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Op 5 februari vond de eerste van drie workshops plaats gericht op de ontwikkeling van een gebiedsbenadering 
voor een vernieuwd, volhoudbaar landbouwsysteem. Deze eerste workshop vond plaats in onze eerste 
gebiedscasus, ‘De Valk’ in Ede. Onderstaand vindt u een impressie van de bijeenkomst.  

Programma Verrijkende Landbouw  
Introductie 
Het programma Verrijkende Landbouw beoogt een brede samenwerking om een volhoudbaar landbouw- en 
voedselsysteem (systeem B) te ontwikkelen op basis van een gezond bodem- en watersysteem. De 
belangrijkste aanleiding is de uitputting van de aarde. Inmiddels bestaan er al veel initiatieven die in de praktijk 
aan de slag zijn met een meestal lokaal nieuw systeem van landbouw, maar vaak lukt het nog niet om een 
voldoende stevig en levensvatbaat systeem of arrangement te ontwikkelen, waardoor deze initiatieven vaak 
niet levensvatbaar zijn. Dit wordt ook veroorzaakt omdat er nog een ‘regime’ van geschreven en ongeschreven 
regels bestaat dat niet aansluit op deze nieuwe initiatieven. Het programma beschouwt systeem B aan de hand 
van de bouwstenen land, mens en waarde. Speciale aandacht bij de ontwikkeling van systeem B gaat uit naar 
een gebiedsbenadering onder de Omgevingswet en nieuwe (spel)regels en 
rollen. Met name de nieuwe rol van de overheid en haar samenwerking met 
burgers en bedrijfsleven gaan we verder uitwerken. In de eerste fase van het 
programma is een analyse gemaakt van het huidige landbouwsysteem vanuit de 
3 oriëntaties (land, waarde en mens).  
 
Het rapport hiervan is op onze website www.verrijkendelandbouw.nl terug te vinden onder Bibliotheek 
(synthesedocument). Hiervoor zijn onder andere initiatieven geanalyseerd die elementen van een nieuw 
landbouwsysteem onderzoeken en/of implementeren. En deze analyse bevat elementen vanuit regelgeving, 
beleid en huidige wijzen van organiseren die een nieuw landbouwsysteem mogelijk in de weg staan of 
andersom: een nieuw systeem kunnen helpen ontwikkelen.  

 

Drie workshop voor drie gebieden 
Het doel van de serie van drie workshops met en voor gebieden is om, op basis van concrete 
voorbeeldgebieden, de contouren van een nieuw volhoudbaar systeem B te ontwikkelen vanuit de oriëntaties 
Land, Waarde en Mens. En om obstakels en systeemgrenzen te ontdekken die verdere ontwikkeling van een 
verrijkende landbouw in de weg staan. 

Workshop in ‘De Valk’  
In deze eerste workshop hebben we vanuit de oriëntatie Land gekeken naar wat een 
volhoudbaar landbouwsysteem op een gezonde bodem kan zijn, met als gebiedscasus 
“De Valk” in Ede. De workshop werd georganiseerd door het programma Verrijkende 
Landbouw en Voor de Oogst van Morgen in samenwerking met het Kadaster en de 
gemeente Ede. De workshop vond plaats midden in het gebied bij Coöperatie De Valk 
Wekerom waar we zeer gastvrij werden ontvangen! 
 
In de workshop stonden de betrokkenen bij het gebied centraal: boeren, partijen uit het 
gebied zoals de Coöperatie, gemeente en waterschap gingen met een aantal bodemexperts aan de slag om 
vanuit het bodem- en watersysteem keuzes te maken en te ontwerpen aan de toekomst van De Valk. 
Daarnaast waren er geïnteresseerden aanwezig vanuit andere gebieden zoals de Noardlike Fryske Wâlden, 
IJsseldal en Zeeland. Tenslotte werken Verrijkende Landbouw en Voor de Oogst van Morgen ook samen met 
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experts van Hogescholen en andere programma’s zoals EO Wijers en de Voedseltransitie Coalitie, waarvan ook 
vertegenwoordigers aanwezig waren. 
 
De programma-onderdelen voor de workshop in de Valk waren: 
 

1. Algemene context Verrijkende Landbouw  
2. Introductie van gebiedscasus De Valk, vanuit het bodem en watersysteem 
3. Wandeling in het gebied 
4. Eerste vraag: wat is de gewenste kwaliteit van het bodem – en watersysteem in de  
5. Tweede vraag: wat is er nodig in dit gebied om die gewenste bodemkwaliteit uiteindelijk te realiseren 

in een gebiedsgerichte benadering (landgebruik, bodembeheermaatregelen, …) 
6. Plenaire terugkoppeling en conclusies 
7. De connectie tussen Land en Waarde  

 
De sheets van de presentatie over het gebied ‘De Valk’ zijn terug te vinden op onze website 
www.verrijkendelandbouw.nl onder Bibliotheek (synthesedocument). 

 

Resultaten en inzichten uit De Valk 
In 3 groepen is door de mensen die in het gebied wonen en werken of daarmee een relatie hebben 
antwoorden gegeven op de 2 vragen. Daarvoor is gediscussieerd over de 6 functies van de bodem en de 
ambities van het gebied. Ook is op een kaart van het gebied gezocht naar plekken waarvoor keuzes konden 
worden gemaakt. Vanuit een buitenring om de groepen heen kon input worden geleverd en werden reflectie 
en vragen verzameld.  

In de introductie op het gebied en de kwaliteit van de 
bodem en het watersysteem in het gebied zijn 6 functies 
benoemt waarvoor keuzes kunnen worden gemaakt (zie 
kader), aansluitend bij de identiteit van het gebied. 

De drie groepen kwamen tot vergelijkbare prioriteiten in 
deze 6 functies, natuurlijk met nuanceverschillen. Daarnaast 
is gesproken over de betekenis van deze keuzes voor 
toekomstige functies in het gebied en nagedacht over de 
maatregelen die nodig zijn. Samenvattend is geconcludeerd: 

Over de functies van de bodem en het watersysteem 
- De Valk is een agrarisch productiegebied. De productiefunctie van de 

bodem is dus het belangrijkst, de overige functies zijn voorwaardelijk. 
Productie past het beste in bepaalde delen van het gebied, waar 
enkeerdgronden aanwezig zijn, zijn de gronden ook juist geschikt voor 
productie.  

- In andere delen van het gebied is het bodem en watersysteem 
kwetsbaarder. Het intensief telen van bijvoorbeeld mais of aardappelen put de bodem uit. In balans 
met de boden kan grasland en vormen van veeteelt hier wel worden toegepast. Het gebied kan 
daarmee vlees, eieren en zuivel leveren aan een grotere omgeving. Zelfvoorziening of een gesloten 
kringloop binnen het gebied is geen doel.  
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- Dat betekent dat er aanvoer van veevoer en afvoer van mest nodig zal blijven. Het is goed om voor 
afzet en inkoop te kijken naar de omliggende gebieden, maar voor de boer levert dat niet direct 
voordeel op. Voor toekomstgericht boeren moet er een duidelijk verdienmodel zijn. 

- Een belangrijke functie in dit gebied is de waterhuishouding en waterzuivering. In het oostelijk deel 
van het gebied komt kwelwater uit de Veluwe omhoog: dat water kun je optimaal benutten en zo lang 
mogelijk vasthouden. Ook rondom de Valkse beek kan met wat meer ruimte water langer worden 
vastgehouden in het gebied. 

- De waterkwaliteit kan nog verder worden verbeterd.  Hier komen ook de andere functies aan de orde: 
het gebruik van kunstmest zou moeten worden beperkt, evenals het gebruik van van 
bestrijdingsmiddelen. Daardoor kan de kwaliteit van de bodem en het water verder verbeteren en 
ruimte bieden aan bodemleven en biodiversiteit. Dit is belangrijk en conditiescheppend voor andere 
functies. 

 

Over de verdere inrichting en identiteit van het gebied 

- Door vanuit de bodem te ontwerpen in het gebied kunnen zoals hierboven 
geschetst gebieden worden aangewezen die geschikt zijn voor bepaalde 
landbouwproductie. Ook ruimte voor water kan worden ingetekend op een 
kaart Daardoor ontstaan ook inzichten over geschikte plekken voor andere 
functies, zoals recreatie en wonen. Op die manier ontstaan de contouren 
voor een duurzamer, aantrekkelijk gebied waarbij het bodem- en 
watersysteem meer kwaliteit krijgt.  

- Er is een ambitie om kringlopen op kleinere schaal te sluiten waarbij voor aanvoer van veevoer, afzet 
en afvoer van mest vooral naar de omliggende gebieden wordt gekeken. Voor de boer levert dit echter 
geen direct voordeel op.  

- De kleinschaligheid van het landschap en diversiteit van de bodem zijn troeven van het gebied en 
bepalend voor de identiteit. Schaalvergroting past daar minder bij, eerder verduurzaming en 
diversificatie. De kleinschaligheid kan versterkt worden met meer heggen en singels en kruidenrijke 
graslanden. Ook zijn er mogelijkheden voor combinaties met andere functies (zorg, educatie etc.), 
maar voedselproductie is wel het vak waar boeren voor gekozen hebben en graag willen blijven 
uitoefenen.  

- Hoewel zelfvoorziening zoals hierboven genoemd geen 
doel op zich is en kringlopen nooit helemaal gesloten 
kunnen worden, worden wel kansen gezien voor meer 
circulariteit in de regio, bijvoorbeeld meer eigen 
veevoederwinning (op bedrijfsniveau, maar ook door 
uitwisseling binnen de regio). 

- De huidige boeren zijn volhouders en behoudend. 
Mensen willen voor zichzelf zorgen maar er is ook veel onderlinge cohesie: als er een duidelijk 
gezamenlijk belang wordt er samengewerkt. Jonge boeren willen ook graag perspectief houden in het 
gebied, maar lopen aan tegen hoge grondprijzen en verkoop van gronden aan partijen van buiten het 
gebied. 

- Hoewel zelfvoorziening zoals hierboven genoemd geen doel op zich is en kringlopen nooit helemaal 
gesloten kunnen worden, worden wel kansen gezien voor meer circulariteit in de regio, bijvoorbeeld 
meer eigen veevoederwinning (op bedrijfsniveau, maar ook door uitwisseling binnen de regio). 
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- Het zou goed zijn om vrijkomende agrarische gronden te mobiliseren voor verduurzaming van de 
sector, bijvoorbeeld via een grondbank en kavelruil. Dan voorkom je verdere versnippering van de 
agrarische structuur en het landschap. 
 

Over de maatregelen die kunnen worden ingezet 
- Minder of geen kunstmest meer gebruiken. 
- Meer vaste (stro)mest door aangepaste staltypen, uitwisseling met akkerbouwers en aangepaste 

regelgeving om meer eigen mest te mogen gebruiken. 
- Optimale verwaarding van uitgaande mest via regionale mestverwerking. 
- Fosfaatterugwinning uit rioolwater. 
- Water langer vasthouden door aangepast stuwbeheer: maar er is nog weinig kennis over wat dit 

betekent voor de huidige teelten en hoe je de bedrijfsvoering daarop aan kunt passen; ook de 
urgentie wordt nog niet zo sterk gevoeld.  

- Dempen van sloten 
- Akkerbouw in zuiden van begrensde gebied zoveel mogelijk in samenwerking met melkveehouderij in 

binnenste deel 
- Kavelruil proberen om melkveehouderij mogelijk te houden op gronden die daar geschikt voor zijn. 

 

Tot slot 
Het gebied de Valk is een mooi voorbeeld van een relatief kleinschalig gebied 
waar kansen zijn om het gebied duurzamer te ontwikkelen vanuit een gezond 
bodem – en watersysteem. Bij de betrokken boeren, bedrijven en overheden is 
daarvoor ook energie om plannen verder uit te werken. 

In deze eerste workshop is gestart met een gebiedsbenadering zoals door 
Verrijkende Landbouw gaandeweg wordt ontwikkeld op basis van de drie 
perspectieven Land, Waarde en Mens.  In de workshop is geconstateerd dat het 
goed werkt om vanuit het bodem en watersysteem te starten. Kennis over de 
bodem en de functies die de bodem heeft is een mooi startpunt om naar een nieuw landbouwsysteem te 
zoeken.  De methodische aanpak, waarbij voor 6 functies van de bodem informatie wordt geboden over de 
stand van zaken in het gebied en de mogelijkheden die er zijn om die functies te verbeteren, werkte effectief. 
Het wordt ook duidelijk hoe belangrijk en veelzijdig het bodem en watersysteem is en hoe functies met elkaar 
samenhangen. 

Daardoor wordt het mogelijk in samenspraak keuzes te maken voor je gebied, vanuit het besef van de 
consequenties die dat voor het natuurlijke systeem zal hebben. 

In de volgende 2 workshops komen nieuwe vragen aan bod op het gebied van Waarde en Mens. In deze eerste 
workshop zijn daarvoor al veel vragen verzameld. In deze eerste workshop bleek al dat het niet eenvoudig is 
het huidige systeem van waardering, ketens, verdienmodellen en organisatie even los te laten om eerst vanuit 
ambities voor een duurzaam bodem- en watersysteem te ontwerpen. Toch is dat juist wat Verrijkende 
Landbouw en andere partijen beogen: het huidige systeem van waarderen en organiseren moet juist 
zorgdragen voor een duurzamere landbouw en zich daarop aanpassen! 

In de volgende workshop, met als casus de Noardlike Fryske Wâlden, kijken we wat een duurzamer bodem en 
watersysteem in de landbouw vraagt van nieuwe vormen van waardering, de verdeling van grond en 
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mogelijkheden voor financiering. In de laatste workshop hebben we het over nieuwe rollen in het landelijk 
gebied en over nieuwe organisatievormen en regels. 

 


