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Erzijndit jaarextreemveelber-
kenwantsen.Deoverlast ver-
oorzakendebeestjes zijnook
veel vroegerdanandere jaren.
Berkenwantsenverspreiden
eenvieze luchtenkunnendaar-
dooreenvakantie incaravanof
tentvergallen.Dediertjes zijn
nietgevaarlijkvoordegezond-
heid.DatmeldtdeNatuurka-
lender. Tegendeberkenwant-
sen isniet veel anders tedoen
danstofzuigen. ANP

Kampeerdershebben
lastvanberkenwants

TweeTransaviapilotenenzes
andereNederlandsegetuigen
wordenwoensdagopnieuwge-
hoordoverdevermeendebe-
trokkenheidvanpiloot Julio
Pochbijdedodenvluchten in
Argentinië.Degetuigenverho-
renworden inderechtbank
van DenHaaggehoudenvia
eenvideoverbindingmetBue-
nosAires. Pochzoudepiloten
opBalioverdedodenvluchten
hebbenverteld. ANP

Dodenvluchten

Plaag

Onrust

Dressuur

PilotenTransaviaweer
gehoordoverPoch

HetolympischepaardVingino
isnamaandenstilstandweer
in training.De 12-jarige ruin,
diemetruiterTommieVisser is
opgenomenindevoorlopige
dressuurselectievoordeOlym-
pischeSpelenvanRio (2016), is
inzetvaneentwist. Beginapril
werdhetpaardnaeenruzie
meegenomenuit eenstal in
Vijfhuizen indeHaarlemmer-
meer.Daarbij vielenklappen
enwerdergeschoten. ANP

Toppaardtraintweer
nagewelddadigetwist

Bij eenzeergrotebrand ineen
bedrijfsverzamelgebouwin
Bredazijngeengiftige stoffen
vrijgekomen,aldusde ge-
meente.Diekreegveel tele-
foontjesvanverontruste inwo-
nersover ingeademderooken
roetdeeltjesopkleding.Omwo-
nendenwerdenviaeen lucht-
alarmenNLAlertgewaar-
schuwddatze ramenendeu-
renmoestensluitenenventila-
tiemoestenuitschakelen. ANP

Luchtalarmwegens
grotebrandinBreda

Groningerparelsvantoen
Zewarenhetvisitekaartje vanhetdorpennustaande
ooit zo trotseherenboerderijen teverkrotten.Door
schaalvergroting, familievetesenerfeniskwestiesneemt
de leegstandvanboerderijen inheelNederlandtoe.

Van onze verslaggeefster
Ana van Es

bellingwolde De boerderij die
ooit het pronkstuk vanhet dorpwas,
staat nu te verkrotten. De ramen van
het eens zomarkantegraanpaleis zijn
dichtgespijkerd, het balkon iswegge-
rot.Opderestantenvanvroegerwatde
voordeur is geweest, hangt een bord
‘verboden toegang’. Vitrage spookt
dooreen ingeslagenbovenraam.
‘Het staat al minstens dertig jaar

leeg’, verzucht de overbuurman, Sie-
werhardusArends.
En het was zo’n plaatje, Hoofdweg

303inBellingwolde.Eenherenboerde-
rijuit 1898, indemooisteOost-Gronin-
ger traditie. Het visitekaartje van dit
lintdorp,wantdithuis isheteerstedat
je ziet als je Bellingwoldebinnenrijdt.
Deambtenaardiedezedwarshuisboer-
derijooit totRijksmonumentbestem-
pelde,vondhetnietalleendeparelvan
Bellingwolde,maar in bouwstijl zelfs
eenvoorbeeldvoordeheleprovincie.
Tegenwoordig staat dit agrarische

kasteeltjenietalleenopdeMonumen-
tenlijst,maar ookbovenaanopde ge-
meentelijke lijstmet ‘rotte kiezen’, of-
tewel verpauperdepanden.
Leegstaandeboerderijendreigenin

Nederland uit te groeien tot land-
schappelijk probleem. De leegstand
van boerderijen kan op termijn zelfs
groterwordendandie van kantoren,
blijktuitrecentonderzoekvandeUni-
versiteit Wageningen. Dit voorjaar
luiddeookdeRijksdienstvoorhetCul-
tureelErfgoedaldenoodklok.Nergens
isdeleegstandzozichtbaarals inOost-
Groningen,waardevoormaligegraan-
republiekvol staatmet rottekiezen.
Als je rondrijdt doordeze streek vol

kaarsrechte akkers zie je ze: boerde-
rijendieooitbehoordentotdefraaiste
van Nederland, maar nu bijna niet
meervandezewereldzijn.OpdeHam-
sterdijkevenbuitenBellingwoldestaat
een heel rijtje krotten. Dichtgespij-
kerde vensters, een perceel waarop
slechts een fundering staat, een huis
met dichte bomen rondom, zodat je
evendenkt –hé,dezevaltmee
Tot een blik door het gebladerte

leert: hierresteerteenschrijngestalte.
‘Als je bewust kijkt, zie je de achter-

uitgang’,zegtsociaalgeograafMarkSe-
kuur, die verkrotte graanpaleizen in
Oost-Groningen in kaart brengt. Offi-
ciële cijfers ontbreken,maarhij schat
dat er ‘enige tientallen’ zijn. Ze staan
leegdoor schaalvergroting inde land-
bouw,maarookdoorpersoonlijkedra-
ma’s: familievetes, erfenisruzies. ‘Elke
boerderij heeft zijn eigen verhaal. In
veel vandezeboerderijenzitpijn.’
Neem een boerderij aan de Ver-

lengdeHoofdweginNieuw-Beerta.Het
houtsnijwerk langs het dak iswegge-
betendoordetijd.Dekozijnenhebben
al decennia geen verfkwast meer ge-
zien. De schuur is gevaarlijk gammel.
Deeigenaresse,dienietmethaarnaam
indekrantwil, komt aansloffenopaf-
geknipte kaplaarzen. Ze vertelt over
neonazi’sdiehaarkippenvermoorden
endepsychiater die soms langskomt.
‘Terwijl ikniet eens suïcidaalben.’
‘Iedereen hier in het dorp zegt: wij

hebbendeze boerderij verwaarloosd.
Geloof zeniet,mevrouw.’
Wat is het verhaal achterHoofdweg

Reportage Verpaupering boerderijen

Leegstand van
boerderijen kanop
termijn groter
wordendandie van
kantoren

Wageningen Universiteit in recent
onderzoek

Elke boerderij heeft
een eigen verhaal.
In veel vandeze
boerderijen zit pijn

Mark Sekuur sociaal geograaf

303 in Bellingwolde, die ooit zo fraaie
eersteboerderijvanhetdorp?Opdeei-
genFacebookpaginavanBellingwolde
staan de foto’s van het huis zoals het
vroegerwas–eenpandmetneoclassis-
tische elementen,met een echte slin-
gertun ervoor – rond het fin de siècle
legden herenboeren in Oost-Gronin-
gentuinenaaninEngelse landschaps-
stijl, om te bewijzen dat zemeer heer
waren dan boer. Niets is ervan over.
‘Lijktnergensop’,klageninwonersvan
BellingwoldeopFacebook.

De slager van het dorp, EdwinWie-
brands, staart peinzendnaarhetweg-
kwijnende graanpaleis. Vroeger was
het prachtig, zegt hij, een parel voor
het dorp. Ja, wat daar aan de hand is?
Eenprobleemmetdeerfenis,vreesthij.
Zijn vader, ook slager, deed zakenmet
de oorspronkelijke eigenaar, inmid-
dels overleden. Boven senior was dat
–dezeboerderij iseigendomvandefa-
milie Boven.Hijwas een vandegroot-
ste boeren van het dorp, bezat meer-
dereboerderijenenveel land.,
Opdit pand zit sindshet overlijden

vanBovensenior éénof anderebeper-
king,weetWiebrands:hetkanniet zo-
maarworden verkocht. ‘Zijn drie kin-
deren rakenhetniet kwijt. Belangstel-
ling iser zeker. Er zoueenzorgboerde-
rij in komen, maar dat ging op het
laatstemomentnietdoor.’
‘Het is inbeheerbijmijnbroer’, zegt

een van de dochters Boven. Heel nor-
maal,vindtzij: inOost-Groningenblij-
venerfenissenwelvaker inbeheervan
de oudste zoon, ook nog in de 21ste
eeuw.Haar broer, Hilko Boven,woont
noginBellingwolde.Hij isboer,netals
zijnvader,enwoont ineenherenboer-
derij even verderop. Maar niemand
doetopen.Hetisoogsttijd,verklaartde
buurman,hij isophet land.

Naar de Dollardpolders toe rijden
combines af en aan over de goudgele
akkers.Nogmaarzeldenindegeschie-
denis van de graanrepubliek was de
oogst zo vroeg als in deze zomer van
2014.Bellingwolde,metz’n ingestorte
graanpaleizen, markeert de uiterste
rand van Nederland. Richting de
Duitsegrensresteertalleennogbuurt-
schap De Lethe – naar het oud-Grieks
voor ‘vergetelheid.’

In de graanvelden boven het dorp,
bij gehuchtDenHam, biedt een oude
herenboerderij deaanblikvaneenna-
tuurramp: de ingang wordt volledig
versperddoor eenomgevallenboom.
Dithuis is al jarenonbewoond.Achter
een raam dat nog niet is gesneuveld,
hangt een verweerd SP-affiche. ‘Het is
goeddat dit inde krant komt’, zegt de
eigenaar, JeroenKrabbendam,oud-be-
stuurdervandeplaatselijke SP.

De SP in Bellingwolde wil de ‘rotte
kiezen’ in de gemeente aanpakken.
Maar dat is lastig, weet Krabbendam
uiteigenervaring.Hijkochtdezeboer-
derij tien jaar geleden,met de bedoe-
ling er een woongemeenschap in te
vestigen voor gescheidenmensen zo-
als hijzelf. Hij kwamuit Zeist, wist hij
veeldatdeboerderijplaatselijkbekend
stondals ‘weleenslordige’.Pastoende
verbouwingbegon,bleekheterf volge-
stort te zijnmetvervuildpuin.

Het huis staat nu leeg en is onver-
koopbaar.Al jarenloopteenrechtszaak
tegen de vroegere eigenaar. Van de
woongemeenschapkwamnietsmeer
terecht.

Als jeeroogvoorhebt,zegtKrabben-
damshuidigepartnerElisabethMarce-
lis, zie je datOost-Groningen vol staat
met verlaten panden. ‘Boeren kopen
eenboerderij voor de grond,maar la-
ten het huis verkrotten. Het dak gaat
lekken en dan is het gebeurd.’ Zelfs
Rijksmonumentengaaneraan. ‘Kenje
het eerstehuis vanBellingwolde?’

Ja,waaromstaatdeeersteboerderij
van Bellingwolde te verkrotten? ‘Ze
staatalzekertwintig jaartekoop’,zegt
eigenaar en beheerder Hilko Boven
watlaterviazijnmobiel.Hij isdestam-
houdervandefamilie.Zijnvaderheeft
deboerderijgekochtvoorhet land.Hij
wil ervan af. ‘Ik hebmeer huizen, dit
hebiknietnodig.Maar jeraakthetaan
destraatstenennietkwijt.’

Inderdaad, er zit eenbeperking op:
het mag niet opnieuw een agrarisch
bedrijf worden. ‘Dus je bent afhanke-
lijk vanparticulieren. Nou, die zijn er
niet zoveel. Als ze horen welk prijs-
kaartje er aan een verbouwinghangt,
hakenzeaf.Daaromstaaterzoveel leeg
inOost-Groningen.Het ishiernatuur-
lijkookeenachterstandsgebied.’

Sociaal geograaf Mark Sekuur over-
legtmetplaatselijkewethoudersof de
vervallenboerderijenkunnenworden
omgetoverd tot ‘landschapsruïnes’.
Krottendiedoordegemeenteworden
onderhouden,speciaalvoortoeristen.
‘Kamperenbij de ecoruïne’, geniet Se-
kuur. ‘Daarmee laat je de littekens in
het landschapzien.’

Bij de monumentale boerderij op
nummer 303 is de ruïnevorming in
vollegang.Langsdegevelwappert iets
dat de draagbalk van een schuurtje
moet zijn geweest, op het dak groeit
gras. Slager Wiebrands kijkt nog één
keerom.Hij zegt: ‘Jammerhè.’

nDeAmerikanenbombar-
deerden Nijmegen tijdens
de Tweede Wereldoorlog en
nietdeEngelsenzoalstenon-
rechtewerdvermeldindese-
rie ‘Fotograaf indestad’(VZo-
mer,pag. 50,9augustus).

Aanvullingen &
verbeteringen
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zijnderottekiezenvannu

Grote foto linksboven: Bellingwolde, Hoofdweg 303, linksonder de ach-
terdeur van de schuur op hetzelfde adres. Rechts van boven naar be-
neden: Bellingwolde Hamsterweg 24, Bellingwolde Hoofdweg 301, Bad
Nieuweschans Hamdijk 47.

Foto’s Harry Cock / de Volkskrant

De komende jaren zullen circa
24 duizend boeren stoppen met
hun bedrijf, aldus onderzoekers
van Alterra, een onderzoeksinsti-
tuut van de Wageningen Universi-
teit. Dat leidt ertoe dat 15 miljoen
vierkante meter aan agrarisch on-
roerend goed leeg komt te staan.
Veel van de boerderijen die vrijko-
men, zijn door grote stallen en een
onpraktische indeling ongeschikt
voor de huidige woon- en werkei-
sen in Nederland.Vooral de
schaalvergroting sinds de jaren
’70 (enorme stallen en schuren
zijn sindsdien bijgebouwd) heeft
de hedendaagse boerderij niet po-
pulair gemaakt onder toekomstige
potentiële kopers die geen boer
zijn. De leegstand is nu al zicht-

baar in Oost-Groningen, een land-
bouwregio met al jaren veel bevol-
kingskrimp, maar rond 2030
wordt de leegstand van boerde-
rijen verwacht in Friesland, de
Noordoostpolder, Overijssel en
delen van Gelderland. De Wagen-
ingse onderzoekers tellen de 8
miljoen vierkante meter aan
woonhuizen die vrijkomen overi-
gens niet mee: zij gaan ervan uit
dat die wel bewoond zullen blij-
ven, hetzij door een voormalige
boerenfamilie, hetzij door verhuur.
Sloop is onvermijdelijk, aldus de
onderzoekers. Ook moeten ge-
meenten ruimhartiger vergunnin-
gen afgeven voor een andere be-
stemming van een oude boerderij,
zoals een zorgcentrum.

15 mln. m2 leegstand agrarisch onroerend goed
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