Het programma Verrijkende Landbouw is erop gericht om een landbouwsysteem te ontwikkelen dat vanaf de bodem gezond is, dat gezonde
voedselproducten voortbrengt voor gezonde mensen en dat ook financieel
gezond kan zijn. Dat alternatief is wat we in ons projectvoorstel het ‘systeem B’ van Verrijkende Landbouw noemen (of kortweg “systeem B”).

Om systeem B te ontwikkelen maken we gebruik van
de kennis en ervaringen van de vele initiatieven en
experimenten van “koplopers” die waardevolle kennis
ontwikkelen en elementen aanbrengen van wat in
samenhang zal kunnen groeien naar dat nieuwe
systeem. Binnen systeem B stellen wij ‘land’, ‘waarde’ en
‘mens’ op een nieuwe manier centraal. Verrijkende
landbouw richt zich uitsluitend op die onderdelen van
de voedselproductie waar het gaat om
grondgebonden landbouw.

Land

Het synthesedocument fase 1 omvat de resultaten van
de eerste fase van dit programma. De eerste fase
richtte zich op een analyse van het huidige
landbouwsysteem vanuit de 3 oriëntaties (land,
waarde en mens). Daarnaast zijn initiatieven geanalyseerd die elementen van een nieuw landbouwsysteem
onderzoeken en/of implementeren. En tenslotte
omvat deze analyse 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. In de vervolgfasen toetsen we onze
voorlopige bevindingen in gebieden. Ook analyseren
we welke obstakels in het regime zitten die de verdere
implementatie van een gebiedssysteem belemmeren.

Om te komen tot een volhoudbare landbouw op basis van een gezond bodem- en watersysteem, is het nodig om de huidige
en gewenste kwaliteit (bijvoorbeeld grenswaarden) van dit bodem- en watersysteem te kunnen bepalen. Daarnaast zullen we
de juiste gebruiks- en beheermaatregelen moeten kunnen aangeven die ervoor zorgen dat die ‘juiste’ kwaliteit wordt bereikt
of behouden. Hierbij spelen verschillende schaalniveaus en de ruimtelijke variabiliteit van de bodem een rol.
Uit de analyse blijkt dat hiervoor al veel verschillende tools/methoden zijn ontwikkeld, maar nog geen methode die op deze
vragen een integraal, onderbouwd antwoord geeft, rekening houdend met alle 5 functies van de bodem (zijnde
voedselproductie, biodiversiteit, waterzuivering en –berging, mineralenkringlopen en klimaatregulatie (koolstof )).
Met name de functie van de bodembiologie en biodiversiteit is nog vrijwel onbekend. De beschikbare tools bevatten nog
geen grenswaarden en het toepassingsgebied is vaak nog beperkt.
Voor de verder ontwikkeling van een systeem B is het integraal, éénduidig en op een praktisch niveau aanbieden van de
thans nog versnipperde kennis en kunde op het vlak van duurzaam land- en bodembeheer essentieel. Daarvoor zijn in de al
ontwikkelde tools veel aanknopingspunten te vinden.

Waarde
Voor de oriëntatie Waarde is het huidige economische
en financiële systeem van de landbouw geanalyseerd,
waaronder het grondbeleid. De grondmarkt is steeds
meer geliberaliseerd waardoor de grondwaarde ten
opzichte van de gebruikswaarde fors is gestegen. De
waarde van grond is niet (meer) in balans met haar
kwaliteit tot voedselproductie (of één van de andere
bodemfuncties te vervullen), maar wordt bepaald
door geheel andere aspecten zoals (toekomstige)
gebruiksmogelijkheden, wonen en korte termijn
rendementen (speculatie).
Het aandeel van de landbouwsector in de
Nederlandse economie is door de export groot. Dat
komt vooral door toeleverende en verwerkende
agro- en foodbedrijven van elders geproduceerde
landbouwproducten. In Nederland – identiek aan het
internationale speelveld - hebben de toeleverende
industrie, verwerking en distributie een 80% aandeel
in de agrifood sector. De grootste financiële partijen
zijn Rabobank (85% van de boeren en
derivatenhandel), ABN AMRO (voedselketen) en
Achmea (schadeverzekering). De private financiële
sector is van groot belang, omdat er in die sector in
Nederland veel geld omgaat en (semi)overheden,
marktpartijen, burgers en onderwijs in de tijd een
financieringsbehoefte hebben.

In de financieringsmodellen van de private financiële
sector wordt vrijwel geen rekening gehouden met de
maatschappelijke effecten en opgaven. De
risicomodellen richten zich voornamelijk op financieel
rendement (omzet, afzetmarkt en groeimarkt). Slechts
enkele – met name banken – zijn gestart met de
ontwikkeling van biodiversiteitsbeleid, een enkele met
bodembeleid.
Er is een aantal juridische ontwikkelingen dat op
verschillende manieren een impact zal hebben op
waardering en financiering. In sommige rechtszaken is
geconstateerd dat bestaande regels en beleidsmatige
oplossingen niet meer voldoende zijn (bv. PAS).
Andere ontwikkelingen kunnen juist
aanknopingspunten bieden voor nieuwe regels die
een volhoudbare landbouw kunnen faciliteren, zoals
de nieuwe Omgevingswet, de Klimaatwet en het
nieuwe omgevingsbeleid.
Er zijn initiatieven voor korte ketens en nieuwe
waarderingen (true cost). De pogingen om deze
initiatieven op te schalen lopen echter al snel aan
tegen de beperkingen vanuit bovenstaande
waarderings- en financieringssystemen, waarin weinig
ruimte is om rekening te houden met de waarden van
een gezond bodem- en watersysteem en
biodiversiteit. Om op te schalen zijn nieuwe vormen
nodig van gebieds- en landwaardering en
gebiedsbenaderingen in regionale contexten waarin
de kwaliteit van het bodem- en watersysteem leidend
zijn.

Mens
Voor de oriëntatie Mens kijken we naar de rollen die de mens speelt in de landbouw en de voedselproductie en consumptie
en de manier waarop mensen en hun organisaties die rollen invullen. Dat begint bij (economische en ethische) keuzes en
gedrag, maar gaat ook over de wijze waarop de landbouw binnen de maatschappij, economisch en beleidsmatig is
georganiseerd en welke regels, instituties en cultuur daarbij zijn ontwikkeld.
Door de liberalisering en globalisering van de landbouw, heeft een verzakelijking plaatsgevonden die de aard van het
boerenbedrijf/tuinderij en de boer enorm heeft veranderd. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een landbouw die
kostenefficiënt, professioneel, veilig en sterk gereguleerd is. Wel is de afstand tussen consument en boer gegroeid, leidend tot
vervreemding. Bovendien treden externe effecten (schade) op.
Inmiddels zijn er veel initiatieven voor vernieuwing aan de basis van het landbouw- en voedselsysteem. In deze initiatieven
zien we dat mensen vanuit een andere ethiek op zoek zijn naar gewijzigde of nieuwe rollen in het landbouw en
voedselsysteem. Er is meer aandacht voor de kwaliteit van het bodem en watersysteem en meer verbinding tussen boer en
burgers. De overheid stimuleert veel van deze initiatieven.

Gebiedsbenadering

Tenslotte

Voor een nieuw systeem lijkt het van groot belang dat
gebieden zich verder organiseren. Collectiviteit is
nodig voor kennisuitwisseling, voor gezamenlijke
onderhandelingen en het organiseren van de
benodigde infrastructuur. Om een gebiedsverbonden
benadering verder te ontwikkelen is een vorm van
meerschalig organiseren nodig, waarbij de werkelijke
waarden beter worden verdeeld en meer transparantie
ontstaat over de kwaliteit van voedsel en van het
natuurlijke systeem. De nieuwe Omgevingswet biedt
kansen, omdat de participatie van burgers en daarmee
gemeenschappen kan worden versterkt.

Het denkmodel langs de oriëntaties land, waarde en
mens maakt veel inzichtelijk. De analyse van
initiatieven in de praktijk levert ook veel bouwstenen
op voor een nieuw systeem B. Wat met name nog
ontbreekt, is de verder stimulans en opschaling van
deze initiatieven. Gebiedsbenaderingen lijken
daarvoor het aanknopingspunt, maar kunnen alleen
gaan werken als ook het regime van geschreven en
ongeschreven regels verandert. En dat regime heeft
vaak een grotere nationale of zelfs internationale
schaal. In fasen 2 en 3 zal zoals gezegd systeem B
verder vorm krijgen aan de hand van concrete
voorbeelden in gebieden en zullen aanbevelingen
worden ontwikkeld voor
systeemverandering.

Een apart aandachtspunt bij alle oriëntaties is de wijze
waarop kennis wordt ontwikkeld en toegepast. Uit een
eerste analyse van financieringsstromen binnen de
kennis- en innovatie infrastructuur blijkt dat deze
vooral binnen het (huidige) systeem A wordt geprogrammeerd en er pas sinds kort beperkt gelden
beschikbaar komen voor nieuwe benaderingen en
systeemveranderingen. Ook onderzoek op het gebied
van biodiversiteit is zeer beperkt.

