunstenaars die in rust 
willen werken aan hun kunstzinnig oeuvre. Net zoals toen het echtpaar 
Roland Holst. 

Henriette en richard roland Holst

ç

http://youtu.be/e1luESPqnYc
http://youtu.be/xchuygOnnEE
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=rola002
http://www.dbnl.org/arch/rola002over02_01/pag/rola002over02_01.pdf#page=9
http://www.natuurmonumenten.nl/architectuur-van-het-atelier 
http://www.buitenplaatsen2012.nl/2012/12/het-verhaal-van-de-buissche-heide/
http://www.geschiedenis.nl/index.php?go=home.showBericht&bericht_id=3550


Richard en Henriette nodigden destijds kunstenaars 
uit naar de Buisse Heide te komen om er te werken 
aan hun objecten, van schilderijen tot poëzie. Ron 
Dirven, directeur van zowel de VVV-Zundert als van 
het Van Goghhuis aldaar – ga daar heen, ga daar 
heen! – staat bij een ‘dubbelzinnig’ kunstwerk van 
beeldend kunstenaar Thomas Bakker. Hij legt een en 
ander uit over een hedendaags project. Hoe modern 
dat ook lijkt, het is wel geïnspireerd op de tijd van 
toen. 
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Landkunst oude Buisse Heide

ç

http://youtu.be/99E9uZGL5-w
http://www.vangoghhuis.com
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Het staat zo chique! Net alsof ‘dat zo heurt!’ Toch 
bestaat het woord h(e)erenkamer al eeuwenlang. 
De familie Roland Holst beschikte eveneens over 
zo’n verblijf waar hun gasten uit werkelijk alle 
windstreken werden ontvangen. Ad de Klerk, 
‘Zundertoloog’ en verhalenverteller, vertelt over de 
geschiedenis van dit landgoed, de turfwinning en 
de nog herkenbare landgoederen rondom Zundert. 

de Herenkamer

ç

http://youtu.be/a61H_NiPzmQ
http://goo.gl/Dy3VNH
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zundert_(plaats)
http://goo.gl/SuIOS2
http://www.projectenbankcultuurhistorie.nl/sites/default/files/old/turf_eindrapport%20141x00198[1].018309_1_deel%202.pdf


Het wapen van van der Hoeven
Heerlijke rechten

Ad de Klerk, nu in de Herenkamer, vertelt over de functie van de 
Herenkamer in vroegere tijden, als ontmoetingsruimte en als ruimte 
om te gebruiken bij de jacht. Daarbij wijst hij op de windvaan op het 
dak met het familiewapen van de familie Van der Hoeven van wie 
het landgoed was. Welke symbolen zie je?

Wat betekenen molenijzers en stijgende leeuwen in een windvaan 
of familiewapen? Eigenlijk komt het erop neer dat de familie Van der 
Hoeven eeuwenlang in de energie heeft gezeten: ze mochten 
wind- en watermolens bouwen en later zaten ze in de turfwinning.
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ç

http://youtu.be/TNtGnrT-KR8
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heer_(feodalisme)


van turfwinning tot jachtgebied
De Kartuizer moeren. De Begijnen moeren. 

Duidelijk is dat het monniken waren die vanaf 1300 turf ontgonnen. 
Later werd het een in Breda gevestigde compagnie, onderdeel van de 
Nassause Domeinraad. Toen de turf ‘op’ was, bleven er heidegronden 
over. Ideaal toch voor ‘de gegoede burgerij’ om er te jagen? Weer is 
het Ad de Klerk die uitlegt hoe de vork in de steel zit. 
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ç

http://youtu.be/grNo26nKEmk
http://www.academia.edu/3423448/Landgoederen_langs_de_Bredase_Turfvaart
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/sortering/periode/volgorde/oplopend/eadid/1.08.11
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Hoe streng-communistisch Henriette Roland Holst ook was, enige feodale 
neigingen waren haar desalniettemin niet vreemd. 

Luister maar naar de uitleg van Ad de Klerk vanuit de theekoepel op de Buis-
se Heide. Hij gaat ook in op de verschillende biotopen die de Buisse Heide 
tot zo’n typisch landschap maken. Als je hoort wat voor ‘vliegend vee’ er al 
komt fourageren dan wil je er stante pede naar toe. Om er bijvoorbeeld een 
kopje thee te drinken in een bijzonder optrekje.

Biotopen op de oude Buisse Heide

ç

http://youtu.be/m-HSwEsZPBA
http://www.landschapsbeheer.nl/uploads/landschapsbeheernederland/misc/products/3.2.4_plasdras_situaties.pdf
http://www.natuurmonumenten.nl/route/wandelroute-koepelroute-vlak-bij-zundert
http://www.spiritualiteit.net/henriette_roland_holst.php


De voggels van de Buisse Hei
Als poëzie weerklinkt, luister je in 
plaats van te praten. Ook al is het 
maar een door Ad de Klerk voorge-
dragen gedicht over een vogel die zo-
wel de Buisse Heide als het bord van 
de voordrachtkunstenaar vult. 

De voggels van de Buisse Hei

D’r zaat een jil klein voggeltje,
Te zienege in de zon,
Ik aarnog nwooit zoiets geword,
Zo attie fluite kon

Un boerke zee ton tege mijn
Zeg witte wa da is,
Ik zee dat is un kneuterke,
Ij zee; da edde mis

Da’s nou un seske zee ie toen,

En woorde gij de vienk
Ent kloppe van de gruune specht
Ge woord um aon de wiend

Toen gieng ut over ne nagteagaol 
En ok over nun uil,
En over waoteroentjes,
Die moore in t vuil

Zo trok ik nog wa verder op 
Mee dieje vremde gast
En ij vertelde van dun annibroek,
Die schuilde in de mast

Mar ut wier fruure en ik moes naor 
uis,
En mense das toch lienk,
Want op mun bord neffe de slaoi,
Daor laag nun bliende vienk

de voggels van de Buisse Hei
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ç
Meer over ad de Klerk
http://www.zundert.inwonersonline.nl/sys/template_6/content.
php?file=content_product&pageid=38782&id=57226&itemid=34312

http://youtu.be/MWDKx9S1_-A
http://www.zundert.inwonersonline.nl/sys/template_6/content.php?file=content_product&pageid=38782&id=57226&itemid=34312
http://www.zundert.inwonersonline.nl/sys/template_6/content.php?file=content_product&pageid=38782&id=57226&itemid=34312


Landgoed de Moeren
Twee gezichten Eén landhuis. 

Met een compleet verschillend aanzicht. De 
voorkant is deftig, de achterkant eerder ge-
moedelijk. Hoe laat zich dat verklaren? Boven 
op het landhuis van de familie Van der Hoeven 
staat een klok. Maar niet zomaar een! Eentje 
met een lugubere betekenis. Je zult vóór 1800 
maar in Wernhout tot een straf veroordeeld zijn. 
Wie anders dan Ad de Klek is je betrouwbare en 
bovenal rustgevende gids?
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http://youtu.be/hWbcNvPhbv8
http://youtu.be/tUr1HyfkteI


FOTOGALERIE
- Buurtimpressies van toen
- Levensloop Frans Mutsters
- Levensloop Toos Mutsters
- Atelier Roland Holst
- Herenkamer en omgeving
- Kunst op de Buisse Heide
- Staande natuur
- Klein en iets groter vee op het erf
- Mooi erf-goed
- MensenPortretten
- The making of
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http://youtu.be/2KdV0TY6-nU
http://youtu.be/sI8yn2Cexnc
http://youtu.be/6CUlJgnHSZQ
http://youtu.be/s_ZP8SzUQjQ
http://youtu.be/n7HmJC5RyOo
http://youtu.be/3kUnLKcWx88
http://youtu.be/BcmU9d9vh_w
http://youtu.be/mjaTT8tmwxI
http://youtu.be/3LqrRauaAV8
http://youtu.be/CcmT-DFp2ik
http://youtu.be/joQcZjrbuyA


LEVENSLANGE PASSIE 
VOOR DE POPULIER

EEN PORTRET VAN BOSWACHTER JOHN VAN DEN BERG
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Een ernstig ongeluk op een mooie dag!

John van den Berg. Een gepassioneerd boswachter van Staatsbosbeheer. 
Met een passie voor de populier. Uitgerekend op de dag – 3 maart 2007 - 
dat een voorbereidingsperiode feestelijk wordt afgesloten en het startsein 
gegeven wordt voor een populierenproject, overkomt hem iets verschrikke-
lijks. Hij wordt getroffen door een zware hersenbloeding. Nu, ruim zes jaar 
later, kijkt hij op de plek waar het gebeurde terug op deze periode én op de 
gevolgen die de hersenbloeding had voor zichzelf, zijn gezin en zijn carrière…

geef nooit op

ç

http://youtu.be/bpawbCoBfF8
http://youtu.be/kV_LoBF26-U
http://youtu.be/NuXfF-femOM
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nog meer lezen over het Wijboschbroek? dat kan in onderstaand artikel!
http://www.bebsite.nu/ebooks/wijboschbroek.pdf

John van den Berg wordt geboren op 10 januari 1971 in 
Schijndel. In deze gemeente liggen zijn roots. John voelt 
dat ook als zodanig. Hij heeft uitgesproken ideeën over de 
band tussen hemzelf, zijn voorouders en het hem 
omringende landschap. Zo is, vindt John, de populier méér 
dan een boom alleen. Zijn oud-leraar Frans Abrahams 
herkent dat beeld en zag al snel dat John een bijzondere 
leerling was…

John gezien door de 
ogen van zijn leraar

ç

http://www.bebsite.nu/ebooks/wijboschbroek.pdf
http://youtu.be/24UdjcT_trE


http://bebsite.nu/ebooks/sbb-infoborden_1-3.pdf
http://bebsite.nu/ebooks/sbb-infoborden_4-6.pdf
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Wordt het herstel van het populierenland-
schap aan de Baksdijk in Schijndel een 
doorslaand succes?

Het is voor John wat je noemt een bijzon-
der gegeven. En wel om twee redenen: het 
project is uitgeroepen tot ‘het project van 
de maand februari 2007’ van Het Groene 
Woud, maar zeker ook omdat John op de 
dag van de start van het project getroffen 
werd door een hersenbloeding. In de film-
pjes gaat John in op de geschiedenis van 
de populier in dit landschap, de economi-
sche waarde ervan en de toekomst van de 
populier in Het Groene Woud, het Nationaal 
Landschap in de regio tussen Eindhoven, 

Den Bosch en Tilburg. In twee hier onder-
staande pdf’s staat een zestal door Henk 
Wittenberg uit Schijndel getekende pane-
len. Ze behandelen de geschiedenis van 
het Wijboschbroek. Erg persoonlijk wordt 
John als hij uitlegt dat voor hem een popu-
lier veel meer is dan zomaar een gewone 
boom. Tot slot houdt hij een pleidooi voor 
samenwerking, een idee dat opgepakt is 
door ondermeer de gemeenten in de regio…

Het herstel van het populierenlandschap

ç

http://bebsite.nu/ebooks/sbb-infoborden_1-3.pdf
http://bebsite.nu/ebooks/sbb-infoborden_4-6.pdf
http://youtu.be/aV_eYskZA5A
http://youtu.be/uXs_kdUJBQQ
http://youtu.be/iRl7xdPxdkw
http://www.bosbeheer-samen.nl/home
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Hopest opgebouwd met populieren en eiken uit Het Groene Woud

Ze zijn er wel een paar jaar mee bezig geweest, de mensen van de hopest uit 
Schijndel. Maar nu staat het markante gebouw er! Als een huis. Van kop tot 
teen opgebouwd met hout uit de regio. Eiken- en populierenhout, geschon-
ken door Brabants Landschap en Frans van Boeckel van landgoed Velder uit 
Liempde. Streekeigener kan haast niet. Een trotse Jan Aalders leidt mensen 
maar wat graag rond, legt uit wat een hopest is en geeft aan dat dit gebouw 
eigenlijk een multifunctioneel karakter heeft. Tot in lengte van jaren.

Schijndel en de hopest

ç

http://youtu.be/nFtd7H2DQSY
http://www.heemkundekringschijndel.nl/Heemkunde/Brabant%20Collectie/Schijndel%20-%20Historische%20verkenningen/098-Schijndelse%20hopbellen-2.htm


Zonder vrijwilligers geen natuurbeleid

John van den Berg weet het maar al te goed. Zonder de inzet van vrijwil-
ligers zijn veel initiatieven en projecten kansloos. Vrijwilligerswerk is voor 
de maatschappij zelfs van levensbelang. Dat geldt ook voor het NMC, het 
Natuur- en Milieucentrum in Schijndel. Secretaris Jes Merx is zo iemand. 
Ze legt uit wat haar stichting doet én waarom ze de inzet van John van den 
Berg voor het populierengebeuren in het Schijndelse zo waardevol vindt. 

de relatie met John van den Berg

ç

op deze site lees je meer over het nMC: 
http://www.nmcschijndel.nl/
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http://youtu.be/oGxae_j5NTY
http://www.nmcschijndel.nl/


Voorpootrecht populier is eeuwigdurend! 

In één van de filmpjes legt John van den Berg het belang van het voorpootrecht uit. Tevens 
verwijst hij naar Rien van de Laar uit Liempde. Rien is voorzitter van de Populierenwerk-
groep van Het Groene Woud. Als geen ander is hij op de hoogte van het gebied ook al om-
dat Rien de afgelopen dertig jaar betrokken was bij het ‘Landinrichting Sint-Oedenrode’, 
beter bekend als de ruilverkaveling. Rien neemt je mee naar honderden jaren terug, toen het 
voorpootrecht zijn intrede deed. Hoe staat het er nú mee? Geldt het nog steeds? 
 

de geschiedenis van het voorpootrecht 
in Brabant als eeuwigdurend zakelijkrecht 

ç
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http://youtu.be/flgCBLoTvC0
http://www.schijndel.nl/nl/Afval_veiligheid_en_milieu/Natuur_en_openbaar_groen/_/l/Voorpootrecht.html
http://www.belvedere.nu/page.php?mID=3&pID=5&prID=171&section=08
http://www.hetgroenewoud.com/nieuws/archief/samenwerking+noodzakelijk+voor+behoud+populieren/122 


Rien van de Laar gaat in dit filmpje verder in op het belang van de populier. Hij 
uit zijn zorgen over de teloorgang van het populierenlandschap van Het Groene 
Woud. Totdat…ja, totdat er actie werd ondernomen en de populier zich weer 
mag verheugen in de belangstelling van mensen én overheden. De methode 
die sindsdien wordt toegepast is even simpel als doeltreffend! Tot slot gebruikt 
Rien een oud-Brabants gezegde dat duidelijk maakt wanneer en waarom een 
populier kaprijp is.

de populier als economische drager

ç
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http://youtu.be/QpUyWUJVsvk
http://youtu.be/dLep5g9Qhy4
https://soundcloud.com/erfgoed-brabant/rein-de-laat-populieren


Decennialang al is Frans van Boeckel van Rumpt, eigenaar 
van landgoed Velder in Liempde, bezig met de populier. Door 
letterlijk proeftuinen in te planten met verschillende 
populierensoorten. Zorgvuldig houdt hij de groei en conditie 
van de boom bij. In het filmpje legt hij uit waarom de 
keuterboerkes in het verleden maar wat graag populieren 
plantten. Frans vindt tevens dat in Nederland meer populie-
ren geplant moeten worden. Ook het milieu mag de 
populier erg dankbaar zijn! 

Landgoed Velder als 
proeftuin voor de populier?

ç
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http://youtu.be/VK7xgjwsUgk
http://youtu.be/Kf9Ppa7ga7E
http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/co2-verrijkingseffect-op-bossen-heeft-limiet/article-normal-9914.html 
http://www.bebsite.nu/ebooks/populier.pdf 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_Velder


FOTOGALERIE
- John in actie
- Kaarten van het Wijboschbroek
- Mensen die John kennen
- Mooi Groene Woud
- The making of
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http://youtu.be/zj0yYUA1yt4
http://youtu.be/s7HW7dN_i8s
http://youtu.be/KVtWJ4E8oCk
http://youtu.be/qo6avJ1DSFM
http://youtu.be/7FPpH-7eydE


ELKE VIERKANTE METER
KUNNEN LEZEN

EEN PORTRET VAN AKKERBOUWERS 
KEES EN JEANNY COPPENS



Verhuizen

In 1958 verhuizen de ouders van Kees Coppens van 
Roosendaal naar Noordhoek. Het huis waarin de familie met 
zeven kinderen terechtkomt, is flink beschadigd door de 
gevechten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bijna vijfentwintig 
jaar later, in 1981, vinden Kees en zijn vrouw Jeanny er 
onderdak. Tot hun volle tevredenheid.

 

Kees Coppens en de woning 

ç
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http://youtu.be/VzTU3BJl0sA
http://youtu.be/trEJCQ1BDk8


Meer informatie
www.hzpc.nl
http://www.nak.nl

Keuzes maken

Keuzes maken. Dat is een voortdurend gegeven in het 
arbeidzame leven van Kees en Jeanny Coppens. Kees 
Coppens maakt deel uit van diverse besturen, onder meer van het 
Dagelijks Bestuur van de ZLTO en van Waterschap 
Brabantse Delta. In het kader van dit portret van mensen die ver-
bonden zijn met de grond waarop ze leven, wonen en 
werken wil hij het niet over zijn bestuursfuncties hebben.
Keuzes maken, net zoals die voor HZPC, een handelshuis voor on-
der andere licentiepootaardappelen in het Friese Joure. Een sa-
menwerking, die al jaren duurt. Kennelijk tot ieders 
inhoudelijke tevredenheid. 

 

Pootaardappelen in licentie

ç
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http://www.hzpc.nl
http://www.nak.nl
http://youtu.be/jjP6yf59PdA
http://www.youtube.com/watch?v=sCOslEkDbFk


Gewasbeschermingsmiddelen moeten

Net zoals elk ander levend wezen kan ook een plant ziek 
worden en dat wil de agrarisch ondernemer natuurlijk 
voorkomen. Beschermingsmiddelen bieden soelaas, maar 
die hebben wél bijwerkingen voor het milieu. En dus wordt er 
keihard aan gewerkt om die effecten tot een maatschappelijk 
aanvaardbaar minimum te beperken. Adrie Bossers is een 
expert op dat gebied en hij legt uit wat er zoal bereikt is de 
afgelopen decennia. Dat klinkt best veelbelovend! Kees Cop-
pens zelf is er ook structureel mee bezig en dat maakt het vak 
van akkerbouwer juist zo leuk! 

 

de ontwikkeling van 
gewasbescherming 

ç
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http://youtu.be/f8dqFfwjyHU
http://goo.gl/I3VQRa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%AFntegreerde_landbouw
http://www.vaneysinga-oostra.nl/userfiles/file/Brochure%20Pacht,%20regels%20en%20prijzen%202013.pdf 


Kees Coppens houdt wel van gekruide uitspraken 

Meer en meer hebben mensen interesse in allerlei al dan niet 
medicinale kruiden. Denk bijvoorbeeld aan het rustgevende 
valeriaan. Kees Coppens houdt van kruiden en teelt ze graag. 
Met een evengoed zakelijk als ideëel ontwikkeld gevoel. Zoals 
de krulpeterselie. Voordat een oogst beschikbaar is en 
verkocht kan worden aan de VKN, moet veel handmatige 
arbeid verricht worden. En dat in een tijd van geavanceerde 
en gedigitaliseerde mechanisatie. In een minutieus samenge-
steld bouwplan maakt hij afspraken met één van Nederlands 
grootste kruidenverwerkers. 

Kruiden in het bouwplan

ç
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http://youtu.be/AVvM6Llagk8
http://vnk-herbs.nl/
http://vnk-herbs.nl/
http://www.heemkundekringgemert.nl/gemerts-heem/156-gh-2008-4-kruidentuin-1947-1953 
http://www.heemkundekringgemert.nl/gemerts-heem/156-gh-2008-4-kruidentuin-1947-1953 
http://www.heemkundekringgemert.nl/gemerts-heem/156-gh-2008-4-kruidentuin-1947-1953 
http://www.desprenk.nl/
http://www.desprenk.nl/ 
http://vnk-herbs.nl/
http://www.heemkundekringgemert.nl/gemerts-heem/156-gh-2008-4-kruidentuin-1947-1953 
http://www.desprenk.nl/ 


Innovatie op machinegebied houdt nooit op

Elk gewas moet op enig moment geoogst worden. Van het 
land gehaald om het te kunnen verkopen. Dus is het een 
logisch gegeven dat de machines die dat werk verrichten 
beter en beter worden: sneller, efficiënter –zowel technisch 
als maatschappelijk verantwoord! - en geavanceerder op 
technisch gebied. Kees legt dit bedrijfskundige principe uit 
aan de hand van een indrukwekkend apparaat met een 
metersbrede reikwijdte! 

 

innovatie op machinegebied 

ç
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http://youtu.be/h9u6XQ8hloQ
http://www.maverko.nl
http://www.verkooyen.nl
http://www.maverko.nl 
http://www.verkooyen.nl


Solo of samen met de buren 

Gidus Hopmans, buurman van Kees Coppens, legt uit waarom 
zij samen machines aankopen. Daar zit een rationele redene-
ring achter met financiële aspecten, maar zeker ook een iets 
minder beredeneerde reden. Eentje die zelfs doet 
denken aan tijden van weleer. Toen gezamenlijk optreden de 
redding bleek van de boerenstand. Houdt Gidus een pleidooi 
voor een revival van coöperatieve opvattingen? 

 

Het machinepark

ç
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http://youtu.be/_0SYA8GysIw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerlacus_van_den_Elsen
http://www.boerenbondsmuseum.nl


Lucie, zus van Kees Coppens, 
werkt op het bedrijf van haar 
broer. Ze geeft aan dat erg fijn 
te vinden. Het bruine kleurtje op 
haar lijf dankt ze aan het vele 
buitenwerk in het voorjaar en de 
zomer, terwijl in het najaar en 
winter de bescherming van de 
schuur wacht. Wat ze zoal doet, 
vertelt ze zelf. 

 

Lucie Coppens 

ç
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http://youtu.be/71zAX7n1o2w
http://www.mooiemoestuin.nl/groenteteelt/bladgewassen/cichorei/
http://www.natuurarts.com/Behandelmethoden_voedingstherapie_cichoreikoffie.html
http://www.geschiedenisdc.nl/index.php/9-cichorei


Deutz of Fendt

Een collega-akkerbouwer ging stoppen met zijn 
bedrijf en daarmee kwam een goede, 
ervaren medewerker vrij: Piet Dingemans. Hij 
trad in 2000 in dienst bij Kees en Jeanny Cop-
pens. Een tractor en de man, die hem bestuurt, 
dat is een twee-eenheid. Merkentrouw lijkt wel 
op merkenliefde. Piet was bij zijn vorige baas 
gewend aan het werken met een Fendt-tractor. 
Bij de familie Coppens hadden ze exempla-
ren van het merk Deutz. Maar ook hier kwam 
het moment van vervanging. De tractoren van 
Fendt werden als duurder beschouwd dan die 
van Deutz. Reden waarom in eerste instantie 
Deutz gevraagd werd om een offerte te maken 
voor drie elkaar aanvullende tractoren. De 

firma maakte een offerte, maar Kees had er 
geen goed gevoel bij en intuïtie is zeker bij ie-
mand die leeft en werkt met zijn grond heel 
belangrijk. Ook de Firma Coppens, dealer van 
Fendt, uit Wouw werd om een offerte gevraagd 
en met de om milieuredenen ingevoerde ver-
vroegde afschrijfregeling viel de prijs reuze 
mee. Zodoende had Piet toch weer ‘zijn’ Fendt. 
Die tractoren zijn volgens Piet in elk opzicht 
absoluut de beste met altijd een voorsprong in 
ontwikkeling op welk ander merk dan ook!

 

Het werk en de tractorwens van Piet

ç
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http://www.coppensmechanisatie.nl/index/in-
dex.php?page=3&item=8

http://youtu.be/vtEowKaOblE
http://youtu.be/wiX_yutl4kM
http://www.coppensmechanisatie.nl/index/index.php?page=3&item=8
http://www.coppensmechanisatie.nl/index/index.php?page=3&item=8


In de hoofdrol

In de vier volgende filmpjes zit Jeanny in de 
hoofdrol. Zij blikt terug op haar eigen 
kinderjaren, zij kijkt naar haar man Kees met 
de ogen van de moeder van hun kinderen, 
Lobke en Rolf. Ook de beslissing van beide 
kinderen om het bedrijf van hun ouders niet 
over te nemen, passeert de revue. Bovendien 
geeft ze haar mening over zaken als 
bedrijfsleiding en de reden om met hun 
akkerbouwbedrijf te stoppen. Een miniportret 
van een zelfbewuste vrouw, partner, moeder én 
oma.

 

ç

Jeanny Coppens 
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http://youtu.be/kcDOaEXtSGY
http://youtu.be/vsJtG0P5GFk
http://youtu.be/UFxfBGjuMAA
http://youtu.be/VUk-_5t_UqA


Naar een afscheid groei je toe. De Bunt in Hoogerheide. 

Kees en Jeanny hebben een emotionele binding met hun grond en 
afscheid nemen, wat ze echt gaan doen, doet altijd pijn. De kinde-
ren nemen het moderne bedrijf niet over. Kees heeft daarbij een uit-
gesproken mening waarom hij per se niet in Noordhoek wil blijven 
wonen. Langzamerhand zijn ze naar het afscheid 
toegegroeid. Binnenkort zal het zover zijn. Een ander pand op het 
zand van de Brabantse Wal is al gekocht. Toevallig het pand waar 
Kees al jaren geleden zijn oog op had laten vallen. Nu de kogel door 
de kerk is, willen ze eigenlijk het liefst zo snel mogelijk verkassen 
naar dit paradijselijke stukje aan de uiterste grens Brabant waar de 
provincies Zeeland en Antwerpen elkaars buren zijn! 
 

de toekomst op de Bunt 

ç
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http://youtu.be/EhhtlxH3SkY
http://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/noordpolder-van-ossendrecht
https://www.google.co.uk/search?hl=en&q=vvv+brabantse+wal&meta=&rlz=1I7RNRZ_nlNL441
http://www.geosites.nl/publicaties/22


Van vlassersdorp naar nu

Oorspronkelijk was Noordhoek met name een 
vlassersdorp. In de zomer werd de vlas verbouwd 
en geoogst en in de winter bewerkt. Mensen uit het 
dorp werkten gedurende het jaar bij boeren in de 
omgeving. In de jaren zestig van de vorige eeuw 
werd veel vlas uit Rusland gedumpt op de Neder-
landse en Belgische markt. Dat betekende het einde 
van de vlasindustrie. Veel vlasboeren zijn toen over-
gestapt op champignonteelt. De afgewerkte cham-
pignonmest is een goede bemester voor de akker-
bouwer. Maar die moet dan in het najaar wel goed 
ondergeploegd zijn. De akkerbouwer, die Kees is, is 
er overigens van overtuigd dat ploegen in het voor-
jaar niet goed is voor de vochthuishouding van de 

grond. Hij heeft het één keer noodgedwongen moe-
ten doen, maar de resultaten waren niet om over 
naar huis te schrijven en dat bevestigde zijn opvat-
ting. 

Terug naar de geschiedenis van Noordhoek. 
Heemkundige Jos van de Luijtgaarde is geboren en 
getogen Noordhoeker en weet ‘alles’ van zijn dorp 
én kan er eveneens smakelijk over vertellen. Reden 
om Jos eens het hemd van het lijf te vragen. 

 

noordhoek in de loop der tijden

ç
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http://youtu.be/oEW6TL9pIcs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordhoek_(Moerdijk)
http://www.noordhoek.nu/
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/wiki/Harry_van_den_Eerenbeemt


FOTOGALERIE
- De jeugd van Kees
- Familie Mensen
- De basis van alles
- Piet Dingemans en zijn tractoren
- Erfimpressies
- Het nieuwe huis
- De combine aan het werk
- The making of
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http://youtu.be/SVcdwZ8ybY0
http://youtu.be/u7xvGsQD5i8
http://youtu.be/RpBClh-ah7c
http://youtu.be/iV3ZqCBQ92U
http://youtu.be/VJHP2s6cFgI
http://youtu.be/dNqFj6H42Ek
http://youtu.be/6iR10tJMdzE
http://youtu.be/zjl1JjD4U48


ik denk dat het vroeger, eigenlijk, 
leuker was. 
Jos Swanenberg 

In het project ‘Buurten met de boer en andere buitenlui’ wordt 
natuurlijk veel gepraat, veel verteld. Want buurten is ons oer-Bra-
bantse woord voor communiceren, het delen van informatie op de 
ouderwetse analoge wijze. Buurten is niet zo maar gezellig bijklet-

sen, maar de tijd nemen om zich te informeren naar de toestand van 
zijn gesprekspartner, de toestand van diens familie, van het dorp en 
de toestand van de wereld. Buurten is ook onthaasting. En buurten 
was in de tijd van voordat de massamedia Brabant en de rest van de 
wereld in een informatiemaatschappij veranderden , een noodzakelijk 
goed. Dat betekent niet dat we nu niet meer buurten. Wij kunnen niet 
zonder buurten. Zonder buurten ben je niet bij. Alleen heet het nu ook 
vaak chatten, tweeten of pingen. Maar in ‘Buurten met de boer en 
andere buitenlui’ wordt nog gewoon ouwerwets gebuurt. 

Dat buurten gaat in dit project voornamelijk over het leven en werken 
aan in een of ander Brabants landschap. Het landschap in 

Noord-Brabant kent een grote verscheidenheid, van de vloedbossen 
van de Biesbosch en de kleipolders in de Westhoek tot aan de 
broekbossen rond Schijndel en ontginningsgronden van de Peel. Zo 
schetst het project een beeld van de verschillende manieren waarop de 
Brabantse mens met dat landschap omging en nog omgaat, maar we 
leren toch vooral die mensen zelf kennen. Zij vertellen immers ook hun 
persoonlijke levensverhaal. Hoe is het hen bij dat werken in het 
Brabantse landschap vergaan en hoe kijken ze naar de toekomst?

“Ik denk dat het vroeger eigenlijk, leuker was, eigenlijk, in het klein dan 
nu in het groot. Het had meer sfeer” zo vertelt Maria Wanders van 
Geitenkaasboerderij ‘Saanenhof’ in Heeze. Daarmee is niet zo maar 
gezegd “vruuger waar alles beter”. Met die nostalgische gedachte is 
definitief afgerekend, vroeger was niet alles beter, welzijn en welvaart 
zijn in Brabant nog nooit op zo’n hoog peil geweest als in de laatste 20 
jaar. 
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Ik denk dat hier niet een romantische cultivering van het 
boerenleven bedoeld wordt. Die cultivering beschouwt dat 
boerenleven als onveranderlijk, maar verandering is altijd inherent 

geweest aan de landbouw (Bijsterveld 2009: 121). Mevrouw Wanders 
benadrukt het kleinschalige, dat had meer sfeer. En haar 
Geitenkaasboerderij Saanenhof werkt dan ook op een manier waar 
de familie zelf achter staat en zich prettig bij voelt, maar bijvoorbeeld 
niet afhankelijk van de vraag van de markt. Biologisch verantwoord 
boeren maar wel gebruik makend van de modernste technologieën, 
volgens de laatste regels en gericht op producten waar de 
hedendaagse klant op zit te wachten. Zo zet je vroeger niet af tegen 
nu, alsof vroeger alles beter of juist slechter was, maar neem je 
belangrijke normen en waarden van vroeger mee in je moderne 
bedrijf. Daarmee wordt de herkenbaarheid van het boerenbedrijf 
behouden zonder de historische dynamiek van dat boerenbedrijf te 
negeren (Bijsterveld 2009: 124).  

In de gesprekken met de familie De Kleijne zien we eenzelfde 
uitgangspunt in leven en werken terug. Jos de Kleijne vertelt hoe 
het bedrijf op een cruciaal moment een nieuwe richting insloeg: 

niet langer groter en groter groeien maar duurzaam en evenwichtig 
boeren. Zo’n levenswijsheid hebben ze ook verwoord in de 
uitbreiding van people, planet, profit met pleasure en proud. Plezier 
en trots. Waor dègge skik mee het en gruts op gaot. De Kleijne vertelt 
trouwens in dé vorm van het traditionele buurten, namelijk het dialect 
van de streek, in zijn geval het dialect van het Land van Cuijk. 
Een heel ander Brabants dialect horen we in Noordhoek, een dorp 
in de Westhoek. Jos van de Luijtgaarde vertelt hoe zwaar en hard 
het werk in de vlasteelt was en doet dat in de taal die bij zijn verhaal 
past. De jongeren die in Buurten met de boer en andere 
buitenlui aan het woord komen, spreken minder dialect dan de 
meeste ouderen. Ook dat past eigenlijk goed bij dit project: waar het 
werken en leven in Brabant met zijn tijd mee is gegaan, daar is ook de 
Brabantse taal met zijn tijd meegegaan. Die blijft herkenbaar 
Brabants maar wordt steeds minder verschillend op het niveau van 
dorp, wijk of buurt.

Vroeger was het misschien leuker, toen de wereld nog klein was, 
maar nu is de wereld groot geworden. Om het leuk te blijven hebben, 
moeten we willen leren van vroeger en van wat er toen van waarde 
was, hergebruiken in heden en toekomst. 

Literatuurverwijzing:

Bijsterveld, Arnoud-Jan (2009) Tussen romantiek en realisme. De 
cultuurhistorische betekenis van het Brabantse agrarische land-
schap. In Maakbaar erfgoed. Tilburg. P 119-124.

Prof. Dr. Jos Swanenberg is bijzonder hoogleraar ‘Diversiteit in taal 
en cultuur in Brabant’ aan de Universiteit van Tilburg en Adviseur 
Streektaal van Erfgoed Brabant. 

Foto’s: ©Bureau Erasmus cultuur&communicatie/Eric Kolen
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Kroniek van het Brabantse landschap
een bijzondere mix van natuur en cultuur
Een inleiding op de portretten van zes ‘landwerkers’ in Brabant.  

Ton Duffhues

Erfgoed Brabant laat met zes portretten van Brabantse ‘landwerkers’ in woord 
en beeld zien hoe mensen via hun werk verbonden zijn met een bijzondere plek 
op het Brabantse platteland: een stuk land, een bijzondere plek of een water-
rijk gebied. Een akkerbouwer op de Westbrabantse klei, melkveehouder in de 
Peel, geitenhouder in de buurt van Eindhoven, hobby-boer in Zundert en twee 
boswachters in de Biesbosch. De verhalen van deze landwerkers en de onder-
steunende informatie over de omgeving en de historie vormen een veelkleurig 
mozaiek dat verschillende generaties omvat en bruggen slaat tussen verleden, 
heden en toekomst. De mensen achter de verhalen komen tot leven en laten 
hun drijfveren en veerkracht zien. De betekenis van familierelaties komt naar 
voren maar ook de zin van hard werken, het belang van opvoeding en de kracht 
van samenwerken binnen de families en in dorpen. De verhalen laten zich ook 
lezen en horen als een kroniek van de ontwikkeling van het Brabants land-
schap als de bijzondere mix van natuur en cultuur die het geworden is. 

Erfgoed Brabant heeft als titel gekozen voor  ‘Buurten met de boer en andere 
buitenlui’. De ambitie van het project is tweeledig. In de eerste plaats het 
ophalen van levensverhalen van boeren en andere landwerkers die in hun werk 
direct te maken hebben met de grond en het landschap in Brabant. 
Die verhalen worden vervolgens in een bredere historische en maatschappe-
lijke context geplaatst. De tweede ambitie is het doorgeven van het complete 
verhaal – woord én beeld – via digitale kanalen en social media, om zo in te 
spelen op de eigentijdse manier van informeren en communiceren. 
Om deze ambities te realiseren hebben Erfgoed Brabant en Bureau Erasmus 
cultuur & communicatie, het bureau dat deze portrettenserie produceert, 
gekozen voor een exploratieve aanpak: een verkenning door te ‘buurten met de 
boer en andere buitenlui’. Buurten verwijst hier naar de methodiek van oral 
history, maar dan wel op zijn Brabants: een onderhoudend gesprek in een 
vertrouwde sfeer, de dag doornemen, lief en leed delen, herinneringen ophalen.

De vragensteller stuurt het gesprek vanuit een empathische houding en stelt 
eenvoudige, open vragen over het werk van de mensen en de plek waar ze dat 
doen. Samen bepalen ze met wie nog meer gesproken kan worden om de 
bredere, historische context van familie, dorp en streek te leren kennen. De 
kracht van deze benadering is dat niet het individuele leven en het ego van de 
landwerkers centraal staat, maar het hele, generaties-overspannend systeem 
waarin zij wonen en werken. Een mooi staaltje van integrale geschiedschrij-
ving, nog eens versterkt door de combinatie van woord en beeld. De gekozen 
aanpak maakt elk portret bijzonder en de moeite waard. Des te boeiender wor-
den daarmee de verbindende schakels tussen deze zes portretten, in de zin 
van gekozen accenten en waardenoriëntaties ten aanzien van het land en de 
plek.  

 

Waarden van het land
In een samenleving waar het vooral draait om geld en groei is, de neiging groot 
om alles in termen van uitsluitend kosten en prijzen te zien. Zo ook met een 
schaars artikel als grond. Wat dan aan de orde komt, is de prijs per m2, afhan-
kelijk van ligging en bestemming. Opvallend genoeg komt dit aspect van de 
waarde van grond in de verhalen van de ‘landwerkers’ niet aan de orde. 
Uiteraard zijn de boeren  zich bewust van de fysieke kwaliteiten van de grond 
waarmee ze dagelijks werken. Werken op de lichte, waterdoorlatende en 
mineraalarme zandgrond in de Peel is immers echt iets anders dan werken op 
de zware, vochtvasthoudende en mineraalrijke kleigrond in West Brabant. Een 
van de boeren vraagt zich zelfs af of er een relatie is tussen de zwaarte van de 
grond en de mentaliteit van de mens die er mee moet werken: “Hoe zwaarder 
de klei, hoe stugger de mensen?” Toch kennen de geportretteerde landwer-
kers vooral niet-economische waarden toe aan de plek waar ze wonen en/of 
de grond waarmee ze werken. Ze bevestigen daarmee dat de waarde van de 
grond niet los gekoppeld kan worden van de mens die er leeft, opgroeit, werkt, 
lief heeft, samenwerkt, onderneemt, recreërt, beleeft. Een keur aan subjectieve 
waarden passeert de revue in de verhalen, Ze hebben allemaal op een of an-
dere manier te maken met persoonlijke herinneringen en gevoelens als betrok-
kenheid, hechting, binding, schoonheid en verwondering. 



dynamisch verleden en een 
ongewisse toekomst
Als er al een hardnekkig beeld ontkracht wordt door de verhalen, is dat wel 
van de boer die het liefst alles bij het oude wil laten en honkvast is. Een 
essentiële ontwikkeling in de verhalen van zowel akkerbouwer Kees, melk-
veehouder Jos, geitenhouder Karin en ook hobbyboer Frans gaat over de om-
zetting van het gemengde bedrijf van hun ouders naar een gespecialiseerd 
bedrijf. Zij vertellen allemaal over het vee, de gewassen en het vele handwerk 
op het bedrijf van hun ouders. In het verlengde daarvan spreken ze met trots 
over de stappen die zij zelf hebben gezet om hun bedrijf toekomstbestendig 
te maken. Zij laten zich kennen als boerenondernemers met een persoonlijke 
visie en volgen elk hun eigen pad. De een gelooft in de biologisch-dynamische 
geitenhouderij, de ander in een duurzame melkveehouderij of in een optima-
lisering van de teelt van pootaardappelen, en tenslotte is er de aspirant boer 
die uiteindelijk geen heil ziet in professionele voortzetting van het bedrijf 
maar wel dicht bij de sector aan het werk blijft. Het boerenhart spreekt op ver-
schillende manieren, maar wel het meest als overname of opvolging aan de 
orde komen. Bij een familie is overname door zoon en dochter een natuurlijk 
proces, bij de ander is de toekomst ongewis en in de wetenschap dat er geen 
opvolger is zegt een derde, zittend bij zijn nieuwe woning: ‘naar een afscheid 
groei je toe’.  

verknochtheid?
Wat is waar van de spreekwoordelijke verknochtheid van de boer met de 
plek waar zijn voorouders generaties lang geboerd hebben? Deze verhalen 
laten zien dat de honkvastheid relatief is en dat de relatie met de grond 
dynamisch is. De vader van boer Kees ging van het ‘katholieke’ zand in 
Roosendaal naar een gebied met vooral ‘protestanste’ klei. Maria uit Ospel 
hechtte zich aan de grond van het geitenbedrijf van haar man in Heeze, de 
ouders van Jos begonnen op een nieuwe ontginningsboerderij in de Peel, 
Jacques uit Den Haag werd boswachter in de Biesbosch, en Arie de fruitteler 
verhuisde van de Biesbosch naar Dordrecht. Afgezien van Arie, gold voor ie-
dereen dat zij zich na de verhuizing door hun werk en met hun familie of ge-
zin al snel verbonden voelden met hun nieuwe stek. Wat impliciet wel naar 
voren komt is de beleving van het verschil tussen eigendom en pacht, maar 
niet in de zin van de trotse eigenaar versus de afhankelijke pachter. 
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Cyclisch denken en doen
Op allerlei manieren komen in de verhalen natuurlijke cycli naar voren. Een 
eerste cyclus betreft de opeenvolging van generaties. De boeren beseffen 
dat zij in figuurlijke zin op de schouders staan van hun ouders en 
voorouders en dat het boerenbedrijf mee moet groeien met de generaties 
om het voor toekomstige opvolgers aantrekkelijk te maken. Duurzaamheid 
avant la lettre. Dan is er de cyclus van de seizoenen, in de verhalen over 
grond bewerken, mesten, zaaien, wieden, sproeien en oogsten, of over de 
cyclus van leven en dood: bevruchting, jonge dieren, vetmesten en slachten. 
Gewoon de natuurlijke processen die eigen zijn aan het boerenwerk en het 
werken in en met de natuur. Natuurlijke cycli of kringlopen zijn ook aan de 
orde bij de uitgekiende schema’s van vruchtwisseling op de verschillende 
percelen van de akkerbouwer, het evenwicht tussen het aantal geiten en het 
voer van het eigen biologisch-dynamische bedrijf, of de balans tussen voer, 
mest en mineralen bedrijf op het melkveebedrijf. 

Het meest navrant is de cyclus van inpoldering tot ontpoldering die 
fruitteler Arie en zijn vader hebben meegemaakt. Tijdens de crisis van de
jaren dertig wordt in de Biesbosch 1000 ha omgezet tot landbouwgrond met 
vijftien nieuwe boerderijen. De vader van Arie begint er met aardappelen, 
bieten, tarwe, erwten en vlas. In de jaren zeventig gaat Arie over op  
fruitteelt. Na de wateroverlast in 1995 valt het besluit om landbouwgrond 
terug te geven aan de natuur. Dit betekent voor Arie de sloop van de 
boerderij en de boomgaarden.

uitdaging, verwondering en 
inspiratie
Het werken op een bijzondere plek – of het nu land of water is – zien de 
‘landwerkers’ als een uitdaging die gevoed wordt door de verwondering en 
de inspiratie die ze dagelijks ervaren.  Het werken met mens, dier, plant, 
bodem en water raakt kennelijk aan een breed spectrum van kennis, 
gevoelens, intuities en emoties. De jonge Karin geeft een lofzang op de geit, 
want ‘de geit is sierlijker en eleganter dan het schaap’. Boerenknecht Piet 
zweert bij het ene merk tractor, terwijl zijn baas hoog opgeeft over de smaak 
van zijn krulpeterselie, en de melkveehouder trots is op de wijze waarop hij 
landbouw en natuurbeheer combineert. De passie voor het vak is bij 
iedereen merkbaar, ook bij Frans die in de oude boerenschuur familiefeesten 
organiseert en ooit een beroemde Duitse schilder als gast heeft gehad. De 
boswachters doen in dit opzicht niet onder voor de boeren. De jonge Thomas 
zegt het meeste over de natuur in de praktijk geleerd te hebben en de 
oudere Jacques is autodidact. Zij zijn beiden op hun best als ze over hun 
territorium in de Biesbosch kunnen vertellen, over de zeearend, de lepelaars, 
de bevers, de griendhuisjes, de kreken, de voormalige polders en de 
ontwikkeling van nieuwe natuur. Ze hebben beiden een passie voor het 
water, ‘de bron van al het leven’ zegt Thomas, en elke dag is anders. In alle 
verhalen blijkt dat landwerkers de omstandigheden van een bepaald 
moment goed moeten kunnen verstaan om vervolgens dagelijks hun werk 
hierop af te stemmen. Een zieke koe, een drachtige geit, het rijpe graan en de 
aankomende storm passen niet in een vooraf vol geprogrammeerde agenda. 
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Beeld van het beroep 
De zes portretten leveren een eigentijds, geschakeerd beroepsbeeld op. 
De boswachters dragen geen groen petje met veer en wonen niet in een 
afgelegen huisje in het bos. Ze brengen namelijk veel tijd door op kantoor, 
achter de computer of in bespreking met allerlei belanghebbenden, van 
boeren tot natuurgroepen en recreanten. Om meer bekendheid te geven aan 
hun gebied, maken ze slim gebruik van social media en jawel, ze zijn ook 
nog bezig met handhaving. Ze werken als gastheer voor hun gebied, met 
nieuwe publieksgerichte taken en verdienmodellen om zo tegemoet te 
komen aan de behoeften aan natuurbeleving bij veel stedelingen. Het 
beroepsbeeld van de boer verschuift evenzeer. Kees is boer en 
bestuurder die de dagelijkse gang van zaken toevertrouwt aan een 
medewerker en vooral aan zijn vrouw Jeanny die niet van de boerderij 
afkomstig is. Dat geldt ook voor Margret, de vrouw van melkveehouder Jos. 
Als Jos op pad is voor de Europese Dairyman of voor ‘Koeien en kansen’, 
dan zwaait zij de scepter en zijn vader zorgt voor de koeien die niets hebben 
met de melkrobot. En dan Karin die als bijna afgestudeerde 
gezondheidswetenschapper met haar broer Jantje en hun ouders het 
geitenbedrijf met kaasmakerij runt. Het algemene patroon: een flexibele 
werkorganisatie waar taken en verantwoordelijkheden voortdurend 
verschuiven en varieren, tussen jong en oud, tussen eigen familie en 
daarbuiten, in feite net als vroeger op dat gemengde boerenbedrijf. Pleidooi voor aards denken en boerenwijsheid! 

De verhalen van de landwerkers vormen een pleidooi voor aards denken, zo-
als Jan-Hendrik Bakker dat heeft uitgewerkt in zijn boek ‘Grond. Een
pleidooi voor aards denken en een groene stad’. Ze bevestigen ook de 
zeggingskracht van ‘boerenwijsheid’ als inspiratiebron voor een duurzame 
samenleving. In deze tijd van transities op het gebied van voedsel, natuur, 
groen, recreatie, zorg en energie krijgen steeds meer mensen in stad en land 
van Brabant de mogelijkheid om een nieuwe verstandhouding met die grond 
vorm te geven. Louter herinneringen aan lang vervlogen tijden volstaan niet 
langer. De zes landwerkers laten zien dat het verhaal over de mens en de 
grond nooit is afgerond; er is altijd dynamiek, niets blijft hetzelfde. De waar-
den van het land en het aards denken en doen zorgen voor verbinding tus-
sen de mensen in het verstedelijkte Brabant. 

Dr. Ton Duffhues is directeur ‘Atelier Waarden van het land’ en specialist 
‘Landbouw en samenleving’ van de ZLTO

Foto’s: ©Bureau Erasmus cultuur&communicatie/Eric Kolen
Zlto – Filmpje Ton Duffhues: http://youtu.be/Q5mM4tVETJs
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Heel veel dank!

Deze portrettenserie is een productie van Bureau Erasmus cultuur & 
communicatie in Geldrop in opdracht van Erfgoed Brabant.  

Het is een bijzonder geheel geworden dankzij de medewerking van 
heel veel personen en organisaties. Hiervoor onze hartelijke dank.

Dank ook aan de organisaties die dit project mogelijk hebben gemaakt:
Prins Bernhard Cultuurfonds, ZLTO, Staatsbosbeheer Zuid en de 
provincie Noord-Brabant.

Bureau Erasmus cultuur & communicatie: 
Productie en regie: Lily Hollanders
Productie en presentatie: Eric Kolen

Camerawerk en techniek: Elena Trofimova

Vormgeving: Moederschipbli aard. Bij oral history gaat het om het per-
soonlijke verhaal en niet om (wetenschappelijke) waarheidsvinding.

COLOFON

alle meningen en uitingen in deze publicatie zijn van persoonlijke aard. Bij oral history gaat 
het om het persoonlijke verhaal en niet om (wetenschappelijke) waarheidsvinding. 92
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