
Geachte Provinciale Staten van Flevoland 
  
IK ben achterbuurman van familie Barkema en ik heb geen bezwaar tegen het natuurproject 
G 38. 
Als uienboer kom ik bij meerdere buren en volgens mij denken vele mensen er zo over. 
  
met vriendelijke groeten, 
Siebren Siebenga 
 
--------------------------------------------------------------- 
Aan de staten van Flevoland, 
  
Ik ben een buurman van de familie Barkema en ik heb geen bezwaar tegen het project G38. 
  
groet Harry Hogendoorn. 
 
--------------------------------------------------------------- 
Goede middag, 
  
In het afgelopen jaar hebben wij als maatschap de Kuiper onze visie bijgesteld over het 
project van onze buren Fam.Barkema. 
Eerst waren we tegen het plan en zagen het als een bedreiging voor onze bedrijfsvoering. 
Maar na overleg en het aanpassen van het plan, hebben we onze mening bijgesteld. 
Wij vinden dan ook dat jullie als provincie al in een veel eerder stadium duidelijkheid 
hadden kunnen en moeten geven over de plannen die klaar liggen voor realisatie, zelf zijn 
jullie de bedenkers en aanjagers er van. Ik kan mij ergeren aan deze opstelling. 
Wij als maatschap vinden het daarom prima als het plan op G38 door gaat. 
We hopen dat Fam. Barkema nog jaren van koeien en natuur mag genieten in het 
rivierduingebied. 
Wel vinden we het belangrijk dat de provincie zelf maar eens aan de gang gaat om de 
omwonende te ontzorgen.  
  
namens Maatschap A. F. M. de Kuiper  
              visvijverweg 41/39 
              8219 PB Lelystad  
 
--------------------------------------------------------------- 
Geachte leden van P.S., 
  
Ik heb vernomen dat Lingeman&Ritsema Rentmeesters en Makelaars een brief hebben 
geschreven naar u 
over `Natuur op G38``. De heer Lingeman geeft aan dat hij dit namens mij doet. 
Bij deze wil ik bij u bekend maken dat ik van de bewuste brief geen weet heb en daar ook 
geen  
opdracht voor heb gegeven. 
Ik heb geen bezwaar tegen Natuur op G38.De heer Lingeman handelt niet uit mijn naam en 
daarom kan deze brief  



als niet verzonden worden beschouwd. 
Graag een kopie van de brief versturen naar bosm2529@planet .nl. 
  
D.Bosma 
Klokbekerweg 4 Lelystad. 
tel: 0321322612. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Geachte Provinciale Staten van Flevoland, 
  
naar aanleiding van berichten dat de buren van familie Barkema overlast zouden 
ondervinden van zijn plannen voor de Natuurhoeve G38 wil ik hierbij mijn mening ook graag 
geven. Hopelijk kan dit bericht nog in de vergadering van vanavond meegenomen worden, 
dat is de bedoeling. 
  
Ik verwacht geen overlast bij uitvoering van de plannen van Natuurhoeve G 38 in het kader 
van Nieuwe Natuur. Wij doen zelf juist aan weidevogelbeheer en ik verwacht positieve 
ontwikkelingen voor de akker- en weidevogelstand in ons gebied. Het uitvoeren van de 
motie Weidevogelbeheer in het Rivierduingebied haakt ook in op het toekomstig beheer 
van de Natuurhoeve G38. 
  
Ons melkveebedrijf ligt ook vlakbij de familie Barkema, er zit nog 1 buurman tussen. 
  
Veel wijsheid gewenst bij de toekomstige beslissingen over dit project Natuurhoeve G 38, 
  
met vriendelijke groeten, 
  
Arend Heida 
Visvijverweg 49 
8219 PB  Lelystad 
 
--------------------------------------------------------------- 
geachte provinciale staten van Flevoland, 
 
Ze zijn heel erg blij dat het project is aangenomen!   
Dit mailtje stuur ik om de betreffende reden; waarom zou  het zo lang moeten duren voor de 
familie Barkema? alles is  besloten en afgerond maar verdere stappen volgen niet, terwijl de 
Familie Barkema zo graag aan de slag willen gaan met G38 
 
Ik ben een 14 jarig meisje die erg van de natuur houdt. Helaas zie ik om mij heen dat er heel 
veel veranderd. Dit vind ik erg jammer, want de natuur mag niet verloren gaan! het kan alle 
toekomstboeren ook helpen hoe om te gaan met de prachtige natuur. 
 
Het project van de familie Barkema kan een  steentje  bijdragen aan het proces om de natuur 
te kunnen behouden. 
Ik kom al sinds mijn geboorte  op de boerderij en  ik weet daarom hoe zij te werk gaan , als 
ze iets doen dan doen ze het goed, heel goed!  Het hart van de familie Barkema ligt puur bij 



de natuur en zullen er daarom alles aan doen om de natuur te beschermen. Daarom sta ik 
100% achter het project, omdat ik weet wat de familie Barkema  wilt bereiken. 
Ik snap dus niet waarom het zo lang moet duren?!! 
ik hoop dat u mijn mailtje serieus neemt!  en de familie Barkema zo snel mogelijk kan 
helpen , want dat zou echt een zorg minder zijn.  
 
 
met vriendelijke groet Yentl 
  
--------------------------------------------------------------- 
 
Geachte, aan alle leden van alle Politieke Partijen van de Provincie Flevoland. 
  
  
  
betreft:   reactie op omzetting bestemming veehouderijbedrijf in Natuurbedrijf van de fam. 
Barkema 
               mocht dit doorgaan kan dit veel schade veroorzaken bij de omliggende bedrijven. 
  
Mijn argumenten zijn: 
  
1.   40 ha. is te klein voor een succesvol natuurbedrijf. De omgeving zal zich aan moeten 
passen om 
      effect te krijgen (zie reactie vogelbescherming). Dit is zeer gevaarlijk voor het draagvlak 
in ons gebied. 
2.  In het projectplan wordt de naam Rivierduingebied en Natuur en Millieucooperatie 
ernstig misbruikt. 
3  Een dergelijk klein Natuurgebied zal voor de directe omgeving een forse extra  
    millieubelasting tot gevolg hebben. 
 4.  In het Rivierduingebied zijn veel bedrijfsopvolgers op kleinere bedrijven. Deze gronden 
veilig 
    stellen voor reguliere landbouw voor bovengenoemde groep is erg belangrijk voor de 
toekomst van ons mooie gebied. 
 5.  In een periode dat er te weinig geld is voor zieken en zwakken in onze samenleving is het 
onzinnig zulke zeer hoge 
     bedragen beschikbaar te stellen aan dit volstrekt overbodige project. 
5.   Oplossing: Het vertrek van de fam. Barkema naar percelen in Zuidelijk-Flevoland welke in 
de voorbereiding 
     van OostvaardersWold al een natuurbestemming hebben gekregen. 
6.  Ik wens U veel wijsheid, bij een verkeerde keus kan de schade voor het Rivierduingebied 
erg groot zijn. 
  
  
  
                      met vr. gr. Hendrik Bosma 
  
                                     oprichter en oud-voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging 
Rivierduingebied 


