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Samenvatting 
 
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.  
 
Deze rapportage 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. 
 
Land 
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 
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.  

 

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. 



Tenslotte 
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. 

  



1. Introductie 
 
Het Programma Verrijkende Landbouw is het startpunt voor een brede maatschappelijke samenwerking om 
een nieuw/aangepast economisch rendabel landbouwsysteem te introduceren. Een systeem dat ten opzichte 
van het huidige systeem een positief effect heeft op bodemgebruik en in verlengde daarvan op de 
bodemkwaliteit, ten behoeve van gezonde gewassen en gezonde mensen.  
 
Het programma wordt ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Royal HaskoningDHV (penvoerder), 
Aequator, De Coöperatieve Samenleving, Wij.land, Kadaster en RiBuilT en wordt financieel mogelijk gemaakt 
door het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. Het programma zoekt naar verbreding en verbinding met partners die ook willen 
werken aan een verrijkende landbouw.  
 

1.1. Het huidige landbouwsysteem: probleemstelling 
 
In haar nieuwe Landbouwvisie erkent 
minister Carola Schouten dat “de manier 
waarop we nu ons voedsel produceren 
steeds verder uit balans raakt”. Het 
vraagstuk is urgent: “Het mag niet langer 
zo zijn dat de landbouw en natuur tegenover elkaar staan en dat landbouw biodiversiteit onder druk zet.” Ook 
in de praktijk zien we dat er veel zorgen zijn over de balans tussen landgebruik en de milieukwaliteit en 
volksgezondheid. Behalve over biodiversiteit zijn er zorgen over fijn stof, over bestrijdingsmiddelen, over stank, 
over stikstof en fosfaten en over ziekten. De problematiek is complex. Want tegelijkertijd hebben we afgelopen 
decennia met elkaar een systeem gecreëerd dat efficiënt is en veel en veilig voedsel produceert. Voor 
Nederland is dat ook een belangrijk exportproduct en de liberale wereldhandel zorgt ervoor dat de ketens in de 
voedselindustrie heel lang zijn en er grote economische en sociale belangen zijn die het huidige systeem in 
stand houden.  Omdat dit probleem dus niet door één partij kan worden opgelost en iedereen ‘meedoet’ in dat 
systeem lopen de spanningen tussen mensen ook op. 
 
Ondertussen zijn er groepen mensen die lokaal en soms individueel bezig zijn op een andere manier landbouw 
te bedrijven. Daarvoor is ook veel aandacht van overheden en grotere bedrijven, omdat deze initiatieven als 
pilots worden beschouwd, waaruit wellicht nieuwe systemen kunnen voortkomen. Voorlopig blijkt echter wel 
dat de meeste kleine initiatieven nog niet zelfstandig (bv zonder subsidie) kunnen overleven en als ze groter 
worden verdwijnt vaak ook weer de balans met natuur en met mensen. Steeds meer bewegingen en 
overheden willen nu ‘opschalen’. Daarbij zijn twee problemen: ten eerste betekent opschalen vaak ook meer 
‘organiseren’, en hoe doen we dat en op welke schaal? Ten tweede lopen initiatieven bij het ‘opschalen’ tegen 
systeemkenmerken aan op hoger schaalniveau, dit heet in transitietermen het ‘regime’. Bijvoorbeeld nationaal 
of Europees beleid en regels, maar ook ongeschreven 
gewoonten of de wijze waarop geldstromen worden 
verdeeld en in de politiek besluiten worden genomen. 
Veel initiatiefnemers hebben onvoldoende inzicht in 
deze ingewikkelde materie en lopen tegen muren op. 
Maar ook de beleidsmakers en regelgevers zelf kunnen 
niet altijd overzien wat de obstakels zijn.    
 
 
 
 

Probleemstelling in een notendop 
 Uitputting van de aarde 
 Initiatieven zijn vaak niet levensvatbaar  
 Een ‘regime’ dat niet aansluit 

INTERVIEW Minister Carola Schouten maakt zich zorgen 
over uitputting van de aarde. De huidige voedselproductie 
is onhoudbaar, zegt ze. Het roer moet om in de landbouw. 



1.2.  Ambitie en doelen van dit programma 
 
Het programma Verrijkende Landbouw is erop gericht om een landbouw- en voedselsysteem 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.   
 
De doelen van het gehele programma zijn: 

 Een beschrijving van een nieuw systeem voor de landbouw die verbonden is met bodem en land en 
volhoudbaar is en waarvan elementen ook als ‘prototypes’ zijn getoetst. De toetsing vindt plaats  in 
dialoog met partijen die hierbij betrokken zijn, zowel in gebieden als op het systeemniveau.  

 Het doen van aanbevelingen betreffende de noodzakelijke aanpassingen van overkoepelende regels, 
beleid en organisaties, die nodig zijn om een nieuwe benadering daadwerkelijk te kunnen opschalen 
en tot het ‘nieuwe normaal’ te ontwikkelen. 

 Een lange termijnagenda voor benodigd onderzoek en (systeem)innovaties, zowel op gebiedsniveau 
als op nationaal en Europees niveau. 

 

1.3.  Doelen eerste fase van dit programma 
 
In de eerste fase staan de volgende doelen centraal: 

 Analyseren van het huidige systeem van landbouw, vanuit de 3 perspectieven of oriëntaties (land, 
waarde en mens). Daarvoor zijn beschikbare onderzoeken en andere informatie geanalyseerd en zijn 
gesprekken gevoerd met relevante actoren. 

 Het analyseren van huidige initiatieven die elementen van een nieuw landbouwsysteem onderzoeken 
en/of implementeren. 

 Het analyseren van regelgeving, beleid en huidige wijzen van organiseren die een nieuw 
landbouwsysteem mogelijk in de weg staan of andersom: een nieuw systeem kunnen helpen 
ontwikkelen.  

 
Het resultaat van deze fase is een breed gedeelde en besproken rapportage van de analyse. 
 

1.4.  Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 gaan we in op de uitgangspunten/principes van Verrijkende Landbouw die we hanteren. 
Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk 3, 4 en 5 de resultaten van de analyse voor de oriëntaties Land, 
Waarde en Mens. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de analyse van systeem A inclusief een analyse 
van relevante initiateven en de gevonden bouwstenen voor systeem B. In hoofdstuk 6 is een eerste analyse 
gegeven van de huidige landbouw kennisinfrastructuur en bijbehorende geldstromen. In hoofdstuk 7 zijn 
conclusies en aanbevelingen gedaan voor de volgende fase van ontwerpen van systeem B. 
  



2. Uitgangspunten/principes Verrijkende Landbouw 
 

In dit hoofdstuk bakenen we eerst af waar dit programma over gaat en hoe we naar het systeem kijken. Daarna 
beschrijven we de uitgangspunten en principes waarmee we van start zijn gegaan in de eerste fase van dit 
programma (2.2 -2.4).  Tenslotte geven we in 2.5 een toelichting op de initiatieven die we hebben geanalyseerd 
om bouwstenen voor systeem B te ontwikkelen. 
 

2.1. Afbakening programma Verrijkende Landbouw 
 
Het systeem van landbouw kent meerdere gezichten. Ten eerste is de landbouw er om voedsel te produceren. 
Ten tweede is ‘landbouw’ een belangrijke ruimtelijke ‘functie’.  Dat impliceert dat landbouw ruimte inneemt, 
vaak gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen en bepaalt hoe een groot deel van ons land eruit ziet. Ook 
staat landbouw als ruimtelijke ‘functie’ in contact met andere functies, zoals wonen, natuur en recreëren, 
waardoor soms een mooie samenloop ontstaat en soms conflicten optreden. Waarover gaat dit programma 
dan precies?  
 
Verrijkende landbouw richt zich niet op de totale voedselvoorziening en de transitie die daar plaatsvindt. We 
verwijzen hiervoor naar de 5 toekomstbeelden die recent door de TransitieCoalitie Voedsel zijn ontwikkeld om 
e.e.a. te verhelderen; 1) Alles in balans – Circulaire landbouw- en voedselsystemen, 2) Personalised Food / 
Personalised Wellness 3) Voedselgemeenschappen 4) High-tech voedselbouwstenen en 5) Ecologisch intensief.   
Verrijkende landbouw richt zich op grondgebonden, volhoudbare landbouw, welke terug te vinden is in ieder 
geval de toekomstbeelden 1, 3 en 5. 
 

2.2. Land, waarde en mens 
 
Binnen Verrijkende Landbouw hebben we gekozen voor een analyse- en 
ontwikkelkader dat recht doet aan de complexiteit van het systeem. We 
gebruiken daarvoor drie oriëntaties: Land, Waarde en Mens.  

1. ‘Land’. Verrijkende landbouw begint op het land. Binnen het 
concept land gaat het om een aantal systeem kenmerken: ten 
eerste analyseren we de bodem als een natuurlijk systeem  met vijf 
uiteenlopende functies. Naast een rol in biodiversiteit speelt de 
bodem een belangrijke rol in water- en stofkringlopen , die weer de 
basis vormen voor ‘bovengrondse’ kringlopen, een gezond milieu en 
een biodivers ecosysteem. Daarnaast is dit natuurlijk bodemsysteem 
ook een belangrijke basis van ‘grondgebonden’ landbouw. Daarbij 
wordt het bodemsysteem primair gezien als een productiemiddel 
dat voedsel levert voor dieren en mensen. In deze studie analyseren 
we wat de mens allemaal doet met de bodem om een hogere opbrengst te verkrijgen. Behalve de huidige 
situatie analyseren we ook nieuwe initiatieven die de bodem en het land in een ander licht plaatsen. Veel 
boeren en landbeheerders zijn samen met wetenschappers al aan de slag om de bodem anders te beheren 
en ontwikkelen nieuwe kennis en indicatoren om de bodem beter te begrijpen en te kunnen vaststellen 
wat een gezonde, niet uitgeputte bodem kan en moet zijn. Deze nieuwe initiatieven kunnen de basis 
vormen voor een nieuw systeem B. 

 

2. Waarde. Zoals bij ‘Land’ al genoemd is de economische en financiële waarde van land een belangrijk 
kenmerk van het huidige systeem van landbouw. Vanuit het perspectief ‘Waarde’ analyseren we de wijze 



waarop de waarde nu wordt bepaald, hoe dit samenhangt met de natuurlijke- en productiewaarde van het 
land en hoe de waarde wordt verdeeld. Die verdeling van waarde is terug te vinden in de ketens van 
productie van voedsel (op het land) naar verwerking, naar verkoop tot aan de consument. Maar het gaat 
ook om de financiers en financiële instellingen die hierbij betrokken zijn. Tenslotte is land ook een ‘bezit’ 
waarvan de economische waarde en dus de prijs steeds verder is opgedreven. We analyseren bijvoorbeeld 
hoe de grondprijzen worden bepaald en gereguleerd, welke kosten worden meegenomen in de keten, hoe 
de verdienmodellen in de keten eruitzien en welke spelers daarbij bepalend zijn. Behalve het huidige 
‘dominante’ systeem A analyseren we ook nieuwe initiatieven en pilots. Het gaat daarbij om nieuwe 
modellen voor het waarderen van alle kosten van voedselproductie, initiatieven voor korte ketens, nieuwe 
ideeën over eigendom en beheer van land, samenwerking etc. Deze initiatieven kunnen de kiemen vormen 
voor een nieuw systeem.  

3. Mens. De mens neemt in het gehele systeem van landbouw, landbeheer en voedselvoorziening 
verschillende systeemrollen aan: consument, producent, ondernemer, werknemer, bestuurder, 
toezichthouder, kiezer, belastingbetaler, burger. In de loop van de geschiedenis hebben mensen zich op 
basis van basiswaarden en in hun tijd relevante ontwikkelingen en uitgangspunten, steeds opnieuw 
georganiseerd om landbouw, landbeheer en voedselvoorziening te kunnen realiseren. Daarbij zijn allerlei 
machtsstructuren, beleid en regels ontstaan. Maar er zijn ook sociologische en culturele waarden die 
belangrijk zijn in de relatie tussen mens, land en waarde. Verrijkende Landbouw wil de wijze waarop de 
mens op dit moment kijkt naar land, bodem en voedsel beter begrijpen en ook analyseren hoe de huidige 
wijze waarop de mens zich heeft georganiseerd en samenwerkt, invloed heeft op land en waarde. Ook 
voor dit perspectief zijn al veel nieuwe initiatieven die vooruitwijzen naar een nieuw systeem.  

In onderstaande 3 hoofdstukken worden de drie oriëntaties 
uitgebreider geanalyseerd. Het systeem is zo 
veelomvattend dat deze analyse nog lang niet compleet en 
uitputtend is. De analyse biedt wel aanknopingspunten om, 
richting een nieuw systeem B, problemen in samenhang 
aan te pakken. Daarbij staat een gebiedsgerichte 
benadering centraal. In onderstaande paragraaf gaan we 
daar nog wat verder op in.   

 

2.3. Gebiedsbenadering  
 
Voor de ontwikkeling van systeem B gaan we om twee redenen uit van een gebiedsbenadering. De eerste 
reden is dat we zien dat juist doordat de landbouw een economisch en financieel gedreven systeem is 
geworden op wereldschaal, de verbindingen tussen boeren en burgers en tussen mensen en de aarde waarop 
ze wonen is verdwenen (zie verder H3 hieronder). Die verbinding, tussen mensen en het natuurlijke systeem en 
tussen mensen onderling kan in een gebiedsbenadering meer in balans worden gebracht.  En op gebiedsniveau 
komen oplossingsrichtingen naar voren die op lokaal (bedrijfs)niveau onbereikbaar zijn. Dit sluit ook aan bij 
ontwikkelingen die al bezig zijn. In Europees verband is meer aandacht voor “sociale cohesie” en “het 
versterken van de economische structuur van het gebied”.1 In het verlengde daarvan treedt op 1 januari 2021 
de Omgevingswet in werking die, bottom-up, een nieuwe gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal 
eist bij de inrichting van de fysieke leefomgeving.  
In Nederland zijn inmiddels regiodeals gesloten en is meer aandacht voor regionale structuurversterking. Ook 
via verschillende andere wegen is de gebiedsbenadering thans (weer) volop een ‘modus operandi’: het 
Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland, het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer, de regionale 
energiestrategieën, de (aanstaande) nota’s over landschap en erfgoed  Daarbij hebben we in gesprekken 
ontdekt dat over de schaal en de definitie van ‘een gebied’ verschillend wordt gedacht. We willen binnen 

 
1  Zie ook p. 43 van het Regeerakkoord 



Verrijkende Landbouw daarom graag aandacht besteden aan deze vragen. Welk oplossingen kunnen op welke 
schaal het beste worden geïmplementeerd? Welke schaal past bij het bodem-watersysteem, of bij de 
organisatie van mensen in een gebied? Is een gebied een landschap, of kan het ook een ‘gemeente’ zijn of een 
‘provincie’? Door initiatieven en kenmerken van het land te analyseren willen we in samenspraak met anderen 
gebiedsbenaderingen ontwikkelen die passend zijn, volhoudbaar zijn en een schaalniveau bieden waarbinnen 
betrokkenen werk- en leefbare afspraken kunnen maken.    
   

2.4. Veranderstrategie 
 
De veranderingen die nodig zijn ervaren wij binnen Verrijkende Landbouw als een systeemtransitie. Vroeg of 
laat zal er een omslag plaatsvinden van het huidige landbouwsysteem naar een nieuw volhoudbaar systeem 
dat meer in balans is. Het Rotterdamse instituut voor duurzaamheidstransities DRIFT noemt dat een logische 
ontwikkeling in een transitie: een oud en een nieuw systeem ontwikkelen zich naast elkaar, waarbij de ene 
langzaam afbouwt, terwijl de andere opbouwt. Ook is het helder dat er niet alleen maar een verandering ‘bij de 
boer’ , of ‘in het bodembeheer’ of zelfs binnen ‘een keten’  nodig is. Alle initiatieven die hier ontstaan zijn 
essentieel om beweging te brengen in een transitie. Maar ook het zogenaamde ‘regime’ zal moeten 
veranderen. Dit regime van instituties en organisaties stelt op een hoger schaalniveau (tot en met Europa en 
daarboven) regels, bepaalt een specifieke cultuur (‘zo doen wij dat hier’), is op een specifieke manier 
georganiseerd en is in dit geval ook nog sterk verbonden met de wereldmarkt. Het veranderen van dit regime, 
in samenspel met de lokale initiatieven, vraagt om een veranderstrategie.  Dit is een proces dat niet per 
definitie geheel ‘vredig’ zal verlopen zonder pijn en weerstand (en dus is procesborging van belang). Een oud 
systeem zal de neiging hebben zich te willen perfectioneren/optimaliseren, zeker als er elders experimenten 
met iets nieuws zijn. Toch zijn er ook aanknopingspunten voor verandering van het ‘regime’: zo is er politieke 
en bestuurlijke aandacht voor een omslag. Ook grote bedrijven en gevestigde instituten denken mee in 
initiatieven en zoeken naar nieuwe wegen. De nieuwe omgevingswet is een belangrijk aanknopingspunt om 
meer gebiedsgericht afspraken te maken, met een grotere rol voor burgers en boeren in het gebied. Langzaam 
komt er meer geld vrij voor onderzoek en innovaties die bijvoorbeeld gericht zijn op herstel van biodiversiteit in 
de bodem. Binnen Verrijkende Landbouw willen wij aanbevelingen doen voor een veranderstrategie die de 
omslag naar systeem B ook op het niveau van regimes gaat helpen. 
 

2.5. Analyse nieuwe initiatieven 
 
In onze zoektocht naar een volhoudbare grondgebonden landbouw en voedselproductie is een groot aantal 
praktijkvoorbeelden geïdentificeerd, in zowel binnen- en buitenland (zie bijlage 2). De lijst is een eerste 
overzicht en gezien de vele ontwikkelingen in de agrarische sector zeker niet compleet, niet limitatief en 
dagelijks update-baar. In onderstaande figuur is onze status quo van deze inventarisatie geordend (en soms 
gegroepeerd) naar hun ruimtelijk schaalniveau en onze tijdinschatting van volhoudbaarheid.  Het huidige, 
conventionele agrarische bedrijf is niet afgebeeld (maar zou een plaats in nemen in het midden van de X-as, 
onderin de figuur). 
 
 
 



 

  

1=Waterhouderij, 
2=bodemboeren,  
3= marken  
4= landgoederen 
5= wereldwijde voorbeelden op bedrijfsniveau  
6=Nederlandse voorbeelden op bedrijfsniveau 
7=regeneratieve landbouw, agrobosbouw  
8= biologische en biologisch/dynamische landbouw 
9=Ooijpolder 
10=land stewardship 
11=permacultuur 
12=strokenteelt 
13=samenwerking melkveehouderij-akkerbouw 
14=precisielandbouw ? 
 



De inventarisatie toont een rijke schakering van initiatieven en voorbeelden op diverse schaalniveaus in 
binnen- en buitenland. Sommige voorbeelden zijn actueel en ‘on-going’, andere moeten nog opgestart of 
betreffen vormen uit het verleden. Het is ondoenlijk om de weidsheid en variatie ervan te bespreken. Hier 
volstaan we met een analyse ervan op systeem niveau. Daarbij komen de volgende conclusies naar voren: 
 

1. Relatief veel initiatieven zijn gebaseerd op het verkorten van de afzetketens, de (her)organisatie van 
de verkoop en/of een verbreding op bedrijfsniveau. Relatief weinig initiatieven zijn gebaseerd op een 
werkelijk andere aandacht voor land en bodem, circulariteit et cetera.  

2. Veel initiatieven bevinden zich op het schaalniveau van het thans conventionele “gezinsbedrijf” (tot 50 
ha). Op de schaalniveaus daarboven zijn – in Nederland - met name samenwerkingen bekend op vlak 
van machines, waterbeheer (in gebieden met verzilting) en mest  

3. Veel van die nieuwe initiatieven zijn gebaseerd op bedrijven van slechts enkele hectares. 
 

Gaandeweg de uitvoering van ons programma zal deze lijst van initiatieven groeien en zullen de conclusies die 
we daarop baseren zich verbreden en verdiepen. In de rapportage hebben de tientallen bestudeerde 
voorbeelden in ieder geval al geleid tot de hiernavolgende analyses, gegroepeerd langs de oriëntaties ‘Land’, 
‘Waarde’ en ‘Mens’. 

  



3. Oriëntatie Land 
 

3.1. Introductie en afbakening 
 
Vanuit de ‘oriëntatie’ Land beschrijven en verkennen we de status quo en trends in het gebruik van de fysische, 
chemische en biologische omgeving van de ‘Mens’, op basis waarvan hij diverse ‘Waarden’ weet te benutten 
c.q. creëren.  
 
Het begrip ‘Land’ definiëren wij in dit kader als het geheel van 
bodem- en wateroppervlakten in een gebied, inclusief de daarin 
levende flora en fauna. Een brede definitie dus die alle aspecten van 
onze fysieke, geologisch en biologische leefomgeving omvat, inclusief 
de variatie daarin (‘terrein’, ‘landschap’).  
 
De analyse binnen de oriëntatie ‘Land’ is gericht op het 
grondgebonden landbouw- en voedselproductiesysteem in 
Nederland (uiteraard inclusief de impact daarvan op gebieden daarbuiten).  
 
De bodem betreft de bovenste laag van het land, veelal tot een diepte van ongeveer 2 meter, met daarbij 
inbegrepen de invloeden van een eventueel aanwezig hang- of grondwater. In de landbouw verzorgt de bodem 
de volgende 5 functies: 
 

 Primaire productie (voedsel en biomassa) 
 Waterzuivering/regulatie/buffering 
 Biodiversiteit of habitat 
 Nutriëntenkringloop 
 Klimaat (koolstofopslag). 

 

3.2. Analyse systeem A 

De analyse van het landgebruik in Nederland begint met een korte terugblik die is opgenomen in bijlage 1. In 
grote lijnen is het huidige systeem (A) geëvolueerd naar een steeds grootschaliger chemische en biologische 
kringloop, op globale schaal.  De lokale verbinding met het bodem en watersysteem is grotendeels vervangen 
door wereldwijde kringlopen. De groeiende wereldbevolking en het veranderde voedselpatroon en landgebruik 
veroorzaakten meer en meer vermesting, verzuring en vervuiling van dit bodem en watersysteem.  De afstand 
tussen producent en consument van voedsel nam tegelijkertijd enorm toe.  
 
Het bodemgebruik in Nederland 
Ruim twee derde (68%) van het Nederlands landoppervlak is thans in gebruik als groene ruimte, waarvan 54% 
wordt gebruikt als agrarisch areaal. De rest van de groene ruimte wordt bezet door bos, open natuurlijk terrein 
en recreatieterreinen. 
 
Van de agrarische grond wordt circa 60% gebruikt voor de melkveehouderij (28% van het totale 
landoppervlak). Hiervan wordt 52% gebruikt als grasland (tijdelijk en blijvend), de rest wordt gebruikt om 
voedergewassen (zoals snijmaïs) te verbouwen. De akkerbouw beslaat ruim 25% van de landbouwgrond en 
tuinbouw bijna 6%. Het areaal landbouwgrond neemt al decennia langzaam af. De agrarische productie nam 
evenwel, in ieder geval uitgedrukt in euro’s, in de periode toe en maakte dat Nederland nog altijd de tweede 
exporteur van landbouwproducten ter wereld is.  
Belangrijk hierbij is te beseffen dat een groot deel van deze productie gebaseerd is op invoer, bewerking en 
doorvoer/export van grondstoffen uit landbouwgewassen en vee die elders op de wereld zijn geteeld en 

Andere, gangbare definities van ‘Land’ zijn 1) 
Aarde 2) Akker 3) Bezit van een boer 4) Bodem 
5) Bouwland 6) Enk 7) Gebied 8) Gewest 9) 
Grond 10) Grondgebied 11) Het droge deel 
van de aarde 12) Kust 13) Landmassa 14) 
Landschap 15) Lap grond 16) Moederland 17) 
Mogendheid 18) Natie 19) Platteland 20) Rijk 
21) Staat 22) Streek 23) Terrein 24) Vaste 
bodem 25) Vaste grond 26) Veld .  
BRON: nl.wikipedia.org  



gehouden. De volumes van agrarische grondstoffen en mineralen die hiermee gepaard gaan zijn enorm. Op 
basis van agrarische productie op eigen bodem zou Nederland een plaats in de top 60 innemen. 
 
 

 
Bron: CBS, Kadaster (CBS/jan16/ https://www.clo.nl/indicatoren/nl0061-bodemgebruikskaart-voor-nederland) 

 
In Nederland heeft het hoge kennis- en inputniveau de negatieve effecten van de toegenomen druk op het land 
nog enigszins kunnen mitigeren. Zo bleven organische stofgehalten in de bovengrond de laatste decennia 
redelijk op peil maar hebben bodemstructuur en bodemleven daarentegen fors aan kwaliteit ingeboet. Door 
het gebruik van zware machines (vaak in combinatie met natte bodemomstandigheden) heeft bij een groot 
deel van de Nederlandse landbouwgronden bodemverdichting plaatsgevonden. Dit verhindert niet alleen de 
wortelgroei en daarmee de opbrengsten van gewassen maar vormt ook een zware belemmering voor het 
bodemleven en vermindert daarnaast de infiltratie-capaciteit. Hierdoor vindt uitspoeling van nutriënten 
plaatsen blijft bij (zware) regenval water in de bovenste laag van de akker staan. Landbouwgronden worden 
gevoeliger voor natschade en de sponswerking van de bodem komt nog zwaarder onder druk, met effecten 
voor het grotere watersysteem. De frequentere periodes van droogte veroorzaken zowel in de landbouw als de 
natuur opbrengstderving en verdroging. Tenslotte zorgt de verminderde biodiversiteit in de bodem voor een 
afname van de weerbaarheid van de bodem (bron). Samenvattend is te stellen dat de draagkracht van het land 
op veel plekken in de wereld en zelfs ook in het kennisintensieve Nederland onder druk staat en veelal 
overschreden wordt (FAO, 2015). 
 
 
Het begrip draagkracht definiëren wij hier als het vermogen van het land, respectievelijk het ecosysteem om 
biologische soorten te kunnen voorzien in hun bestaan; dat wil zeggen ervoor te zorgen dat de leefomgeving 
hen op een lange termijn kan voorzien van een habitat, voldoende voedsel, water en andere levensbehoeften 
(bron: Wikipedia). 



De draagkracht van het land is uiteraard ook positief te beïnvloeden. Door de inzet van arbeid en de 
‘toevoeging’ van technologie is landbouw (volgens haar eigen definitie) immers ontstaan. En zo is in Nederland 
het landoppervlak vergroot door de aanleg van polders en, bovenal, heeft het gebruik van fossiele 
brandstoffen, mechanisatie en kunstmest belangrijke bottlenecks in de voedselproductie opgelost. Weliswaar 
zijn de bijeffecten de laatste decennia in Nederland verminderd door aangepaste bemesting, verminderd 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vernieuwde machines, lage drukbanden, etcetera, het blijft een feit 
dat het moderne landbouwbedrijf voortdurend grenzen opzoekt om economisch rendabel voedsel te kunnen 
produceren. Met nog altijd de eerder genoemde bijeffecten, zeker ook in het buitenland. 
 

 
Hack-Ten Broecke et al stelden in 2007 op basis van algemeen gebruikte modelbenaderingen (en o.a. de 
bodemkaart 1:50,000) onderstaande kaart samen, waaruit blijkt dat de bodemgeschiktheid in Nederland lang 
niet overal ‘optimaal’ is voor het huidige grondgebruik. 
 
Alhoewel bovenstaande studie niet meer is dan een benadering, wordt het beeld dat eruit naar voren komt wel 
degelijk bevestigd door resultaten uit detailonderzoeken en ervaringen in het veld.   
 
Samenvattend constateren we dat:  

 De verbinding van de mens met het hem omringende landschap en het bodem- en watersysteem 
grotendeels is verdwenen. Voedselconsumptie vindt plaats zonder notie van de omstandigheden van 



de productie ervan.  Veel voedsel wordt geproduceerd op basis van een grondbeslag elders in de 
wereld. 

 De voedselproductie heeft een impact (foodprint) die veel verder gaat dan het landoppervlak waarop 
de gewassen verbouwd worden. Kringlopen, afwenteling en vervuiling (verdunning) zijn daarbij 
cruciale begrippen. 

 De kringlopen ten behoeve van de voedselproductie worden op steeds hogere schaalniveaus gesloten 
en de balans tussen lokale verarming ten gunste van lokale verrijking van bodems is verstoord.  

 De draagkracht van het land wordt in Nederland maar ook in de meeste andere delen van de wereld 
overschreden. 

 

3.3. Naar een juist, volhoudbaar gebruik van het bodem- en watersysteem  
 
Veel praktische kennis over de draagkracht van het land en een gezonde bodem is verloren gegaan. De bodem 
wordt immers op chemische (en fysische, biologische) wijze ‘geschikt’ gemaakt voor een zo groot mogelijke 
productie. Om te komen tot een volhoudbare landbouw op basis van een gezond bodem- en watersysteem, 
zijn drie stappen nodig: 
 

1. Het bepalen van de huidige kwaliteit van de bodem en de variatie daarin (in horizontaal vlak en in 
diepte) en toestand van het lokale watersysteem 

2. Het bepalen van de ‘juiste’, volhoudbare en daarmee gewenste kwaliteit van dit bodem- en 
watersysteem. Dit is een puzzel op diverse schaalniveaus en impliceert een afweging tussen het 
belang dan aan verschillende bodemfuncties wordt gehecht 

3. Selectie van gebruiks- en beheermaatregelen welke op bedrijfsniveau en/of gebiedsniveau kunnen 
worden ingezet om van de huidige naar de ‘gewenste’ kwaliteit van het bodem- en watersysteem te 
komen.  

Er is een aantal complicerende factoren die het niet zo eenvoudig maken om deze stappen te kunnen zetten. 
We noemen er hier drie: 

1. De genoemde ruimtelijke variabiliteit: de bodem is nergens hetzelfde: er is klei, zand en veen en 
bovendien is veel variatie onbekend en verscholen onder het maaiveld. Bovendien is er een sterke 
wisselwerking met het watersysteem dat – in Nederland - door de mens wordt gecontroleerd. En 
ook is de kennis omtrent de biodiversiteit in de bodem nog erg beperkt.  Er is nog maar nauwelijks 
consensus over de criteria die nodig zijn om te kunnen sturen op het creëren van een ‘juiste’ bodem 
in termen van natuurlijk, weerbaar, gezond etc, laat staan dat er grenswaarden voor die criteria 
bekend zijn.   

2. Het bepalen van een ‘juiste’ kwaliteit van het bodem en watersysteem hangt ook af van de 
ruimtelijke functie op het land. Willen we dezelfde fysische, chemische en biologische kwaliteiten 
van de bodem onder alle functies? Moet het land onder een stad even ‘verrijkend’ zijn als het land 
onder natuurgebieden of landbouwgebieden? 

3. Het bepalen van fysische, chemische en biologische kwaliteiten is ingewikkeld en soms duur, zeker 
door de grote (ruimtelijke en temporele) variaties die er zijn. Het is belangrijk om een eenvoudige 
set metingen te ontwikkelen op basis waarvan bovenstaande stappen kunnen worden gezet en 
monitoring ervan kan plaatsvinden.   

 
 
Op dit moment blijkt dat (deelaspecten van) de volhoudbaarheid van landgebruik op diverse wijzen wordt 
(worden) bepaald. Sommige tools zijn gericht op puur meten en benchmarken, andere zijn gekoppeld aan 
managementadvies en weer andere dienen als verantwoordingsinstrument. Ze variëren enorm in tijdschaal 
(waarop ze valide zijn/blijven dan wel waarover ze uitspraken doen) en ruimtelijke schaal (waarop ze van 



toepassing zijn). In onderstaande figuur zijn de standaarden en indicatoren gerangschikt op deze twee assen, in 
analogie naar de rangschikking van de initiatieven genoemd in paragraaf 2.5.  
 

 
 
  
Uit de analyse zijn de volgende conclusies op te maken: 
 

1. Veel tools zijn monothematisch en richten zich op slechts één of een beperkt aantal aspecten van de 
bodem en het land. De lijst van 17 indicatoren vanuit de PPS Duurzaam Bodembeheer en de Open 
Bodem Index zijn zeer recente integrale sets van parameters. Grenswaarden ontbreken nog.  

2. Er zijn nauwelijks indicatoren voor bodembiologie: het ‘web’ van de levende bodem is nog altijd 
grotendeels een ongekende wereld.  
 
 

3. Er zijn nauwelijks integrale tools om de bodemgeschiktheid en de draagkracht (‘carrying capacity’) van 
de bodem en het land voor diverse gebruiksvormen te beoordelen en monitoren. De Waterwijzer 
Landbouw, de WIB-c etc. zijn tools, voornamelijk op de fysische eigenschappen van de bodem 
gebaseerd.  

4. Er zijn weinig tools die grenswaarden bevatten voor praktische keuzes in locatie- en weer-specifiek 
beheer en het nemen van maatregelen: dit is kunde, ervaring van grondgebruiker.   

5. Er zijn nauwelijks tools voor monitoren en sturen op sluiten van kringlopen op gebiedsniveau of op 
meerdere schaalniveaus tegelijk. Op bedrijfsniveau is in Nederland de Kringloopwijzer het bekendste 
voorbeeld, maar hierin is de bodem grotendeels een black box en is ruimtelijke variabiliteit, zeker 



binnen percelen, onmogelijk. In de Precisiebeheer/Precisielandgoed App kan dit wel en is het 
schaalniveau zelfs te variëren van de vierkante meter tot een regio, maar deze tool is nog in 
ontwikkeling. De Kringlooptoets is een interessante tool die de kringlopen van N, P en K in beeld 
brengt. De Soil Navigator is een veelbelovende Decision Support System tool die voor een 7-tal 
Europese landen operationeel wordt gemaakt (Landmark project, Debeljak et al 2019). Het gaat uit 
van 5 functies van de bodem: voedselproductie, biodiversiteit, waterzuivering en –berging, 
mineralenkringlopen en klimaatregulatie (koolstof).  

6. Dé tool om de duurzaamheid en volhoudbaarheid van een vorm van landgebruik (in relatie tot die 
draagkracht of ‘carrying capacitiy’ van datzelfde land) te kwantificeren en monitoren bestaat (nog) niet. 
Hoe zijn optima te vinden tussen keuzes (scenario’s) in landgebruik tussen buurpercelen en –gebieden? 
Op basis van welke transparante afwegingen is te zeggen: ‘het gaat de goede kant op’ of ‘het land staat 
te zwaar onder druk’?  

3.4. Bouwstenen voor systeem B 
 
De voorgaande analyses van de initiatieven en tools leveren diverse bouwstenen voor een landbouw- en 
voedselproductie systeem dat wél volhoudbaar is, het “systeem B”. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn, op 
basis van onze analyse: 

 Klimaatverandering en bevolkingsgroei verhogen weliswaar de druk op systeem A én B maar 
kunnen ook als kansen en katalysatoren gezien worden  

 Alleen met het land en het bodem- en watersysteem als startpunt van het denken over de 
gewenste vormen en niveaus van voedselproductie in een gebied kan volhoudbaarheid worden 
gegarandeerd  

 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 is essentieel voor succes. 

 
Wat betreft de initiatieven, voor zover grondgebonden, missen we nog: 

 Meer initiatieven en ervaringen met specifieke aandacht voor het volhoudbaar (land, mens en 
waarde) gebruik van de bodem, naast aandacht voor keten, organisatie en verbreding op 
bedrijfsniveau .  

 Meer initiatieven op schaalniveau van gebied (het niveau van “gezinsbedrijf” overstijgend). 
 
Wat betreft tools moet er gewerkt worden aan: 

1. Bodembiologische standaarden (indicatoren én kritieke waarden die er toe doen) welke met name 
landgebruikers praktische ondersteuning bieden in het maken van management keuzes in het veld 

2. Tools om bodemgeschiktheid en draagkracht (‘carrying capacity’) van de bodem en de duurzaamheid 
van het bodembeheer te beoordelen en te monitoren op verschillende schaalniveaus  

3. Tools die vooruitkijken en betere scenario-ontwikkeling mogelijk maken als beslissingsondersteuning 
in beleid  

4. Tools met bedrijfs-/gebiedseconomische onderbouwing ter ondersteuning van maken van praktische 
keuzes in locatie- en weer-specifiek beheer, nemen van maatregelen  

5. Tools voor monitoren en sturen op sluiten kringlopen op gebiedsniveau 
6. Een integrerende ‘multi-tool’ om duurzaam landgebruik te kwantificeren/monitoren. Een nieuwe 

vorm van ‘land evaluation’ is nodig, waarin volhoudbaarheid op subperceels-, perceels-, bedrijfs- en 
gebiedsniveau beoordeeld, gemonitord kan worden. De tool geeft antwoord op de vraag: is het 
huidige of gewenste landgebruik in gebied X volhoudbaar en zo niet: welke tekortkomingen zijn er om 
te bespreken met buurgebied Y? 

 
Deze laatste ‘multi-tool’ zou gebaseerd kunnen worden op reeds bestaande en in ontwikkeling zijnde 
instrumenten:   

 Subperceelsniveau: de bodemconditiescore, Waterwijzer Landbouw, WIB-c, PrecisiebeheerApp 



 Perceelsniveau: tool PPS Duurzaam Bodembeheer, Open Bodem Index, Kringloopwijzer, 
Biodiversiteitsmonitor, Precisiebeheer App, Soil Navigator 

 Bedrijfsniveau: Kringloopwijzer, PrecisiebeheerApp, Bedrijfswaterwijzer, Soil Navigator 
 Gebiedsniveau: PrecisiebeheerApp. 

Op elk schaalniveau zijn keuzes tussen de 5 verschillende bodemfuncties onontkoombaar. Schulte en Debeljak 
et al (2019) stellen dat werken aan 3 functies tegelijk maximaal mogelijk lijkt. Immers, het maximaliseren van 
alle 5 functies is onderling onverenigbaar. Wel zouden mogelijk minimale waarden voor de niet-nagestreefde 
bodemfuncties kunnen worden benoemd en in acht moeten worden genomen. Onderstaande figuur geeft dit 
denken schematisch weer (met daarin pijltjes die minimale dan wel streefwaarden aangeven):  
 
Op sub/perceelsniveau en daaronder op bedrijfsniveau:      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op gebiedsniveau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen: Aequator 2018 en Debeljak et al. 2019 
 
 
Bovenstaande lijst van tools zal moeten worden aangevuld met de ontbrekende tools om de ontwikkeling van 
elk van de 5 bodemfuncties over decennia te kunnen voorspellen én bovendien aangevuld dienen te worden 



met een instrument dat de afwegingen inzichtelijk maakt. De DSS Soil Navigator en de Precisiebeheer App 
lijken aanzetten hiertoe. In de vervolgfasen van de onderhavige studie Verrijkende Landbouw zullen de eisen 
aan deze multi-tool van landevaluatie nader worden onderzocht. 
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4. Oriëntatie Waarde 
 

4.1. Introductie en afbakening 
 
In de analyse voor de oriëntatie Waarde analyseren we eerste het huidige economische en financiële systeem.  
We beschrijving de algemene economische ontwikkelingen in de sector en het grondbeleid. Gekeken wordt 
vervolgens naar de wijze waarop het landbouw- en voedselsysteem wordt gewaardeerd en gefinancierd op 
zowel internationaal als nationaal niveau en welke ontwikkelingen impact (gaan) hebben op de waardering en 
financiering. Tot slot wordt ingegaan op initiatieven in “systeem A” die bouwsteen zouden kunnen zijn in een 
nieuw landbouw- en voedselsysteem.  
 

4.2. Analyse Systeem A 
 

4.2.1. Schaal, export + globalisering en beleid 
Na de 2e Wereldoorlog richt Nederland zich op grootschalige landbouw en export met gegarandeerde 
minimumprijzen voor de belangrijkste landbouwproducten en importheffingen op exportproducten. De 
overheid stimuleert de industriële landbouw (kennis) bij boeren. Vanaf de jaren ‘80 verandert het 
landbouwbeleid naar vrije markt met prijsverlaging en gedeeltelijke compensatie. Het landbouwbeleid 
stimuleert grondstofproductie in plaats van eindproductie. De prijzen die de boeren krijgen, dalen ieder jaar. 
Nederlanders besteden gemiddeld 11% van hun salaris aan voeding (in 1970 was dat 25%). 20 tot 40% van de 
boeren heeft een inkomen onder het minimumloon. Vanaf begin 21e eeuw komt de focus op mondiale 
expansie2 mede dankzij de financiers waar boeren in mee gaan. Het gevolg is forse leningen om in de 
uitbreiding van het boerenbedrijf te kunnen investeren. In 2012 hebben boeren een gezamenlijke schuld van 
42 miljard3, dat is een gemiddelde schuld van € 600.000 per bedrijf. Boeren hebben gemiddeld 31% aan 
leningen van de totale bedrijfswaarde. 19% van de boeren heeft een hoger percentage leningen dan 
bedrijfswaarde4. De marges in de bedrijfstakken in de landbouw verschillen behoorlijk: De glastuinbouw heeft 
door haar verschillende producten tot 2/3 toegevoegde waarde in de keten en dus veel marge, de veeteelt met 
homogene producten heeft vrijwel geen marge5.  
 

 
Uit ‘Naar een wenkend perspectief voor de landbouw’ (PBL 2018) 

 
2 Strategie Rabobank en NCR 2004 
3 CBS 2012 
4 Grond van Bestaan 2018-2020, blz 7-9 
5 PBL “naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse Landbouw 2018, blz 14 



Nederland volgt het Europese landbouwbeleid en heeft geen eigen beleid of zwaardere eigen wetgeving voor 
ecologische houdbaarheid. Dit in tegenstelling tot andere Europese landen. Het beleid wordt vooral bepaald 
door het Europese beleid en handelsverdragen. Nederland heeft een traditionele focus op de vrije markt en 
topsectorenbeleid6 die zo min mogelijk het concurrentievermogen van de Nederlandse landbouw aantast. In 
lijn daarmee is het overheidsinstrumentarium afgebouwd, zoals Dienst Landbouw Voorlichting en de OVO – 
onderzoek, voorlichting, onderwijs – aanpak, Bureau Beheer Landbouwgronden en de Dienst Landelijk Gebied. 
De overgang naar private sturing leidt feitelijk tot ketensturing van de sterkste partij(en) in de keten.   
Handelsbeperkingen worden alleen toegestaan als sprake is van wetenschappelijk bewijs. Het gevolg is ook dat 
de ontwikkeling van de “markt” plaatsvindt binnen de kaders van mededinging7, wel of geen staatssteun, 
aanbesteding en intellectuele eigendom. Interventiemogelijkheden zijn daardoor beperkt.  
 

4.2.2. Grondbeleid 
Van 1940 tot 1953 heeft de overheid met regelgeving geprobeerd grip te houden op het koopprijs- en 
pachtprijsbeleid, wat resulteerde in de Wet Vervreemding Landbouwgronden ( 1953)8 . Deze Wet is tot 1965 
van kracht gebleven. Alleen is er nog sprake van een prijstoets bij pachtovereenkomsten langer dan zes jaar (rol 
van de Grondkamer). Deze wet -en regelgeving was ingesteld om daarmee iedereen de gelegenheid te geven 
om gronden te verwerven wat nodig was om geen voedseltekort te krijgen. Daarna (na 1965) is de 
(landbouw)grondmarkt steeds meer geliberaliseerd waardoor de grondwaarde ten opzichte van de 
gebruikswaarde fors is gestegen.  
 

 
 
De prijs wordt mede bepaald door de meerwaarde van extra grond voor het bedrijf en niet op de gemiddelde 
opbrengst van de grond voor een geheel landbouwbedrijf. Ook de lage lange rente en de zoektocht naar korte 
termijn financieel rendement hebben grote invloed op de prijs. Het leidt tot landconcentratie bij enkele 
partijen.  
 
 
Het aantal kleinschalige landbouwbedrijven is in 15 jaar tijd met 56% afgenomen. 3,5% van de 
landbouwbedrijven heeft 20% van de totale landbouwoppervlakte in bezit9. De nieuw in 2007 ingevoerde Pacht 

 
6 PBL Effecten van klimaatverandering 2012 
7 Het mededingingsbeleid beoordeelt de verscheidenheid van bedrijven naar het effect op consumentenwelvaart, niet naar het 
effect op de veerkracht. 
8Agrarisch grondbeleid: terugblik en vooruitzicht prof. mr. P. de Haan, Agrarisch recht nr. 12, december 2003  
9 Grond van Bestaan 2018, blz. 16 



in NBW zonder gereguleerde pachtprijzen, met een duur van minder dan 6 jaar, geen automatische verlenging 
en korte pachtermijnen zorgt voor een verdere druk op kort en intensief gebruik van de bodem. Daarbij komt 
dat voorwaarden van eigenaren bij pacht, zoals een duurzaam bodembeheer, die bijvoorbeeld worden 
verdisconteerd in pachtprijzen, worden getoetst in zogenaamde pachtkamers. Daarin zitten de overige 
eigenaren uit het gebied, die deze vernieuwingen kunnen afremmen omdat zij daar zelf nadelen van kunnen 
ondervinden.   
De prijs van grond hangt af van de bestemming en de ontwikkeling op de grondmarkt in de nabijheid van het te 
verwerven perceel. Dat leidt tot prijsstijging van 10 tot 20 keer zo hoog10. Ook de druk die ontstaat door andere 
dan landbouwkundig gebruik zoals de energietransitie (wind, zon, geothermie) beïnvloedt de grondprijs.  
 
Grond en de woningmarkt zijn al decennia de driver voor Nederlandse economie. Er is een hoge 
grondtransactiesnelheid met hoge grondprijs. Daarbij worden maatschappelijke opgaven als schoon 
grondwater, biodiversiteit, bodemgezondheid niet gewaardeerd en meegenomen in de waarde van de grond. 
 
Conclusie: de waarde van een perceel grond reflecteert niet (meer) de capaciteit ervan om voedsel te 
produceren (of zelfs alle 5 bodemfuncties te vervullen, zie hoofdstuk 3 Land) maar wordt bepaald door geheel 
andere (toekomstige) gebruiksmogelijkheden. 
 

4.2.3. Speelveld landbouw- en voedselsysteem11 
 
Internationaal12 
Het internationale landbouw en voedselsysteem heeft een aantal grote dominante spelers in grondeigendom, 
toeleverende en verwerkende industrie en de logistiek. De grootste grondeigenaren in de wereld zijn de Rooms 
Katholieke kerk, Gine Rinehart, Chinese melkveehouders, AAC en JPC13. De helft van de mondiale markt voor 
zaden is in handen van 10 bedrijven waarvan Dupond, Monsanto en Syngenta de belangrijkste zijn. 80% van de 
bestrijdingsmiddelen komt van 10 bedrijven met Bayern, Syngenta en Monsanto in de top 314. In de inkoop en 
verwerkingsindustrie worden graan, vlees, melk, plantaardige olie, vetten, groente & fruit, suiker en specerijen 
verwerkt door Cargill, Dreyfus, Archers, Daniels Midland (ADM), Continental, Bunge en Borne15. Cargill, ADM en 
Bunge zijn verantwoordelijk voor 80% van de mondiale handel in graan. De 10 grootste 
levensmiddelenbedrijven zijn Nestlé, Kraft, Foods, Unilever, PesiCo, Mars, Danone, Cadbury, Kellogs, General 
Mills en Ferrero16. De fastfoodketens Mc Donalds, Yum! Brands en Burger King kopen de meeste aardappels en 
kip in waardoor ze grote invloed hebben op de prijs en productiestandaarden.   
De grote supermarktconcerns zijn Walmart, Kroger, Costco, Carrefour, Lidl, Metro, Aldi, Ahold Delhaize met 
een marktaandeel van meer dan 70%.De voedsellogistiek is geconcentreerd in 4 regio’s: Noord-Amerika (VS), 
EU (Frankrijk en Duitsland), Britse Commonwealth (Canada, Australië en Zuid-Afrika), Zuid-Amerika (Argentinië, 
Brazilië) met krimp van agrarische sector als gevolg. 85% van de wereldbevolking is voor voedsel afhankelijk 
van de logistiek uit deze regio’s17. De  inkoop- en verwerkingsindustrie en de voedsellogistiek is in handen van 
merendeels private niet-beursgenoteerde bedrijven.  
 
In het landbouw- en voedselsysteem was de handel (agrarische ‘commodities’) oorspronkelijk gebaseerd op de 
onvoorspelbaarheid van de natuur en het effect op de oogsten in agrarische sector. De volatiele en onstabiele 
prijzen en oogstrisico’s voor producenten en verwerker werden opgevangen via coöperaties en 
grondstoffenovereenkomsten, met name: 

 
10 Ploeg et al, 2015 
11 Executive Intelligence Review, The Global Food Cartel, 1995 
12 Executive Intelligence Review, The Global Food Cartel, 1995, Triodos Bank, Towards ecologically and socially resilient food and 
agriculture systems, Triodos bank’s vision paper on food and agriculture systems June 2019 
13 https://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10881573/dit-zijn-de-5-grootste-landeigenaren 
14 Executive Intelligence Review, The Windsors’ Global Food Cartel, 1995; WRR, Naar een voedselbeleid 201 7 
15 Executive Intelligence Review, The Windsors’ Global Food Cartel, 1995; WRR, Naar een voedselbeleid 2017 
16 WRR Naar een voedselbeleid 2017 
17 Executive Intelligence Review, The Windsors’ Global Food Cartel, 1995 



 Forwards: producent en verwerker spreken van te voren af welke hoeveelheid tegen welke prijs en 
op welke termijn wordt geleverd. Een soort “voorspelbare” voorraad met zekerheid op inkomsten 
voor de boer en producten voor de verwerker; 

 Derivatencontracten: Een overeenkomst tussen partijen waar de waarde afhangt van de waarde 
van de agrarische grondstof. De tegenpartij “speculant” speculeert op en profiteert van de 
prijsschommelingen. Hij verkoopt het derivatencontract vóórdat geleverd wordt en op elk moment 
dat de prijs van de onderliggende grondstof hoger is dan de in het contract afgesproken prijs; 

 
Vanaf de jaren 2000 is de derivatenhandel en het aantal speculanten met alleen financiële motieven18 enorm 
toegenomen. De prijs van koffie is in de periode 2003 – 2008 met 167% gestegen, graan met 314% en soya-olie 
met 199%. Het is een enorme financiële markt waar de handel stopt als de grondstof van de boer bij de 
consument is beland. De belangrijkste spelers 

1. Amerika: Bank of America (+ Morgan Stanley en Citygroup), Goldman Sachs; 
2. Europa: Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Rabobank en UBS19; 

In december 2008 was de waarde van de wereldwijde derivatenhandel $517.8 biljoen. In 2017 595 biljoen met 
25 biljoen transacties waarvan in agrifood 2,6 biljoen.  
 
Nederland 
Het aandeel van de landbouwsector in de Nederlandse economie is door de export groot20. Dat komt vooral 
door toeleverende en verwerkende agro- en foodbedrijven van elders geproduceerde landbouwproducten21. 
Maar ook de primaire landbouw is relatief groot en verbouwt 2/3 van de Nederlandse oppervlakte: 53% 
grasland, 29% akkerbouw, 13% groenvoedergewassen en 5% tuinbouwgrond. De agrifoodsector draagt met 
10% bij aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid22. In Nederland zijn Staatsbosbeheer (265.000 ha), 
Natuurmonumenten (107.000 ha), De Provinciale Landschappen (102.000 ha), Rijksvastgoedbedrijf (81.000 ha 
excl. water) en ASR Landelijk Vastgoed (40.000 ha) de grootste grondeigenaren23.  
 
Ook in Nederland – identiek aan het internationale speelveld - hebben de toeleverende industrie, verwerking 
en distributie de toeleverende industrie 80% aandeel in de agrifood sector24. 
 
De grootste Nederlandse levensmiddelenbedrijven zijn Unilever, Heineken, Vion (50% marktaandeel) en 
Friesland Campina (80% marktkaandeel). De grootste supermarkten Ahold, Superunie en Jumbo bezitten 83% 
van de markt, Aldi en Lidl de rest25. Vanaf de jaren 90 zijn buitenlandse partijen actief op de Nederlandse 
markt: Hazlewood, United Biscuits en Hillsdown, Archer Daniel Midlands, Sara Lee, Heinz, Cargill en Mars, 
McDonald’s, Burger King, Febo, Kentucky Fried Chicken, Sodexo en Compass. De grootste financiële partijen 
zijn Rabobank (85%26 van de boeren en derivatenhandel), ABN AMRO (voedselketen) en Achmea 
(schadeverzekering). De pensioenfondsen en levensverzekeraars beleggen niet rechtstreeks in de 
agro/foodsector.  
 

4.2.4. Waardering en financiering  
 
Algemeen 
Er zijn in Nederland 3 “financiers”:  

 
18 In December 2008 was de waarde van de derivatenhandel $517.8 biljoen. In 2017 595 biljoen met 25 biljoen transacties waarvan 
agrifood 2,6 biljoen. 
19 SOMO Paper Financing Food, April 2010 
20 In 2017 exporteerde de Nederlandse landbouw 91,7 miljard, CBS & WUR 2018 
21 PBL 2018 Naar een wenkend perspectief voor de Landbouw, blz. 36  
22 WRR Naar een voedselbeleid 2017, blz. 57 
23 Kadaster mei 2019 
24 WRR Naar een voedselbeleid 2017, blz. 65 
25 WRR Naar een voedselbeleid 2017, blz. 66 
26 Rabobank heeft in het voorjaar van 2019 aangekondigd dat zij zich terugtrekt uit de agrarische sector 



1. Overheid: De overheid financiert themagericht publieke opgaven en versterkt subsidie in overwegend 
Publiek Private Onderzoeks-consortia: € 3 miljard waarvan meer dan 90% in technische keten/ 
topsectoreninnovatie. 

2. Filantropie: € 2,6 miljard met de top 4 Nationale Goede Doelen, Brenninkmeijer, Van Leer en Van der 
Vorm; 

3. Private sector: 2300 miljard van banken (PM), verzekeraars (400 miljard) , pensioenfondsen (PM), 
vermogensbeheerders. ABP, Pensioenfonds Zorg & Welzijn en PMT  zijn de grootste pensioenfondsen; 
Achmea, NN, Aegon en a.s.r. de grootste verzekeraars; ING, Rabobank en ABN AMRO de grootste, 
banken waarvan ING op de 10e en Rabobank op de 18e plek in de lijst van grootste bank van de 
Europa; Achmea, VGZ, CZ Groep en Menzis de grootste zorgverzekeraars en APG en PGGM de grootste 
assetmanagers. 

De private financiële sector is van groot belang omdat er in de sector in Nederland veel geld omgaat en 
(semi)overheden, marktpartijen, burgers en onderwijs in de tijd een financieringsbehoefte hebben. Het is dan 
relevant onder welke voorwaarden en met inachtneming van welke risico’s en waarderingen die financiering 
wordt verstrekt. In de financieringsmodellen van de private financiële sector (crowd-funders, venture capital, 
private equity, banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders) wordt vrijwel geen rekening 
gehouden met de maatschappelijke effecten en opgaven. Ze zijn een “nice to have”, niet een “need to have”.  
 
De risicomodellen richten zich voornamelijk op financieel rendement (omzet, afzetmarkt en groeimarkt) (De 
huidige financiers en financieringsmodellen in de private sector zijn om meerdere redenen een belemmering 
voor de opgaven waar we voor staan: 

 Geen waardering van de gevolgen van klimaatadaptatie, schoon en voldoende water, snelheid van 
bodemdaling, hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, achteruitgang van biodiversiteit, 
hernieuwbare energie, gezondheid, werkgelegenheid, etc.; 

 Focus op financieel rendement; 
 Het duurzame financieringsbeleid op thema’s die per partij verschillend zijn met uitzondering van CO2 

en klimaatverandering en vertaald naar sectoren, ketens en bedrijven. Minder naar landen en niet 
naar regio’s of gebieden; 

 De sector kent een landen en bedrijven rating en sectorwaardering maar geen gebieds-/regiorating.  
 95% van het geld is geïnvesteerd in de financiële markten niet in de reële economie/samenleving; 
 1% wordt geïnvesteerd in maatschappelijke projecten met aparte allocatie van geld voor bijvoorbeeld 

waterprojecten via green bonds, climate bonds, social bonds; 
 De looptijden van financiering (gemiddeld 3 tot 10 jaar) matchen niet met de doorontwikkeling van 

lange termijn energie- en andere transitieprogramma’s en investeringen. 
 
Er is dus een kloof tussen publieke en private waardering en financiering.  
 
Financiële sector 
Uit een interviewserie in de eerste helft van 2019 met de Nederlandse financiële sector blijkt dat men zich 
vooral bezighoudt met de risico’s van klimaatverandering (CO2, energietransitie).  Slechts enkelen – met name 
banken – zijn gestart met de ontwikkeling van biodiversiteitsbeleid, een enkele met bodembeleid. En er wordt 
gekeken naar watervraagstukken, met name waterschaarste. Vrijwel iedereen richt zich op thema’s en 
sectoren, maar nog weinig op toekomstige risico’s.  

Er is (nog) geen integrale en/of gebiedsgerichte/regionale samenhang aanpak en waardering27. Triodos is de 
eerste financiële partij met een visie op een landbouw- en voedselsysteem en haar financieringspositionering 
daarin. Zij heeft 3 pijlers: inclusive prosperity, healthy ecosystems en health. Rabobank en a.s.r. landelijk gebied 
werken samen met partijen zoals Vitens aan een bodem- en biodiversiteitsindex (zie H3).  

 
27 https://www.volkskrant.nl/economie/pensioenbelegger-pggm-stopt-met-windpark-mexico~b96fbb69/  



4.2.5. Juridische ontwikkelingen met impact op waardering en financiering28 
Er is een aantal juridische ontwikkelingen die op verschillende manieren een impact zullen hebben op 
waardering en financiering. Sommige ontwikkelingen laten vooral zien dat bestaande regels en beleidsmatige 
oplossingen niet meer voldoende zijn, andere ontwikkelingen kunnen juist aanknopingspunten bieden voor 
nieuwe regels die een volhoudbare landbouw kunnen faciliteren.  
 
Voorbeeld van het PAS beleid29 
Zoals bekend is voor wat betreft de stikstofuitstoot het Nederlandse beleid (sinds 2015) om vergunningen te 
verlenen voor projecten met de30 mogelijkheid om de negatieve effecten voor kwetsbare natuurgebieden31  nu 
of in de toekomst te compenseren is door de Raad van State (op basis van een advies van het Europese Hof32) 
afgewezen.  Vergunningen mogen alleen afgegeven worden als vooraf wetenschappelijk vaststaat dat er geen 
sprake is van milieuschade voor de natuurgebieden. Daarbij moeten de negatieve én positieve gevolgen van 
het project vooraf vaststaan en dient zekerheid te zijn dat de maatregelen die zijn getroffen voldoende zijn. 
Alleen dan mag de overheid een vergunning afgeven. Ook beheermaatregelen in natuurgebieden ter 
voorkoming van achteruitgang van gebieden mag niet. Uitzondering is mogelijk als er geen alternatieven zijn of 
het openbaar belang een dwingende reden is. De bewijslast om dat aan te tonen is groot. Onder andere in 
Brouwerseiland33 en Kempenbaan en Gaswinning Groningen34 geeft de Raad van State verdere invulling aan de 
juridische (on)mogelijkheden.  
 
Wanneer er ook voor andere stoffen in de bodem of het water duidelijke normen zijn of komen, betekent dit 
ook voor andere stoffen dat een aanpak zoals van de PAS niet meer mogelijk is. 
 
Commissie Remkes 
In verband met de stikstof uitspraak heeft de commissie Remkes advies uitgebracht. Zij adviseert een aantal 
maatregelen en gaat ook in op de rol van de provincie als gebiedsregisseur en de gemeenten om voorwaarden 
voor bestemmingsplan en vergunningen op te nemen. Dit zou niet alleen voor stikstof kunnen gelden, maar 
ook voor andere stoffen in de bodem en het water. Daarvoor is de omgevingswet een belangrijk instrument, 
maar dit wordt in het advies nog niet verder uitgewerkt.  
 
Omgevingswet 
Vooruitlopend op de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt, ligt er een kans om de 
Nederlandse programma’s/projecten Omgevingswet- en mededingingsrecht-proof te maken met een 
interventiestrategie met een participatieve aanpak en een integrale visie met een evenwichtige 
functietoedeling en belangenafweging.  
 
  

 
28 De Coöperatieve Samenleving Interventiestrategie RESsen 
29 https://www.raadvanstate.nl/@115651/pas-mag/  
30 https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@116690/verbreding/ 
31 Natura 2000 en Europese Habitatrichtlijn 
32 https://www.raadvanstate.nl/@112576/arrest-europees-hof/  
33 https://www.raadvanstate.nl/@115182/brouwerseiland/ 
34 https://www.raadvanstate.nl/gaswinning-groningen/   



Aansprakelijkheid 
Een andere juridische ontwikkeling is dat overheden (Urgenda35 en Groninger Gaswinningsarrest36) en 
marktpartijen (New York City, San Francisco, Oakland, Milieudefensie) steeds vaker aansprakelijk worden 
gesteld voor milieuschade en de kosten van de klimaatadaptatie. De Engelse37 en Nederlandse 
toezichthouder38 geven dat ook aan.  
 
Net als bij de ontwikkelingen voor de PAS, concluderen we dat beleid en regels niet altijd voldoende robuust 
zijn waardoor de onzekerheid bij boeren en andere bedrijven toeneemt en de (vertraging)schade steeds groter 
wordt. Nieuwe regels en benaderingen, ook die voor een systeem B in de landbouw zullen zorgvuldiger moeten 
worden opgesteld waarbij a) governance en samenwerkingen worden georganiseerd en gestructureerd, b) de 
mogelijke (integrale) effecten van projecten goed worden doorgerekend en duidelijkheid komt over c) het 
evenwichtig afwegen en verdeling van ontstane en toekomstige schade en baten.   
De nieuwe Omgevingswet kan daarbij aanknopingspunten bieden omdat daarmee een meer integrale afweging 
mogelijk is waarbij alle stakeholders, ook burgers, beter kunnen worden betrokken. 
 

4.3. Analyse van initiatieven 
 
In het huidige systeem zijn publieke en private waardering en financiering gescheiden. Het is gebruikelijk dat de 
overheid verantwoordelijk is voor de (financiering van) publieke voorzieningen en maatschappelijke opgaven. 
Het is ook gebruikelijk dat de markt niet aan die publieke voorzieningen en maatschappelijke opgaven bijdraagt 
en businesscases en verdienmodellen heeft die ten koste daarvan gaan. De focus ligt op financieel rendement 
die bij financiering door de financiële sector dominant en doorslaggevend wordt. In het agrifoodsysteem zijn de 
uitdagingen – of risico’s zoals de financiële sector dat noemt – zoals betere bodemgezondheid, verminderde 
bodemdaling, schoon water, hogere biodiversiteit en klimaatadaptatie niet gewaardeerd en dus ook niet 
meegenomen in de risicomodellen, financiering en businesscase. Bovendien houden de monopolisten in de 
keten zich vast aan het huidige systeem.  
 
Onderzoek van een aantal vrijemarkteconomieën door de eeuwen heen laat zien dat markteconomieën niet tot 
gelijkheid en welvaart leiden39. Om een systeem B neer te zetten is in de eerste plaats een level playing field 
nodig waar overheid, grote marktpartijen en het gebied (bewoners, lokale ondernemers, onderwijs en 
maatschappelijk middenveld) wendbaar samenwerken om maatschappelijke opgaven aan te pakken die 
tegelijkertijd de gebiedseconomie en sociale cohesie versterken. Het gebied omdat de schade en de oplossing 
altijd lokaal/regionaal is. En waar waardering van en investering in maatschappelijk risico’s en kansen 
onderdeel zijn van een gebiedsbenadering en gebiedswaardering.  
 
Om naar een nieuw waardensysteem te komen is een mensgerichte aanpak essentieel en staat de landbouwer 
centraal: hij/zij is de oplossing als landeigenaar of (erf)pachter, gebruiker met de wijze waarop hij met zijn land, 
bodem, dieren en producten om gaat en daarmee de basis voor een nieuw landbouw- en voedselsysteem. Hij is 
tegelijkertijd doorlopend het slachtoffer in de ketendominantie waar hij aanloopt tegen een grote 
afhankelijkheid van enkele leveranciers, contracten met lage marges en forse financieringen die voornamelijk 
afgelost door schaalvergroting, werkweken van 70 a 80 uur en een inkomen dat feitelijk onder het 
bestaansminimum ligt.  
 

 
35 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Advies-aan-
Hoge-Raad-uitspraak-gerechtshof-in-klimaatzaak-Urgenda-kan-in-stand-blijven.aspx  
36 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Hoge-Raad-
geeft-antwoord-op-prejudiciele-vragen-over-aardbevingsschade-Groningen.aspx  
37 “Breaking the Tragedy of the Horizon – climate change and financial stability” door Mark Carney voorzitter van de Bank of 
England Chairman of the Financial Stability Board, Lloyd’s of London 29 September 2015. 
38 DNB Rapport “De Nederlandse Financiële Sector achter de dijken 
39 Bas van Bavel, De onzichtbare hand 2018 



In Nederland zijn veel initiatieven. Verrijkende Landbouw heeft die initiatieven in kaart gebracht (bijlage 1). In 
H3 zijn deze vanuit het perspectief van het Land reeds geanalyseerd.  Vanuit de oriëntatie Waarde komen daar 
de volgende mogelijke bouwstenen naar voren: 

1. Omgevingswet: Zorgt voor andere juridische aanpak, structurering en waardering in gebiedscontext.  
2. DG Regio: Europese regelgeving die juridisch instrumentarium biedt om versterking van de regionale 

economie en sociale cohesie te financieren zonder dat sprake is van verboden staatssteun en/of strijd 
met mededinging. 

3. Gebieden: 
a. Agro-ecologie: stromingen in de landbouw waar gemeenschappen en natuur centraal staan: 

onder andere kringlooplandbouw, permacultuur, bio(dynamische) landbouw, community 
supported agriculture (CSA), puregraze, veganistische landbouw, voedselbossen en 
natuurinclusieve landbouw.  

b. Korte keten: initiatieven waar de boer rechtstreeks aan de afzetmarkt levert 
c. Boeren in transitie: Boeren die begeleid worden om onder andere bodemgezondheid, 

bodemgebruik en biodiversiteit te herstellen en te verbeteren en veeteelt/akkerbouw/tuinbouw 
in evenwicht te brengen met de natuurlijke grenzen; 

d. Agrarische collectieven: o.a. Boerennatuur dat landsdekkend is  
4. Gebiedsarrangementen: Samenwerkingsovereenkomsten waar overheid, grote marktpartijen en de 

mensen in het gebied afspraken maken over de toekomstige ontwikkeling van het gebied, rechten en 
plichten van alle partijen, waardeninbreng en waardering, verdelen en risico’s, investeringen en 
rendementen fair verdelen. 

5. Waarderen nieuwe risico’s/nieuwe waarderingsmethoden 
a. Bodemgezondheid, biodiversiteit, klimaatverandering, schone lucht, (volks)gezondheid en de 

integraliteit daarvan 
b. Wendbaarheid, samenwerking en het klimaatadaptieve vermogen  
c. Onderzoeken/aansluiten bij bodemindex, soil health index, biodiversiteitsindex, SDG index, CE 

index, CO2, true cost/true price, energieverbruik 
d. True cost/true price/true cost accounting methodieken 

6. Grond als “common”: gronden gemeenschapsgoed of commons maken: gronden waarvan het gebruik 
gemeenschappelijk bepaald wordt en in eigendom is van een gemeenschap. Of waar in ieder geval 
eigendom en beheer worden gescheiden. Voorbeeld is ook Frankrijk/Safer: Een overheidsinstantie die 
grondwaarde controleert en bepaalt aan de hand van landbouwgebruik/structuur.  

7. Nieuwe financieringsvormen:  
a. Grondbank: op vrijwillige basis gronden boeren een goed aanbod te geven in de vorm van 

extra/betere grond zowel binnen als buiten een bepaald gebied. Financiering wordt gedaan door 
particulieren en bedrijven (tegen lagere rente dan gangbaar) die hun geld beschikbaar stellen voor 
meer biodiversiteit/bodemgezondheid, etc. Focus op maatschappelijk in plaats van financieel 
rendement; 

b. Grondfonds: grond wordt aangekocht door een stichting en uitgegeven met voorwaarden aan 
boeren die natuurinclusief willen boeren. Focus op maatschappelijk in plaats van financieel 
rendement;  

c. Terre de Liens: Eeuwig/langdurend gebruik van land voor biologisch boeren, gefinancierd door 
individuen, ondernemers en overheid in cash en kind.   

d. Gebiedsfonds:  Fonds waar partijen onder de verplichting van afdracht in een gebiedsfonds 
vergunningen krijgen om een zonnepark, woonwijk, infrastructuur, etc. aan te leggen;  

e. Circulair gebiedsfonds: fonds waar waarde in gebied wordt behouden en individuele geldstromen 
worden gebundeld tot gebiedsfinanciering voor gebiedsopgaven op basis van afspraken over 
risico, waardering, investering en rendement; 

f. Groenontwikkelfonds Brabant40: de provincie betaalt de helft van de grondwaarde op voorwaarde 
dat een natuurnetwerk wordt ontwikkeld. Er zit 240 miljoen in het fonds en 2.000 ha grond. Er 

 
40 Toekomstboeren en TNI Grond van Bestaan, blz. 22 



wordt o.a. voor 30 miljoen (400 ha) langdurig verpacht aan boeren die onder beperkende 
voorwaarden natuurinclusief willen boeren en uiteindelijk de grond kunnen kopen.  

g. Steward ownership (bedrijf is van zichzelf en kan niet verkocht worden. De mensen die het bedrijf 
leiden zijn tijdelijke stewards. Ze zijn wel eindverantwoordelijk maar zijn geen eigenaar. Er is een 
scheiding tussen financiële eigendom en zeggenschap over de strategie. 

h. Vereveningsfonds 
 

4.4. Bouwstenen van systeem B 
 
Bovenstaande initiatieven zijn allemaal vooral werkzaam op bedrijfsniveau of een samenwerking op kleine 
schaal. Bij pogingen om deze initiatieven op te schalen lopen zij al snel aan tegen de bovenstaande 
waarderings- en financieringssystemen, waarin weinig ruimte is om rekening te houden met de waarden van 
een gezond bodem en watersysteem en biodiversiteit. Om daaraan meer recht te doen zien wij de volgende 
aanknopingspunten: 
  
Over een gebiedsgerichte benadering: 

1. Regionale context en benadering: programma’s, projecten en bedrijven in een gebieds/regionale 
impact en samenhang plaatsen waarbij ook een gezond bodem en watersysteem leidend en dominant 
zijn in de te ontwikkelen waardencases, verdienmodellen en compensatiemaatregelen; 

2. Gebiedsarrangementen: samenwerkingsovereenkomsten waar overheid, grote marktpartijen en de 
mensen in het gebied afspraken maken over de toekomstige ontwikkeling van het gebied, rechten en 
plichten van alle partijen, waardeninbreng en waardering, verdelen en het verrekenen van risico’s, 
investeringen en rendementen; 

3. Gebiedswaardering/rating: rating van gebieden/regio’s als missing link tussen landen- en 
bedrijvenratings; 

4. Waarderen van de kwaliteiten van een ‘juist’ bodem en watersysteem of van de functies die zo’n 
systeem kan hebben, zoals de weerbaarheid tegen ziekten, het vasthouden van water of het op een 
niet uitputtende wijze produceren van voedsel.  

 
Over nieuwe stimulans en regels voor financiering 

5. Horizontale governance: regionaal of cros sectoraal sturingsmodel voor een multistakeholder 
samenwerkingsverband; 

6. Horizontale financiering: het bundelen en combineren van geldstromen zodat financiering meerdere 
doelen dient en meerdere vraagstukken (deels) oplost; 

7. Andere sturing van subsidies overheid: van topsectoren naar vitale gebieden en van technische 
innovatie naar sociale innovatie; 

  



5. Oriëntatie Mens 
 

5.1. Introductie en afbakening 
 
Voor de oriëntatie mens willen we kijken naar de rollen die de mens speelt in de landbouw en de 
voedselproductie en consumptie en de manier waarop mensen die rollen invullen. Dat begint bij individuele, 
gezamenlijke en maatschappelijke keuzes en gedrag, maar gaat ook over de wijze waarop de landbouw 
systemisch binnen de maatschappij, economisch en beleidsmatig is georganiseerd en welke regels, instituties 
en cultuur daarbij zijn ontwikkeld. Het huidige landbouwsysteem en de transitie van de landbouw naar een 
beter volhoudbaar systeem is mensenwerk: de mens, individueel en georganiseerd, is aan zet. 
 
Al enige tijd is er veel onrust, ongemak en discussie in de maatschappij over landbouw, voedselproductie en 
consumptie. Het is zoeken naar een nieuw passend evenwicht in tal van dimensies die optellen tot het hele 
systeem. Zo consumeren we graag dierlijke eiwitten, maar de massaliteit van bijv. geslachte aantallen dieren41 
roept toch ongemak op. Tegelijkertijd zijn ruim 800 miljoen mensen in de wereld ondervoed42?, terwijl 2,2 
miljard mensen lijden onder obesitas43. We weten veel over humane gezondheid en toch wordt de mensheid 
geteisterd door ernstige ziekten, soms ook gerelateerd aan landbouw44. Er is enorm veel landbouwkundige en 
bodemkennis – en toch moet de FAO waarschuwen dat de oogstbare toplaag van de aarde, cruciaal voor 
landbouwproductie, met de huidige teruggang binnen zestig jaar verdwenen zal zijn45. We hebben vol ingezet 
op grootschalige monoculturen en schrikken nu van het naderende uitsterven van een miljoen plant- en 
diersoorten46. We waarderen ‘de menselijke maat’ op het platteland, maar het aantal (gedwongen) 
bedrijfsbeëindigingen in de landbouw is al (decennialang) gigantisch en verontrustend. Een zeer triest aspect is 
het fenomeen van zelfdodingen in de landbouw47. Deze korte opsomming is maar een deel van de 
problematiek waar de mensheid (specifiek Nederland duidelijk ook) mee worstelt in relatie tot het 
internationale landbouw- en voedselsysteem. Hoe kunnen we op tijd de systemen aanpassen die de aarde en 
haar ecosystemen uitputten en ook voor de mens, als producent en als consument, niet/suboptimaal gezond 
zijn? En hoe kunnen we het individuele gedrag veranderen binnen de eenmaal ingesleten/ 
geïnstitutionaliseerde patronen van een systeem, als stap om tot een nieuwe systemische ordening te komen? 
 

5.2. Analyse systeem A 
 
Organisatie van de landbouw 
De landbouw staat niet los van de grote economische/financiële en maatschappelijke systemen waar zij deel 
van uitmaakt (zie H4). ‘De landbouw’ is een systeem met verschillende rollen, waarbij hier vooral wordt 
gekeken naar: boeren, burgers, overheid en bedrijven. Een boer of zelfs een landbouwminister heeft maar 
beperkte invloed op systemisch niveau, zeker internationaal gezien. De krachten vanuit de grote 
ondernemingen en hun eigenaren op de hoogte van de kostprijs zijn inmiddels zo groot geworden: binnen het 
huidige systeem kun je je daar eigenlijk niet aan ontworstelen.  

 
41  CBS (2019), https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7123slac/table?fromstatweb : 642 miljoen in 2018, te weten 

605 miljoen vleeskuikens; 18 miljoen kippen; 16 miljoen varkens; 2,2 miljoen runderen (incl. kalveren); 520.000 schapen; 
170.000 geiten; 2.400 paarden;  

42  FAO (2019), The State of World Food Security http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf  
43  NOS (13 juni 2017) https://nos.nl/artikel/2177885-meer-dan-twee-miljard-mensen-te-dik.html  
44 https://www.parkinson-vereniging.nl/archief/bericht/2019/09/20/Meer-onderzoek-nodig-naar-verband-ziekte-van-Parkinson-

en-pesticiden  
45 FAO (December 2015), The Status of the World’s Soil Resources, zie https://www.scientificamerican.com/article/only-60-years-

of-farming-left-if-soil-degradation-continues/?redirect=1  
46  https://nos.nl/artikel/2283456-krimpende-biodiversiteit-bedreigt-menselijk-leven-waarschuwt-onderzoek.html  
47  https://www.trouw.nl/nieuws/het-taboe-op-zelfdoding-onder-boeren-lijkt-groter-te-worden~b13be911/  



De wijze waarop de landbouw nu is georganiseerd (Systeem A), is het product van honderd jaar, waarbij 
georganiseerde boeren en de overheid nauw samen optrokken: 

 Historische wortels. De basis voor het huidige Nederlandse landbouwsysteem werd gelegd in het 
laatste kwart van de 19e eeuw48. Met de grote landbouwcrisis van 1878-1895 begon de mechanisering 
van de landbouw. De basis gelegd voor het succesvolle OVO-drieluik: Onderzoek, Voorlichting en 
Onderwijs dat de Nederlandse landbouw vleugels gaf. In 1876 was net al de Rijkslandbouwschool 
ingesteld en in 1877 de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (actueel samen: Wageningen Universiteit 
& Research)49. De Staatscommissie voor de landbouw (ingesteld in 1886) versterkte het drieluik. In 
diezelfde periode, sinds de Wet op de coöperatieve verenigingen (1876) begon ook de boerenstand 
zich massaal te verenigen in coöperaties om meer grip te krijgen op eigen afzet. Zo dateert 
FrieslandCampina uit 1879. Ook ontstond in dat tijdvak het Nederlandsch Landbouw-Comité (1884) 
dat aan de basis stond voor het Centraal Bureau/ Cebeco-Handelsraad50 (1899- 8 mei 2019), en de 
Nederlandsche Boerenbond (1896)51, twee voorlopers van de huidige LTO Nederland. Heel belangrijk 
was ook het ontstaan van het landbouwkredietwezen, met de eerste lokale Rabobanken (Raiffeisen- 
Boerenleen banken) die sinds 1896 ontstonden. Menselijke waarden speelden van meet af aan een 
belangrijke rol, waaronder “spaarzaamheid, naastenliefde, arbeidzaamheid en matigheid”52. 

 
 EU-landbouwbeleid. Na de Tweede Wereldoorlog werd onder het adagium “nooit meer honger” en 

onder aanvoering van eerst Nederlands landbouwminister en later Europees landbouwcommissaris 
Mansholt een landbouwontwikkeling in gang gezet gericht op schaalvergroting, kostenreductie en 
intensivering van het gebruik van inputs (kunstmest, gif, krachtvoer). Deze vertaalde zich door in 
specialisering, monoculturen, bulkproductie, technologisering. In enkele decennia tijd werd de 
landbouwproductie enorm vergroot. Landelijk werd dit mogelijk door de organisaties die eind 19e 
eeuw ontwikkeld waren (OVO-drieluik, coöperaties, boerenbonden, Rabobank); Europees door een 
stelsel van interventieprijzen, importheffingen en exportrestituties waardoor een enorme groei 
mogelijk werd. Vooral de land- en tuinbouwcoöperaties, gegeven hun beleid van open lidmaatschap 
en innameplicht, waren uiterst instrumenteel om deze volumegroei een plek te geven. De aan- en 
verkoopcoöperaties en de grote Nederlandse handelsondernemingen, gegeven de strategische ligging 
van de Rotterdamse haven, verzekerden de boer en tuinder toegang tot ruime voorraden 
grondstoffen tegen lage kosten: voer, kunstmest. Het ‘Groene Front’ van de grote 
landbouworganisaties (de toen nog verzuilde standsorganisaties) had veel invloed op het beleid. Het 
Landbouwschap, de Productschappen, Wageningen, de Rabobank maakten (binnen landsgrenzen) ‘het 
systeem’ compleet. Het ‘landbouwprobleem’ leek opgelost; de landbouw kon nu emanciperen tot een 
volwaardige sector in de markt. De ‘macht’ van de markt’ tornde aan het ‘gezag’ van de overheid. 

 
 Liberalisering. Eind jaren tachtig kwam het systeem steeds meer onder druk te staan. Door het 

passeren van de “scheidslijn van de zelfvoorziening”53 kwam de Europese (landbouw)begroting onder 
toenemende druk te staan. Onderhandelingen voor een serie wereldhandelsakkoorden (GATT, WTO) 
versterkten dat. Ook de uitbreiding van de Europese Unie naar het Oosten maakte helder dat het 
Europese landbouwbeleid in zijn bestaande vorm niet langer financierbaar zou blijven.  
 

 
48  Bieleman, J. (2005), Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950: veranderingen en verscheidenheid, Boom 

Uitgevers Amsterdam 
49  https://nl.wikipedia.org/wiki/Wageningen_University_%26_Research  
50 https://www.boerenbusiness.nl/artikel/item/10851824/De-cooperatieve-lessen-van-Cebeco-Groep  
51  https://historiek.net/geschiedenis-nederlandsche-boerenbond/56597/  
52 Sluyterman, K et al. (1998), “Het coöperatieve alternatief: Honderd jaar Rabobank 1898-1998”, Sdu Uitgevers, p. 25 
53  Meester, G. en D. Strijker (1985), “Het Europese landbouwbeleid voorbij de scheidslijn van zelfvoorziening”, WRR-voorstudie 
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Bovendien werden de ‘grenzen aan de groei’ steeds zichtbaarder: de impact van de landbouw op het 
milieu.54 In de jaren negentig werd een serie hervormingen van het Europese landbouwbeleid 
doorgevoerd (MacSharry-hervormingen; Agenda 2000), als gevolg waarvan de boer “marktgericht” 
moest gaan produceren. Met de liberalisering nam de afhankelijkheid van de boeren van de ‘keten’ en 
van de tucht van de wereldmarkten sterk toe. De land- en tuinbouw werd steeds onderdeel van ‘de 
markt’. Daarbij ontwikkelde de (Europese) overheid regels om de negatieve impact van de landbouw 
op het milieu te beperken. Vanuit de sector zelf en/of gedicteerd vanuit de keten ontstonden diverse 
nieuwe standaarden, merken, keurmerken en kwaliteitssystemen om het basisniveau van producten 
ten aanzien van hygiëne, veiligheid en dier- en/of milieuvriendelijkheid te verhogen (bijv. GlobalGAP, 
HACCP). Er vond een verzakelijking plaats die de aard van het boerenbedrijf/tuinderij enorm 
veranderde. Deze ontwikkelingen leidden tot een landbouw die kostenefficiënt, professioneel, veilig 
en sterk gereguleerd is.      

 
 Vernieuwende landbouwvormen. Niet alle boeren en tuinders zijn op de lijn van de grootschalige, 

steeds verder industrialiserende landbouw gebleven. Met verschillende beweegredenen overigens: 
ethisch/ideologisch en financieel. Zo ontstond al voor de eeuwwisseling een tweede tak van boeren 
die de verbreding opzochten. Naast een gespecialiseerde landbouwtak kwam een zelfkazerij, 
ontwikkeling van streekproducten, een boerderijwinkel, een boerencamping/ dagrecreatie, een 
boeren-zorgbedrijf, agrarische kinderopvang en boerderij-educatie, agrarisch natuurbeheer en 
landschapsonderhoud, waterbeheer, agro-energieproductie (wind, zon, biomassa) enzovoorts. Niet 
alleen vanuit de primaire sector is er belangstelling voor andere vormen van landbouw en 
voedselproductie; ook vanuit de burger/consument. Er is de laatste jaren een voedselbeweging 
ontstaan, met grotere netwerken/organisaties die nieuwe verbindingen maken tussen boeren en 
burgers.55 Passend hierbij is ook de opkomst van duurzaamheidskeurmerken die het onderscheidende 
karakter van deze nieuwe landbouwproducten zichtbaar maken56.  
Veel van deze nieuwe vormen van landbouw beginnen bij de mens (hetzij als boer of als burger) die op 
zoek is naar iets ‘nieuws’, waarbij een puurheid/eerlijkheid centraal staat die past bij relatieve 
kleinschaligheid en lokale/regionale verbindingen. Het is in deze tak waar actueel veel vernieuwing 
plaatsvindt (ook in de richting van een ‘Systeem B’), maar het is nog steeds ‘onderstroom’. 
Beleidsmatig wordt de gebiedsgeoriënteerde landbouw ondersteund vanuit het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling57 en de Europese Structuurfondsen, waaronder het 
Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling58 en het Cohesiefonds59, en nationaal vanuit o.a. de LNV-
visie Kringlooplandbouw, het IBP Vitaal Platteland60, de Regio Deals61, verschillende Green Deals62, de 

 
54 Van Dijk, G. / Adviescommissie o.l.v. A. van der Stee (1989), “Om Schone Zakelijkheid: Perspectieven voor de agrarische sector 

in Nederland”, Landbouwschap, p.133 e.v. 
55  Bijvoorbeeld Voedsel Anders, Netwerk Natuurinclusieve Landbouw, Voor de Oogst van Morgen, Transitiecoalitie Voedsel, 

Stichting Duurzame Dorpen, Friese Voedselbeweging, Slow Food Nederland, Eetbaar Nederland/ Permacultuur Nederland, 
Stichting Voedselbosbouw Nederland, Gemeenschapslandbouw/ CSA Nederland en België (Facebook-groep), Stadslandbouw 
Nederland/ Stadstuinderij, Platform Voedselcoöperaties (incl. Voko), Boeren & Buren, de Natuurwinkels, Landwinkels, 
boerenmarkten... 

56 Bijvoorbeeld Biologisch (Skal: Europese standaard), EKO (Nederlands: biologisch+), Demeter (biologisch-dynamisch volgens 
antroposofische principes), Max Havelaar/ Fair trade, Milieukeur, AOC (herkomst), Erkend Streekproduct (stichting Streekeigen 
Producten Nederland). Zo zijn er actueel in Nederland 2984 Skal-geregistreerde biologische handelaren en 
(boerderij)verwerkers en 143 landbouwbedrijven met het Demeter-keurmerk (Demeter Monitor 2018/2019). 

57 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/110/de-tweede-pijler-van-het-glb-het-beleid-inzake-
plattelandsontwikkeling  

58 https://www.europa-nu.nl/id/vga3f1usj7zg/europees_fonds_voor_regionale  
59  https://www.europa-nu.nl/id/vgb8kauhgays/cohesiefonds  
60 https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/home/over-ibp-vitaal-platteland/ibp-vitaal-platteland/  
61  https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/regio-deals  
62 O.a. https://www.greendeals.nl/green-deals/natuurinclusieve-landbouw-groen-onderwijs ; https://www.greendeals.nl/green-

deals/natuurinclusief-grondgebruik-herenboeren ; https://www.greendeals.nl/green-deals/voedselbossen ; 
https://www.greendeals.nl/green-deals/weidevarkens ; https://www.greendeals.nl/green-deals/verduurzamen-
voedselconsumptie ; https://www.greendeals.nl/green-deals/waterhouderij  



Taskforce Korte Keten63, het Platform Multifunctionele Landbouw64, de programma’s Gezonde 
School65 en Jong Leren Eten66. 

 
Vanuit bovenstaande, historisch ingestoken beschrijving op hoofdlijnen komt een dominantie hoofdstroom 
naar voren van Europese/ wereldmarkt georiënteerde landbouw en een reactie daarom die gericht is op een 
duurzamere landbouw, mede gericht op ‘biologisch’, natuurinclusief en met aandacht voor het herstellen van 
lokale/ regionale verbindingen. Je zou ze kunnen benoemen als ‘wereldmarktlandbouw’ (grootschalig, verticaal 
gestructureerd) en ‘volhoudbare landbouw’ (duurzamer, nabijschalig, horizontaal georganiseerd) 
Onderstaande tabel zet een aantal van de opvallende karakteristieken van beide naast elkaar  – al is het nog te 
vroeg om van die vernieuwende landbouw meer dan wat contouren te schetsen. 
 

Wereldmarktlandbouw 
Vernieuwende, volhoudbare (duurzame) en/of 
gebiedsverbonden landbouw 

Gericht op hoge productie tegen lage kosten (rendement) 
en daartoe hoge productiviteit per arbeidseenheid en per 
ha (intensivering) middels schaalvergroting en 
mechanisering/ automatisering/ technologisering 

Intrinsiek gedreven door  kwaliteit, gezondheid, menselijke 
maat, technische innovaties in balans met ecologie, 
relationele transactie en wederkerigheid (economie in 
balans met ecologie) 

Geen gesloten kringloop: voeders van buiten het bedrijf, 
gebied of continent,  chemische meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen, eiwitten.  

Werken aan het zo lokaal mogelijk sluiten van kringlopen 
van stoffen, water, energie, op verschillende schaalniveaus  

In toenemende mate vervreemd van de natuur: 
afnemende grondgebondenheid, gesloten stalsystemen, 
monoculturen, chemische inputs, GMO. Dit vertaalt zich 
verder door de keten tot aan de consument 
(be/verwerking, chemische toevoeging, verpakking) 

Beoogt de (groei/levens/voedings) kracht van het bodem-
watersysteem en de biodiversiteit te benutten en te 
versterken/ verrijken.  

Afhankelijkheid van de financiële (+) sector (banken, 
verzekeraars, termijnmarkten, de beurs, accountants, 
juristen) en grote marktpartijen multinationale 
handelsondernemingen, voedingsmiddelenindustrie, 
inkoopcombinaties, big-dataprocessors. 

Beoogt de autonomie van de mens te vergroten door betere 
en eerlijke informatie te bieden,  het herstel van 
lokale/regionale verbindingen middels horizontale 
samenwerking. gebiedsbenadering 

Gereguleerd door de overheid, zowel privaat (contracten, 
IP, merken) als publiek (bescherming vrije markt, 
subsidies, vergunningen, milieuregels voor specifieke 
elementen , administratie, fiscaliteit) 

Gebruik makend van experimentruimte, nieuwe 
(omgevings)wetgeving, en beleid waarmee de overheid 
participatieve gebiedsprocessen faciliteert. 

Gericht op een consument die hecht aan gemak, genot, 
variëteit en veiligheid en daarbij vooral gevoelig blijkt voor 
‘prijs’. Voor collectieve waarden zoals natuur, landschap 
en milieu wordt aan de kassa niet afgerekend. 

Verbonden met burgers (meer dan alleen de consument) in 
de gemeenschap met waardering (naast voedselvoorziening) 
voor de integrale bijdrage van de boer aan diens fysieke 
leefomgeving 

 
Conclusie 
Na de Tweede Wereldoorlog is de mens als consument geleidelijk aan gaan percipiëren dat de landbouw het 
beste volgens de regels van de vrije markteconomie kan functioneren. Met jaarrond ruim, divers en perfect 
ogend gevulde winkelschappen lijkt de voorziening van voldoende en veilig voedsel niet langer ter discussie te 
staan. De boer als ondernemer is geëmancipeerd en verricht technische hoogstandjes en heeft tegelijkertijd 
een gunfactor als prominent aanwezige in het landschap. Wel is de afstand tussen consument en boer 
gegroeid, leidend tot vervreemding. Dat roept periodiek onbegrip en spanningen op bijvoorbeeld bij 
bedrijfsongevallen of uitbraken van dierziekten of wanneer ecologische grensoverschrijdingen vanuit de 
landbouw maatschappelijk impact hebben. Als volwaardige ondernemer wordt de boer geacht zijn zaken op 
orde te hebben. Binnen diens beperkte financiële ruimte acht de boer zichzelf niet altijd ten volle in staat aan 

 
63 https://www.taskforcekorteketen.nl  
64  https://multifunctionelelandbouw.net  
65 https://www.gezondeschool.nl 
66 https://www.jonglereneten.nl  



de steeds verder opstapelende wensen/eisen te voldoen. Ook dat zorgt voor spanning, zoals in de herfst van 
2019 zichtbaar werd. De boer, terecht of onterecht, als slachtoffer. 
 
Op systemisch niveau mag je concluderen dat op het spoor van de wereldmarktlandbouw de primaire sector 
wordt gekenmerkt door (verticaal gestructureerde) ketens gedomineerd door externe partijen. Deze trachten, 
voornamelijk gericht op korte termijn en financieel rendement, zo veel mogelijk de kosten en (natuurlijke) 
risico’s op het boerenerf te reduceren en hun (eigendoms)positie te bestendigen. Daarbij is te weinig aandacht 
besteed aan het feit  dat boer en ecologie (planten, dieren, bodem, biodiversiteit, water, lucht, natuur, 
landschap) in toenemende mate worden ‘uitgeput’, waarbij de overheid, aansluitend bij de publieke opinie, 
excessen tracht te voorkomen. Het systeem dat ons de afgelopen honderd jaar veel bracht (voldoende en veilig 
voedsel, eerzaam werk, welvaartsgroei) is doorgeschoten en vraagt om correctie. De vraag is: ‘hoe’? 
 
Op dit moment wordt de oplossing vooral gezocht door appèl te doen aan de consument om verantwoorde 
keuzes te maken. Het gecombineerde segment ‘biologisch’, ‘vegetarisch’ en ‘fair trade’ is inmiddels ‘zichtbaar’ 
geworden binnen de ‘reguliere’ markt – en dat is hoopvol. Ook wordt getracht de werking van de markt te 
verbeteren door betere informatie over herkomst en kwaliteit van het product en het productieproces en het 
internaliseren in de prijs van de diverse externaliteiten (milieukosten enz.): o.a. ‘true cost pricing’. Tegelijkertijd 
is er een tendens naar verder schaalvergroting bij ondernemers en een verdere vergroting van de efficiency 
door technologische innovaties. Hierbij wordt gewerkt  aan behoud van boereninkomens, schonere stallen,  
efficiëntere voerconversies,  minder schadelijke bestrijdingsmiddelen,  minder verliezen enzovoorts – teneinde 
kringlopen zo veel mogelijk te sluiten. Toch staat de kwaliteit van het bodem- en watersysteem onder druk, is 
er een sterk verlies aan biodiversiteit, gaat het landschap achteruit en zijn er regelmatig crises.   De overheid 
probeert daarbij middels steeds aanvullende regels ongewenste effecten uit te sluiten (NB: 
stikstofproblematiek/PAS) en met subsidies gewenst gedrag te stimuleren. Het zijn vooral oplossingen binnen/ 
ter perfectionering van een systeem, waarvan de basiswerking in twijfel mag worden getrokken. 
 
Beschouwing ethiek en de landbouw 
De landbouw, zeker vanuit het perspectief van Mens, kan niet los worden gezien van ethiek. De keuzes die 
gemaakt moeten worden bij het productief omgaan met o.a. landbouwhuisdieren, planten, bodem, 
biodiversiteit, energie, grondstoffen (ook van elders), arbeid, natuur en landschap vragen afwegingen die vaak 
ethische kwesties oproepen. 
 
Wanneer wordt gesteld: ‘boeren is een manier van leven’ (‘je wordt geen boer; je bent boer’) – dan is duidelijk 
dat hier iets bijzonders aan de hand is. Dat dit bijzondere onder druk is komen staan, getuigen o.a. de 
boerendemonstraties van najaar 2019 op het Malieveld. De werking van de vrije markt (Systeem A), ondanks 
overheidsingrijpen, leidt blijkbaar onvoldoende tot evenwichten die als wenselijk worden beschouwd. Het 
‘snijden van kosten uit de keten’ leidt in de landbouw- en voedselproductie tot ongewenste neveneffecten. 
 
Het optreden van dierziekten leidend tot grootschalige ruimingen; dierhouderij met hoge bezettingen per m2 
die natuurlijk diergedrag onmogelijk maken; problemen met hoge ammoniakuitstoot die de kwaliteit van 
natuur bedreigen; de terugloop van de weidevogelstand door monoculturen en grootschalige mechanisatie; 
verlies van biodiversiteit door het gebruik van chemicaliën in de landbouw; verwoesting van oerwouden voor 
het aanleggen van palmplantages; toevoeging van kunstmatige stoffen aan humaan voedsel bijdragend aan 
gezondheidsproblemen – het zijn enkele voorbeelden van kwesties die duidelijk ethische vragen oproepen. De 
werking van de vrije markt is blijkbaar zo dat bepaalde gedragspatronen op een haast voorspelbare manier 
steeds sterker worden, die echter in de optelsom tot ongewenste uitkomsten leiden. Met als kanttekening dat 
dit alles niet per sé voortkomt uit onafhankelijke, doelbewuste individuele keuzes. 
 
Het geloof dat de techniek/de wetenschap deze ongewenste neveneffecten zal verhelpen; het geloof dat het 
ontmoeten van vraag en aanbod uiteindelijk tot welvaart leidt voor iedereen, dat hieruit een evenwichtige 
belangenafweging ontstaat met uitkomsten die voor iedereen wenselijk zijn; het geloof dat voortdurende groei 



volhoudbaar is; dat de overheid kan herstellen wat in het algemene belang niet goed gaat. Dit alles gaat uit van 
vooronderstellingen die op hun onderliggende ethiek onderzocht moeten worden. 
 
‘Professionalisering’ en ‘zakelijkheid’ leidden tot dominante waarden die ook in de landbouw meer en meer 
ingang kregen, waaronder vrijheid (o.a. ‘recht hebben op’), ondernemerschap (risico’s lopen en kansen 
benutten), efficiëntie, transparantie, anonimisering, hebzucht (positief gezien: als drijver van economische 
groei), eigenbelang, concurrentie, exclusiviteit. Aan de kant van de vraag zijn/worden sterk gevoed onder 
andere: comfort, gemak (toegankelijkheid, houdbaarheid), genieten/genot/lust (smaak, diversiteit, 
beschikbaarheid enz.), perfectie (gaafheid, schoonheid, reinheid enz), status. Deze ‘waarden’, waar veel ethiek 
achter schuil gaat, hebben een enorme invloed gehad en nog steeds, op de landbouw. 
 
Kijkend naar nieuwe vormen van landbouw, valt op dat veel initiatieven worden gedreven door heel andere 
waarden, zoals bijvoorbeeld verantwoordelijkheid (voor de bodem, de natuur, het klimaat, het welzijn van 
anderen enz.); (het verlangen naar) echtheid/puurheid/eerlijkheid, naar gelijkwaardigheid/ waardigheid/ 
harmonie; gematigdheid; gezondheid; inclusiviteit en samenwerking. 
 
In fase 2 van Verrijkende Landbouw wordt op een praktisch niveau ‘ethiek en de landbouw’ nader onderzocht, 
met name ten aanzien van hoe vernieuwende praktijken vanuit andere grondhoudingen tot andere keuzes 
komen en wat op systemisch en niveau hiervan de consequenties kunnen zijn en hoe dat zich (mogelijk al) door 
vertaalt in ontwikkeling van (nieuwe) organisatievormen. Waarbij ethiek en inzicht niet hetzelfde is; 
gedragsverandering kan optreden als gevolg van beide. 
 

5.3. Analyse van initiatieven 
 
Een systeem verandert niet door gedrag dat binnen het systeem past. Bovendien zijn de doorwerkende 
effecten van in het verleden gemaakte keuzes erg groot.67 Het is daarom goed te kijken naar ‘mensen die 
proberen het anders te doen’. Dat is waar vernieuwing vandaan komt; nieuwe systemen ontstaan door het 
inslijten van nieuw gedrag. Inmiddels zijn er veel initiatieven voor vernieuwing aan de basis van het landbouw- 
en voedselsysteem. In bijlage 4 is een beknopte beschrijving van een aantal van die initiatieven opgenomen. In 
deze initiatieven zien we dat mensen die bepaalde rollen hebben in de landbouw en het voedselsysteem op 
zoek gaan naar een wijziging in die rollen en/of dat er nieuwe rollen ontstaan. Belangrijke ontwikkelingen in 
rollen zijn: 
 
Rol van boeren. De ‘nieuwe boer’ zit er anders in dan de ‘wereldmarktboer’. Deze nieuwe boer is nadrukkelijk 
gericht op bredere waarden en heeft aandacht voor o.a. biodiversiteit, landschap en natuur binnen zijn 
bedrijfsvoering. Hij is hiervoor afhankelijk van subsidies/regelingen, maar probeert de maatschappelijke 
meerwaarde van zijn activiteiten ook zichtbaar te maken in de verwaarding van zijn product door betere 
informatie te verstrekken en door relaties aan te gaan  binnen/nabij het gebied waar hij opereert. De nabijheid 
van (groepen) consumenten helpt daarbij; de mate waarin hij deze weet te organiseren (dan wel door hun 
gevonden weet te worden) is een heel belangrijke. Zich te organiseren met gelijkgestemde boeren lijkt 
onlosmakelijk verbonden met zijn  keuze. Collectiviteit is nodig voor kennisuitwisseling, voor gezamenlijke 
onderhandelingen en het organiseren van de benodigde infrastructuur. 
 
Rol van burgers. Burgers spelen een heel belangrijke rol (breder dan alleen in hun rol als consument). Door de 
aanwezigheid van burgers in de voedselketen en in de omgeving van landbouwgebieden kan de boer zich 
heroriënteren. Bovendien geeft de aanwezigheid van burgers ‘waarde’ aan de landschappelijke en 
natuurbijdrage van de boer, die subsidiëring legitimeert. Georganiseerde burgers die nadrukkelijk kiezen voor 
‘biologisch’, ‘duurzaam en/of ‘lokaal’ (want gezond, betrouwbaar, ‘mooi’) kunnen een toekomstperspectief 

 
67 Het Planbureau voor de Leefomgeving verwijst hiernaar als “padafhankelijkheid”, zie: PBL (2018), “Naar een wenkend 
perspectief voor de Nederlandse landbouw Voorwaarden voor verandering” 



bieden aan ’nieuwe’ boeren middels een hogere mate van afzetzekerheid. Burgers en boeren hebben 
bovendien een gezamenlijke stem over de inrichting van de fysieke leefomgeving – zeker ‘straks’ binnen de 
Omgevingswet. De goed geïnformeerde, georganiseerde, participerende burger is er eentje die zich 
gemakkelijk zal laten betrekken bij duurzamere alternatieven en/of lokale voedselinitiatieven. Het 
“doenvermogen” van de burger (naast diens “denkvermogen”) is echter niet onbegrensd.68 
 
Rol van de overheid. Er is de laatste jaren een nieuw beleidsdenken ontstaan over economie en samenleving. 
De leidende gedachte daarbij is dat transitie niet alleen plaats dient te vinden ‘van fossiel naar hernieuwbaar’, 
‘van lineair naar circulair’, maar ook een kanteling ‘van verticaal naar horizontaal’, ‘van ketens naar gebieden’. 
Het woord “gebiedsgericht” vindt steeds meer bijklank. Verder is er veel aandacht voor o.a. ‘natuurinclusief’, 
‘biologisch’ en ‘kringlopen’. Er zijn diverse Europese en landelijke stimuleringsregelingen (zie voetnoten bij 
“Vernieuwende landbouwvormen”) die steeds beter uitgebalanceerd raken naarmate boeren 
professionaliseren en burgers georganiseerd participeren (en zij elkaar vinden) rondom de bredere bijdragen 
van de landbouw aan de fysieke leefomgeving. De overheid participeert ook regelmatig in vernieuwende 
initiatieven in de sfeer van verbrede/ ‘vriendelijke’ landbouw. De agenda gericht op de Kringlooplandbouw 
draagt ook bij aan verdere vernieuwing. 
 

Meerschaligheid. Je ziet verschillende schaalniveaus in de activiteiten. Verschillende functies vragen 
verschillende schaalniveaus. Natuurbeheer vraagt een grotere schaal dan een zorgboerderij, een 
boerderijwinkel, of het vermarkten van streekproducten. Biologische, duurzame ketens kunnen nog altijd 
Europees of internationaal worden georganiseerd. Daarnaast zien we veel initiatieven op een lokale schaal, 
rondom een stad, die deel uitmaken van een landelijk netwerk (stichting/ vereniging/ coöperatie) die zorgt 
voor kennisdeling en ondersteuning. Natuurlijke karakteristieken van het gebied of de infrastructuur juist van 
het stedelijke hart van een gebied, bepalen de natuurlijke schaalgrootte van ‘het gebied’. Dat is vooral een 
sociale/culturele schaalgrootte. Dat is een schaalgrootte die mogelijk afwijkt van bodemkundige/ geologische 
‘natuurlijke’ schaal. We herkennen dit ook in de definitie van ‘het gebied’ dat het OIM/OFL gebruikt: “de 
geografische eenheid die in zijn samenhangende gebiedsfuncties (als systeem) sociaal, geologisch, economisch, 
ecologisch en politiek-bestuurlijk ‘natuurlijk’ [is] bepaald. Verschillende gebiedsfuncties kunnen afwijkende 
gebiedsgrenzen hebben. De grenzen van het ‘natuurlijke’ gebied kunnen daarmee ook afwijken van actuele 
bestuurlijke grenzen.”69  
 

5.4. Bouwstenen systeem B 
 
Uit het voorgaande kunnen we de volgende bouwstenen verzamelen die -in samenhang- contouren van 
Systeem B kunnen vormen:  

 Waarden. ‘Systeem B’ vraagt om andere waarden/ethiek dan binnen Systeem A. Waarden die je veel 
ziet bij nieuwe initiatieven, zijn: verbondenheid, eenheid, diversiteit, samenwerking, wederkerigheid, 
gelijkwaardigheid, inclusie, rechtvaardigheid/eerlijkheid/’fairness’/billijkheid, integriteit. Een 
belangrijk aspect is coherentie en consistentie van gedrag, hoe moeilijk dat ook is, en vraagt 
individuele en collectieve zelfreflectie.  

 Gebiedsgericht/gebiedsverbonden. Een grondgebonden landbouw dient ook het algemeen 
gebiedsbelang; gebiedsopgaven; horizontale governance: afstemming tussen lokale overheid en lokale 
gemeenschap; gemeenschappelijk eigendom en beheer van de ‘commons’; gebiedsspelregels; lokale 
voorzieningen, gebiedswaarde. 

 Participatie. Mensen moeten zich uitgenodigd voelen om in beweging te komen en deel te nemen. 
Beleid waarbinnen ‘participatie’ een belangrijk onderdeel is, waaronder de Omgevingswet. 

 
68 WRR, “Weten is nog geen doen: Een realistische perspectief op redzaamheid”, Den Haag 2017 

https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen/R097-Weten-is-nog-geen-
doen.pdf  

69  Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu, brief aan het nieuwe kabinet dd. 11 mei 2017, p. 4 



 Gemeenschap. Als initiatieven gegrond dienen te zijn in het gebied, dan is het versterken van de 
gebiedscultuur een belangrijke: het versterken van gemeenschapszin/ sociale cohesie, dat onder meer 
binnen het ‘noaberschap’70 en ‘(iepen) mienskip’71 bewaard is gebleven, met belangrijke waarden als 
saamhorigheid, solidariteit, samenredzaamheid, zorgzaamheid, de gastvrijheid van het gebied, vieren. 
Zo werk je samen aan de leefbaarheid van het gebied. 

 Transactie. Om te voorzien in behoeften, zijn transacties nodig. Is de transactie leidend of is de 
investering (het geld) leidend? Binnen Systeem B is de transactie leidend en is investering idealiter 
verbonden aan bestendige transacties. Dat vraagt om een ander cultuur en structuur ten aanzien van 
investeringsbronnen en -vormen. 

 Boer-burger combinaties in korte ketens. Lokale productie en consumptie: ‘local for local’, ter behoud 
en bevordering van lokale werkgelegenheid (incl. goede boereninkomens), weinig ‘food miles’ en 
meer controle op een gezonde bodem, schone lucht, biodiversiteit, vers, gezond, weinig bewerkt en 
betaalbaar voedsel. 

 Transparantie en informatie. Voor een systeem B is het belangrijk om te organiseren dat ketens 
transparanter wordt gemaakt en eerlijke informatie wordt geboden over producten, herkomst, 
kwaliteit en duurzaamheid. 

 Samenwerking. Veel initiatieven omarmen verschillende vormen van samenwerking, waaronder die 
van de klassieke landbouwcoöperatie in een eigentijds jasje, als rechtsvorm om ‘gemeenschap’ te 
verbinden aan ‘ondernemerschap’ en een gezonde balans te bereiken tussen kosten en opbrengsten, 
met behoud van zeggenschap bij direct betrokkenen. Ook de stichting en vereniging zijn populair. 

 Leren. ‘Het leren’ is van enorm belang. Er zijn tal van (online) discussieforums, bijeenkomsten, 
cursusdagen, netwerken, organisaties, opleidingen, onderwijsinstellingen waar kennis, ervaringen en 
nieuwe oplossingen worden gedeeld.  

 Beleidsinkadering. Het verbinden aan de grote mondiale positieve agenda van de SDG’s (Sustainable 
Development Goals), Europees het verkennen van de mogelijkheden binnen het Plattelandsbeleid (DG 
AGRI) en aan het beleid van DG REGIO gericht op sociale cohesie en economische 
structuurversterking, de leefbaarheid en duurzaamheid van het gebied in het algemeen 
gebiedsbelang.72 

 Nieuw speelveld. Naast bouwstenen is het ook nodig de samenhang aan te brengen. Het concept van 
het creëren van ‘een nieuw speelveld’ wordt daarbij op verschillende plaatsen genoemd.73 Een nieuw 
speelveld vraagt om o.a. nieuwe spelregels, nieuwe eigendomsverhoudingen, eigendomsvormen en 
nieuwe samenwerkingsvormen. 

  

 
70  https://nl.wikipedia.org/wiki/Noaberschap  
71 https://www.fsp.nl/wp-content/uploads/2019/01/fsp_fbp_over_iepen_mienskip-def_0.pdf  
72 Zo spreekt bijvoorbeeld minister Carola Schouten over multifunctionele landbouw: “Het draagt bij aan economische activiteit 

en sociale cohesie op het platteland” (Kamerbrief dd.2 augustus 2019, p. 6) en vermeldt het Regeerakkoord (“Vertrouwen in 
de toekomst, 2017-2021”, dd. 10 oktober 2017, p. 43) onder het kopje “Regiofonds voor nieuw perspectief op economische 
versterking en leefbaarheid”: “Voor de versterking van de economie en leefbaarheid sluit het Rijk met de provinciale en 
gemeentelijke bestuurders een tripartiet bestuursakkoord voor een investeringsprogramma gericht op het versterken van de 
economische structuur van het gebied, waarbij een prominente rol voor Groningen op het gebied van energietransitie en 
duurzaamheid centraal staan”. 

73  Zo schrijft het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu bijvoorbeeld: “Alleen als we een echt nieuw speelveld creëren, kunnen 
we lokale kennis en creativiteit benutten, beloftevolle kansen pakken en de transities versnellen.” OIM, brief aan het nieuwe 
kabinet dd. 11 mei 2017 



6. Analyse Kennisinfrastructuur en innovatiebeleid 
 
Het Nederlandse subsidiebeleid stimuleert vooral de markt en topsectorenbeleid. In de periode 2017-2019 is 
circa 90% naar publiek private (meestal corporate) wetenschappelijke samenwerking74 gegaan. WUR heeft een 
eigen subsidie/financiering75. 250 miljoen wordt via LNV gesubsidieerd voor Regiodeals. In deze regiodeals kan 
landbouw een thema zijn, naast andere thema ‘s. 
 
Onderstaand is een samenvatting gegeven van een grove analyse van de geldstromen die naar kennis en 
innovatie gaan voor duurzame landbouw, afgezet tegen de totale geldstromen die naar kennis en innovatie 
voor de landbouw gaan.  
 
Rijksoverheid 

1. Vanuit OCW gaat er 1,2 miljard naar onderzoek en wetenschapsbeleid. Hiervan gaat er 521 miljoen 
naar het NWO. De WUR ontving in 2018 40,2 miljoen van het NWO 

 
2. Vanuit LNV gaat 131 miljoen naar natuur en biodiversiteit en 937 miljoen naar concurrerende, 

duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens. De besteding van dit bedrag en in hoeverre dit 
daadwerkelijk wordt besteed aan een volhoudbare, duurzame landbouw en bodembeheer, is lastig 
om verder te duiden 
 

3. Vanuit EZK wordt er geld begroot voor de topsectoren 
- De topsector Agrifood heeft een publieke begroting van 30,6 miljoen met 34,6 miljoen aan private 

bijdragen. Specifiek aan het onderwerp klimaatneutraal, waar ook bodem en water onder vallen, 
wordt 12,8 miljoen besteed en 14,1 miljoen vanuit de private sector.  

- De topsector tuinbouw heeft een totale begroting van 18 miljoen per jaar waarvan 12,5 miljoen 
wordt geïnvesteerd in onderzoek via de WUR en nog eens 5,5 miljoen wordt besteed aan publiek-
private samenwerkingsverbanden.  

 
Europese Unie 
Horizon 2020 is het grootste Europese onderzoeks- en innovatieprogramma tot nog toe. Van 2014 tot 2020 
wordt er bijna 80 miljard beschikbaar gemaakt voor onderzoek en innovatie. Vanuit dit programma is er in 
Nederland tussen 2014 en 2018 182,2 miljoen besteed aan onderzoek naar voedselzekerheid en duurzame 
landbouw. De helft hiervan is besteed aan universiteiten en HBOs, een kwart aan bedrijven en de rest naar 
overheid, research en overig. 
 
Wageningen University en stichting Wageningen Research 
Het onderzoek aan de universiteit Wageningen is gesplitst in dat wat plaatsvindt binnen de universiteit en dat 
wat in stichting Wageningen Research gebeurt. Het onderzoek binnen Wageningen University wordt 
gefinancierd vanuit de eerste, tweede en derde geldstroom. De eerste geldstroom is geld wat rechtstreeks 
vanuit de rijksoverheid komt. De tweede geldstroom betreft geld voor specifieke onderzoeksprojecten van de 
NWO en KNAW en de derde geldstroom betreft overige inkomsten zoals middelen uit de EU. De omvang van de 
eerste geldstroom voor de WUR voor onderwijs en onderzoek was in 2018 € 240,2 mln. Daarnaast zijn 
doelsubsidies van de ministeries van EZK en OCW ter waarde van € 1,7 mln. ontvangen. Het tweede-
geldstroomonderzoek, waarvan de financiering voor het merendeel afkomstig is van de NWO, was in 2018 € 
30,5 mln. De derde geldstroom had een omvang van € 60,0 mln. Hiervan had ca. € 41,4 mln. betrekking op 
contractresearch, € 1,4 mln. op topsectoren en € 17,2 mln. op cofinanciering en subsidiemarkt. 
 

 
74 Uitgaven subsidiesbeleid algemeen www.overheid.nl en landbouw in het bijzonder 
75 Subsidieverantwoording WUR regering 



Voor stichting Wageningen was in 2018 € 24,5 mln. afkomstig uit Kennisbasis van het ministerie van LNV, € 
72,6 mln. uit programmafinanciering LNV (BO en WOT), € 2,2 mln. uit de tweede geldstroom vanuit NWO, € 
24,3 mln. uit de cofinanciering- en subsidiemarkt (waaronder EU), € 57,2 mln. uit de Topsectoren en € 99,4 
mln. uit de bilaterale markt/contractresearch (waaronder bedrijfsleven en LNV). 
 
Onderzoek van de Wageningen Universiteit  
Na onderzoek lijkt de belangrijkste partij in Nederland die onderzoek doet naar duurzame landbouw de 
Universiteit Wageningen te zijn. Er is nog onderzocht of er vanuit SIA geld wordt geïnvesteerd in HBO - RAAK 
onderzoeken naar duurzame landbouw. Dat bleek in 2018 niet het geval te zijn. Verreweg de belangrijkste 
geldstromen richting onderzoek naar duurzame landbouw gaan naar de WUR. Vandaar dat het onderzoek naar 
financiering van kennisontwikkeling rondom duurzame landbouw hierop is gericht. Belangrijk is om te 
onderzoeken hoe de WUR dit geld besteedt. In de ontwikkelingen van de strategische plannen van de 
Universiteit Wageningen is de ontwikkeling te zien van een focus van optimalisatie van voedselproductie om de 
groeiende wereldbevolking te voeden richting een nadruk op gehele voedselsysteem. Van 2019 tot 2022 staan 
de volgende vijf speerpunten centraal in het onderzoek aan de universiteit:  

 Circulair en klimaatneutraal 
 Voedselzekerheid en de waarde van water 
 Natuurinclusief en landschap 
 Veilig en gezond 
 Datagestuurd en hightech 

Hoe de geldstromen verdeeld zijn over deze thema’s is niet te achterhalen. Wel is duidelijk dat over de jaren 
heen meer aandacht gaat naar natuurinclusieve landbouw en circulariteit dan voorgaande jaren. 
 
In 2013 hield professor Tittonell zijn inaugurele rede over de ecologische intensivering van de landbouw. Daarin 
zegt hij over het onderzoek voor biologische landbouw het volgende: 
 

“In 2012 bleek uit studies dat de gemiddelde opbrengst van conventionele landbouw twintig procent 
hoger is dan de biologische. Voor Tittonell is nog het meest opvallende dat de kloof tussen enerzijds 
de investeringen in onderzoek en ontwikkeling van technologie en kennis ten behoeve van de 
conventionele en anderzijds die voor de biologische landbouw veel groter is, wellicht 90 tot 95 
procent. De Nederlandse overheid investeerde in de afgelopen tien jaar tien procent van het publieke 
onderzoeksgeld in de agrarische sector in de biologische landbouw en veeteelt, maar met de recente 
aandacht voor investeren in topsectoren is dat beleid stopgezet. “ 

Aldus beschouwd vindt Tittonell het verbazingwekkend dat het verschil in opbrengst ('yield gap') tussen 
conventionele en biologische landbouw 'maar twintig procent' is. De meeste innovaties in kennis en 
technologie voor de biologische landbouw komen van de boeren zelf.  

Prof. Tittonell pleit in dat verband voor meer maatschappelijke aandacht en voor publieke investeringen in de 
biologische of ecologisch intensieve landbouw. Investeringen in onderzoek zullen snel hun vruchten afwerpen, 
verwacht hij. Daarbij zal dankbaar gebruik kunnen worden gemaakt van de grote kennis die in de loop der jaren 
in Wageningen is opgebouwd op het gebied van productie- en systeemecologie, alsmede de multidisciplinaire 
aanpak waar Wageningen sterk in is.  

 
 
 
 



7. Slotsom synthese fase 1 
 
Het systeem van bodem- en landgebruik voor het produceren van voedsel is een bijzonder complex systeem. 
Ondertussen zijn de problemen urgent en is er veel behoefte aan snelle oplossingen. Bovenstaande analyse is 
een poging om (deel)oplossingen (nog even) uit te stellen maar eerst stil te staan bij het probleem in al zijn 
complexiteit.  

De voorlopige conclusie is dat die analyse misschien nooit af zal zijn. Er zijn zoveel verbanden met aanpalende 
systemen, met cultuur, met regels en beleid op grote schaal, dat het moeilijk is het complete systeem te 
analyseren. 

Het denkmodel langs de oriëntaties land, waarde en mens maakt wel veel inzichtelijk. Ook in gesprekken en 
bijeenkomsten verheldert dit model de discussie en geeft structuur, zonder te veel te versimpelen. 

De analyse van initiatieven in de praktijk levert ook veel bouwstenen op voor een nieuw systeem B. Er zijn al 
duurzamere methoden van bodembeheer (maar het sturen en monitoren op grotere schaalniveaus is nog een 
uitdaging) . Er zijn al allerlei nieuwe verdienmodellen voor boeren (maar misschien nog niet voor de retail of de 
verwerkende industrie?). Er zijn al methoden om de kosten van milieuschade en uitputting te berekenen. Er 
zijn opties voor toekomstbestendig werken in de voedselproductie. Wat met name nog ontbreekt, is de 
verdere 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. 

Binnen Verrijkende Landbouw gaan we in fase 2 verder met de ontwikkeling van een systeem B. Dat betekent 
uitproberen en samen nadenken over het combineren van bouwstenen in gebiedsbenaderingen. Maar ook 
zullen we verder analyseren welke obstakels in het regime zitten die de verdere implementatie van een 
gebiedssysteem belemmeren. Bijvoorbeeld het gebrek aan informatie, kennis en innovaties, het ontbreken van 
standaarden en indicatoren, het ontbreken van organisatievormen voor nieuwe ketens en voor waardering en 
financiering, het experimenteren met de nieuwe omgevingswet en de noodzakelijke verandering van cultuur 
en gedrag. 

In fase 2 willen wij zoveel mogelijk samenwerken met andere bewegingen, organisaties en programma’s die, 
soms vanuit andere perspectieven ook met deze opgave bezig zijn. Want in een transitie is het verbinden van 
allerlei door elkaar heen lopende perspectieven en ideeën een belangrijke stap naar een daadwerkelijke 
omslag. 

In het werkplan voor fase 2 werken we deze stappen en samenwerking verder uit. 

 


