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Gemeente Bergen 
T.a.v. Dhr. Valkering 
Jan Ligthartstraat 4 
1817 MR  Alkmaar 
 
 
 
Bergen, 30 maart 2021 
 
 
natuur-inclusieve landbouw welkom in Bergen 
 
 
Geachte heer Valkering, beste Klaas, 
  
Afgelopen vrijdag 19 maart spraken we elkaar over mijn initiatief plan voor natuur-inclusieve 
landbouw in Bergen. Over het plan voor een circulair voedselbos en biologische wijngaard, dat ik de 
avond ervoor aan je had gepresenteerd bij de Algemene Raadscommissie. 
 
Dank nogmaals voor het prettige gesprek. Ik ben heel blij dat jij ook zeer positief staat tegenover het 
plan en dat je je wilt inspannen om natuur-inclusieve landbouw in de Gemeente Bergen mogelijk te 
maken. 
 
Je gaf echter aan dat er op dit moment geen ruimte is voor dergelijke initiatieven binnen de huidige 
bestemmingsplannen voor het buitengebied van de Gemeente Bergen. Je gaf ook aan dat alleen al 
een aanlegvergunning voor het planten van bomen op ons perceel, op dit moment, door de provincie 
zou worden teruggefloten. 
 
Het is voor mij pijnlijk om te ervaren dat zulke mooie initiatieven die zoveel positieve impact hebben 
op de gemeenschap in Bergen en waar iedereen zo enthousiast over is, zo gemakkelijk worden 
geblokkeerd door verouderde regelgeving. 
 
 
Mooie kans 
 
Een voedselbos met wijndomein kan Bergen niet alleen gastronomisch op de kaart zetten, maar ook 
qua duurzaamheid, biodiversiteit en moderne, kleinschalige, natuur-inclusieve landbouw. 
 
Omdat ik bijna ontplof van enthousiasme en zo gelukkig wordt van de gedachte hoe blij Bergenaren 
over een aantal jaren kunnen zijn met dit mooie project, deel ik alle argumenten met je die ik zo snel 
kan verzinnen in de bijlage ’37 redenen waarom natuur-inclusieve landbouw welkom is in Bergen’. 
 
 
Mogelijkheden 
 
Jij gaf gelukkig ook aan dat je mogelijkheden ziet. Het bestemmingsplan voor het buitengebied wordt 
op dit moment herschreven en hierbij zullen locaties worden aangegeven waarop natuur-inclusieve 
landbouw in de komende jaren mogelijk zal zijn. Dat is natuurlijk superpositief. 
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Helaas gaf je ook aan dat er een gerede kans is dat onze locatie daar niet bij zou zitten. Dat zou onze 
locatie voor de komende tien jaar op flinke achterstand zetten. Terwijl we wel al fors in het perceel 
hebben geïnvesteerd. Zo hebben we de bodem al sterk verbeterd en is het perceel bij de SKAL 
certificering aangesloten voor biologische landbouw. We zien nu al dat er geen plassen meer op het 
land staan in de winter, omdat het regenwater door de bodem al veel beter wordt geabsorbeerd. 
 
Het zou zoveel verspilde moeite zijn als dit alles teniet zou worden gedaan, ons prachtige perceel de 
komende jaren alleen nog maar zou kunnen worden gebruikt voor klassieke veeteelt en moderne 
natuur-inclusieve landbouw hier voor langere tijd zou worden geblokkeerd. 
 
 
Mijn verzoek 
 
Daarom vraag ik nu om je hulp. We kunnen nu samen het verschil maken voor een mooi stukje 
duurzame toekomst in Bergen. 
 
Ik wil ons initiatiefplan daarom graag indienen als principe verzoek. Mijn concrete verzoek is om in de 
nieuwe bestemmingsplannen echt veel meer ruimte te bieden aan natuur-inclusieve landbouw in de 
buitengebieden van Bergen, zodat ook in het gebied aan de Schapenlaan, waaronder ons perceel 
B1383 valt, natuur-inclusieve landbouw mogelijk wordt en we het eerste Bergense voedselbos en 
wijndomein kunnen gaan realiseren. 
 
Daarbij bied ik graag aan om de gemeente te helpen om eventueel kaders vorm te geven waaraan 
dergelijke projecten zouden moeten voldoen en welke kwaliteit deze kunnen toevoegen aan het 
gebied. 
 
 
Reacties tot nu toe 
 
Op mijn weg om onze plannen te realiseren heb ik tot nu toe, net als bij jou, heel veel enthousiasme 
ontmoet. Het plan ligt natuurlijk ook volledig in lijn met het landelijk beleid om in de komende jaren 
natuur-inclusieve landbouw mogelijk te maken op agrarische landbouwgronden. 
 
Binnen de provincie wordt het plan al door veel statenleden gesteund, onder andere Willemien 
Koning (CDA), Nick Rozendaal (VVD), Arja Kapitein (D66), Aukelien Jellema (PvdA), Rien Cardol 
(Groenlinks) en Fabian Zoon (PvdD). Ook raadsleden in Bergen steunen het plan al, zoals Jan 
Grondhout (VVD) en Solita Groen (Groenlinks). Zoals je zag tijdens de presentatie op 18 maart leken 
ook de andere raadsleden enthousiast. 
 
Zoals je al opmerkte heb ook contact gehad met gedeputeerden Ilse Zaal en Esther Rommel van de 
provincie. En hoewel zij enthousiast waren over het plan, gaven zij, zoals je al zei, aan vast te lopen 
op huidige regelgeving. We hebben nu de kans om deze regelgeving aan te passen aan de nieuwe 
mogelijkheden voor de toekomst. 
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Het is een serieus en goed doordacht plan dat nu al financieel wordt ondersteund door 165 
enthousiaste participerende burgers. We laten ons adviseren door de beste mensen, zoals Diederik 
Beker, al 2 jaar achtereen verkozen tot ‘Beste wijngaardenier van Nederland’ en Jelle Fekkes, 
misschien wel de beste ecoloog van Noord-Holland. 
 
 
Tot slot 
 
Mijn concrete vraag op dit moment is of een principe verzoek hiervoor de beste weg is of dat dit 
onder een andere titel moet plaats hebben. Ik hoor graag van je. Alvast bedankt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
  
Sico de Moel 
Domein Bergen 
 
  
 C.C. 
- gemeenteraad Bergen, t.a.v. de griffie 
- gemeente Bergen, de heer P. Korstanje 



37 Redenen waarom 

natuur-inclusieve landbouw 

welkom is in Bergen 

1. Omdat Bergen een moderne, duurzame en groene gemeente is. 

2. Omdat we geen groene woestijnen met arme, uitgeputte bodems willen rondom Bergen. 

3. Omdat we wel gezonde Bergense bodems willen vol bodemleven. 

4. Omdat we onze Bergense schoolkinderen willen leren ontdekken hoe je je eten kunt plukken 

uit de natuur. 

5. Omdat onze Bergense restaurants zich willen onderscheiden met bijzondere culinaire 

producten uit het Bergense voedselbos. 

6. Omdat we authentieke Bergense gastronomie op de kaart willen zetten. 

7. Omdat Bergen vooruit kijkt met een gezonde blik op de toekomst. 

8. Omdat we wijn willen drinken van ons eigen Bergense Wijndomein. 

9. Omdat we willen ontdekken en proeven wat het bijzondere terroir van Bergen is. 

10. Omdat rijen wijnranken minstens net zo mooi zijn als onze velden met rijen bloembollen. 

11. Omdat we willen laten zien hoe we lokaal ons voedsel kunnen produceren. 

12. Omdat we een veilige gezonde plek willen voor onze weide- en akkervogels. 

13. Omdat we ook ruimte willen voor vlinders, insecten en kleine amfibieën. 

14. Omdat we onze kinderen willen verwonderen over de mogelijkheden van een lokaal 

voedselbos. 

15. Omdat er al te veel bomen worden gekapt in de wereld. 

16. Omdat bomen essentieel zijn voor de biodiversiteit. 

17. Omdat we in Bergen biodiversiteit belangrijker vinden dan monocultuur. 

18. Omdat we Bergen culinair op de kaart willen gaan zetten. 

19. Omdat alle Bergenaren straks zijn uitgenodigd om te komen kijken, proeven en mee te doen. 

20. Omdat er in Bergen ruim baan moet zijn voor nieuwe, duurzame en kleinschalige vormen 

van landbouw. 

21. Omdat klassieke veeteelt in Bergen steeds minder aantrekkelijk is voor nieuwe boeren. 

22. Omdat er tegenwoordig veel meer ruimte is tussen vrije natuur en intensieve landbouw. 

23. Omdat we boeren niet mogen blijven verplichten om alles bij het oude te laten. 

24. Omdat Domein Bergen een burgerinitiatief waarin iedereen kan participeren. 

25. Omdat Domein Bergen laat zien dat natuur-inclusieve landbouw ook zonder subsidie kan. 

26. Omdat we aan onze kinderen willen laten zien dat we ons klimaat serieus nemen. 

27. Omdat het al een tijdje vijf-voor-twaalf is voor ons klimaat. 

28. Omdat we nu willen investeren in een duurzame toekomst. 

29. Omdat papieren plannen geen Co2 reduceren en bomen planten wel. 

30. Omdat natuur-inclusieve landbouw een bloeiende sector is voor de toekomst. 

31. Omdat Bergen een voorbeeld kan zijn voor moderne natuur-inclusieve landbouw. 

32. Omdat alles klaar staat om nu te beginnen met aanplanten op Domein Bergen. 

33. Omdat het dan nog zo’n vijf jaar duurt voordat het voedselbos enige vorm krijgt. 

34. Omdat het na die vijf jaar elk jaar mooier, lekkerder en beter wordt. 

35. Omdat Bergen wil bijdragen aan een beter klimaat voor onze kinderen. 

36. Omdat er soms teveel wordt vergaderd en te weinig bomen worden geplant. 

37. Omdat Domein Bergen een enorme positieve bijdrage levert aan de gemeente Bergen. 
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