
Uitspraak: Toekomst  
van Landbouw en Boeren



‘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?  



Vooraf 
De ‘Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties, hierna ook ‘de Ombudspersoon’, 
maakt deel uit van het Lab Toekomstige Generaties, hierna ook ‘het Lab’1. Het Lab is in 2018 
opgericht met als doel dat in 2050 iedereen, maatschappij-breed, het welzijn van toekomstige 
generaties in belangrijke beslissingen meeweegt. 

De Ombudspersoon oordeelt ieder jaar over één of meer door het Lab geselecteerde kwesties. 
Hierbij wordt de impact van doen of nalaten in het heden op het welzijn van toekomstige 
generaties onderzocht en beoordeeld. Bij dit oordeel kan de Ombudspersoon aanvullend advies 
geven en concrete aanbevelingen doen gericht op waarborging van het welzijn van toekomstige 
generaties binnen een gekozen thematiek. 

Deze uitspraak gaat over duurzame toekomstperspectieven voor de landbouw en landbouw-
beroepen in Nederland. De Ombudspersoon komt tot de uitspraak door de zogenaamde 
‘Weg van de Kwestie’ van het Lab te volgen. Deze methode behelst eigen onderzoek door 
het Lab over de kwestie, een op deskresearch en interviews gebaseerde Quickscan inclusief 
stakeholderanalyse, alsook een door het Lab georganiseerde ToekomstRaad.2 Deelnemers aan  
de ToekomstRaad waren voor deze uitspraak vooral Texelse boeren. Zij zijn gevraagd zich in te 
leven in de mooist mogelijke toekomst voor de landbouw en voor boeren3 op Texel op lange 
termijn. Zie de website van het Lab voor meer uitgebreide informatie over de ToekomstRaad en 
de volledige teksten van de toekomstbeelden.

Wens Lab Toekomstige  
Generaties en belang  
van deze uitspraak 
Als we nu goed zorgen voor elkaar én voor de Aarde, zorgen we goed voor onszelf én toekomstige 
generaties. Het Lab Toekomstige Generaties stelt zichzelf als doel een duurzame samenleving 
voor toekomstige generaties te waarborgen; ecologisch, economisch en sociaal. 

Het belang van deze uitspraak is mede ingegeven door internationale overeenkomsten 
en akkoorden, waaronder de VN Verklaring voor de Rechten van de Mens, het Earth 
Charter en Agenda 2030 met de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame 
ontwikkelingsdoelen).4 

1  Deze uitspraak wordt gedaan door de waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties als onderdeel van het Lab 
Toekomstige Generaties. Zie de website van het Lab: www.LabToekomstigeGeneraties.nl. 
2 Op 21 juli 2021 heeft het Lab een zogenaamde ‘ToekomstRaad’ georganiseerd in samenwerking met het Agrarisch Jongeren 
Netwerk op Texel. Tijdens deze sessie gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de mooist mogelijke toekomst 
ten aanzien van de landbouw en het boerenberoep op Texel. Er werd begonnen met een inleefoefening. Deze kun je ook 
zelf doen via de podcast op de website van het Lab. De inleefoefening leverde diverse toekomstbeelden op ten aanzien 
van de toekomst van landbouw en boeren op Texel. De toekomstbeelden vormden een van de inspiratiebronnen voor de 
Waarnemend Ombudspersoon bij het doen van deze uitspraak.
3 Met ‘boeren’ doelen we op zowel mannen als vrouwen die landbouwberoepen uitoefenen. 
4 Met name Earth Charter Principe 7 en SDG 2 zijn hierbij van belang. Earth Charter Principe 7: Pas patronen toe van productie, 
consumptie en reproductie, die de regenererende capaciteiten van de Aarde, de mensenrechten en het welzijn van 
gemeenschappen beschermen. SDG 2, Doel 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot 
duurzame landbouw.  

https://labtoekomstigegeneraties.nl/inclusief-leiderschap/
https://drive.google.com/file/d/1QsD6ZSGWcmbrRFZCSTAjMPmLRvpYIoe0/view
https://labtoekomstigegeneraties.nl/2021/06/03/toekomstraad-inclusief-leiderschap/
https://labtoekomstigegeneraties.nl/
https://labtoekomstigegeneraties.nl/podcast/
https://labtoekomstigegeneraties.nl/toekomst-landbouw-en-boeren/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-2-einde-aan-honger/


De toekomst van de landbouw én van de boeren wordt in het huidige Nederlandse debat 
onvoldoende in het licht van toekomstige generaties geplaatst. Daarin kan deze uitspraak 
meerwaarde creëren. De uitspraak gaat niet alleen over het voortbestaan van het boerenberoep 
en hoe boerenproducten worden geproduceerd, maar onderzoekt deze vragen in relatie 
tot verbeterde biodiversiteit en gezonde grond, alsook het geluk van de boeren zelf en hun 
toekomstige generaties. Al deze elementen zijn voorwaarden voor (gezonde) voedselvoorziening, 
nu en later, en voor het welzijn van toekomstige generaties in het algemeen.
Met deze 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 op zodanige 
wijze dat de grond gezond blijft en verrijkt wordt, zij zelf gelukkig zijn en ook zij weer oog zullen 
hebben en houden voor de rol van de bodem voor toekomstige generaties. De uitspraak dient 
ook ter inspiratie voor deze boeren en voor beleidsmakers die, in samenwerking met boeren 
en andere maatschappelijk betrokkenen, de transitie naar een toekomstbestendige – want 
duurzame - landbouw in Nederland zullen moeten begeleiden. Deze uitspraak biedt een nieuw 
toekomstperspectief gebaseerd op vertrouwen en geeft praktische aanbevelingen hoe dat te 
faciliteren en zo spoedig mogelijk te realiseren.  

‘Wij geloven dat een betere wereld voor huidige en 
toekomstige generaties mogelijk wordt wanneer we 

duurzame principes doorvoeren in onze manier van werken. 
Zo zorgen we dat we veerkrachtig kunnen reageren op 

transities die ons werk doen veranderen. Bijvoorbeeld de 
transitie naar een circulaire economie, die alle lagen van onze 

samenleving raakt. Aangezien de transities elkaar sneller 
opvolgen of zich gelijktijdig voordoen, wordt veerkracht en 

ontwikkeling in onze manier van werken steeds belangrijker. 
Er zijn nieuwe vaardigheden, bedrijfsmodellen en 

ondernemerschap nodig.’
Goldschmeding Foundation, 2021
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1. Inleiding 
In 2050 zal de wereldbevolking zijn gegroeid tot zo’n 9,5 miljard mensen. Om de Aarde niet uit te 
putten, moeten we anders gaan consumeren en produceren. Met kringlooplandbouw is het mogelijk 
voldoende voedsel te produceren binnen de grenzen van onze planeet.5

De Nederlandse landbouw loopt tegen de fysieke en ethische grenzen van het huidige 
productiesysteem aan, dat is gebaseerd op lage kostprijs en opbrengstmaximalisatie per hectare. Het 
‘oude normaal’ van intensieve landbouw en monoculturen en zonder aandacht voor duurzaamheid 
past eenvoudigweg niet meer bij de wereld waarin we nu leven. Het roer moet in een meer duurzame 
richting worden omgegooid wil onze Aarde voor toekomstige generaties worden behouden. Stappen 
zijn nú nodig om de transitie naar een economische, ecologische  
en sociaal duurzame landbouw in te zetten. Boeren zien als geen ander het belang hiervan in. Maar 
velen van hen zitten klem tussen hoge lasten en lage prijzen, mede omdat veel consumenten op 
dit moment niet bereid zijn voor duurzame producten te betalen als er een goedkoper regulier 
geproduceerd alternatief is.6 Minder mensen worden boer, boeren stoppen vaker, en burgers staan 
steeds verder van hen af. De bedrijfstak ligt bovendien onder een vergrootglas, door een toegenomen 
zorg om de natuur én druk op de schaarse grond voor woningbouw en de uitbreiding van steden. 
Boeren bevinden zich, ongewild en ongevraagd, in het middelpunt van een grote maatschappelijke 
discussie, die bovendien een bron van politieke en sociale onrust vormt. 

Nederlandse boeren hebben dringend behoefte aan een duurzaam toekomstperspectief voor de 
landbouw en het boerenberoep, inclusief een bijbehorend verdienmodel. Zij hebben behoefte aan 
duidelijkheid en zijn op zoek naar vertrouwen en hernieuwde waardering voor het beroep dat zij met 
zoveel inzet en toewijding beoefenen. Wij allen hebben hier belang bij en bij het behoud van het 
natuurschoon en een veerkrachtige, toekomstbestendige ecologisch leefomgeving in Nederland. Maar 
toch verandert er te weinig, te langzaam en voelen de boeren zich in dit proces onvoldoende gehoord, 
vaak niet goed begrepen en hebben het gevoel dat wat zij ook doen, het nooit goed genoeg is.  

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. Bovendien wordt 
al zoveel van hen gevraagd terwijl de randvoorwaarden ter realisatie daarvan allerminst optimaal 
te noemen zijn. De transitie naar een toekomstbestendige duurzame landbouw moet nadrukkelijk 
in samenwerking met andere partijen tot stand komen en moet erop gericht zijn een enabling 
environment te creëren waarin de boer gefaciliteerd en ontzorgd wordt. Maar die samenwerking 
komt moeizaam van de grond. Het belang van samenwerken wordt inmiddels wel door steeds meer 
beleidsmakers erkend, zoals Nederlandse EU-commissaris Frans Timmermans die stelt: “We hebben 
een collectieve verantwoordelijkheid om boeren een betere toekomst te geven, waarbij ze de balans 
met de natuurlijke omgeving kunnen herstellen en tegelijkertijd voedselzekerheid kunnen garanderen 
voor iedereen”.7

Echter, de tijd dringt en er moet inmiddels voor lege retoriek worden gewaakt. Concrete stappen zijn 
nodig om onze collectieve verantwoordelijkheid te nemen en de belofte van een betere toekomst voor 
de boeren in te lossen. Dat zijn wij aan de boeren van nu, de toekomstige generaties van boeren en 
aan onze planeet verschuldigd.

5  www.wur.nl. Dossier Kringlooplandbouw.
6  Uit een onderzoek dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op verzoek van Minister van Landbouw Carola Schouten in 
samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) onder consumenten heeft gedaan naar de prijsvorming in de 
voedselketen voor reguliere en duurzame producten en obstakels voor verduurzaming blijkt dat de grootste belemmering 
voor verdere verduurzaming van de landbouw de hogere prijs van duurzame producten is, waarvoor veel consumenten 
op dit moment niet bereid zijn te betalen als er een goedkoper regulier geproduceerd alternatief is. De ACM heeft haar 
onderzoeksrapport op 4 oktober 2021 aan de minister aangeboden. De volledige titel van het rapport is: ‘Agro-Nutri monitor 
2021: Monitor prijsvorming voedingsmiddelen en analyse belemmeringen voor verduurzaming’. Het hoofdrapport is te 
raadplegen op https://doi.org/10.18174/549531.     
7 In vergelijkbare bewoordingen Minister Schouten van LNV: ‘De manier waarop wij nu ons voedsel produceren raakt steeds 
meer uit balans. Het gaat verder dan wat de aarde kan geven en is niet houdbaar. Wij kunnen de toekomst van onze 
voedselvoorziening alleen veiligstellen als we overstappen op kringlooplandbouw. […] Hoe we dit gaan doen is van ons 
allemaal’. Uit: Richtlijn | 01-09-2018 Rijksoverheid ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden; Nederland als 
koploper in kringlooplandbouw’, p. 5.
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https://www.wur.nl/
https://research.wur.nl/en/publications/agro-nutri-monitor-2021-hoofdrapport-monitor-prijsvorming-voeding


Dé boer(in) bestaat niet 
Aan beleidstafels, in rapporten, regelgeving en in de media wordt veel over ‘de boer’ gesproken 
en geschreven. Maar wie is deze boer, c.q. boerin, eigenlijk (hierna beiden aan te duiden als 
de boer)? Het is, vindt het Lab, van belang om te beseffen dat dé boer niet bestaat, net zomin 
dat er één vorm van landbouwbeoefening is. ‘Landbouw’ fungeert als koepelterm voor diverse 
agrarische sectoren, zoals veeteelt, akkerbouw, tuinbouw en bloementeelt. In Nederland wordt 
landbouw op uiteenlopende wijzen en door verschillende typen boeren en boerenbedrijven 
beoefend. Kortom, de variatie tussen land- en tuinbouwbedrijven en de daarbij betrokken 
agrarische ondernemers is groot. Er zijn ook grote verschillen in de schaal van de productie, de 
mate waarin men moderne technologische ontwikkelingen in het bedrijf toepast, de biodiversiteit 
beheert, de gebruikte afzetkanalen en de relatie tot consumenten. Dit alles maakt het bouwen 
aan een duurzaam landbouwsysteem zowel ingewikkeld als bewerkelijk.

Boeren, in al hun diversiteit, hebben echter ook belangrijke dingen met elkaar gemeen. Zij 
denken bijvoorbeeld vaak in familieverbanden en willen een goede voorouder zijn voor 
toekomstige generaties. In die zin zijn boeren hoeders van de Aarde, de dieren en het landschap. 
Het boerenbedrijf is geen negen-tot-vijf baan maar een manier van leven. De boer, of hij/
zij nu intensief of extensief landbouw of tussenvormen hiervan bedrijft, leidt een bestaan dat 
totaal verknoopt is met de natuur en tegelijkertijd diezelfde onvoorspelbare natuur probeert te 
exploiteren. Het boerenerf, waar dat zich ook in Nederland bevindt, is een microkosmos van de 
grote maatschappelijke problemen en opgaven waarvoor wij tegenwoordig staan: afnemende 
biodiversiteit en bodem-, water- en luchtkwaliteit, klimaatverandering en land(schap)degradatie. 
Boeren ondervinden dit dagelijks en willen hierin verandering brengen, maar worden daarbij 
gefrustreerd door een complex netwerk van belemmerende, al te vaak niet op de praktijk 
aangesloten, generieke wet- en regelgeving, het schrijnende gebrek aan relevante kennis bij 
betrokken beleidsmakers en politici. Zij ontvangen bovendien onvoldoende ondersteuning 
in de omslag naar een duurzame bedrijfsvoering (onder andere door banken, verpachters, 
tussenhandelaren, coöperaties, supermarkten en consumenten). Een belangrijk element is dat 
men niet bereid is een eerlijke prijs voor hun producten te betalen. Daar komt nog bij dat veel 
boeren het vooruitzicht hebben niet in hun bedrijfsopvolging te kunnen voorzien.8

Echter, zelfs in het licht van deze ontegenzeggelijk grote uitdagingen is het niet ‘des boers’ om 
bij de pakken neer te gaan zitten. Integendeel, de bedrijfstak kenmerkt zich door veerkracht, 
ondernemerschap en innovatievermogen. Doordrongen van de noodzaak om niet alleen aan de 
zorgen van nu maar ook aan de toekomst te denken heeft een groeiend aantal boeren besloten 
niet op de overheid te wachten en, vaak samen met bewuste burgers, het heft in eigen handen 
te nemen. Het gevolg: een groeiend aantal grass roots initiatieven die in het teken staan van 
experimenteren met innovatieve vormen van duurzame landbouw en manieren om de transitie 
naar kringlooplandbouw te bespoedigen, het ontwikkelen van nieuwe eigendomsconcepten 
voor landbouwarealen, onderzoek naar de mogelijkheden van gebiedsgebonden ondernemen, 
het verkennen van alternatieven voor het huidige voedselsysteem, en wat dies meer zij (zie 
Box 1 hierna voor een aantal voorbeelden hiervan). Verbinding, met de grond en met elkaar, 
staat bij al deze initiatieven centraal. Voor een geslaagde transitie naar meer duurzame 
vormen van landbouw is echter actieve samenwerking tussen alle stakeholders en hernieuwde 
waardering voor het boerenberoep vereist en zijn nieuwe vaardigheden, bedrijfsmodellen en 
ondernemerschap nodig. De boer, en andere bij grass roots initiatieven betrokkenen, weten dit  
en proberen er al naar te handelen, maar kunnen dit niet (op schaal) alleen doen. 

8 Volgens CBS-cijfers voor Nederland had meer dan de helft van de Nederlandse boeren van 55 jaar en ouder in 2020 nog 
altijd geen bedrijfsopvolger.
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Voorbeelden van een aantal duurzame landbouwinitiatieven 

Box 1
Caring Farmers (www.caringfarmers.nl)
Stichting Herenboeren (www.herenboeren.nl) 
Aardpeer (www.aardpeer.nl)
Land Van Ons (www.landvanons.nl)
Groene Cirkels (www.groenecirkels.nl)
Wij land (www.wij.land.nl)
CAN-DO-IT (www.wur.nl/nl/project/CAN-DO-IT-1.htm)
Project Vruchtbare Kringloop (www.vruchtbarekringloop.nl)
Voor de oogst van morgen (www.oogstvanmorgen.net)
Toekomstboeren (www.toekomstboeren.nl)

Box 2

KRINGLOOPLANDBOUW
Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo 
klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut. 
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. 
(Definitie van het Platform Kringlooplandbouw, Ministerie LNV. 
Zie: www.platformkringlooplandbouw.nl/wat-is-kringlooplandbouw)

NATUUR-INCLUSIEVE LANDBOUW
Natuur-inclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw en onderdeel van een 
veerkrachtig eco- en voedselsysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke  
omgeving en integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuur-inclusieve  
landbouw actief bij aan de kwaliteit van dezelfde natuurlijke omgeving. 
(Erisman et. al., 2017. Zie ook: edopot.wur.nl)  

REGENERATIEVE LANDBOUW
Regeneratieve landbouw is een vorm van landbouw waarin bodembescherming centraal  
staat om zo bij te dragen aan verschillende ecosysteemdiensten, waaronder waterbeheer. 
(Schreefel et. Al., 2020. Zie ook: www.hetgroenebrein.nl)

03

https://caringfarmers.nl/
https://www.herenboeren.nl/
https://www.aardpeer.nl/
https://landvanons.nl/
https://www.groenecirkels.nl/
http://www.wij.land.nl/
https://www.wur.nl/nl/project/CAN-DO-IT-1.htm
https://www.vruchtbarekringloop.nl/
https://www.oogstvanmorgen.net/
https://toekomstboeren.nl/
https://www.platformkringlooplandbouw.nl/wat-is-kringlooplandbouw
https://edepot.wur.nl/
https://hetgroenebrein.nl/


2. Bestaande (beleids)
initiatieven
De wens om de landbouwsector en onze manier van voedselproductie ingrijpend te veranderen 
is niet nieuw. De noodzaak hiervan is erkend en aandacht voor het belang van gezonde voeding 
en de hervorming van de agrarische sector wint snel aan terrein op internationaal niveau, binnen 
de EU en in Nederland. Hierbij een greep uit een aantal relevante initiatieven.

EU-perspectief
De EU vraagt om een ‘bio-wende’: vanaf 2030 moet 25 procent van de landbouw in de EU 
biologisch zijn. Deze eis maakt deel uit van een reeks groene maatregelen om de Europese 
voedselketen van de boer tot aan het bord van de consument te verduurzamen. De zogeheten 
‘Green Deal’ waarvan deze strategie onderdeel uitmaakt moet er ook aan bijdragen de impact 
van de voedselproductie op het milieu en het klimaat te veranderen. Nederland loopt echter 
hopeloos achter: slechts 3 procent van de totale landbouwgrond in Nederland wordt biologisch 
verbouwd en anno 2020 was het markaandeel van biologisch in de schappen van de grote 
supermarktketens slechts 3,21 procent. Ter vergelijking: in Denemarken (Europees koploper op 
het gebied van biologisch voedsel) was dit 11,5 procent en in Oostenrijk is ruim 26 procent van de 
landbouw nu al biologisch. Hierbij geldt overigens de kanttekening dat biologische landbouw niet 
de enige route naar een duurzaam en toekomstgericht landbouwsysteem is. Denk bijvoorbeeld 
ook aan regeneratieve landbouw, die zich richt op herstel van een gezonde vruchtbare bodem 
en waterbeheer, of kringlooplandbouw en agrarisch natuurbeheer. Er bestaan veel verschillende 
vormen van duurzame landbouw die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het klimaat, 
biodiversiteit, kwaliteit van de bodem en behoud van het natuurlijke landschap.     

Nationaal perspectief
In Nederland zet de overheid in op de omslag naar kringlooplandbouw als een vorm van 
duurzaam agrarisch ondernemen.9 Biologische landbouw is daar één voorbeeld van. 
Noemenswaardig in deze context (en zeker ook veelbelovend) is dat demissionair Minister 
Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 26 februari 2021 de SER heeft 
gevraagd een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor de totstandkoming van een 
breed maatschappelijk gedragen landbouwakkoord. Dit akkoord dient een helder en concreet 
perspectief te bieden voor een toekomstbestendige – want economisch en ecologische 
duurzame – landbouw. Dit verzoek resulteerde op 31 mei van dit jaar in de publicatie van het SER-
rapport getiteld ‘Verkenning naar een landbouwakkoord: Naar duurzame toekomstperspectieven 
voor de landbouw’.10 Lange termijn, economische, ecologische en sociale duurzaamheid en 
een integrale aanpak zijn kernwoorden die de SER gebruikt. ‘De economische ontwikkeling 
van de landbouw is duurzaam als deze gepaard gaat met een eerlijk inkomen en goede 
werkomstandigheden voor zowel boeren als werknemers, een gezonde leefomgeving voor mens 
en dier, sociale samenhang en vitale lokale gemeenschappen, en een goede milieukwaliteit 
en herstel van biodiversiteit’, aldus het rapport.11 Het vooruitzicht van een dergelijk duurzaam 
toekomstperspectief voor landbouw en landbouwberoepen in Nederland vormt uiteraard een 
inspirerende en hoopgevende stip aan de horizon. Helaas denkt men deze stip echter pas in 2050 
te zullen bereiken. 
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9 In haar visie ‘Landbouw, natuur en voedsel waardevol en verbonden’ (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/visie-lnv) van 8 september 2018 spreekt minister Schouten de ambitie van het kabinet 
uit dat kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen in 2030 op een zo laag mogelijk – nationaal en internationaal – niveau 
zijn gesloten en dat Nederland koploper is in kringlooplandbouw.
10 Verkenning 21/06 | mei 2021. www.ser.nl 
11 Ibid. p. 7.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/visie-lnv
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/visie-lnv
https://www.ser.nl/nl


Het stemt het Lab verder hoopvol dat er, zoals gezegd, al vanuit de sector zélf diverse initiatieven 
worden ontplooid die duurzame landbouwvormen, waaronder kringlooplandbouw, in de praktijk 
stimuleren en beproeven. Zulke initiatieven nemen verschillende vormen aan, waaronder 
proeftuin-achtige ‘living labs’, innovatieve samenwerkingsverbanden tussen boeren en burgers, 
netwerkorganisaties, en onderzoek- en onderwijs platforms (zie Box 1 hierboven). Zij zijn op 
verschillende plaatsen in Nederland te vinden, waaronder op Texel, waarover later meer. Deze 
initiatieven vormen waardevolle praktijkvoorbeelden die inspireren en navolging verdienen. Deze 
initiatieven hebben allemaal met elkaar gemeen dat erin onderkend wordt dat de werkelijke transitie 
naar meer duurzame vormen van landbouw en voedselproductie alleen toekomstbestendig zal 
kunnen zijn als het hele systeem bij het transitieproces is betrokken en er actief aan meewerkt. 
Kortom, als iedereen aan eigen belangen en context vasthoudt en niet naar gedeelde belangen 
op zoek gaat, kunnen veranderingen niet worden gerealiseerd. De meerderheid van de in Box 1 
genoemde initiatieven heeft overigens een plek verdiend in de op 12 oktober 2021 gepubliceerde 
‘Trouw Duurzame Top 100’ (4 ervan staan zelfs in de top 10). Een duidelijk signaal, denkt het Lab, dat 
de maatschappij klaar is voor landbouwhervorming.        

Concluderend, het Lab onderschrijft en verwelkomt bovengenoemde initiatieven alsook vergelijkbare 
initiatieven van belangenorganisaties en andere maatschappelijk betrokkenen, maar merkt wel 
op dat de weg van beleidskamers naar het daadwerkelijk toekomstbestendig maken van onze 
landbouwsector lang en bewerkelijk is. Voor wat betreft het realiseren van echte verandering, 
het boeken van tastbare resultaten, is vooralsnog nog een wereld te winnen. Hopelijk biedt 
deze uitspraak handvatten om op korte termijn grotere stappen te zetten naar betekenisvolle 
samenwerking en een meer duurzame vorm van landbouw in Nederland. 
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3. Landbouw(beroepen)  
van de toekomst: in gesprek  
met de boer
De intensivering in de landbouw, waarbij schadelijke stoffen worden gebruikt en de bodem wordt 
uitgeput, vormt een bedreiging voor landschap, natuur, biodiversiteit, en milieukwaliteit. Daarover is 
men het inmiddels wel eens. In het rapport ‘Kringlooplandbouw in Noord-Nederland: Van Marge naar 
Mainstream’ (2014) leggen onderzoekers verbonden aan Wageningen University & Research (WUR) 
uit dat ‘de landbouwsector voor haar eigen voortbestaan afhankelijk is van een gezonde, vitale 
bodem, van een gewaardeerde maatschappelijke inbedding en van de zorg voor kwaliteit van de 
leefomgeving’.12 Hoe daaraan invulling te geven is een continue zoektocht naar balans. Dit zoeken 
van balans geeft het Lab schematisch als volgt weer. 
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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 de zes elementen in balans zijn en met elkaar verbonden worden in alle 
besluiten die partijen in de keten, van boer tot bord, nu en in de toekomst nemen. De 3 B’s vormen de 
basis van de 3 G’s die samen een groter bereik hebben dan de boeren alleen, namelijk ons allemaal 
én onze toekomstige generaties.

Herkennen boeren zich in een dergelijke benadering? In gesprek met betrokken Texelaars (primair 
jonge en oude boeren) heeft het Lab dit tijdens een in juli 2021 gehouden ToekomstRaad verkend. 
Aan de deelnemers werd gevraagd om zich de mooist mogelijke toekomst voor de landbouw en 
voor boeren op Texel anno 2121 voor te stellen (een eeuw vooruit dus). De box hieronder bevat een 
puntsgewijze, gecomprimeerde weergave van de belangrijkste uitkomsten van deze bijeenkomst. De 
volledige teksten van de zogeheten ‘toekomstbeelden’ van de boeren zijn op de website van het Lab 
te lezen.

Uitkomsten van de inleefoefeningen puntsgewijs

Box 3

• In 2121 zijn kringlooplandbouw en natuur-inclusieve landbouw de dominante vormen van landbouw
op Texel. Boeren uit andere delen van Nederland (en de wereld) hebben geleerd van de ervaringen 
van de Texelse boeren.  

• Texel kenmerkt zich in 2121, ten opzichte van nu, door een grotere diversiteit in het landschap en 
in de voorgebrachte voedselproducten. Er wordt voor en door Texelaren en de bezoekende 
toeristen geproduceerd.

• Er bestaat meer variëteit in de op het eiland verbouwde gewassen, waaronder veel eiwitgewassen
en zeewierkweek.

• De landbouwarealen zijn kleiner van formaat en er is minder vee. 
• Samenwerken is de norm: men gunt elkaar dingen, ook wanneer dat niet direct een eigen belang

dient. Samenwerking tussen agrarische bedrijven en tussen sectoren is gemeengoed en de ketens 
(boer tot bord) zijn korter geworden. De boeren hebben meer eigen ruimte, meer versterkende 
samenwerking en minder overhead. Er bestaat duurzame samenwerking tussen boeren en 
natuurorganisaties gebaseerd op vertrouwen.

• Het is minder complex om agrarische beroepen uit te oefenen door goede wet- en regelgeving 
die helder en minder complex is en op vertrouwen is gebaseerd.

• Men is bewuster van wat men eet. Dit is, onder meer, mogelijk gemaakt doordat er in de winkels
een ‘eerlijke’ prijs voor eten wordt betaald, en doordat de consument, met behulp van etikettering, 
begrijpt hoe die eerlijke prijs is opgebouwd (inclusief arbeid van de boer, milieukosten en 
vergoedingen voor natuur- en landschapsbehoud). 

• In heel Nederland wordt ‘minder duurzaam’ en ‘ongezond’ voedsel hoger belast dan duurzaam
verbouwd voedsel en gezond voedsel.

• Het ‘boeren’ is (weer) een gewaardeerd beroep en biedt perspectief. Kennis van het ‘boeren’ 
is toegenomen en de inspanningen van boeren om de bodem te beschermen en te verbeteren 
worden gewaardeerd en beloond.

• Met minder opbrengst en met minder uren werken per week wordt er meer inkomen gegenereerd
én de voedselproducten zijn gezonder. Consumenten schatten dit op waarde, hetgeen in de prijs 
tot uitdrukking komt.

• De tussenhandel en grote coöperaties die 100 jaar geleden vooral profiteerden ten koste van 
de voedselproducenten zijn verdwenen of getransformeerd.

• Nieuwe vormen van ondernemerschap hebben de overhand genomen. Daarin delen Texelse
boeren en inwoners de lusten en de lasten van agrarisch ondernemerschap. 

• Er zijn minder toeristen op Texel. 
• Er zijn minder auto’s op Texel. De auto’s die er zijn, alsook andere voertuigen, rijden op elektriciteit

gegenereerd door windmolens op de Noordzee.
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• Door op evenwichtiger basis te delen in de welvaart, zijn boeren in staat de aankoop van
landbouwgrond zelf te financieren. Het speculeren in landbouwgrond door externe investeerders  
is zo doorbroken.

• De mentaliteit van in één generatie het onderste uit de kan halen bestaat niet meer en men
verkeert in de zekerheid dat boerenbedrijven op volgende generaties zullen overgaan.

• Er is veel meer biodiversiteit in de grond, op het land, in de waterbekkens en in de lucht.
• Er wordt niet meer uitsluitend óver boeren gepraat maar mét boeren. Boeren praten op

volwaardige basis mee. 

Samenvattend, gevraagd naar hun visie van de toekomst van landbouw en het boerenberoep 
klinkt bij de boeren van Texel een aantal dingen kraakhelder door die, zo verwacht het Lab, ook 
weerklank zullen vinden bij boeren in andere delen van het land. Allereerst, in het beeld van de 
toekomst zoals deze door Texelse boeren wordt geschetst zijn de 3 B’s (Boer, Boerenproduct 
en Bodem) en de 3 G’s (Gezondheid, Geluk en Generaties van de toekomst) in balans en op 
natuurlijke wijze met elkaar verbonden. De zes elementen voeden en versterken elkaar. Het 
resultaat: een enabling environment voor de landbouw en de boeren en daarmee een duurzaam 
toekomstperspectief voor de boer, het boerenberoep en de gehele landbouwsector in Nederland. 
Verder, de toekomst van landbouw op Texel (en in de rest van Nederland) is circulair, in de vorm 
van kringloop-, regeneratief-, natuur-inclusieve, biologische of een andere vorm van extensieve, 
regio- of landschapsgerichte landbouw. Samenwerking op basis van een integraal plan en 
gedeelde belangen waarbij alle stakeholders betrokken zijn – dus nadrukkelijk ook de consument 
– is een basisvoorwaarde voor een geslaagde en systematische transitie naar een meer 
duurzame vorm van landbouw, onafhankelijk van de precieze route die gekozen wordt. Het gaat 
immers bij deze kwestie om het doel, niet om het middel waarmee men de beoogde verandering 
teweegbrengt. De boer van de toekomst is nadrukkelijk geen sluitstuk meer in het politiek overleg 
over de landbouw en in de onderhandelingen met ketenpartijen, maar juist het beginpunt van 
een duurzame transitie naar een landelijk, kringlooplandbouw. De landbouwsector is heel goed in 
de staat de kringloop te sluiten maar kan dit niet alleen bewerkstelligen en weet zich hierin, onder 
meer, belemmerd door consumenten die zo goedkoop mogelijk willen kunnen blijven eten en niet 
bereid zijn een eerlijke prijs voor voedsel te betalen. De boer van de toekomst staat niet meer op 
afstand van de beleidsmakers en wordt niet meer door hen op afstand gehouden. Integendeel, 
hij is instrumenteel bij en een integraal onderdeel van het transitieproces. Medenkende en 
meewerkende, maar ook zelfkritische, boeren lossen immers meer problemen op. De samenleving 
heeft hen hard nodig bij de transitie naar een toekomstbestendige landbouwsector in Nederland. 
Dus, begin met leren vanuit de praktijk en niet meer uitsluitend vanuit beleidskamers met inzet 
van te weinig op de praktijk geënte, generieke, top down opgelegde, wetten en regelgeving.
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4. De spotlight op Texel. 
Waarom?
De keuze van het Lab om met Texelse boeren in gesprek te gaan is bewust gemaakt. Ongeveer 
de helft van de totale oppervlakte van Texel wordt door boeren bewerkt.13 Bovendien, Texel is 
Nederland in het klein, zowel wat betreft gebiedstype met duinen, polders en dijken, als ook qua 
de vormen van landbouw die er bedreven worden én door de aanwezigheid van wind en water 
in overvloed.  Als eiland is het op natuurlijke wijze begrensd, wat de effecten en resultaten van 
landbouwinnovaties beter meetbaar maakt. En, last but not least, Texel heeft een sterke cultuur 
van zelfredzaamheid ten opzichte van het vasteland: men is op het eiland al eeuwenlang 
gewend de eigen middelen zo goed en efficiënt mogelijk in te zetten en zo min mogelijk extern 
aan te kopen. Texel wordt voorts gekenmerkt zich door een sterk gevoel van community, dat 
zich in saamhorigheid en het verlenen van onderlinge steun vertaalt; wezenlijke waarden bij de 
overgang naar circulaire ondernemingsvormen. Met andere woorden, de boeren van Texel zijn al 
bezig de 3 B’s en 3 G’s met elkaar in balans en verbinding te brengen en merken dat dit vruchten 
afwerpt. Op Texel zetten bewuste en betrokken boeren, burgers en bedrijven zich dan ook nu al 
gericht in voor een toekomstbestendig landbouwsysteem. Texelse boeren proberen nu al waar 
het kan kringlopen op het eiland te sluiten. 

Texel denkt dan ook een goede kans te hebben om voor een flink deel zelfvoorzienend te worden 
wat voedsel, water en ook energie14 betreft, hoewel dit laatste buiten het bestek van deze 
uitspraak valt. Een aantal Texelse best practices waarbij getracht wordt de zes elementen  
(3xB en 3xG) met elkaar in balans en verbinding te brengen staan hierna beschreven.

Water
Texel is voor haar zoetwatervoorziening volledig afhankelijk van regenwater en van de 
drinkwaterleiding met het vasteland. De rest van Noord-Holland kan water uit het IJsselmeer 
halen, maar de Texelse boeren zijn van regenval afhankelijk. Met het project Zoete Toekomst 
Texel (2021) willen boeren het eiland zelfvoorzienend maken op het gebied van zoet water om zo 
zeker te zijn van voldoende zoet water als en wanneer dat nodig is.15 De komende drie jaar wordt 
op twee locaties getest of het overtollige regenwater in het najaar en de winter kan worden 
opgevangen en in ondergrondse ‘zoetwaterbellen’ opgeslagen. Tijdens droge zomers kan  
het opgeslagen regenwater worden opgepompt voor irrigatie van de akkers. 

Kringlooplandbouw
In 2019 is het studieproject Kringlooplandbouw Texel van start gegaan16. Verschillende experi-
menten en sub-projecten maken hiervan onderdeel uit en het aantal nieuwe experimenten breidt 
zich uit. Onderstaand een aantal voorbeelden van innovatieve projecten en initiatieven op het 
eiland die hiervan onderdeel uitmaken.
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13 ‘Texel sluit de kringloop! Facts and figures’ (www.boerenverstand.nl).  
14 www.datxl.nl. De in 2019 opgerichte Duurzame Energie Alliantie Texel (DATXL) zet zich in voor een energieneutraal Texel. DATXL is 
een samenwerking tussen vijf Texelaars die ervoor willen zorgen dat het eiland per 2040 volledig in zijn eigen energie kan voorzien. 
15 www.zoetetoekomsttexel.nl. 
16 Project Kringlooplandbouw Texel is een (studie)groep met/van Texelse veehouders en akkerbouwers en is op zoek naar 
mogelijkheden om duurzame bedrijfsvoering te optimaliseren. Samenwerking wordt gestimuleerd en steeds verder 
uitgebreid. Binnen de groep ligt de nadruk op onderwerpen als het sluiten van de stikstofkringloop, het verbeteren van de 
bodemvruchtbaarheid, water vasthoudend vermogen, biodiversiteit en het creëren van nieuwe verdienmodellen. 
Bron: www.kringlooplandbouw.nl. 

https://www.boerenverstand.nl/
https://www.datxl.nl/
https://www.zoetetoekomsttexel.nl/
https://kringlooplandbouw.nl/


De bodem speelt een cruciale rol in de kringloop van elk agrarisch bedrijf. Op Texel wordt 
geëxperimenteerd met ‘niet kerende’ grondbewerkingen om verstuiving van de toplaag tegen 
te gaan en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Mest: de Texelse landbouw heeft, in 
tegenstelling tot het gemiddelde in Nederland, een mesttekort. Om de kringloop verder te sluiten 
probeert men meer reststromen van het eiland te benutten als meststof. Te denken valt aan 
vegetatie uit sloot- en wegbermen en natuurgebieden. Noemenswaardig zijn ook initiatieven die 
erop gericht zijn om de import van krachtvoer voor de veehouderij te verminderen door inzet van 
Texelse akkerbouwgewassen, zoals erwten of granen. De veehouders en akkerbouwers werken 
hierbij samen om de erwten en granen die als krachtvoer voor vee gebruikt gaan worden samen 
te telen. Bijkomend voordeel: deze teelten zijn vaak goed voor de bodemstructuur. Men is op Texel 
ook gestart met de teelt van lupine en quinoa, die zowel voor menselijke als dierlijke consumptie 
geschikt zijn. Tot slot, op Texel zijn er schapenhouders die gebruik maken van zilte gewassen, 
zoals lamsoor, zeekraal en zee-aster, die worm-afdrijvend zijn waardoor het ontwormen van de 
schapen met chemische middelen niet meer nodig is.   
         
Voedsel
Streekproducten zijn belangrijk voor Texel en een toenemend aantal boeren en ondernemers 
slaan de handen ineen om de producten van het eiland én de verhalen erachter bij de 
consument te krijgen. Producten van lokale producenten zijn steeds meer in de lokale 
schappen te vinden en worden voor een eerlijke prijs niet ‘anoniem’ verkocht. Ook in Texelse 
verzorgingshuizen en in het ziekenhuis ligt de nadruk op zoveel mogelijk lokaal en biologisch 
aanbod. Verder wordt een groot deel van het vlees van de grotendeels extensieve veehouderij als 
streekproduct, ‘Texels Rundvlees’, op het eiland verkocht. Kortom, er ontstaan steeds meer Texelse 
initiatieven die streekproducten promoten, met als uiteindelijke doel om de voedselketen op Texel 
zo duurzaam en gezond mogelijk te maken.

Samenvattend, Texel kan een voortrekkersrol spelen in de transitie naar meer duurzame vormen 
van landbouw in Nederland, waaronder kringlooplandbouw. De natuurlijke grenzen, de sterke 
cultuur van zelfredzaamheid en community die er heerst, het zijn van een Nederland in het 
klein en de vele toekomstbestendige initiatieven die er al met succes worden ontplooid maken 
Texel ideaal als voorbeeld van hoe een samenleving de kringloop zoveel mogelijk kan proberen 
te sluiten en de landbouw, het boerenberoep en de natuur voor toekomstige generaties kan 
behouden. Kortom, laat het eiland Texel een voorbeeld zijn, ook voor andere delen van Nederland. 

Voor een geslaagde en toekomstbestendige transitie naar duurzame vormen van landbouw 
geldt, naast leading by example, dat de 3 B’s en 3 G’s in alle besluiten die ten aanzien van de 
landbouwsector worden genomen zoveel mogelijk met elkaar in verbinding en in balans worden 
gebracht. Om dit te bewerkstelligen is een enabling environment voor de landbouw en de boeren 
vereist die aan de volgende (systemische) randvoorwaarden voldoet. 
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5. Randvoorwaarden voor 
een toekomstbestendige 
duurzame landbouw 
Vertrouwen
Het vertrouwen tussen alle stakeholders moet worden hersteld. Het vertrouwen van Texelse (en 
andere Nederlandse) boeren, tuinders, kwekers en telers in de overheid is momenteel uitermate 
broos en de verhoudingen tussen stakeholders raken steeds meer gepolariseerd. Herstel van 
vertrouwen, in ieder geval bij veel agrarische ondernemers, is hard nodig eer men überhaupt in 
termen van concrete en systemische oplossingen kan gaan denken en vervolgens handelen. 

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.

Ruimte bieden voor vernieuwend ondernemerschap
Landbouw investeringen worden niet voor 2 of 3 jaar aangegaan, maar voor de lange termijn. 
Beleidsmakers moeten dit gaan beseffen. Veel van de tractoren die de grootvaders van de 
huidige generatie van boeren aanschaften rijden nog steeds. 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.17 Boeren zijn de wegbereiders van 
de duurzaamheidstransitie naar kringlooplandbouw, dus luister naar hen. Geef boeren de ruimte 
en laat ze experimenteren. Het verdelen van de EU-subsidies die Nederland ontvangt zou daar 
dan ook op gericht moeten zijn en zou de transitie naar meer duurzame vormen van landbouw 
moeten stimuleren en de boeren die daarmee bezig zijn moeten ondersteunen. 

Helaas heeft LTO Nederland echter moeten constateren dat de op 21 september 2021 aan-
geboden Miljoenennota nog onvoldoende perspectief biedt om de uitdagingen in de land- 
en tuinbouw daadwerkelijk aan te pakken. ‘De begroting van het demissionaire kabinet mist 
urgentie, concrete oplossingen en visie’, aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.18

Gemeenschappelijk belang en gedeelde waarden
Het is volstrekt helder dat verandering nodig is. De boeren weten dit, de markt begint te voelen 
dat het tij gaat kenteren, de EU eist het, en de Nederlandse overheid heeft zich in duidelijke 
termen over de noodzaak tot verandering in de agrarische sector uitgesproken: ‘Minder mensen 
worden boer of tuinder en burgers staan steeds verder van hen af. Wij kunnen onze huidige 
manier van voedsel produceren niet volhouden. Daarom moeten we omschakelen naar een 
voedselsysteem waarin wij natuur, milieu, bodem en het klimaat niet overvragen. 
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17 Te denken valt bijvoorbeeld aan stikstofreductiedoelen die onder de huidige regelgeving individueel (per agrarische 
onderneming) dienen te worden gehaald. Echter, een kringloopsituatie vraagt er juist om om in samenhang, met de anderen 
die in de kringloop actief zijn, te meten en te beoordelen of, en in hoeverre, de circulaire werkwijze aan het behalen van 
stikstofreductienormen positief bijdraagt. Kortom, in samenwerking – bijvoorbeeld op partnerschap- of landschapsniveau – 
het behalen van de stikstofreductienormen nastreven. Dit zou als experiment door overheidsbeleid en wet- en regelgeving 
moeten worden gefaciliteerd. Zie bijv. de huidige instructies voor boeren:  Tabel 4 Dier gebonden normen 2019 2021 (rvo.nl).  
Zie verder over dit thema: Home | Aanpak Stikstof.
18 www.ltonoord.nl. ‘Actueel’, 21 september 2021.
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Waarin bedrijven uit de landbouw niets verspillen en met andere bedrijven samenwerken’.19 
Kortom, een nieuw narratief en een nieuw wereldbeeld zijn nodig, maar men moet dan wel bereid 
zijn het oude los te laten voordat aan het nieuwe kan worden begonnen. Duidelijk geformuleerde 
gedeelde waarden en een gemeenschappelijk belang zullen hierbij een spilfunctie vervullen. 
Het gemeenschappelijke belang is evident: onze Aarde dreigt uitgeput te raken en het lot van 
toekomstige generaties staat op het spel. Vruchtbare grond, schoon water, schone lucht, behoud 
en terugkomst van biodiversiteit, alsook een dierwaardige behandelingen van landbouwdieren, 
vormen de grote uitdagingen van vandaag in het kader van het boerenbedrijf.  

Het gemeenschappelijke belang moet het primaat krijgen boven (of in ieder geval in balans 
worden gebracht met) kortetermijnbelangen van individuele stakeholders. Hierbij valt te denken 
aan commerciële belangen van grote marktpartijen, zoals verzekeraars, financiële instellingen, 
grote zuivelcoöperaties en supermarktketens, maar net zo goed ook aan de belangen van 
agrarische ondernemers die intensieve op schaalvergroting gerichte vormen van landbouw 
uitoefenen en wiens belangen doorgaans niet correleren met de belangen van boeren wiens 
boerenbedrijf op het sluiten van de kringloop is geënt. 

Bewustwording consument
De markt voor biologisch, en andere vormen van gezond, vers en duurzaam verbouwd voedsel 
moet worden gestimuleerd, onder meer door middel van financiële prikkels die erop gericht zijn 
het prijsverschil tussen biologische en reguliere voedsel kleiner te maken.20 Consumenten moeten 
ertoe verleid worden/gestuurd worden om bewuster te kopen. De consument moet duidelijk 
worden gemaakt waarom duurzaam verbouwd eten beter is voor de bodemvruchtbaarheid, 
het klimaat, de biodiversiteit én hun eigen gezondheid. De overheid moet consumenten 
uitleggen dat we een andere manier van landbouw in Nederland nodig hebben. Hier is ook 
een grote rol voor supermarktketens weggelegd, onder meer voor wat betreft een overwegend 
‘gezond’ assortiment, rapportages daarover (meten is weten en een manier om vooruitgang 
te monitoren), aanbod op gezichtshoogte en prijsbeleid. Daarnaast moet het belang van 
consumeren van voedsel uit eigen land worden benadrukt. Nog steeds worden er te veel 
producten uit andere landen geconsumeerd, terwijl daar dikwijls andere dierenwelzijns- en 
milieueisen gelden (om maar niet over de met vervoer samenhangende CO2 voetafdruk te 
spreken).

Kennis
Investeer in kennis over landbouw en het boerenberoep én investeer in het verdiepen en 
verspreiden van kennis over kringloop- en andere vormen van duurzame landbouw. Om kansrijke 
initiatieven en acties die erop gericht zijn kringlopen te sluiten verder te kunnen benutten en 
op termijn op te kunnen schalen is het van belang om van elkaar te blijven leren. Echter, veel 
kennis van de boer blijft onbenut – van lokale situatie tot samenwerkingsverbanden die er al 
zijn en succesvol zijn. Texel, bijvoorbeeld, laat de kracht van samenwerkende boeren (en andere 
betrokkenen) en van een landschapsgerichte aanpak zien. Maar wordt dit gezien en erkend, 
en zo ja wordt met die kennis en bewustwording iets gedaan? Informatie over bestaande 
duurzaamheidsinitiatieven en over het belang daarvan moet een breder publiek bereiken.

Evenzeer van belang voor een geslaagde transitie naar meer duurzame vormen van landbouw 
is kennis over de verduurzaming van landbouw bij de (jonge) boeren en ondernemers die hierbij 
een spilfunctie zullen vervullen. Verbreding en verdieping van hun kennis zal hen immers beter in 
staat stellen om beter een duurzame langetermijnstrategie te ontwikkelen. ‘Om de beweging naar 
andere vormen van landbouw te realiseren is niet alleen een transitie in de landbouwsector zelf 
nodig, maar ook een transitie in het groene onderwijs en de manier waarop we de ondernemers 
en boeren van de toekomst opleiden’, aldus minister Schouten bij de ondertekening van de Green 
Deal Natuur-inclusieve Landbouw in het Groen Onderwijs’ in 2019.    
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19 www.platformkringlooplandbouw.nl. Citaat afkomstig uit videoboodschap Ministerie LNV over haar toekomstvisie ten aanzien 
van een meer duurzame toekomst van landbouw.
20 Dit wordt ook door de Agro-Nutri monitor 2021 onderschreven/geconcludeerd.

https://www.platformkringlooplandbouw.nl/


Integrale aanpak
Om resultaten te boeken moeten alle schakels in de keten actief meedoen en moeten alle 
‘stemmen’ worden gehoord. Praat niet over maar mét de boer. Een lokaal initiatief – hoe 
duurzaam en circulair ook – is in de huidige situatie vaak niet voldoende voor erkenning op 
regionaal en landelijk niveau. Dit moet veranderen. Bottom-up initiatieven krijgen vooralsnog te 
weinig ruimte en boeren bezwijken onder de administratieve druk van wet- en regelgeving, die 
al te vaak te weinig of helemaal niet op de praktijk aansluit. De lokale natuur én de lokale boer 
hebben in de huidige context geen stem, of worden onvoldoende gehoord. Nationale strategieën 
moeten participatieve processen zijn, mede vormgegeven door álle relevante belanghebbenden.

Economisch perspectief

‘Ik daag het kabinet en de Kamers uit nu echt aan de slag  
te gaan met de voorstellen vanuit de sector, en het komende 
jaar géén beleid te maken dat boeren en tuinders meer geld 

kost dan het oplevert.’
Sjaak van der Tak, Voorzitter LTO Nederland21

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. 
Boeren die willen overschakelen naar duurzame productiemethodes moet je helpen, en, waar 
nodig, ontzorgen, niet hinderen. Voldoende verdienvermogen staat immers aan de basis van een 
gezonde onderneming en is onontbeerlijk voor de verdere verduurzaming van de sector. Boeren 
en tuinders moeten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen en de voorhoede van duurzame 
ondernemingen en ondernemers moet worden ondersteund (voorbeeldfunctie) en financieel 
worden versterkt door middel van verschillende vormen van private en publieke financiering. 

Hierbij valt, onder meer, te denken aan een andere verdeling van EU-landbouwsubsidies; premies 
voor overschakelende boeren; investeringssubsidies; taks op producten die het milieu meer 
belasten; toeslagen op duurzaam bewerkte grond; een transitiefonds voor duurzame landbouw; 
en aanvullende GLB-vergoedingen voor collectieven van ondernemers. 

Maatwerk
In kringlooplandbouw vervullen de bodem, waterbehoud en -voorziening spilfuncties. 
De diversiteit in bodems in Nederland is echter groot, de onderlinge verschillen tussen 
boerenbedrijven en de sectoren waarin zij opereren zijn aanzienlijk en de kennis van eigen 
bodem is zeer specifiek. Een goede boer op klei is dat nog lang niet op zand. Dit is een leerschool 
die van vader op zoon wordt doorgegeven. Een one size fits all benadering leent zich dan 
ook slecht voor het welslagen van een duurzame transitie naar meer duurzame vormen van 
landbouw in Nederland. Het formuleren van zinvolle oplossingen zal daarom een regionale en 
landschapsgerichte aanpak en samenwerkingsverbanden vergen. Lokale afzetmarkten dienen 
te worden opgebouwd en gestimuleerd om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Uitgangspunt 
hierbij: van een exploitatiemodel naar een toekomstbestendig participatiemodel. Nederland moet 
inzetten op een landbouw die, net als de natuur, draait om diversiteit en kringlopen22. 

Doelstellingen
Geformuleerde doelstellingen ten aanzien van de aard, tempo en precieze koers van de ingezette 
verandering moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn. Identificeer wie 
verantwoordelijk is voor welke actie en waarom.
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21 www.ltonoord.nl. Actueel, ‘Urgentie en oplossingen ontbreken in Miljoennota’, 21 september 2021.
22 Smits en Linderhof, 2015.
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6. Conclusie
We geven een Nederland aan toekomstige generaties door dat qua natuur, bodemleven, 
biodiversiteit, waterkwaliteit, enzovoort op alle punten minder is dan toen wij het kregen van onze 
voorouders.  

De problemen waarvoor wij nu staan zijn systematisch en de gekozen oplossingsrichtingen 
zullen dat ook moeten zijn. Oplossingsrichtingen worden nu nog te vaak gezocht op de korte 
termijn, waarbij weinig rekening wordt gehouden met mondiale samenhang, afstemming met 
buurlanden, verschillende grote thema’s en agenda’s in ons land (waaronder wonen, natuur, 
landbouw, water, stikstof, energietransitie en klimaat), met wat boeren zelf willen en hoe zij kunnen 
bijdragen en met (de belangen van) toekomstige generaties Nederlanders, waaronder boeren. 

Doorgaan op dezelfde weg is niet langer houdbaar. Gezien de vele rapporten, commissies 
en initiatieven is nu het moment om duidelijke stappen naar verduurzaming te zetten. De 
landbouwsector is voor haar eigen voortbestaan afhankelijk van een gezonde, vitale bodem  
(en is zichzelf daar meer dan van bewust), van een gewaardeerde maatschappelijke inbedding 
en van de zorg voor kwaliteit van de leefomgeving.

Texel laat de kracht van samenwerkende boeren (en andere betrokkenen) en van een 
landschapsgerichte aanpak zien. Op Texel zien we al een aantal voorbeelden waarbij boeren 
verder gaan dan hun zorgen van vandaag en zich inzetten voor een houdbaar en inclusief 
systeem voor morgen: het programma Zoete Toekomst, waarbij zoet water onder het eiland 
wordt geborgen zodat er in droge tijden zoet water kan worden opgepompt; agrarische schuren 
en stallen die, voorzien van zonnepanelen, bijdragen aan de energietransitie, en lokale Texelse 
streekproducten die voor een eerlijke prijs op de lokale markt worden gebracht. De natuurlijke 
grenzen van het eiland, de sterke cultuur van zelfredzaamheid en community die er heerst, het zijn 
van een Nederland in het klein en de vele toekomstbestendige initiatieven die er al met succes 
worden ontplooid maken Texel ideaal als voorbeeld van hoe een samenleving de kringloop 
zoveel mogelijk kan proberen te sluiten en de landbouw, het boerenberoep en de natuur voor 
toekomstige generaties kan behouden. 

Kringlooplandbouw is een onderdeel van de overgang van een lineaire naar een circulaire 
economie. De huidige kringloopboeren zijn de wegbereiders van een bredere duurzaamheids-
transitie. Hiervoor is echter wel nodig dat zij (juridische) experimenteerruimte, financiële 
slagkracht, erkenning, vertrouwen en bereidheid tot samenwerking krijgen, zowel van overheden 
als van ketenbedrijven, maatschappelijke organisaties en consumenten.

Om bij te dragen aan de mooist mogelijke toekomst voor onze nakomelingen, ook voor de boeren 
onder hen, doen wij de navolgende aanbevelingen.



7. Aanbevelingen
3XB & 3XG
Creëer een enabling environment voor boerenbedrijven die aan de verduurzaming van de 
landbouwsector willen bijdragen. Breng in alle besluiten die, nu en in de toekomst, ten aanzien  
van de sector worden genomen, de zes elementen Boer, Boerenproduct en Boerenboden (3xB)  
en Gezondheid, Geluk en Generaties van de toekomst (3xG) zoveel mogelijk met elkaar in 
verbinding en in balans. 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 uit op Texel 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. Ga dit 
experiment aan op basis van wederzijdse vertrouwen en vanuit het gemeenschappelijk belang: 
wij kunnen op de huidige manier onmogelijk langer doorgaan. Het roer moet om richting 
duurzaamheid en dat moet nú gebeuren.   

Maak een kringlooplandbouw proeftuin van Texel voor een periode van vijf jaar. Evalueer 
tussentijds, bijvoorbeeld na drie jaar, en probeer bij het tussentijdse evaluatiemoment (of bij 
elk tussentijds evaluatiemoment als voor meerdere tussentijdse evaluaties wordt gekozen) 
conclusies te trekken die op de korte termijn in concrete acties, beleidsmatig of anderszins, 
kunnen worden vertaald. Stel hiertoe een Monitoring Commissie aan waarin boeren van Texel 
in ieder geval zitting én stem hebben, maar waarin ook regionale overheidsfunctionarissen en 
vertegenwoordigers van relevante takken van het bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn (c.q., 
zuivelcoöperaties, verpachters, verzekeraars, retailers, andere afnemers en financiële instellingen). 
  
Richt de Texelse toekomstomgeving in met inachtneming van de (geest van de) 
randvoorwaarden zoals in deze uitspraak verwoord, met in het bijzonder aandacht voor de 
voorwaarden ‘ruimte bieden voor vernieuwend ondernemerschap’ en ‘economisch perspectief’. 
Doe dit voortbouwend op bestaande proeftuinen en bestaande (innovatieve) manieren van 
samenwerken in Nederland. Laat waardevolle kennis niet verloren gaan; hergebruik die en stel 
waar nodig bij.  

Ruimte bieden voor vernieuwend ondernemerschap 
Inventariseer voorafgaand aan het starten van het Texelse project welke specifieke wet- en 
regelgeving boeren in de overgang naar meer duurzame vormen van landbouw hinderen en 
waarom, en laat zulke regelgeving vervolgens los of stel deze bij ten faveure van het Texelse 
toekomstexperiment. Te denken valt bijvoorbeeld aan de nu vaak kortlopende pachtconstructies. 
Veel Texelse boeren zijn aangewezen op de pacht van gronden die in eigendom zijn van 
terreinbeheerders. Voor een duurzaam gebruik van grond is het belangrijk om pachtperioden 
te verlengen en bij toewijzing van pachtgrond aandacht te vragen voor de bijdrage van de 
pachter aan verduurzaming en biodiversiteit. Luister goed naar de boer. Hij/zij heeft in de praktijk 
hiermee te maken. De boer moet meer zelf aan het stuur zitten en moet ook de ruimte krijgen om, 
desgewenst, op innovatieve wijze met lokale natuurorganisaties op basis van vertrouwen samen 
te werken. 
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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) 
en betrek vooral ook financiers, verzekeraars, verpachters, coöperaties, supermarktketens, 
tussenhandel en andere relevante (regionale) stakeholders hierbij, want zij 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.

U allen en onze toekomstige generaties hoogachtend,

Mr. Jan I. van de Venis
Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties
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