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WAT KUNNEN WE WETEN

DE OPBOUW VAN DIT BIDBOOK

EEN WAKE-UP CALL

A WAT KUNNEN WE WETEN: EEN WAKE-UP CALL MET URGENTIE

Begin 2018 tekende de Raad voor Cultuur een nieuwe kaart
van cultureel Nederland, uitgaande van de ambities zoals
verwoord in de cultuurplannen van 12 stedelijke regio’s.
Deze exercitie was bedoeld als opmaat voor een regionale
culturele infrastructuur, gebaseerd op stedelijke brandpunten
met een onderscheidend regioprofiel. Voor Noord-Brabant
betreft dit de zogeheten Brabantstad met de steden
Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda.
De Stedelijke Cultuurregio Zuid bestaat uit Heerlen, SittardGeleen en Maastricht.

B WAT MOGEN WE HOPEN: DE STIP AAN DE HORIZON ALS VISIOEN
C WAT MOETEN WE DOEN: VERBINDEN OP BASIS VAN EEN PEELAGENDA

ONS BID
Ons bid is de uitvoering, samen met
maatschappelijke partners, van een
gecoördineerd actieprogramma in de vorm
van een een gezamenlijke Peelagenda (C)
die bij wijze van diagnose (A) ingebed is
in een landschapsbiografie om te komen
tot een gezonde Peel (B). De vraag aan
provinciebesturen en waterschappen is om
deze actie-agenda mede te faciliteren.

In dit bidbook gaan we uit van de drie kernvragen van de
filosoof Immanuel Kant. Let daarbij op de verschillende
werkwoorden. Desgewenst kunnen we veel weten.
Ook over de Peel beschikken we over veel kennis en data.
Op het moment dat we als samenleving een visie hebben op de
toekomst van dat gebied krijgt deze informatie instrumentele
betekenis om een toekomstige situatie waarop we mogen
hopen te bereiken. Het visioen en de kennis nopen tot
doelgerichte actie die niet vrijblijvend is: wat moeten we doen.

A

DE PEEL ALS BLINDE VLEK
Op deze kaart vormt de Peel een blinde vlek. Het lijkt wel of dit
gebied simpelweg aan de natuur is teruggegeven. Niemand
bekommert zich om deze regio. En niemand buiten de regio ligt
er wakker van. Je zult het dus zelf moeten gaan doen, want een
ander gaat die blinde vlek niet voor jou invullen. Deze kaart is te
lezen als een wake-up call, want ook in de regioprofielen die op
uitnodiging van de minister naar aanleiding van dit advies van
de Raad voor Cultuur door de provincies zijn ingezonden doet
de Peel niet mee.
Regionale culturele infrastructuur.

BESTUURLIJKE VISIE
Dit bidbook met een Grand Design voor
de Peel is, aan de vooravond van de
verkiezingen, in eerste instantie bedoeld
voor de besturen van zowel de provincies
als de waterschappen in Noord-Brabant
en Limburg. We bepleiten aan beide
bestuurlijke zijden van de Peel strategische
aandacht voor de urgente problematiek
van dit gebied in de te smeden coalitieakkoorden.
DRAAGVLAK
Het initiatief voor dit interprovinciale
bidbook met een Grand Design voor de
Peel is afkomstig van het Overlegorgaan
Nationaal Park De Groote Peel en de
Integrale Gebiedscommissie De Peelvenen.
Partijen uit beide provincies zijn hier aldus
4

in vertegenwoordigd, waarbij men zich gesteund weet door
vele maatschappelijke partners (zie bijlage) die zich bij de Peel
betrokken voelen. De inbreng van deze partners tijdens de
productieve versnellingstafels op 28 november en 19 december
2018 is in dit bidbook verwoord.
PRAKTISCH
De Peelagenda – een belangrijk onderdeel uit het Grand
Design – kent een doorlooptijd van 6 jaar. Idealiter te
beginnen in het najaar van 2019 tot het najaar van 2025 met
een jaarlijks werkprogramma en periodieke rapportages en
resultaatoverzichten.
In de Peel, 16 maart 2019
		
Herman Vrehen
Voorzitter Overlegorgaan
Nationaal Park De Groote Peel

Gerard Daandels
Voorzitter Integrale
Gebiedscommissie De Peelvenen
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IN DE REGIO GAAT HET GEBEUREN
Laten we nog eens goed naar deze wake-up-kaart kijken. Want
de regio’s gaan steeds belangrijker worden als schaalniveau om
abstracte en ingewikkelde beleidsopgaven te verwezenlijken.
In de regio gaat het de komende generatie gebeuren. Of, zoals
het College van Rijksadviseurs het in december 2018 in hun
Panorama Nederland stelden: ‘In de regio komt alles samen.
Dit is het schaalniveau waar grote abstracte opgaven concreet
worden. Juist in een context van een gebiedsspecifieke
identiteit, geschiedenis en landschap kun je de opgaven in
een logisch verband brengen met de aanwezige en gewenste
kwaliteiten van een gebied’.
REGIONALE CULTURELE ECOSYSTEMEN
In de visie van de Raad voor Cultuur vormt de regio een
cultureel ecosysteem waarin makers, instellingen en overheden
in nauwe samenwerking kunnen inspelen op:
•
•
•

de samenstelling en behoeften van de bevolking,
de identiteit en verhalen van het gebied (DNA),
de aanwezige infrastructuur en onderscheidende
landschappelijke kenmerken.

WAT KUNNEN WE WETEN

DE PEEL ALS CULTUREEL ECOSYSTEEM
We zijn gewend om de Peel te zien
als een ecosysteem met natuurlijke
processen. Vanaf nu gaan we de Peel ook
beschouwen als een regionaal cultureel
ecosysteem. De kwaliteit van ecosystemen
wordt bepaald door processen die
biodiversiteit bevorderen en in stand
houden. Dit betreft hier tevens culturele
diversiteit met populaties als dragende
gemeenschappen. De metafoor van het
ecosysteem is heel verhelderend, ook als
we naar de nieuwe culturele kaart kijken:
1.

2.

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VERHOGEN
Op deze manier kunnen een aantal hardnekkige knelpunten in
het huidige cultuurbeleid worden ondervangen zoals:

3.

•
•

4.

•
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de sterk nationale dan wel randstedelijke oriëntatie,
de gerichtheid op individuele instellingen in plaats van op
de samenhang van het bestel,
onvoldoende maatschappelijk rendement doordat beleid
en geldstromen elkaar niet optimaal versterken.

Let op de elkaar overlappende en
verdichtende cirkels. Met elkaar
verbonden ecosystemen zijn
robuuster dan geïsoleerde systemen.
In de Peel wordt nergens bij
aangehaakt.
Let op de losstaande cirkels.
Dit zijn geïsoleerde en dus kwetsbare
ecosystemen.
Let op de blinde vlekken. De Peel
is in goed gezelschap van de
Waddeneilanden, West-Friesland en
de Achterhoek.
Let tenslotte op de plaatsing van de
steden binnen de cirkels. Helmond is
gericht op Brabantstad in westelijke
richting. Met andere woorden: het
heeft de voortuin richting Brainport
aangeharkt, maar laat het tuinpad
van mijn vader in het achterland van
de Peel verwilderen.

A

DE KAART IS NOG NIET AF
Er is zeker sprake van urgentie en
momentum. Het goede nieuws is dat
deze kaart nog niet af is. Wanneer we
een cirkel in de vorm van een regionaal
ecosysteem van de Peel kunnen
toevoegen, gaat dat ook de andere
ecosystemen (BrabantStad, Cultuurregio
Zuid, Stadsregio Arnhem-Nijmegen)
verbinden en versterken.
Het Grand Design voor de Peel beoogt
deze cirkel toe te voegen en met
kwaliteiten te vullen. De landschaps
biografie met Peelagenda is daarbij
sturend voor de te ondernemen acties,
waarbij zowel natuur als cultuur in brede
zin opgevat worden. De kaart is nog niet
klaar!
VERTROUWEN IN EIGEN KRACHT
In de Peel voeren bestuurlijke partijen
van goede wil al meer dan tien jaar
rituele paringsdansen met elkaar uit
zonder tot een sterke samenwerking en
onderlinge verbondenheid te komen.
Dat moet en kan anders. We gaan
daarbij van onderop aan de slag
door dragende gemeenschappen te
versterken en te verbinden tot een
zelfbewuste Peelgemeenschap die
hernieuwd vertrouwen gaat krijgen in
eigen kracht.

We voegen geen
Poolcirkel maar een
Peelcirkel toe aan de
regionale culturele
infrastructuur van
Nederland.
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Van de enorm
uitgestrekte woeste
gronden in 1900 (links)
zijn thans slechts enkele
Peel-reservaten over.
In dit bidbook gaan
we uit van de oude
landschappelijke
(banaanvormige) Peel,
die nu grotendeels is
ontgonnen.
Bron: De Bosatlas
van de Nederlandse
geschiedenis (Groningen
2011) 552-553.

1900

2000

Ontginningsboerderij van Landgoed De Princepeel. Tekening door Bernard van Dam uit 1936.

BIOGRAFIE VAN HET GEBIED: PIONIERSGEEST
De Peel als hoogveengebied strekte zich oorspronkelijk uit van het Noord-Brabantse Grave in het noorden tot aan het
Limburgse Weert. Daar eindigde deze niet, maar liep in feite door tot het Belgische Neerpelt (laag Peel) en Overpelt
(hoog Peel). De naam Peel is afgeleid van het Latijnse woord voor moeras. Een andere verklaring gaat terug op de
palen die in dit gebied de grenzen markeerden. Door de Peel liep namelijk eeuwenlang een rijksgrens.

PIONIEREN EN TRANSFORMEREN
Het hoogveen is grotendeels afgegraven en ontgonnen.
Wie de kaart van 1900 vergelijkt met de situatie in
2000 ziet in een oogopslag wat hier is gebeurd. Van
het oorspronkelijke hoogveen resteren thans enkele
natuurreservaten.
Ontginnen en pionieren hoort bij het DNA van dit
gebied. De gedaantewisseling die in een eeuw heeft
plaatsgevonden, geeft hoop en vertrouwen voor de
enorme transformaties die ons de komende decennia te
wachten staan. Die pioniersgeest van de Peelbewoners
gaat ons daarbij goed van pas komen.
NOG GROTER DAN DE GROOTE PEEL
Wanneer we hier over de Peel spreken, bedoelen we
de oude landschappelijke Peel, dus het oorspronkelijke
territorium.
In de jaren zeventig bestond er evenzeer een
pioniersgeest wat betreft natuurbehoud. Dankzij de
Werkgroep Behoud de Peel (1978) beschikken we nog
over een natuurkern met volwaardige ecologische
processen. Ook dit pionieren in natuurbehoud kan ons
bemoedigen in het verder ontwikkelen van een gezonde
Peel. Maar het oude territorium van de grote Peel is
nog altijd zichtbaar! Wie ’s nachts vanuit de ruimte kijkt
kan de historische Peel zien liggen als een donkere vlek.
De ruimtelijke kwaliteit van de Peel krijgt hierbij een
onverwachte dimensie. Het oorspronkelijke territorium
kenmerkt zich nog steeds door een lage lichtuitstraling.

LANDSCHAPSBIOGRAFIE MET ACTIEPLAN
Het grote verhaal over wat er met de mens in de Peel is
gebeurd leggen we vast in een culturele biografie van de
regio. Gevoegd bij de geologische en natuurlijke processen
ontstaat een landschapsbiografie. Deze gaat als een
gelaagde onderlegger dienen voor transities, onderzoek
en educatie. De biografie is een metafoor voor het
levensverhaal van het landschap. Een grand narrative die
bestaat uit allerlei kleine deelverhalen waarin generaties
mensen betekenis hebben gegeven aan het landschap
waarin zij wonen en werken. Dragende gemeenschappen
zijn de primaire betekenisgevers van het landschap.
Zij spelen in de landschapsbiografie, die van onderop
wordt aangevlogen, dan ook een sleutelrol.
Een landschapsbiografie, zoals de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed die voorstaat, vertelt het verhaal van
de geschiedenis van een specifiek gebied en wat daarvan
tegenwoordig nog in het landschap is terug te zien. Het is
een boeiend, verrassend en rijk geïllustreerd levensverhaal
van een territorium zoals de Peel. Wie het verleden van dit
gebied begrijpt, kan ook werken aan de toekomst ervan.
Vandaar dat de landschapsbiografie uitmondt in een
actieprogramma als de Peelagenda.
DE PEEL ALS PROEFTUIN
Er is veel informatie voorhanden die nooit strategisch voor
beleid en daadwerkelijke actie is geïnstrumentaliseerd.
De ambitie moet zijn om de huidige problemen met
pionierskracht om te zetten in een voorbeeldige
koploperspositie. De Peel als proeftuin.

De historische omvang van de Peel (rechts) is tot op de dag van vandaag ’s nachts vanuit de ruimte nog steeds zichtbaar.
Een lage lichtuitstraling is goed voor mens en dier. Bron: De Bosatlas. Nederland van boven (Groningen 2013) 28 [links]
De Bosatlas van de Nederlandse geschiedenis (Groningen 2011) 131 [rechts].
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DIAGNOSE VAN DE GEBIEDSOPGAVEN
Behalve de positionering met een
onderscheidend regioprofiel zijn er
de nodige problemen die in de Peel
vragen om een oplossingsgericht beleid.
Iedereen ziet de problemen. Bestuurders
nemen weliswaar hun publieke
verantwoordelijkheid, maar krijgen
de transities niet zonder structurele
samenwerking in gang gezet.

GEBREKKIG DRAAGVLAK
We zien een afnemend maatschappelijk
draagvlak voor de gevolgen van landbouw
voor gezondheid, leefklimaat en welzijn.
Er is behoefte aan een nieuw sociaal
contract in de dialoog tussen boeren en
burgers.

VOEDSELSYSTEEM IN ONBALANS
Transitie naar een duurzaam voedselsysteem. De huidige
manier van voedselproductie is niet in balans met de omgeving
en kent geen gesloten kringlopen. Natuurinclusieve (of beter
gezegd natuurondersteunende) landbouw in een circulaire
economie. Voor boeren is veel toekomst.
EROSIE VAN ORGANISCHE BODEMSTOFFEN
Op de zandgronden zorgt kunstmest voor verwoestijning met
monocultuur, het verdwijnen van biodiversiteit en achterlating
van fosfaten. Juist schrale gebieden met ijzerrijk water binden
fosfaten en hebben een grote biodiversiteit (>40 soorten/m2).
De kwaliteit van organische stoffen in de bodem is de basis
voor alles. Een Deltaplan voor de hoge zandgronden behelst
dan ook het versterken van het organische stofgehalte in de
bodem met als doel de toename van zowel biodiversiteit,
opslag van CO2 alsmede buffercapaciteit van het vochtvasthoudend vermogen.

GELE HESJES IN DE PEEL
Er ontstaat een groeiende tweedeling in de samenleving,
ook in de landbouw waar het traditionele gezinsbedrijf
als grootste middengroep gaat wegvallen, terwijl aan de
uitersten zowel de kleine biologische niche-landbouw
(niet zelden de kraamkamer van innovaties) als de grote
industriële boeren toenemen. Liever geen gele hesjes
in de Peel. Aan de niet-innovatieve, afhankelijke groep
die niet meer kan groeien of vernieuwen (en in feite
alleen maar kan afhaken en/of protesteren) een nieuw
perspectief en zelfbewustzijn bieden.
WIE IS GROTER DAN DE PEEL
De belemmerende werking van de provinciegrens
opheffen. Onvermogen tot effectieve samenwerking,
maar wel vele pogingen daartoe die op den duur
frustreren. Transities ook in governance. Niemand is
groter dan de Peel.

SLECHTE OVERGANGEN EN VERBINDINGEN
Het veranderende klimaat vergt een veerkrachtig gebied.
Natte natuurparels vormen effectieve klimaatbuffers.
Meer robuuste verbindingen tussen natuurgebieden.
Betere aansluiting van natuurkernen met overgangszones
naar agrarisch gebruik en bewoning. Het versterken van
de relatie tussen stad en land met goede zoneringen.
ONVOLDOENDE ZELFBEWUSTZIJN
Trots en zelfbewustzijn inzake de leefomgeving kunnen
een impuls gebruiken. Dragende gemeenschappen
erkennen en in hun kracht zetten. Participatie verbreden
van deelnemen naar deelhebben in de vorm van
zeggenschap.

bedrijfsgrootte

2000

Krimp

Toename
2020

DE TWEEDELING IN BEELD
Het aantal kleine bedrijven neemt toe in de toekomst.
Denk aan zogeheten ‘herenboeren’ en agroforestryondernemers die op een natutuurinclusieve manier voor
de regio produceren.
Ook de grote bedrijven nemen in de nabije toekomst in
aantal toe. Ook hier zal een transitie plaatsvinden naar
gesloten kringlopen. Het brede middensegment van
traditionele gezinsbedrijven dat in het jaar 2000 nog
de grootste groep was in de Peel (zo’n vijf à zesduizend
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bedrijven met een omvang van bijvoorbeeld tachtig à
honderd koeien) gaat grotendeels verdwijnen.
Hier vallen klappen met bedrijfsbeëindigingen.
Traumatisch voor boerenfamilies. Niet alleen een
probleem voor de Rabobank, maar ook een ingrijpende
transitie van de landbouw in de Peel met economische,
sociale, culturele en landschappelijke gevolgen.
Op dit moment is de Peel wat betreft veerkracht en
aanpassingsvermogen onvoldoende toegerust op deze
stress-test.
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EEN MOMENTUM VAN KANSEN
Het Grand Design van de Peel sluit zoveel
mogelijk aan bij bestaande organisaties en
projecten.

GRENSLANDROUTE LIMBURG
De Grenslandroute Limburg vormt een
icoonproject van Grenspark Limburg met
programmatische hefbomen die naadloos
aansluiten op de Peelagenda met als
sleutelwoorden verbinden, versterken,
vermarkten en verwonderen.
GEOPARK PEELRANDBREUK
Unesco Geopark Peelrandbreuk in
oprichting waarbij een natuurlijke overgang
wordt gecreëerd van de dynamiek van stad
en dorp naar de luwte van het platteland
en de stilte van de natuur.
De Peelrandbreuk is 25 miljoen jaar oud
en loopt helemaal door Frankrijk naar de
Kaapverdische eilanden en verbindt de
Peel aldus geologisch met de rest van de
wereld. Sleutelwoorden zijn in dit gebied
van Peelhorst en Maasvallei het goede
leven, gezondheid, verantwoorde voeding,
zorgzaamheid en spiritualiteit.
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AGRIFOOD CAPITAL
In Noordoost-Brabant presenteert AgriFood
Capital een ambitiedocument voor een
veerkrachtig Brabant dat slim, gezond en
duurzaam is. Onder de noemer van het
versterken van omgevingskracht wil men
een AgroProeftuin De Peel realiseren voor
kringlooplandbouw in de transitie van de
intensieve veehouderij. Hier kan enorme
synergie bereikt worden.
PEELVENEN NATIONAAL PARK
Het Nationaal Park De Groote Peel dat
in het kader van de nieuwe Standaard
voor Nationale Parken zich meer robuust
wil ontwikkelen tot Peelvenen Nationaal
Park met integratie van de Deurnese
Peel, Mariapeel en overige Peelrestanten.
De uitdaging hierbij is om recht te doen
aan de sociaal-culturele samenhang van
de Peelregio in Brabant en Limburg met
draagvlak van bewoners. Gaat idealiter een
nieuw perspectief bieden voor landbouw,
landschap en leefbaarheid.
BRAINPORT EN GREENPORT
Ligging tussen Brainport Eindhoven,
Greenport Venlo en Agrifood Capital waarin
sterke ondernemers met visie en ambitie
opereren.
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GESLAAGDE TRANSITIES
Transities harmonisch, liefst zonder maatschappelijke
onrust en faalkosten, uitvoeren.
FYSIEKE TRANSITIES
•
Energietransitie waarbij het oude energielandschap
van de Peel duurzaam wordt getransformeerd.
•
Klimaatadaptatie door verhoging van
buffercapaciteiten.
•
Opvangen van bodemdaling c.q. –stijging.
•
Herbestemming van kerken, boerderijen en
industriële complexen.

TRANSITIES IN GOVERNANCE
•
Veranderende verhoudingen tussen overheden,
instituties en burgers.
•
Decentralisatie en zeggenschap.
•
Digitalisering en nieuwe communities.
•
Herindelingen en schaalgrootte.
•
Het stimuleren van zelforganisatie, al dan niet
coöperatief.

SOCIAALECONOMISCHE TRANSITIES
•
Het ontwikkelen van een duurzame, circulaire
economie met nieuwe verdienmodellen.
•
Schaalvergroting en -verkleining in landbouw en
onderwijs.
•
Demografische krimp en nieuwkomers.
•
Een natuurinclusieve (natuurondersteunende)
landbouw die niet met rug naar de regionale
samenleving staat, de verbinding tussen stad en
platteland maakt met kringlopen van productie
en consumptie in hetzelfde landschap. Circulaire
landbouw is niet het verbeteren van het huidige
model, maar het ontwikkelen van een geheel nieuw
model waarbij reststromen worden omgezet in
hoogwaardige producten.
•
Leefbaarheid op het platteland wordt kwaliteit van
leven.

CULTURELE TRANSITIES
•
Ontkerkelijking en opheffing van parochies.
•
Profilering van regionale identiteit.
•
Diversificatie van duurzaam toerisme.
•
Dragende gemeenschappen en commons die
publieke goederen delen en beheren in hun kracht
zetten.
•
Het zelfbewustzijn van bewoners bevorderen die,
naast hun taal en cultuur, trots zijn op hun zuivere
lucht, schoon water en organische bodemrijkdom als
landschappelijke kroonjuwelen.
Kortom van probleemgebied naar best-practice
voorhoede: de Peel als proeftuin met een
laboratoriumfunctie.

AgroProeftuin De Peel, uit: Samen voor een veerkrachtig Brabant: slim, gezond en duurzaam (Ambitiedocument AgriFood Capital, 2019).
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EEN GEZONDE PEEL
Gezondheid vormt het hoofdmotief in dit Grand
Design voor de Peel. Het betreft niet alleen de
fysieke gezondheid van de bewoners, maar het gaat
evenzeer om robuuste, gezonde ecologische systemen
die weerbaar zijn. Doel is de veerkracht en het
herstelvermogen van autonome processen versterken
in de natuur, waar de mens deel van uitmaakt, door
onderlinge territoriale verbindingen en toegenomen
schaalgrootte met het oog op biodiversiteit.
GEZONDHEID ALS BONUS VOOR ELKE GROEP
•
Voor de boer betekent het produceren van gezond
voedsel een stabiel inkomen. Het inzetten op
gezonde voeding. Niet alleen wat betreft productie,
maar ook in bewustwording en educatie met het oog
op een generatie zonder obesitas.
•
Voor bewoners stimuleert het actief buitenleven door
vergroening van dorpen en het ontsluiten van de
landschappelijke schil.
•
Voor de zorgsector betekent het herstellen en
genezen door inzet van goud-groene natuur bij burnout, overgewicht, diabetes.
•
Voor toeristen en bewoners ontspanning en wellness.
•
Voor toekomstige generaties het borgen van
leefbaarheid door de kroonjuwelen van de Peel in
de vorm van aarde, water en lucht verantwoord te
beheren en te delen als een hoog kwalitatief vrij
toegankelijk prubliek goed. Maak de Peelbewoner
trots op de herwonnen schone lucht. Verantwoord
beheer van natuurlijke kroonjuwelen ten behoeve
van biodiversiteit en de gezondheid van onze
kinderen en kleinkinderen.
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DE PEEL ALS STERK MERK
GROTER DENKEN, KLEINER DOEN
•
In onze Nederlandse samenleving bedragen de
zorgkosten maar liefst bijna 100 miljard euro per jaar.
Een reductie van slechts 1% door inzet van natuur
resulteert al in een enorm effect.
•
Het organiseren van sport en beweging in de
gezondheidszorg, zoals biowalking voor patiënten die
lijden aan diabetes type 2.
•
De huisartsenpraktijk in Afferden die twee ton op
zorgkosten bespaart en bezoek krijgt van de minister
door niet per consult maar per patiënt vergoed te
krijgen. De dokter legt verbindingen met het sociale
domein zoals schuldsanering.
•
Machteld Huber van de Universiteit Maastricht die
het concept positieve gezondheid introduceert.
Niet de af- of aanwezigheid van ziekte, maar het
vermogen van mensen om met fysieke, emotionele
en sociale levensuitdagingen om te gaan is bepalend
voor gezondheid. Het zoveel mogelijk voeren van
eigen regie maakt daar als vorm van autonomie
en zeggenschap deel van uit. In deze visie is
gezondheid niet meer het exclusieve domein van
zorg-professionals, maar van ons allemaal. Het gaat
immers om het vermogen om met veranderende
omstandigheden om te gaan. Over het behouden en
vergroten van levensgeluk in de regio met adaptatie
en veerkracht.

Met betrekking tot de Peel dienen we de onderscheidende
waarden van de regio beter te duiden en benadrukken.
De gebiedsidentiteit kan getransformeerd worden tot een
sterk merk met kenmerken als
•
•
•
•

herkenbaarheid,
authenticiteit,
specificiteit en
relevantie.

Mensen hebben de behoefte om zich te hechten in
tijd en ruimte. Deze identificatieprocessen kunnen we
bevorderen door de bewoners te beschouwen als dragers
van het landschap.

Bij een sterk merk horen ook vermarkting en
ondernemerschap met liefst innovatieve verdienmodellen
waarbij imago en identiteit waarachtig samengaan.
Als we niets doen zal de Peel, en zelfs het Nationaal
Landschap De Groote Peel, in de rangorde van
Nederlandse landschappen niet eens een middenklasser
maar een marginale achterhoedespeler zijn. De ambitie
wordt hier uitgesproken om binnen één generatie
de kritische massa in de Peel te vergroten en tot de
Nederlandse toplandschappen te gaan behoren: een
landschap met allure.
De ecologische bewoners zijn daarbij de ambassadeurs
van het gebied.

De onderscheidende waarden van de Peel zijn meer dan
een marketing label of brallerig logo. Ze hebben iconische
waarde en zorgen voor
•
een grotere aantrekkingskracht van het gebied,
•
de creatie van loyaliteit,
•
het wekken van positieve verwachtingen en
vertrouwen,
•
participatie: meedoen en erbij horen, verbondenheid
met de regionale gemeenschappen.
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DE PEELAGENDA
De Peelagenda – waarvoor hier al vele ingrediënten zijn
aangedragen, maar die uiteindelijk toch in een proces
van maatschappelijke consultering vastgesteld dient te
worden – is te beschouwen als een ambitiedocument
dat tevens een uitvoeringsagenda is. Actie dus, waarbij
de lat hoog gelegd moet worden.
LANDSCHAPSBIOGRAFIE MET STREEFBEELD
De integrale, gezamenlijke visie voor de Peel wordt
gefundeerd op een landschapsbiografie die leidend is
voor de transities en het streefbeeld.
In overleg met stakeholders worden projecten en
activiteiten uitgevoerd en gefaciliteerd. De Peelagenda
geeft programmatische sturing en organiseert een helder
bestuurlijk commitment aan de regionale opgaven.
Losse stakeholders gaan hierdoor idealiter over
18
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ONZE UITGANGSPUNTEN
provinciegrenzen en sectoren heen een dragende
Peelgemeenschap vormen.
VEEL MEER DAN EEN AGENDA
De Peelagenda is te beschouwen als het kritische moment
waarop alle betrokkenen de klokken gelijk zetten en
symbolisch resultaten gaan aftellen in de gezamenlijke
doelstelling van een gezonde Peel. De Peelagenda
maakt ook zichtbaar waar onze collectieve zorgen en
oplossingsrichtingen liggen. De Peelagenda nodigt uit tot
participatie, bevordert innovatie en verbinding.
De Peelagenda maakt duidelijk dat problemen eigenaren
met verantwoordelijkheidszin hebben. De Peelagenda
maakt dat we niet lijdzaam passief toezien, maar het heft
in eigen handen durven nemen. De Peelagenda vormt
een veilig kader voor vallen en opstaan, voor leren en
ontdekken, exploiteren en koesteren.

De Britse ecoloog Stuart Pymm heeft drie wetten voor
natuurbehoud opgesteld die, ook in metaforische
culturele zin, oriënterend zijn voor de Peelagenda.
1.

2.

GROOT IS BETER DAN KLEIN
Ecosystemen, ook culturele, hebben een zekere
schaalgrootte nodig. Dus geen geitenwollen-sokkengedoe van kleinschalig fröbelen, maar inzetten op
voldoende massa.
VERBONDEN IS BETER DAN VERDEELD
Geïsoleerde systemen zijn kwetsbaar. Het tegengaan
van fragmentatie en segregatie, dus letterlijk
leefgebieden van mens en dier verbinden. Verbinden
is samenwerken.

3.

NATUURLIJK IS BETER DAN BEHEERD
Wat zonder interventie kan bestaan is weerbaar.
Wat niet levensvatbaar is, en zowel in natuur
als cultuur geen dragende populatie kent, niet
kunstmatig instandhouden. Gezonde exploitaties
opzetten die toekomstbestendig zijn.

LESSEN OM VAN TE LEREN
‘Natuurtje spelen’ is in de Peel niet aan de orde.
Een hek om een natuurgebied zetten brengt ongewenste
ecologische en maatschappelijke effecten met zich mee.
Idem dito in de wereld van de cultuur, waar bijvoorbeeld
leegstaande kerken met subsidie ter instandhouding
worden ‘bijgevoederd’. Ondersteun niet de objecten, maar
de dragende gemeenschappen die de objecten betekenis
geven en doorgeven aan volgende generaties.
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DRAGENDE GEMEENSCHAPPEN & STAKEHOLDERS

NEEM DE TIJD MAAR HOUD HET KORT

HANDELINGSBEVOEGDHEID
Het draagvlak bepaalt onze license to operate. Voor dit Grand
Design achten wij het draagvlak in ruime mate voorhanden.
Sinds vele jaren wordt, in allerlei samenstellingen variërend van
gebiedscommissie tot museum en nationaal park, gesproken
over de toekomst van de Peel. Deze gespreksrondes hebben
uiteindelijk geresulteerd in dit bid. Vertegenwoordigers van
instellingen en overheden vormen het draagvlak op basis
waarvan wij kunnen gaan handelen.

LANGE ADEM
Het Grand Design van de Peel, vergt een
beleid van de lange adem die de vierjarige
bestuursperiode ver overstijgt. Voor de
uitvoering van de Peelagenda nemen we
een doorlooptijd van zes jaar, bij voorkeur
te beginnen in het najaar van 2019.
Maar de realisatie van het Grand Design
duurt zeker een generatie. Het goede
nieuws is dat, met alle urgentie die
ontegenzeggelijk aanwezig is, de Peel
tijd heeft. Als we de transities eenmaal
inzetten creëren we tijd. Doen we niets
dan verliezen we tijd en blijven we achter
de zaken aanlopen.

COMMON GROUNDS 2.0
In regionale culturele ecosystemen zijn het evenwel niet
de instellingen maar dragende gemeenschappen die het
fundament vormen. Naast een klassieke stakeholdersanalyse
zullen we dan ook de bestaande dragende gemeenschappen
in de Peel gaan identificeren, variërend van vrijwilligers
en verenigingen tot echte commons: groepen die op niethiërarchische wijze van onderop publieke goederen delen en
beheren voor een algemeen belang. We gaan op zoek naar
20
vernieuwende vormen van sociabiliteit en zelforganisatie.

In de Peel waren de ‘gemene gronden’
oftewel de ‘gemeynten’ eeuwenlang een
welhaast heilig begrip. Voor wie daarbij
kritiekloos nostalgisch-romantische
beelden van vroeger krijgt, dient gesteld
te worden dat ze behalve positieve zaken
als duurzaam beheer en overleg binnen
gemeenten ook vaak aanleiding gaven tot
grensconflicten met buren.
Het gebrekkige vermogen tot
samenwerking, hokjesgeest en verdeelen heersprincipes tussen gemeenten
in de Peel gaat ver terug. De gemeynt
1.0 behoort definitief tot het verleden.
Maar we kunnen de draad van de niethiërarchische en niet op basis van
individueel eigenaarschap gedeelde en
beheerde ‘gemene gronden en publieke
zaken’ wel degelijk weer opnemen met
een actuele relevante inhoud.

C

ADAPTIE EN INNOVATIE
Neem als organisatie de tijd, maar houd het kort in de zin van
•
bestuurlijk overleg,
•
heldere mandaten,
•
korte lijnen,
•
korte-termijn-resultaten die motiveren en snel zichtbaar
maken.
•
Neem geen tijd van stakeholders af maar geef ze tijd.
•
Geef initiatieven het vertrouwen om zich te ontwikkelen.
•
Innovatie is vooral leren van processen.
•
Populaties die zich niet (meer kunnen) aanpassen zijn
gedoemd te verdwijnen. Zonder adaptievermogen geen
toekomst.
Stimuleer het leervermogen van overheden met het
aanpassingsvermogen van vitale populaties en pioniers.

Wat zijn kortom de common grounds 2.0
in de Peel van de toekomst?
20
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BIJLAGE
Lijst van aanwezigen van voorbereidende besprekingen op
28 november en 19 december 2018

GOVERNANCE: NIEMAND IS GROTER DAN DE PEEL
GEBIEDSBUREAU
Voor de uitvoering van de Peelagenda in de context
van het Grand Design is het wenselijk om een tijdelijk
gebiedsbureau in te richten, onder te brengen bij een
bestaande organisatie in het werkgebied.
Laagdrempelig toegankelijk en liefst niet verstopt in een
anoniem kantoor, maar herkenbaar aanwezig. We gaan
geen geld investeren in het optuigen van instituties, maar
in het initiëren en begeleiden van gebiedsprocessen met
dragende gemeenschappen en stakeholders-participatie
in kennis, capaciteit en middelen.
Het gebiedsbureau dient te beschikken over faciliteiten
ten behoeve van het efficiënt organiseren van
versnellingstafels.
SEED MONEY
Om gestalte te geven aan dit Grand Design hebben we
procesgeld in de vorm van ‘seed money’ nodig. Dat is
wat wij in eerste instantie hier vragen. We gaan eerst
ontvankelijk maken, zaaien en laten ontkiemen.
De afzonderlijke projecten, zoals we die in verschillende
programma’s en versnellingstafels gaan definiëren
in een met partners op te stellen Peelagenda, krijgen
telkens hun eigen begroting, financiering, matching en
exploitatie.

Om de gebiedsprocessen in gang te zetten, waaronder
het toekomstgerichte actieprogramma van de Peelagenda
die ingebed is in een op te stellen landschapsbiografie
volgens het model van de Rijksdienst (RCE), hebben we
een bedrag nodig van 1,2 miljoen euro. Verdeeld over een
looptijd van zes jaar betekent dat een budget van 2 ton
jaarlijks. Gelijkelijk te verdelen over de provincies NoordBrabant en Limburg betekent dat een investering van een
ton per provincie per jaar tot en met 2025 om de Peel van
achterhoede-probleemgebied te transformeren tot een
regio waar het met elan gebeurt. Hieraan committeren wij
ons in dit bid.

In alles is samenwerking het sleutelwoord.
Niemand is in de samenwerking groter dan
de Peel zelf.
Het gebied bepaalt de maat der dingen,
kwaliteit is de maatstaf en inwoners zijn de
maatgevende dragers.

Bert Achten, Provincie Limburg
Thieu Beelen, Particuliere Eigenaren Groote Peel
Marinus Biemans, gemeente Deurne
Hans Caubo, Provincie Limburg
Jan Classens, Agroweb
Hans Corsten, Gebiedsbureau Weert-Leudal
Ine Creemers, Imagro
Gerard Daandels, Bestuurscommissie Peelvenen
Erwin Dehing, Provincie Limburg
Frank Dieters, Provincie Limburg
Jan Fenten, Staatsbosbeheer
Har Frenken, Waterschap Limburg
Hans Frumau, Provincie Noord-Brabant
Gerard Geraedts, Provincie Limburg
Toine Gresel, Nationaal Landschap Zuid-Limburg
Ernest de Groot, Waterschap Aa en Maas
Toon Hartman, ZLTO
Henk Hermans, LLTB
Wolfgang Holz, gemeente Peel en Maas
Jan Klessens, Brabants Particulier Grondbezit
Peter Koolen, gemeente Nederweert
Mariëlle van Lieshout, ZLTO
Hubert Mackus, Provincie Limburg
Willem Maris, WBE
Theo Martens, gemeente Asten
Cindy Nordhausen, IVN Limburg
Giel Polman, Limburg Marketing
Henk Raaijmakers, ZLTO
Gerard Rooijakkers, Veerhuis Groep
Marten Salverda, natuur- en milieuorganisaties
Paul Sanders, gemeente Peel en Maas
Peter van der Tol, TOP
Marijke Vaes, Staatsbosbeheer
Frans Verdonschot, Waterschap Limburg
Renske Visscher, IVN regio Zuid
Frank Voss, gemeente Nederweert
Herman Vrehen, Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel
Leo Wijlaars, natuur- en milieuorganisaties
Harrie Winteraecken, Waterschap Limburg
Margreet Zwols, Provincie Noord-Brabant

Zo gaan we het doen.
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Alle rechten voorbehouden.
De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten
van de illustraties volgens de wettelijke
bepalingen te regelen. Degenen die desondanks
menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever richten.

Colofon
Uitgave van de Integrale Gebiedscommissie De Peelvenen (Noord-Brabant) &
Nationaal Park De Groote Peel (Limburg)
Tekst: Gerard Rooijakkers, Veerhuis Groep - Coördinatie en Vormgeving: Imagro, Ottersum
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