
Uitspraak: Toekomst  
van Landbouw en Boeren



Uitspraak in de Kwestie: 

Duurzame Toekomst-
perspectieven voor de Landbouw 

en Landbouwberoepen in 
Nederland



‘Luister naar de natuur 
en naar degenen  

die het land bewerken 
voor de generaties  

die nog gaan komen.’



(Vraag)stelling:

Kringlooplandbouw kan 
bijdragen aan het behouden van 

landbouw en landbouwberoepen 
in Nederland voor 

toekomstige generaties. Welke 
randvoorwaarden gelden 

hiervoor en hoe kunnen deze 
bijdragen aan een duurzaam 
toekomstperspectief voor de 
boer en het boerenberoep?  



Executive Summary
Vooraf
De ‘Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties’ (Ombudspersoon) van het Lab 
Toekomstige Generaties (Lab) spreekt zich uit over kwesties die het welzijn van toekomstige 
generaties raken. Om tot een uitspraak te komen volgt de Ombudspersoon de door het 
Lab ontwikkelde ‘Weg van de Kwestie’. Voor deze kwestie werd door het Lab een Quickscan 
geschreven, inclusief stakeholderanalyse, deskresearch verricht, en werd een ToekomstRaad 
georganiseerd waarbij deelnemers, primair boeren op Texel, met elkaar in gesprek gingen  
over de mooist mogelijke toekomst voor de landbouw en het boerenberoep op Texel.

Waarom Texel?
De keuze van het Lab om met Texelse boeren in gesprek te gaan is bewust gemaakt. 

Texel is Nederland in het klein, zowel wat betreft gebiedstype met duinen, polders en dijken, 
als ook qua de diverse vormen van landbouw die er bedreven worden. Het is op natuurlijke 
wijze begrensd, wat de effecten en resultaten van landbouwinnovaties beter meetbaar maakt. 
Bijvoorbeeld hoe kringlooplandbouw en zelfvoorziening op eilandniveau kunnen werken. Van 
oudsher heeft Texel een sterke cultuur opgebouwd van zelfredzaamheid en zelfstandigheid 
ten opzichte van het vasteland. Daar hoort een sterk gevoel van community bij, dat zich in 
saamhorigheid en het verlenen van onderlinge steun vertaalt. Dat zijn wezenlijke waarden bij  
de overgang naar circulaire ondernemingsvormen.

Op Texel zien we nu al een aantal voorbeelden waarbij boeren verder gaan dan hun zorgen van 
vandaag. Op het eiland zetten bewuste en betrokken boeren, burgers en bedrijven zich gericht 
in voor een toekomstbestendig duurzaam landbouwsysteem. Texelse boeren proberen waar het 
kan kringlopen op het eiland te sluiten en merken dat dit vruchten afwerpt. Verbinding met de 
grond en met elkaar staan hierbij centraal. Om te anticiperen op een extremer klimaat worden 
op Texel waterbassins gebouwd, die in regenachtige tijden water kunnen opvangen voor drogere 
tijden. Zulke initiatieven vormen waardevolle praktijkvoorbeelden die inspireren en navolging 
verdienen. 
    
Belang van deze uitspraak en wens Lab
Het Lab Toekomstige Generaties stelt zichzelf als doel een duurzame samenleving voor 
toekomstige generaties te waarborgen; ecologisch, economisch en sociaal. Het Lab is van 
mening dat de toekomst van de landbouw én van de boeren in het huidige Nederlandse debat 
onvoldoende in het licht van toekomstige generaties wordt geplaatst. Daarin kan deze uitspraak 
meerwaarde creëren.   

Met de uitspraak wil het Lab hoop bieden aan de huidige generatie Nederlandse boeren dat 
er ook toekomstige generaties boeren zullen zijn die ‘hun’ bodem zullen bewerken. En dat die 
toekomstige boeren dat zullen doen op zodanige wijze dat de grond gezond blijft en verrijkt wordt, 
zij zelf gelukkig zijn en oog hebben voor de rol van de bodem voor hun toekomstige generaties. 
De uitspraak dient ook ter inspiratie en als houvast voor beleidsmakers die in samenwerking 
met boeren en andere maatschappelijk betrokkenen de transitie naar een toekomstbestendige 
– want duurzame – landbouw moeten begeleiden. De uitspraak biedt een nieuw toekomst-
perspectief gebaseerd op wederzijdse vertrouwen en geeft praktische aanbevelingen hoe dat  
te faciliteren en zo spoedig mogelijk te realiseren. 

https://labtoekomstigegeneraties.nl/inclusief-leiderschap/
https://drive.google.com/file/d/1QsD6ZSGWcmbrRFZCSTAjMPmLRvpYIoe0/view
https://labtoekomstigegeneraties.nl/2021/06/03/toekomstraad-inclusief-leiderschap/


Huidige situatie
De Nederlandse landbouw loopt tegen de fysieke en ethische grenzen van het huidige 
productiesysteem aan en boeren bevinden zich, ongewild en ongevraagd, in het middelpunt  
van een grote maatschappelijke discussie die een bron van politieke en sociale onrust vormt. 

Het is volstrekt helder dat verandering nodig is. Het roer moet in een meer duurzame richting 
worden omgegooid wil onze Aarde voor toekomstige generaties worden behouden. De boeren 
weten dit, de markt begint te voelen dat het tij gaat kenteren, de EU eist het (‘Green Deal’), en 
de Nederlandse overheid heeft zich in duidelijke termen over de noodzaak tot verandering in de 
agrarische sector uitgesproken en zet hierbij gericht in op de omslag naar kringlooplandbouw  
als een vorm van duurzaam agrarisch ondernemen. 

Boeren zien als geen ander het belang hiervan in. Zij leiden immers een bestaan dat totaal 
verknoopt is met de natuur en willen een goede voorouder zijn voor toekomstige generaties. Maar 
velen van hen zitten klem tussen hoge lasten en lage prijzen. Hun vooruitzicht is dat zij niet in hun 
bedrijfsopvolging kunnen voorzien. Huidige boeren worden gehinderd door een complex netwerk 
van belemmerende, al te vaak niet op de praktijk aangesloten, generieke wet- en regelgeving, 
en een gebrek aan relevante kennis bij beleidsmakers. Verder ontvangen zij onvoldoende 
medewerking in de omslag naar een duurzame bedrijfsvoering van banken, grote coöperaties  
en supermarkten. Een eerlijke prijs voor boerenproducten kan alleen tot stand komen wanneer 
alle stakeholders dat ondersteunen en de consument dat uiteindelijk betaalt. 

Veel boeren vragen zich dan ook terecht af wat de samenleving van hen wil en verwacht. Zij 
kunnen de transitie naar een toekomstbestendige duurzame landbouw niet alleen verzorgen. 
Deze moet nadrukkelijk in samenwerking met álle stakeholders tot stand worden gebracht. 
Maar die samenwerking komt moeizaam van de grond en de boeren voelen zich in dit proces 
onvoldoende gehoord, vaak niet goed begrepen en hebben het gevoel dat wat zij ook doen het 
nooit genoeg is.
 
Boeren zijn hardwerkende ondernemers. Zij staan aan de wieg van ons voedselsysteem, zijn nauw 
verbonden met het landschap en staan aan de basis van natuurbehoud. Zij verdienen een solide 
positie in de keten. Er moet een goed inkomen voor hen zijn en het vooruitzicht dat zij hun bedrijf 
aan een volgende generatie kunnen overdragen. Wat is ervoor nodig om dit te realiseren?  



De zes elementen in deze figuur zijn Boer, Boerenproduct en Bodem (3xB) en Gezondheid, 
Geluk en Generaties van de toekomst (3xG). In het vormgeven van de landbouwberoepen 
en landbouwsector van de toekomst moeten alle zes elementen in balans zijn en met elkaar 
verbonden worden in de besluiten die alle partijen in de keten, van boer tot bord, nemen. De 3 
B’s vormen de basis van de 3 G’s die samen een groter bereik hebben dan de boeren alleen, 
namelijk van ons allemaal én onze toekomstige generaties. Alle zes elementen zijn voorwaarden 
voor (gezonde) voedselvoorziening, nu en later, en voor het welzijn van toekomstige generaties. 
Om dit te bewerkstelligen, om de zes elementen met elkaar in verbinding en balans te brengen, 
is een enabling environment voor de landbouw en de boeren vereist, die aan de volgende 
randvoorwaarden voldoet.

Randvoorwaarden
Vertrouwen
Het vertrouwen van boeren in de overheid is uitermate broos en de verhoudingen tussen 
stakeholders raken steeds meer gepolariseerd. Herstel van vertrouwen is hard nodig eer men in 
termen van concrete en systemische oplossingen kan gaan denken en vervolgens handelen. 
Vertrouwen ziet op de relatie tussen boer en overheid, boer en financier, tussenhandel en 
afnemers, boer en natuurorganisaties en boer en consument.

Boeren van de toekomst



Waardering voor het boerenberoep
Mensen moeten de boeren weer zien staan, begrijpen wat het betekent om voedsel te 
produceren en bereid zijn daarvoor een eerlijke prijs te betalen. De boer van de toekomst 
mag nadrukkelijk geen sluitstuk meer zijn in het politieke overleg over de landbouw en in de 
onderhandelingen met ketenpartijen, maar juist het beginpunt van de transitie naar een 
toekomstbestendige landbouw. Meedenkende en meewerkende boeren lossen meer  
problemen op. 

Kennis van de boer benutten
Praat niet over maar mét de boer. Veel kennis van de boer blijft vooralsnog onbenut – van lokale 
situaties tot samenwerkingsverbanden die er al zijn en succesvol zijn. Input vanuit de boeren 
ten aanzien van wat wel/niet in de praktijk werkt, is cruciaal voor een geslaagde transitie naar 
toekomstbestendige vormen van landbouw. Op termijn biedt dat een beter perspectief dan top 
down opgelegd generiek beleid.

Ruimte bieden voor vernieuwend ondernemerschap
Het overheidsbeleid en wet- en regelgeving moeten van een langetermijnvisie uitgaan die de 
boeren in de praktijk ondersteunt en moet ruimte bieden voor vernieuwend ondernemerschap. 
Boeren zijn de wegbereiders van de duurzaamheidstransitie naar kringlooplandbouw, dus luister 
naar hen. Geef boeren de ruimte en laat ze experimenteren. 

Bewustwording consument
Veel consumenten zijn op dit moment niet bereid voor duurzame producten meer te betalen 
als er een goedkoper regulier geproduceerd alternatief is. De markt voor biologisch, en andere 
vormen van gezond, vers en duurzaam verbouwd voedsel moet worden gestimuleerd. Een manier 
is om door middel van financiële prikkels het prijsverschil tussen biologisch en regulier voedsel 
kleiner te maken. 

Economisch perspectief
Laat meer geld op het boerenerf landen en geef duurzame producten een daadwerkelijk 
concurrerende positie. Beloon de boer voor wat hij doet en geef de consument inzicht daarin. 
Ondersteun boeren die willen overschakelen naar duurzame productiemethodes. Voldoende 
verdienvermogen staat immers aan de basis van een gezonde onderneming en is onontbeerlijk 
voor de verdere verduurzaming van de sector. 

Integrale aanpak op basis van gemeenschappelijk belang
Om resultaten te boeken moeten alle schakels in de keten actief meedoen en moeten alle 
stemmen worden gehoord. De lokale natuur én de lokale boer hebben in de huidige context geen 
stem, of worden onvoldoende gehoord. Nationale landbouwstrategieën moeten participatieve 
processen zijn, mede vormgegeven door álle relevante belanghebbenden. Zij moeten 
uitgaan van het gemeenschappelijk belang en niet van kortetermijnbelangen van individuele 
stakeholders.

Maatwerk
De diversiteit in de Nederlandse bodem en de onderlinge verschillen tussen boerenbedrijven 
en de sectoren waarin ze opereren zijn aanzienlijk. Het formuleren van zinvolle en 
werkbare oplossingen zal daarom een regionale en landschapsgerichte aanpak en 
samenwerkingsverbanden vergen. Kortom, maatwerk is vereist; het inzetten op een landbouw die, 
net als de natuur, draait om diversiteit en kringlopen.  



Conclusie
We geven een Nederland aan toekomstige generaties door dat qua natuur, bodemleven, 
biodiversiteit en waterkwaliteit op alle punten minder is dan toen wij het kregen van onze 
voorouders. Doorgaan op dezelfde weg is niet langer houdbaar.

Texel laat de kracht van samenwerkende boeren (en andere betrokkenen) en van een 
landschapsgerichte aanpak zien. Er worden al veel toekomstbestendige initiatieven met succes 
ontplooid. Texel is Nederland in het klein en ideaal als voorbeeld van hoe een samenleving de 
kringloop zoveel mogelijk kan proberen te sluiten. Daarmee kan de landbouw, het boerenberoep 
en de natuur voor toekomstige generaties worden behouden. 

Aanbevelingen
3xB en 3XG 
Creëer een enabling environment voor boerenbedrijven die aan de verduurzaming van de 
landbouwsector willen bijdragen. Daarin moeten de zes elementen Boer, Boerenproduct en 
Boerenbodem (3xB) en Gezondheid, Geluk en Generaties van de toekomst (3xG) met elkaar in 
verbinding en balans zijn. Toets deze zes elementen daarom in alle besluiten die, nu en in de 
toekomst, ten aanzien van de sector worden genomen. Alleen dan kunnen we het boerenberoep 
in de toekomst te behouden. Dit is een voorwaarde voor (gezonde) voedselvoorziening, nu en 
later, en voor het welzijn van toekomstige generaties.

Texel proefomgeving voor de toekomst
Doe dit (om te beginnen) in een afgebakende, praktijkgerichte omgeving: het eiland Texel. 
Experimenteer en probeer het 3xB-3xG beslismodel uit op Texel. Met als doel om straks op 
landelijk niveau tot de beste afspraken met elkaar en voor toekomstige generaties te kunnen 
komen. De lessons learned op Texel kunnen worden ingezet bij de verdere opschaling naar 
kringlooplandbouw op landelijk niveau. 

Maak een kringlooplandbouw proeftuin van Texel voor een periode van vijf jaar. Evalueer en stel 
tussentijds bij. Richt de Texelse toekomstomgeving in met inachtneming van de (geest van de) 
bovenvermelde randvoorwaarden, met in het bijzonder aandacht voor de voorwaarden ‘ruimte 
bieden voor vernieuwend ondernemerschap’ en ‘economisch perspectief’. 

Ruimte bieden voor vernieuwend ondernemerschap
Inventariseer voorafgaand aan het starten van het Texelse project welke specifieke wet- en 
regelgeving boeren in een overgang naar meer duurzame landbouwvormen hinderen en 
waarom; laat zulke regelgeving vervolgens los of stel deze bij ten faveure van het Texelse 
toekomstexperiment. 

Economisch perspectief
Stel subsidies en fondsen ter beschikking aan Texelse boeren om hen in het kader van 
het toekomstproject bij de omschakeling naar kringlooplandbouw te faciliteren. Richt een 
transitiefonds op voor de Texelse kringlooplandbouw (en aanverwante Texelse initiatieven). Betrek 
daarbij ook financiers, verzekeraars, verpachters, coöperaties, supermarktketens, tussenhandel 
en andere relevante (regionale) stakeholders. Al deze partijen vormen cruciale schakels in het 
welslagen van de transitie naar toekomstbestendige vormen van duurzame landbouw. Boeren 
kunnen deze transitie niet alleen verzorgen en dit kan ook niet van hen worden verlangd.



Het Lab Toekomstige Generaties  
wordt ondersteund door: 


