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Nooit meer honger, de teloorgang van het gemengde bedrijf, impact voor 

natuur- en landschap - lezing door Ger Frenken  

 

 
Korte samenvatting en CV 

De hongerwinter 1944/45 was traumatisch voor de Nederlandse bevolking. Mede daardoor 

kreeg de al voor de oorlog voorzichtig in gang gezette productiviteitverbetering van de 

landbouw ruim aandacht bij de wederopbouw en niet alleen in ons land, maar middels het 

plan Mansholt in heel West-Europa. De veranderingen die hiermee gepaard gingen hadden 

niet alleen grote invloed op landschap en natuur, maar ook op de sociaal - economische 

structuur van het platteland. In zijn lezing schets Ger Frenken hoe hij die veranderingen 

meemaakte in Noord Limburg. Hoe het kleinschalig gemengde bedrijf, waar hij opgroeide 

veranderde, verdween. Hoe natuur en landschap in Nederland op grote schaal onder druk 

kwamen te staan en hoe dit weer leidde tot uiteindelijk een ambitieus nationaal 

natuurbeleidsplan, dat uiteindelijk deels weer onderuit werd gehaald en hoe nu krampachtig 

gezocht wordt, o.a. middels natuurinclusieve landbouw, naar oplossingen om het grote 

biodiversiteitsverlies te keren. 

Ger Frenken was van 1996 tot aan zijn pensioen in 2017 directeur-rentmeester van de 

stichting het Limburgs Landschap. Hij is een kind van de jaren 50 van de vorige eeuw. 

Opgegroeid op de boerderij van z’n ouders in Noord-Limburg kreeg hij de liefde voor het 

landleven met de paplepel ingegoten. Waar een van z’n oudere broers de boerderij overnam 

zocht hij op een andere wijze naar een loopbaan in het buitengebeuren. Na zijn opleiding aan 

de HBCS (nu Hogeschool Larenstein) in Arnhem was hij enkele jaren werkzaam in 

Wageningen op het toenmalige Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos-en Landschapsbouw. 

Al snel maakte hij de overstap van onderzoek naar planning en beheer. Bijna 18 jaar werkte 

hij in diverse functies bij Het Geldersch landschap tot hij in 1996 directeur-rentmeester werd 

bij Het Limburgs landschap. Tijdens zijn werkzame leven heeft hij een brede ervaring 

opgebouwd m.b.t. beleid en beheer aangaande natuur, landschap en cultuurhistorie. In zijn 

lezing zal hij vanuit zijn persoonlijk perspectief de door hem ervaren naoorlogse 

ontwikkelingen op het platteland in Noord-Limburg schetsen. Ger is lid van de commissie 

Landschapsgeschiedenis van het LGOG. 

 

 
Lezing / Presentatie 

 

(1) 

 

Nooit meer honger 

In onze huidige westerse samenleving kunnen we ons nauwelijks voorstellen wat honger is. Dat is iets 

voor verre landen in Afrika en Azië, vaak oorlogsgebieden. In Nederland hebben we dit ver achter ons 

gelaten, dat speelde in de 19e en begin 20e eeuw en ja enigszins in de crisisjaren 30, maar van 

hongersnood was toen geen sprake. 

Traumatisch voor Nederland was dan ook de hongerwinter 44/45. Meer dan 20.000 mensen stierven 

de hongerdood.  



(2 t/m 7) 

 

Ook al lagen de oorzaken hiervoor niet in de landbouw, het leidde er wel mede toe dat het 

landbouwbeleid nadrukkelijk op de politieke agenda kwam bij de wederopbouw. 

Het al in de jaren dertig door de Nederlandse overheid ingevoerde stelsel van garantieprijzen werd na 

de oorlog verder uitgebouwd en overgenomen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EEG.   

Het landbouwstructuurbeleid werd verder versterkt met o.a. de invoering van de Ruilverkavelingswet 

1954 en een bedrijfsbeëindigingsregeling. 

(8) 

Onderwijs, voorlichting en onderzoek werden nadrukkelijk gestimuleerd. 

Het was in die tijd (eind jaren vijftig) dat mijn oudere broer, die op termijn de boerderij zou overnemen 

op de landbouwschool van zijn leraar te horen kreeg: “Jullie jongens, jullie zijn straks de nieuwe 

generatie boeren, die er voor moeten zorgen, dat Nederland nooit meer honger lijdt”.  

En daar werd die generatie succesvol in. Tussen 1950 en 1970 leverde dit een ongeëvenaarde 

groeispurt op. 

Het gevoerde Europese landbouwbeleid (plan Mansholt) leidde in de jaren 70 tot boter-, melk- en 

vleesbergen, met als bijproduct een enorm mestoverschot. 

(9) 

Afbouw van de garantieprijzen naar wereldmarktprijzen i.c.m. quoteringen en inkomensondersteuning 

hebben er voor gezorgd dat de overschotten m.u.v. het mestoverschot zijn verdwenen. 

Nederland is intussen een van de grootste exporteurs van landbouwproducten ter wereld, waar 

overigens een enorme import van veevoer tegenover staat. 

(10) 

 

Een prestatie van formaat, die overigens ook nog door een steeds kleiner aantal boeren wordt 

geleverd. 

(11) 

 

Immers alleen middels verdergaande schaalvergroting, intensivering en rationalisatie kan de 

individuele boer een fatsoenlijk inkomen verwerven. Een inkomen, dat vaak niet meer in verhouding 

staat tot het geïnvesteerde vermogen en het eraan verbonden bedrijfsrisico. Velen zijn dan ook 

gestopt of stoppen er mee, vaak wanneer de bedrijfsopvolging speelt. Ook mijn broer is inmiddels 

gestopt. 

(12) 

Teloorgang van het gemengde bedrijf 

Op de zandgronden van  N-Limburg was in de jaren 50 het gemengde bedrijf het meest voorkomende 

boerenbedrijf. Het waren gezinsbedrijven, waarbij alle gezinsleden van groot tot klein werden 

ingeschakeld en zo was het ook bij ons in Bergen. 

Onze boerderij stond aan de rijksweg Venlo-Nijmegen op de overgang van het Maasdal naar de 

heigronden van de Maasduinen. Bij huis kleine kampjes met o.a. aardappelen, rogge of korrelmais, 

maar ook asperge, augurken en aardbeien. Aan de overkant van de Rijksweg in het Maasdal bij de 

Heukelomse beek graslanden voor de melkkoeien en om te hooien. Op 6-jarige leeftijd leerde ik 

overigens al melken. Verder weg voorbij Oud Bergen bij de Maas hadden  we ook nog een wei met 

Maasheggen, waar de vaarzen liepen. Verder hadden we grond in de ontginning in het Aijermeer, bij 

Lacbar en bij de Peppelen boom. De nattere percelen in grasland voor het jongvee en de rest 

akkerland, waar  naast rogge en aardappelen ook bieten en voederbieten verbouwd werden. 

Stoppelknollen en seradelle herinner ik me als voedergewassen.  

De boerderij bevatte naast het woongedeelte de koeienstal, jongveestal, varkensstal en paardenstal. 

Boven de stal was de hooizolder en in een aparte schop stonden de wagen, kar en overige 

werktuigen. We hadden 15á20 runderen, waarvan de helft melkkoeien, enkele fokzeugen en zo’n 100 

mestvarkens. Voor het werk op het land hadden we 1 paard. Voorts hadden we in een 4-tal 



kippenhokken met uitloopren en zo’n achthonderd legkippen. Ik zie ze zo nog voor me, net als de 

kalfjes in de boomgaard en de varkens in de modder. Voor de varkens was er een voerhok met 

bruspot, een grote ketel, waar de aardappels voor de varkens in gekookt werden. Als schooljong 

moest ik iedere week het aanmaakhout hiervoor hakken uit een schans of takkenbos. Mijn vader 

maakte die ’s winters uit de hakhoutpercelen, die onze kampjes omgaven. 

(13 t/m 21) 

En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan met het ophalen van mijn herinneringen, hoe de koeien 

gemolken werden, het los hooi binnengehaald werd, het koren geoogst en de korenmijt gezet werd, 

hoe die ’s winters dan weer gedorst werd enzovoort. Dit kleinschalige boerenlandschap leverde een 

zeer gevarieerde en rijke flora en fauna op. 

(22 t/m 25) 

Natuurlijk romantiseer ik dit beeld uit mijn jeugd. Misschien ook wel omdat er op mijn twaalfde abrupt 

een eind aan kwam. In het midden van de jaren zestig moest onze boerderij wijken voor de 

dorpsuitbreiding van Nieuw Bergen en betrokken wij een grote ontginningsboerderij 5 km buiten het 

dorp. 

We hielden alleen nog melkvee en bouwland. Het paard werd vervangen door de tractor. De 

melkmachine deed z’n intrede en over de volle breedte greep de mechanisatie en specialisatie om 

zich heen. De teelttechnieken verfijnden en het gebruik van kunstmest en chemische 

bestrijdingsmiddelen nam een grote vlucht.  

In de 70ger jaren volgde de ruilverkaveling Bergen, die een flinke schaalvergroting in het buitengebied 

met zich bracht. Vele km maasheggen zijn er gerooid, in de ontginning werden sloten en wegen 

verlegd, waarbij ook houtsingels verdwenen. Bij de Hamert viel hierdoor het Heerenven grotendeels 

droog. Op de overgang van de Maasduinen naar de ontginning werd de Toeristenweg aangelegd. 

Bij de Bergerheide werd een begin gemaakt met de ontzanding t.b.v de Nederlandse Centrale 

Industriezandvoorziening. Ook werden er een aantal nieuwe ruilverkavelingsboerderijen gebouwd 

midden in de ontginning, waar boeren vanuit de Maasdorpen naartoe verplaatst werden. 

(26,27,28, kaartenreeks) 

 

Al met al verbeterde de verkaveling voor de betrokken boeren hiermee aanzienlijk, maar stilaan 

verdween zo wel het traditionele gemengde bedrijf.  

(29) 

 

 

Impact voor Natuur en Landschap. 

 

De voortdurende schaalvergroting en intensivering leidden intussen tot een steeds groter verlies aan 

natuur- en landschapswaarden en een toenemend aantal  mensen werden zich hiervan bewust. 

Het rapport van de Club van Rome “Grenzen aan de Groei” en het Europees Natuurbeschermingsjaar 

N70 werkten als een soort ‘wake-up call’, ook voor de politiek. Daarop bracht de regering in 1975 drie 

ambitieuze groene nota’s uit. 

De zogenaamde Relatienota (relatie Natuur-Landbouw) heeft van de drie de meeste impact gehad. 

Er werden beheer- en reservaatgebieden onderscheiden. Voor beide categorieën werd er 

landelijk100.000 ha aangewezen. In beheergebieden konden boeren met de overheid 

beheerovereenkomsten afsluiten voor een natuurvriendelijk agrarisch beheer. Reservaatgebieden 

konden met subsidie verworven worden door erkende natuurbeschermingsorganisaties. 

Voor de boeren bood de relatienota maar beperkt perspectief. De beheerovereenkomsten leverden te 

weinig op en grond verkopen voor reservaatvorming was vaak alleen aantrekkelijk, als er een ander 

perceel voor gekocht kon worden. Bij ruilverkavelingen, later landinrichtingsprojecten, bood dit wel 

meer soelaas.   



De Nota Nationale Parken, voor grote aaneengesloten natuurgebieden, heeft na een moeizame start 

uiteindelijk in Nederland geleid tot de instelling van 20 Nationale Parken, waarvan de Maasduinen er 

een is. 

(30,31) 

 

De Nota Nationale Landschappen, voor het integrale behoud van waardevolle cultuurlandschappen 

heeft onvoldoende draagvlak gekregen, zodat het voorgestelde beleid maar moeizaam van de grond 

kwam. Nationaal Landschap Zuid-Limburg is hier een voorbeeld van. 

 

In de tachtiger jaren dient zich een nieuw fenomeen aan. 

(32) 

Bossterven door zure regen. In ons land in aanzienlijke mate veroorzaakt door hoge 

ammoniakdepositie vanuit de landbouw.  

 

Natuur en Milieu komen andermaal nadrukkelijk op de politieke agenda. 

 

De algeheel verslechtering van het milieu noodzaakt de  regering  te komen met een algehele aanpak 

voor de verbetering van het milieu. Eind jaren tachtig verschijnt het Nationaal Milieubeleidsplan. In 

1990 volgt dan het Nationaal Natuurbeleidsplan. Een ware kentering in het denken. 

(33) 

M.n. de in het Natuurbeleidsplan gepresenteerd te realiseren ecologisch hoofdstructuur (EHS) voor 

Nederland is voor die tijd revolutionair. De EHS bestaat uit een netwerk van bestaande 

natuurgebieden  met daar tussen te herstellen of aan te leggen ecologisch verbindingszone’s.  De 

beheergebieden en reservaatgronden uit de relatienota gaan hierin op en er wordt 50.000 ha 

landbouwgrond extra aangewezen voor deze natuurontwikkeling. In een volgende update wordt er 

nog eens 26.000 ha aangewezen voor Robuuste Verbindingszone’s.  

Het concept van de EHS werpt duidelijk vruchten af. Op veel plaatsen hebben 

natuurherstelmaatregelen herstel van de biodiversiteit opgeleverd. 

(34,35 filmpje herstel Heerenven) 

Over een breed front worden herstelmaatregelen genomen. Bij Rijkswaterstaat heeft het verschijnen 

van Plan Ooievaar voor het rivierengebied grote invloed en vergeet ook de spontane ontwikkelingen 

bij de Oostvaardersplassen niet. Het waterbeleid wordt ecologischer, ook  bij  de waterschappen. 

Op Europees niveau wordt het beleid bijgesteld, denk aan de Kaderrichtlijn Water, aan Habitat- en 

Vogelrichtlijn met vertaling naar Natura 2000, het Europees Natuurnetwerk. 

In 2010 raakt het natuurbeleid uit de mode. Het Rijk decentraliseert het beleid naar de provincies en 

voert tegelijkertijd een bezuiniging door van 60% op het rijksbudget. De EHS wordt herijkt, zoals dat 

zo mooi heet.  

Bij de landbouw gaat de intensivering onverkort verder en op landbouwgronden loopt de biodiversiteit 

schrikbarend terug. 

(36 t/m 39)  

 

Niet alleen akker- en weidevogels verdwijnen steeds meer, maar ook het insectenleven staat onder 

druk en men raakt steeds bezorgder over bodembiodiversiteit, die voor het behoud van de 

productiefunctie van de grond van vitaal belang is. 

(40,41) 

 



Bovendien blijkt steeds meer dat voor het voortbestaan van de biodiversiteit in het Natuurnetwerk een 

gezonde landbouwomgeving noodzakelijk is. Ook vanuit de landbouw wordt dit belang steeds meer 

onderkent. 

 (42) 

 

Hoe nu verder? 

De klok terugzetten naar het ouderwetse gemengde bedrijf kan natuurlijk niet. De ontwikkeling van de 

landbouw na de oorlog heeft ons grote welvaart gebracht, maar loopt nu tegen zijn grenzen. De 

landbouw zal zich wereldwijd meer moeten richten op duurzaamheid met lokaal gesloten kringlopen. 

Om de bodem als duurzame levende productiefactor te behouden, zal er veel bewuster mee 

omgegaan moeten worden, zo heeft de VN onlangs nog weer eens aangegeven 

Ook vanuit “Wageningen” komen soortgelijke geluiden. 

Technologische vernieuwing, gebruikmakend van kunstmatige intelligentie, kan het gebruik van 

chemische bestrijdingsmiddelen drastisch verminderen. Ook nieuwe teeltmethoden kunnen hieraan 

bijdragen.  

Voor de korte termijn zou ik voor Nederland echter willen adviseren: 

• Onverkort doorgaan met de realisatie van de succesvolle EHS (Ecologische Hoofdstructuur) 

of zoals die nu heet het NNN (Natuurnetwerk Nederland) 

• Zet het integraal waterbeheer met kracht door 

• Verminder drastisch de stikstofuitstoot uit de veehouderij  

• Stimuleer natuur-inclusief boeren met een ecologisch dooradering van het boerenland 

• Blijf inzetten op onderzoek en innovatie voor de landbouw gericht op duurzaamheid en 

gesloten kringlopen 

 

Natuur en voedsel waardevol verbonden (43) 

De recent uitgebrachte landbouwnota van onze regering geeft dit ook aan. Het is een eerste stap, er 

hangt verandering in de lucht en dat is hoopvol. 

 

Hoop op een landbouwsysteem dat in balans is met z’n omgeving en een nieuw waardevol hoofdstuk 

gaat toevoegen aan onze landschapsgeschiedenis.(44,45) 
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