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Klik op de onderstreepte

woorden in de quickscan

voor bronnen en interessante

artikelen om verder te lezen!



Introductie
De landbouw is een belangrijke sector voor Nederland. Met relatief minimale landbouwgrond creëren boeren en hun toeleveranciers, afnemers,

verwerkers en cooperaties nationaal een grote productie, waarvan verreweg het grootste deel wordt geëxporteerd. De Nederlandse landbouw

heeft internationaal ook veel impact, omdat veel van het veevoedsel en andere producten uit andere delen van de wereld worden geïmporteerd.

Echter staan de boeren en de toekomst van landbouw in Nederland onder druk. 

In de samenleving is de landbouw een bron van politieke en sociale onrust. Niet alleen staan boeren in het middelpunt van een grote

maatschappelijke discussie, ook hun persoonlijke toekomst is onzeker, terwijl ze financieel 'locked-in' zijn door grote investeringen: ingrediënten

voor een aangrijpende en emotionele situatie. De druk op het land is intussen enorm en het huidige landbouwsysteem blijkt onhoudbaar: de

grenzen aan de groei en intensivering van landbouw zijn overschreden en de bodem raakt uitgeput.  De negatieve impact van deze groei en

intensivering op de natuur- en milieukwaliteit dwingt de landbouwsector tot een koersverandering. Een gezonde bodem en een goede kwaliteit

van de leefomgeving is immers cruciaal voor het voortbestaan van de landbouwsector (Holster et al. 2014). 

Kringlooplandbouw (ook vaak aangeduid als circulaire landbouw), andere eigendomsverhoudingen en nieuwe vormen van agrarisch

ondernemerschap zijn in opkomst. Bij deze kwestie speelt de vraag op welke wijze boeren met hun arbeid het voedsel kunnen produceren op een

wijze die henzelf tevreden maakt en die bijdraagt aan gezondheid en welzijn van huidige en Toekomstige Generaties én de Aarde (Holster et al.

2014). Want ook voor toekomstige generaties moet er voldoende gezond eten zijn. En dat voedsel willen we produceren zonder de natuur uit te

putten. En dat kan, als we inzetten op een landbouw die, net als de natuur, draait om diversiteit en kringlopen (Smits en Linderhof 2015). Meer

lezen over de huidige inzichten rondom circulaire landbouw? Bekijk de linkjes op pagina 14. 

In deze Quickscan verdiepen we ons in de volgende vraag: Hoe kunnen de landbouwberoepen van de toekomst zorgen voor een circulaire en

regeneratieve landbouw?

Daarnaast bespreken we de stakeholders rondom het thema en duiken we in de toekomst van hoe deze circulaire en regeneratieve landbouw er

uit kan zien. We kiezen Texel als 'case study' omdat het eiland een interessant systeem is om deze concepten op toe te passen. Alle soorten

landbouw zijn op Texel terug te vinden, van bollenboeren tot melkboeren, van akkerbouw tot veeteelt,  van bosbouw tot recreatiediensten, van

biologisch tot traditioneel, en van kleinschalig tot grootschalig. In de vervolgstappen van de kwestie zal de Ombudspersoon voor Toekomstige

Generaties zich in zijn uitspraak nog meer toespitsen op Texel.

Definities van de gebruikte
begrippen zijn te vinden op
pagina 15.
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https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-343438393633
https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-343438393633
https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-343836373834


Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) pleit voor een nieuwe

aanpak van de stikstofcrisis en het klimaatvraagstuk. Het rapport

'Naar een uitweg uit de stikstofcrisis' laat vele redenen zien waarom

de status quo niet houdbaar is. Tegelijkertijd stelt het PBL dat de

nieuwe strikte maatregelen rondom stikstofreductie en

natuurbescherming nadelig zullen zijn voor duizenden Nederlandse

boeren. Het PBL pleit voor maatregelen die specifiek gericht zijn op

gebieden waar de natuur het meest verslechterd is. Een gerichtere

aanpak zou op de lange termijn effectiever zijn in het beschermen

van de natuur in kwetsbare gebieden. Deze gerichte aanpak wordt

ook beaamd door hoogleraar Jan-Willem Erisman en

landschapsarchitect Berno Strootman in het rapport “Naar een

ontspannen Nederland”.

Het recente rapport van de SER getiteld 'Naar duurzame

toekomstperspectieven voor de landbouw' is een verkenning voor

een nieuw landbouwakkoord. Lange termijn, economische,

ecologische en sociale duurzaamheid en een integrale aanpak zijn

kernwoorden in het schetsen van verschillende transitiepaden.

Meer lezen? Op pagina 14 zijn links naar interessante rapporten

opgenomen.
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https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-naar-een-uitweg-uit-de-stikstofcrisis-4520.pdf
https://ontspannennederland.nl/static/naar-een-ontspannen-nederland.pdf
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/duurzame-toekomstperspectieven-landbouw.pdf


Wie zijn de stakeholders in de
transformatie naar circulaire en
regeneratieve landbouw? 
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Stakeholders

Boeren
organisaties

Landbouw
opleidingen

N a t u u r
b e s c h e r m i n g s -

o r g a n i s a t i e s
 

Natuur
rechten

Europese
Unie

Regering

Gemeenten

Recreant

Consument

Burger
initiativen

Boeren &
boeren-

bedrijven
(economie)

Huidige/
toekomstige

generaties

Natuur

Overheid

Dit figuur is een eerste

inventarisatie van de inzichten uit

expertinterviews en desk research.

Het is een vereenvoudigde versie

van de werkelijkheid. 

De genoemde  stakeholders hebben

invloed op de landbouwberoepen

en hoe deze in de toekomst gaan

bijdragen aan circulaire en

regeneratieve landbouw.  

Op basis van onze expertinterviews

en desk research lijken de

belangrijkste stakeholders die de

ontwikkeling naar een circulaire en

regeneratieve landbouw kunnen

bewerkstelligen de overheid, boeren

en de boerenbedrijven te zijn, in

samenwerking met burgers en

agrarische ondernemers die nieuwe

vormen van landbouwinclusieve

natuur bij elkaar kunnen brengen. 

Stakeholder-
analyse

Ondernemers
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Water-
schappen

Provincies

Financiers

Afnemers,
cooperaties,

toe-
leveranciers

I n t e r n a t i o n a l e
v e r d r a g e n

https://www.researchgate.net/publication/343559008_Analyzing_Barriers_for_Developing_a_Sustainable_Circular_Economy_in_Agriculture_in_China_Using_Grey-DEMATEL_Approach
https://www.researchgate.net/publication/343559008_Analyzing_Barriers_for_Developing_a_Sustainable_Circular_Economy_in_Agriculture_in_China_Using_Grey-DEMATEL_Approach
https://www.researchgate.net/publication/343559008_Analyzing_Barriers_for_Developing_a_Sustainable_Circular_Economy_in_Agriculture_in_China_Using_Grey-DEMATEL_Approach
https://www.researchgate.net/publication/343559008_Analyzing_Barriers_for_Developing_a_Sustainable_Circular_Economy_in_Agriculture_in_China_Using_Grey-DEMATEL_Approach


3 x G

G E Z O N D -
H E I D

G E N E R A T I E S
V A N  D E  

T O E K O M S T

B O E R

B O E R E N -
P R O D U C TB O D E M

De zes elementen in dit figuur

zijn Boer, Boerenproduct en

Bodem (3xB) en Gezondheid,

Geluk en Generaties van de

toekomst (3xG).

In het vormgeven van de

landbouwberoepen van de

toekomst moeten alle zes

elementen in balans zijn

en met elkaar verbonden

worden in de besluiten die we

nemen.

Hoe kunnen de 3xB bijdragen

aan de 3xG en vice versa? Dat

verkennen we in de volgende

toekomstrichtingen.

3 x B
3 x G

3 x B

G E L U K
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T O E K O M S T I G E  L A N D B O U W B E R O E P E N



Hoe verbinden we de 3B's en 3G's
van de vorige pagina aan elkaar?
De toekomstrichtingen die nu
volgen lichten een tipje van de
sluier op.
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Regeneratieve landbouw gaat

over diversificatie, systeem-

denken, contextueel te werk

gaan en teruggaan naar de kern. 

toekomstrichting
REGENERATIE

Hoe gaat een ontwerper van regeneratieve boerderijen te werk? Chris Kaput
van Re:GENERATES Design Group geeft ons een kijkje in de keuken. Dit zijn
de stappen die hij zet om tot circulaire en regeneratieve landbouw te
komen: 

1 Doel. Waarom wil de boer eigenlijk doen wat hij of zij wil doen? Een goede
vraag om hier te stellen is: wat is je meer waard dan al het andere? 

2 Boerderijanalyse. Je maakt een scan om de kaders van jouw lokale
context te begrijpen. Chris gebruikt daarbij de zogenoemde 'scale of
permanence'. Bovenaan die schaal staat wat je het minst makkelijk kunt
beïnvloeden, zoals het lokale klimaat. Daarna de vorm en kenmerken van
het land: waar ligt bijvoorbeeld het water? "De toekomst van landbouw is
water", aldus Chris: we moeten manieren vinden om water vast te houden in
het landbouwsysteem.

3 Ontwerp. Op basis van doel en analyse maak je een ontwerp. Als je doel
winstmaximalisatie is, zal je ontwerp anders zijn dan als je de komende 100
jaar het hele jaar door voedselzekerheid wil creëren. 

4 Financiële planning en transitieplan. Je bekijkt goed de lokale behoefte.
Je denkt na over hoe je evt. extra waarde kan toevoegen (van fruit, naar jam).
En je kijkt naar welke investeringen je eerst gaat doen, zoals een werkschuur
bouwen om vervolgens alle andere dingen die je op je boerderij nodig hebt
te kunnen bouwen. Er zijn verschillende 'farm planning tools'. Daarbij komt
ook een andere financiële balans in beeld: je hebt misschien minder
inkomsten van een bepaalde monocrop zoals graan, maar je hebt ook
minder kosten omdat je ecosysteem gezonder blijft. 

5 Structurele aanpassingen. Je wil idealiter een systeem creëren dat
zichzelf kan voorzien van alles dat het nodig heeft, met als enige externe
bron: de zon. Door eerst structurele aanpassingen aan je land te doen, ga je
bijvoorbeeld zorgen voor irrigatie en waterretentie. 

6 Planten. In een regeneratief systeem heb je veel meer dan een, twee of
drie gewassen. Ook heb je zoveel mogelijk permanente of langjarige planten
en bomen. Deze houden namelijk de myceliumnetwerken en andere
verbindingen in je lokale ecosysteem in stand. Door alles elk jaar te oogsten,
gaan deze stuk. Een boer moet dus begrijpen hoe alle elementen in het
ecosysteem werken. 

I N S P I R A T I E

Holistic Management

van Allan Savory, hier

is zijn TED Talk

I N S P I R A T I E

Vandana Shiva laat ons zien

welke denkfouten we moeten

rechtzetten om tot een meer

future-proof landbouw te

komen.

I N S P I R A T I E

Richard Perkins runt

een innovatieve en

gezonde boerderij in

Zweden.
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Box: Acht vormen van kapitaal:

In hun boek Regenerative Enterprise: Optimizing for Multi-capital Abundance (2015) leggen

Gregory Landua en Ethan Roland uit dat je bij de landbouw van de toekomst verschillende

vormen van kapitaal in ogenschouw neemt:

- Sociaal kapitaal: Invloed en connecties.

- Materieel kapitaal: Niet levende fysieke objecten.

- Financieel kapitaal: Geld en andere instrumenten onderdeel van het wereldwijde financiële

systeem.

- Levend kapitaal: De basis voor leven op de planeet; dieren, planten, water en aarde.

- Intellectueel kapitaal: Kennis, wordt vaak ingezet om bijvoorbeeld financieel kapitaal te

verkrijgen.

- Ervaringskapitaal (menselijk kapitaal): Skills als gevolg van ervaringen, het werkelijke ‘doen’.

- Spiritueel kapitaal: Een diepe en persoonlijke connectie die bewustzijn rondom het mens-

zijn vormt.

- Cultureel kapitaal: Vorm van kapitaal die binnen een gemeenschap wordt gedeeld.

Meer lezen? Vind het boek hier.
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http://www.appleseedpermaculture.com/8-forms-of-capital/
https://www.goodreads.com/book/show/56513096-regenerative-enterprise


I N S P I R A T I E

I N S P I R A T I E

De documentaire INHABIT

laat veel voorbeelden zien

van regeneratieve en

circulaire landbouw op

verschillende plekken, van

stad tot platteland. 

I N S P I R A T I E

Vruchtbare Kringloop wil agrarische

ondernemers inspireren en faciliteren in

het creëren en benutten van kansen om

hun bedrijven verder te verduurzamen

en zich klaar te maken voor de toekomst

wat betreft bedrijfsresultaten,

milieukwaliteit, waterbeheer en

bodemvruchtbaarheid.

In gesprek met Ted van den Bergh (RvT Transitiecoalitie Voedsel, bestuur Landgoed
Roggebotstaete, brongroep Lab Toekomstige Generaties) worden drie grote bedreigingen
voor de toekomst van landbouw duidelijk: bodemkwaliteit, biodiversiteit, en gebruik van de
ruimte. En in hoeverre heeft de lokale gemeenschap nog zeggenschap over deze
elementen?

Om niet in een scenario te vervallen waarin deze bedreigingen de overhand nemen, heeft
Ted een duidelijk perspectief op de toekomst van circulaire landbouw en de
landbouwberoepen daarin. 

We hebben een totaal nieuw soort schaalvergroting nodig. Waar schaal traditioneel gaat
over het leveren van meer en meer productie door het inzetten op een beperkt aantal
gewassen - met alle gevolgen van dien voor bodem en biodiversiteit - gaat het dit keer om
een landschapsaanpak: regionale bedrijven van  2500 hectare of meer, waarop
verschillende partijen samenwerken aan diversificatie en landbouwinclusieve natuur.
Akkerbouw, bosbouw, permacultuur, voedselbossen, maar ook geïntegreerde
natuurgebieden, zorg, educatie, recreatie. Eigenaarschap is gedeeld en ook financiering is
gediversifieerd: een stukje met gemeenschapsgeld, een stukje door banken en
investeerders, een stukje met aandelenkapitaal, een stuk d.m.v. crowdfunding. Er zijn al
voorbeelden van partijen die dit opzetten in de Gelderse Vallei.

Wat is ervoor nodig om deze visie in gang te zetten, bijvoorbeeld op Texel? Een regionale
visie en stip op de horizon. Ondernemende mensen, die bereid zijn een visie te realiseren en
coalities te smeden van boeren, overheid, lokale financiers en andere ondernemers, die
samen gaan ontwerpen hoe zo'n gebied eruit gaat zien. En duidelijke kennis van het
gebied, de waterpartijen, en de regionale afnemers. 

 

De grote puzzel van circulaire,

regeneratieve en

gediversifieerde landbouw is:

hoe doe je dat op schaal?

toekomstrichting
NIEUW 
SOORT
SCHAAL

Terra Genesis International is

een internationaal bureau voor

regeneratieve landbouw, in

samenwerking met boeren,

grote merken,

gemeenschappen,

investeerders en non-

profits.
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In het WUR-rapport 'Inspiratie voor

een biodiverse akkerbouw' worden 15

ecologische bouwstenen

gepresenteerd, die op bedrijfsniveau

zorgen voor een productief

landschap met veel ruimte voor

biodiversiteit en de verspreiding

ervan. 
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toekomstrichting
AKKERBOUW

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/show-wpr/Landbouw-en-biodiversiteit-15-bouwstenen-voor-biodiverse-akkerbouw.htm


Hoe ziet de toekomst van de landbouw op Texel eruit? In gesprek met drie
betrokken Texelaars hebben we een blik in de toekomst geworpen. 

Texel als gesloten kringloop: ‘ Voor Texel is er een prachtig potentieel om
nog meer kringloop te realiseren, maar ook om het voedselsysteem te
verduurzamen. Boerenbedrijven werken onderling al veel samen: een rest-
of bijproduct voor de een is weer grondstof voor de ander. Daarnaast
hebben we ook een goede kans om voor een flink deel zelfvoorzienend te
worden wat betreft voedsel. Juist hier kan dat werken, want het is relatief
kleinschalig en toeristisch. Om dat te laten slagen moeten we wel gaan
differentiëren in wat er wordt geproduceerd, zodat het beter matcht met de
vraag op het eiland. Met een kleinschaligere aanpak en verschillende
gewassen heb je wellicht ook minder bestrijdingsmiddelen nodig. Een soort
moestuinachtige benadering. Ik realiseer me dat dit niet voor iedereen zal
werken, er zijn ook op Texel diverse grootschalige agrariërs. Maar ik hoop
van harte dat meer boeren de kansen van die benadering ontdekken:
volgens mij kunnen ze net zoveel verdienen met een kleinschaligere aanpak
en lokale afzet. Vooral hier op Texel kun je met mooie streekproducten een
goede prijs krijgen, door het toeristisch potentieel, en heb je financieel
minsten zo’n goed model en minder intensieve teelt. Zou leuk zijn om dat
verder te verkennen.' - Paul Rutten, Teamleider bij Staatsbosbeheer Texel

'Je moet een deel van de maatschappij herinrichten, ook onze consumptie.
We importeren en exporteren van alles, van onze landbouw naar het
buitenland. We moeten van schaalvergroting naar schaalverkleining en
lokaal artikelen gaan verkopen.’ - Adriaan Dijksen, bestuur Nationaal Park
Duinen van Texel

Wat is de toekomst van

boeren en landbouw op Texel?

We laten graag lokale

stakeholders aan het woord.

I N S P I R A T I E

Op het eiland Texel is men al

eeuwen gewend om de eigen

resources zo goed mogelijk in

te zetten en zo min mogelijk

aan te kopen. Het sluiten van

bodem-plant-mest-kringlopen

kan nog sterker; het kan een

voorbeeld zijn voor andere

delen van Nederland.

‘Landbouw is natuur en vice versa.

We moeten af van het idee dat die

gescheiden zijn. Er is geen scheiding

tussen cultuur, natuur en de boer.’

(Arnold Langeveld, Voorzitter LTO

Texel/ondernemer/boer)
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I N S P I R A T I E

Voor de oogst van morgen

verbindt personen en organisaties

die leiderschap nemen in de

verduurzaming van het

landbouw- en voedselsysteem en

gezamenlijk de evenwichtige

transitie daarvan versterken en

versnellen. Het is een netwerk

waarin deelnemers samen durven

dromen, denken en doen.

toekomstrichting
TEXEL

https://www.npduinenvantexel.nl/5823/over-het-park/organisatie
https://kringlooplandbouw.nl/home/texel/#1609845736044-389b1405-e020
https://www.oogstvanmorgen.net/
https://www.oogstvanmorgen.net/


https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Kringlooplandbouw.htm

https://www.wur.nl/nl/show-longread/Kringlooplandbouw-een-nieuw-perspectief-voor-de-Nederlandse-

landbouw.htm

https://www.wur.nl/nl/show/Kringlooplandbouw.htm

https://www.platformkringlooplandbouw.nl/

https://www.platformkringlooplandbouw.nl/initiatieven-en-inspiratie

https://www.trouw.nl/nieuws/kringlooplandbouw-wat-is-het-precies-en-wat-zijn-de-gevolgen-ervan-voor-

de-boeren~b4490a99/

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/wat-is-kringlooplandbouw.htm

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-

teelten/Landbouw-van-de-toekomst.htm

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten/show-

openteelten/Webinar-Boerderij-van-de-Toekomst-over-biodiversiteit-in-de-akkerbouw.htm

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/WUR-lanceert-

Wageningen-Biodiversity-Initiative.htm

https://farmofthefuture.nl/

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/duurzame-toekomstperspectieven-landbouw.pdf

Verder lezen
Interessante linkjes voor wie meer wil lezen over circulaire landbouw: 
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Definities
LANDBOUWBEROEPEN:

'De agrarische sector omhelst o.a. veehouderijen, akkerbouw en tuinbouw. De sector wordt ook de agrarische branche, de

landbouwsector, landbouwindustrie of de milieubranche genoemd.´ (Nationale beroepengids, 2021)

CIRCULAIRE LANDBOUW (OFWEL KRINGLOOPLANDBOUW) 

‘Bij circulaire landbouw draait het om grondstoffen en producten zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop te houden, door volledige

benutting van grondstoffen, hoogwaardig gebruik van biomassa en recycling van reststromen.’ (Agrifirm, 2017). 'Dit draagt bij aan een sterkere

positie van de boer, meer waardering voor voedsel, meer samenwerking tussen natuur en landbouw, een meer duurzame veehouderij en nieuwe

afspraken voor een internationale aanpak van kringlooplandbouw'. (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

REGENERATIEVE LANDBOUW

'Regeneratieve landbouw is ‘een vorm van landbouw waarin bodembescherming centraal staat om zo bij te dragen aan verschillende

ecosysteemdiensten’ (Schreefel et al., 2020). Hierbij worden de natuurlijke hulpbronnen versterkt in plaats van uitgeput. Praktijken die onder de

noemer van deze vorm van landbouw worden toegepast, zijn onder andere geen of minimale bodembewerking, gebruik van bodembedekkers,

gewasrotatie en toepassing van compost in plaats van kunstmest. (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

PERMACULTUUR:

Permacultuur is een ontwerpmethode, gebaseerd op ethiek, ecologie en andere wetenschappen, voor het ontwerpen van de menselijke

leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Complexe ecosystemen in de natuur en oude/traditionele

tuinbouw dienen hierbij als voorbeeld. (Wikipedia)

SYSTEEM VAN ZEVEN LAGEN ( IN EEN VOEDSELBOS):

Robert Hart pionierde met een systeem gebaseerd op de waarneming dat een natuurlijk bos in verschillende niveaus kan worden verdeeld:

'Boomlaag' bestaande uit de originele volwassen fruitbomen.

'Lage boomlaag' van kleinere noten- en fruitbomen tot dwergwortelstokken.

'Struiklaag' van fruitstruiken zoals krenten en bessen.

'Kruidlaag' van meerjarige groenten en kruiden.

'Schimmellaag' of 'ondergrondse' dimensie van planten gekweekt voor hun wortels en knollen.

'Bodembedekker' van eetbare planten die zich horizontaal verspreiden.

'Verticale laag' van wijnstokken en klimmers.
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https://www.platformkringlooplandbouw.nl/wat-is-kringlooplandbouw
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/verenigde-staten/achtergrond/bodemverbetering_sp

