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landbouw

Landelijke initiatieven
Landelijke initiatieven op gebied van duurzame landbouw actief in gebieden (peildatum, 2020)
Naam
Transitiecoalitie Voedsel (TcV)

Omschrijving
De Transitiecoalitie Voedsel is een groeiende coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. Ze
werken aan nieuwe oplossingen voor het huidige landbouw- en voedselsysteem dat ecologisch, sociaal en economisch steeds meer vastloopt. Ze
streven naar een transitie. Naar nieuwe spelregels die zorgen voor een landbouw- en voedselsysteem waarin duurzaamheid, circulariteit, gezondheid,
transparantie en true cost/true price centraal staan.
De coalitie bestaat uit ondernemers, boeren, wetenschappers, kenniscentra, zorg- en onderwijsinstellingen, allianties en NGO’s, die met elkaar het
hele speelveld overzien. Ze werken vanuit een integrale visie die is neergelegd in een visiedocument met 10 leidende principes. De leden willen een
systeemverandering en willen daar zelf een voorbeeld voor zijn.

Eo Wijers Prijsvraag

De E0 Wijersstichting is al ruim drie decennia een onafhankelijke pleitbezorger voor de inzet van het regionaal ontwerp bij de aanpak van bovenlokale
vraagstukken. De missie van de Eo Wijersstichting – ‘stimuleren van ruimtelijke kwaliteit op regionaal niveau’ – is nooit ten einde. Want ondanks dat
hedendaagse kwesties op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, voedselproductie, mobiliteit of woningbouw bestuurlijke grenzen
overschrijden, is een regionale benadering van deze opgaven lang niet vanzelfsprekend. Laat staan dat een rol voor het ruimtelijk ontwerp
gegarandeerd is.
Met de prijsvraag brengt de Eo Wijersstichting voorbeeldige opdrachtgevers – bestuurders, beleidsmakers, ontwikkelaars, ngo’s, bedrijven – in contact
met multidisciplinaire teams van ontwerpers, onderzoekers, experts en planners. Door samen op te trekken wordt een vraagstuk ontleed en
aangescherpt, komen onvermoede ontwerpoplossingen op tafel en wordt elk toekomstscenario uitvoerig besproken met bewoners, maatschappelijke
organisatiee of belangengroepen.
Voor de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 is gezocht naar verrassende ideeën, scherpzinnige visies en intelligente ontwerpoplossingen voor het platteland
van morgen. Ontwerpers, onderzoekers en opdrachtgevers werden uitgedaagd perspectieven te schetsen voor een veelzijdig en vitaal landelijk gebied.
Voor een landschap dat betrouwbaar voedsel oplevert, en tegelijkertijd een duurzame en gezonde woonomgeving kan zijn. Met ruimte voor natuur,
erfgoed en recreatie

College van Rijksadviseurs; new
deal tussen boer &
maatschappij

Het College van Rijksadviseurs is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke kwaliteit. Het CRa
adviseert over de urgente thema’s van nu: van transformatie, infrastructuur en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de
energietransitie.
Advies aan de Rijksoverheid: Naar een nieuwe deal tussen boer en maatschappij (9 september 2020)

Naam

Omschrijving
Het College van Rijksadviseurs pleit voor een nieuwe deal tussen boer en de maatschappij. ‘We moeten toe naar een landschapsinclusieve landbouw,
waarin boeren een eerlijk inkomen ontvangen voor het produceren van gezond voedsel en een aantrekkelijk, toegankelijk, biodivers landschap en
waarbij het zorgen voor schoon water, schone lucht en een vitale bodem vanzelfsprekend zijn.’ Dit staat in een advies dat Rijksadviseur Berno
Strootman heeft aangeboden aan Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Het advies maakt inzichtelijk wat er nodig is om dat te bereiken. Het laat zien welke keuzen en maatregelen op nationaal niveau voorwaardelijk zijn om
de beoogde New Deal en de daaraan gekoppelde transitie naar landschapsinclusieve landbouw mogelijk te maken. Er is een direct verband met het
recente advies van de commissie Remkes over het stikstofbeleid. Remkes bevestigt de noodzaak van zo’n transitie. Het concept van
landschapsinclusieve landbouw biedt een concrete invulling aan voor de uitwerking van het stikstofbeleid

Deltaplan Biodiversiteit

Een brede maatschappelijke beweging presenteert hun unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland. De deelnemers zijn kennisinstituten,
landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties, banken, rijks- en provinciale overheden, waterschappen. Zij laten zien dat we
door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het biodiversiteitsverlies om kunnen buigen naar herstel. Samen
zetten ze zich in om biodiversiteitsherstel in de praktijk te realiseren. Ook werken ze samen aan systeemverandering, zodat herstel en behoud
biodiversiteit verankerd zijn in alles wat we doen.
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is actief op zes thema's (ook wel succesfactoren) om biodiversiteitsherstel in Nederland te realiseren: zie ook de
website samen voor biodiversiteit.
 Coherente wet- en regelgeving
 Draagvlak en gedeelde waarden
 Gebiedsgerichte aanpak
 Kennis en innovatie
 Monitoring
 Verdienmodellen
Voor elk thema ia een werkgroep opgericht, waarin vertegenwoordigers van de partners deelnemen. De werkgroepen zijn aan de slag om ervoor te
zorgen dat de doelstellingen voor elke succesfactor worden behaald, met biodiversiteitsherstel tot gevolg.

Voor de Oogst van Morgen

Voor de Oogst van Morgen is het leiderschapsnetwerk voor een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Voor de Oogst van Morgen verbindt
personen en organisaties die leiderschap nemen in de verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem en gezamenlijk de evenwichtige transitie
daarvan versterken en versnellen. Het is een netwerk waarin deelnemers samen durven dromen, denken en doen. Zij geloven dat de transitie begint bij
individueel en collectief leiderschap, dat transitie gedragen wordt door samenwerking in een netwerk van actiegerichte veranderaars en dat transitie
concreet vorm krijgt door actief samen te werken in gebiedsgerichte transitie-experimenten.

Naam

Omschrijving
In het lab komen verschillende soorten veranderaars en vernieuwers die iets willen bijdragen aan de toekomst van de natuur-, landbouw- en
voedselsystemen bij elkaar. Hierdoor is het lab een complete afspiegeling van het systeem: van belangenorganisaties tot banken, van agrarische
ondernemers tot overheidsinstellingen en van logistieke partijen tot supermarkten. Gezamenlijk werken zij aan de ontwikkeling van innovaties op dit
gebied.
Voor de oogst van morgen wordt geïnitieerd vanuit een samenwerkingsverband tussen Commonland, dat de ‘4 Returns’ heeft ontwikkeld en
wereldwijd landschapsherstelprojecten realiseert, en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). OFL faciliteert de dialoog op het gebied van de
fysieke leefomgeving tussen de Rijksoverheid en samenleving.

Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage
te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.
Daar is een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven voor nodig, maar ook met de waterschappen om de knelpunten op het gebied
van water op te lossen. Te denken valt aan verontreiniging van het water met te veel meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, bodem
en kringlopen, te veel dan wel te weinig water.
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de agrarische ondernemers faciliteren en de samenwerking met de waterschappen bevorderen. Onder
andere door gebiedsprocessen te starten en het delen van kennis en praktijkervaring van andere agrariërs. Doelgroepen zijn de agrariërs in de open
teelt (aardappels, graan, ruwvoerders, vollegrondsgroenten, bloembollen, bomen en fruitteelt) inclusief de grondgebonden melkveehouderij.
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer gaat niet alleen over waterkwaliteit. De ambitie is:
 in 2021 is 80 % van de resterende waterkwaliteitsproblemen op een motiverende en stimulerende wijze opgelost en in 2027 100%;
 in 2021 is de agrarische watervoorziening duurzaam door spaarzaam om te gaan met water op bedrijfsniveau, waterconservering op
gebiedsniveau en een slimmere verdeling en buffering op rijksniveau, die aansluit bij de deltabeslissing die in 2014 is genomen;
 door middel van gebiedsprocessen, nieuwe ruimtelijke instrumenten en innovatieve technieken wordt het agrarisch productiepotentieel op
regionaal niveau met 2% per jaar vergroot.

Duurzaam Door

DuurzaamDoor brengt overheden en maatschappelijke initiatieven samen om samen te werken en van elkaar te leren. De aandacht ligt op de groene
en duurzame economie. Ze informeren en inspireren met succesvolle voorbeeldprojecten, visies op transitie naar duurzaamheid en bieden slimme
werkmethodes aan. Zo willen ze duurzame projecten versnellen en opschalen.
Centraal in de DuurzaamDoor aanpak staan de participatietafels die de inhoudelijke agenda's en projecten coördineren. Het gaat daarbij om
concretisering en operationalisering van de maatschappelijke vraagstukken door alle betrokken actoren. Meepraten is meedoen door co-creëren,
coalitievorming en co-financieren. Hierover maken de deelnemers goede, meetbare, afspraken. Op tafel komen zowel landelijke als regionale

Naam

Omschrijving
projecten en pilots. Participatietafels zijn creatieve samenwerkingsvormen. De projecten die voortvloeien uit werkzaamheden van de tafels worden op
deze website inzichtelijk gemaakt. Thema’s zijn: voedsel, regionale netwerken, omgevingsweg, sociale innovatie, circulaire economie, water, energie
en onderwijs.

Nationale Omgevingsvisie –
NOVI gebieden

In de Nationale Omgevingsvisie, de NOVI, geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. In
Nederland staan we voor een aantal urgente maatschappelijke opgaven, die zowel lokaal als regionaal, nationaal en internationaal spelen. Grote en
complexe opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw zullen Nederland flink veranderen.
We hebben een lange traditie van ons aanpassen. Deze opgaven benutten we om vooruit te komen en tegelijkertijd het mooie van Nederland te
behouden voor de generaties na ons. De NOVI biedt een perspectief om deze grote opgaven aan te pakken, om samen ons land mooier en sterker te
maken en daarbij voort te bouwen op het bestaande landschap en de (historische) steden. De NOVI gaat vergezeld van een Uitvoeringsagenda, waarin
staat aangegeven hoe het Rijk invulling geeft aan zijn rol bij de uitvoering van de NOVI. In de Uitvoeringsagenda staat onder andere een overzicht van
instrumenten en (gebiedsgerichte) programma's op de verschillende beleidsterreinen. De Uitvoeringsagenda zal, indien nodig, jaarlijks worden
geactualiseerd.
Het kabinet heeft een aantal NOVI-gebieden uitgekozen. Het Rijk is van plan om hier samen met de regio, met aandacht voor de brede ruimtelijkfysieke opgaven een extra impuls te geven aan grote transities, passend bij NOVI-prioriteiten en extra steun te geven aan de aanpak van grote,
integrale fysieke opgaven, die heel belangrijk zijn voor Nederland.

Experimenteergebieden LNV

In het Realisatieplan voor de LNV-visie (2019) zijn vijf (zeven) experimenteergebieden opgenomen waarin rijk en regio’s veelbelovende initiatieven
willen ondersteunen om kringlooplandbouw verder te brengen door tijdelijk af te wijken van beperkende wet- en regelgeving.
De vijf (zeven) gebieden zijn Noord Nederland (met specifieke aandacht voor Schiermonnikoog), Flevoland, Twente (met specifieke aandacht voor
landgoed Twickel), Achterhoek en de Peel. In 2020 is een stevig fundament voor duurzaam partnerschap gelegd en zijn praktijkpilots opgezet met
accent op bodem, mest, reststromen en biodiversiteit. De intentie is uitgesproken om van hieruit het komende jaar een doorontwikkeling te maken
door publieke en private partijen te verbinden aan gemeenschappelijke transitie-agenda’s per gebied. Elementen die al besproken zijn om in die
agenda’s een plek te geven zijn :
 het opzetten van praktijkpilots met kritische prestatie-indicatoren
 varianten van true pricing,
 versterken samenwerking veehouderij en akkerbouw,
 het ontwikkelen van toekomstbeelden (voor 2050) en
 ‘leren, delen, communiceren’.

Overzicht regionale initiatieven
Overzicht van regionale initiatieven gebruikt in de analyse van onderdeel Mens in de eerste fase (peildatum, 2019).
Initiatief

Actoren
(incl. relatie lokale/ Prov.
overheid)

Doel & activiteiten

Kernwaarden

Regio/Schaal

Organisatievorm & samenwerking

Voedselbos
Ketelbroek
(Nijmegen) &
Schijndel

Ondernemer i.s.m. brouwerij,
natuurvoedingswinkel en
restaurant. Sinds 2009/2012

Voedselbos met 200-300
variëteiten vruchten, noten en
andere plantaardige producten.

Biodiversiteit, natuurlijk

2,4 ha voedselbos; Schijndel 20 ha.

Maatschap. Stichting Voedselbosbouw
Nederland; Green Deal Voedselbossen

Zonnehoeve

Boer met ondernemers,
gemeenschap van burgers
sinds jaren ’80, klanten

Biologisch-dynamisch: vlees,
zuivel, akkerbouw, tuinderij,
bakkerij, manege, (jeugd)zorg,

Verbondenheid, balans
en samenhang,
levenskracht,
gezondheid, circulair

Forse boerderij met deelbedrijven in
Zeewolde

Boerderij commanditaire vennootschap en
(boer-burger) coöperatie.
Samenwerking in Hofwebwinkel

Remeker

Boerderij sinds 1650.

Biologische melkveehouderij/
zelfkazerij (en ghee) met eigen
webshop; diverse evenementen

‘Grond is de basis’,
natuurlijk

Boerderij van 50 ha

Maatschap; Landcoöperatie met
certificaathouders verpacht grond aan
boerderij.

Burgerboerderije
n

Coöperatief netwerk van
burgers verbonden aan
één/meer lokale boerderijen.
Sinds 2018.

Organiseren van (bijnabiologische) korte ketens;
burgers als vrijwilligers,
consument en financiers.

Menselijke maat,
biodiversiteit,
gebiedsgericht;
transparantie,
vertrouwen, eerlijkheid

Eerste Boerderij geopend in 2018;
inmiddels twintigtal boeren
aangesloten.

Lokaal: Coöperatie van burgers en boeren;
Landelijke coöperatie en Stichting Burgers
Boeren for Food

Wij.Land

Stichting werkt met boeren,
lokale overheid,
waterschappen

Pilots voor o.a. natuurlijk
bodembeheer, natte teelten,
biodiversiteit en het sluiten van
kringlopen gericht op ‘nieuw
landschap’

Inspiratie; financiële,
natuurlijke en sociale
waarde

Vechtstreek, het Groene Hart en
Waterland: 200 ha landbouwgrond
en 50 ha natuurgrond

Stichting Wij.Land. Verbonden aan
Commonland. Sponsoren/ Partners (8) en
kennisinstellingen (9). EU Plattelandsfonds.

CCRV

Boeren, bedrijven en burgers.
Sinds maart 2019.

Korte keten organiseren voor
zuivel en groente middels
logistiek centrum voor
verwerking en afzet; nieuw
speelveld en Gebiedscoöperatie
ontwikkelen;

Zelfredzaamheid,
vrijheid,
verantwoordelijkheid,
eerlijkheid,
ondernemerschap,
transparantie,

Friesland/ Noord-Nederland

Coöperatie.
Lid De Coöperatieve Samenleving;
deelnemer Het Gebied is de K(l)as;

Initiatief

Actoren
(incl. relatie lokale/ Prov.
overheid)

Doel & activiteiten

Kernwaarden

Regio/Schaal

Organisatievorm & samenwerking

eendracht,
gelijkwaardigheid,
solidariteit,
wederkerigheid
Coöperatie
Bommelerwaar

Burgers en ondernemers;
samenwerking gemeente;
probeerde Regio Deal. Sinds
2016.

Brede gebiedsdoelstelling met
diversiteit aan (streek)producten,
waaronder burgerwindpark op
boerengrond; BommelerwaarAppelsap

Inclusie,
gelijkwaardigheid,
rechtvaardigheid,
gebiedsrentmeestersch
ap.

Bommelerwaard: 23 kernen, twee
gemeenten, 150 km2

Coöperatie

Waterhouderij

Netwerk van agrariërs,
ondersteund door Aequator,
InnovatieNetwerk, Deltares,
RWS-WINN en ZLTO. Sinds
2010.

Het beperken van de
wateraanvoer, het verbeteren
van de waterkwaliteit, het
bijdragen aan
natuurdoelstellingen en de
energievoorziening voor de
landbouw.

Decentralisering,
zelfvoorziening en
kringlopen.

Zeven agrarische bedrijven op
Walcheren met zo’n 350 ha.

Project onder Proeftuin Zoet Water van
Provincie Zeeland, deelnemende bedrijven
en het Waterschap.

Zwolse
Stadslanderijen

Boeren en burgers (vaste
klanten: wekelijkse
pakketten); gemeente. Sinds
2016.

Directe verkoop van groenten,
fruit, vlees, melk, kaas en eieren
aan burgers. Nieuwe landschapen natuurontwikkeling.

Lekker, biologisch en
supervers

Tiental boerderijen/ tuinderijen op
max 30 km langs stadsrand Zwolle

Coöperatie van boeren.
Partners: o.a. Rabobank, gemeente,
Provincie, Landschap Ov., Warmonderhof,
Bouwfonds.

Food Council
MRA

Burgers, ondernemers,
boeren, organisaties. Sinds
2017.

Verbinden burger en
voedselsysteem aan elkaar in
korte en kleine ketens;
kennisdeling en verwaarding.

Verbinden, verbeteren,
verrijken

Metropool Regio Amsterdam

Coöperatief netwerk; lid De Coöperatieve
Samenleving.

Gebiedscoöperat
ie
Westerkwartier

Samenwerkende
gebiedspartners met eigen
lectoraat op
Hanzehogeschool. Sinds 2013

Groene economische activiteiten,
met name kennis uitwisseling en
landschapsbeheer; Regioagenda
o.a. regionale voedselketen

Duurzaam
ondernemen,
transparantie,
gebiedsgericht; eerlijk,
milieuvriendelijk;
waarde in balans.

Straal van 30-40 km rondom de stad
Groningen

Coöperatie.
Strategische partners (5 incl. Landschap
Groningen, Rabobank, SBB), Regiopartners
(15), overige partners (10). Interreg.

Initiatief

Actoren
(incl. relatie lokale/ Prov.
overheid)

Doel & activiteiten

Kernwaarden

Regio/Schaal

Organisatievorm & samenwerking

Herenboeren

Burgercollectief met boer in
dienst. Sinds 2016.

Lokale plantaardige en dierlijke
voedselproductie voor
aangesloten leden. Landelijk:
beïnvloeden wet- en regelgeving;
onderzoek; voorlichting;
opleiding

Natuurgedreven;
sociaal verbonden en
economisch gedragen

Kleinschalig: Boxtel en een tiental
andere plaatsen; gemiddeld 200
lokale huishoudens (500 monden);
visie: 700.000 ha voor heel NL

Lokaal: coöperatie of stichting; landelijk:
stichting. Sponsoring van Stichting DOEN;
Green Deal Natuurinclusief Grondgebruik;
participant WINK

Natuurboeren

Netwerk van 15 boeren

Bevorderen biodiversiteit op
eigen erf en natuur/
landschapselementen door
uitwisseling kennis;
ondersteunen bij vermarkting;
biologisch

Zorgzaamheid,
diversiteit, smaak,
beleving

Boerderijen op 15 locaties in
Gelderland en Overijssel, acterend als
netwerk.

Lokaal: boerderijen. Landelijk: Stichting.
Samenwerking ketenpartijen en
terreinbeheerders (SBB,
Natuurmonumenten, provinciale
Landschappen)

Heideboerderij

Boeren, schaapherders,
natuurorganisaties, burgers,
ondernemers en lokale en
provinciale overheden. Sinds
2015.

Kennisontwikkeling en
ondersteuning lokale initiatieven.
Grazende schaapskuddes op
heidevelden of graslanden
worden gekoppeld aan akkers en
hooilanden. Graanproductie.

Regionale
samenwerking,
kringlopen, commons

Paar locaties in Nederland,
waaronder pilots Veluwezoom en
Kempen. Paar duizend hectare.

Lokaal: ondernemers; worden streekeigen
coöperaties (ism Natuurmonumenten,
Gelders Landschap), Landelijk: Stichting.
Onderzoekt Markefonds

Landgoed
Twickel

Particulier landgoed met
pachtende boeren. Ruim 650
jaar oud.

Natuurinclusieve landbouw;
natuur, landschap, bosbouw,
landbouw en recreatie.

Behoud, degelijkheid,
duurzaamheid,
ontwikkelend en
vernieuwend.

6.700 ha, incl. 4.300 ha landbouw,
148 boerderijen (50 actief),
houtzagerij en watermolen. 50 man
personeel.

Stichting

Duinboeren

Stichting met zo’n 170
aangesloten boeren/
ondernemers. Sinds 1992.

Projectbureau in het
buitengebied gericht op innovatie
verbreding, leefbaarheid en
landschapsbeheer

Gebiedsgericht

In/om Nationaal Park de Loonse en
Drunense Duinen

Stichting Duinboeren en
Gebiedsonderneming Duinboeren &
Maatschappij. Samenwerking bewoners en
(semi)overheden

Terre de Liens

Netwerk van 15.000
particuliere aandeelhouders
in een CV (€ 80 mio).
Sinds 2003. (FR)

Het werven van fondsen, het
aankopen en verpachten van
boerderijen/gronden.

Kleinschaligheid,
biologisch

4.500 ha land verdeeld over ca. 200
kleinschalige biologische boerderijen
in pacht.

Federatie van inmiddels twintig regionale
verenigingen, een commanditaire
vennootschap en een stichting

Initiatief

Actoren
(incl. relatie lokale/ Prov.
overheid)

Doel & activiteiten

Kernwaarden

Regio/Schaal

Organisatievorm & samenwerking

BoerenNatuur

Boeren verenigd in
verenigingen/ coöperaties.
Sinds 2015.

Kennis en dienstverlening aan
collectieven voor organiseren
agrarisch landschap- en
natuurbeheer, tussen boer en
overheid (subsidies)

Biodiversiteit,
natuurinclusief,
verantwoordelijkheid,
samenwerking

50-tal Agrarische collectieven met
ruim 9000 boeren op zo’n 100.000
ha.

Vereniging

Overzicht regionale en lokale initiatieven
Overzicht van lokale en regionale initiatieven gebruikt in kader van analyses voor onderdeel Land (peildatum 2019)
Initiatief

Website, referentie/publicatie

Waterhouderij

www.waterhouderij.nl

Bodemboeren

http://www.bodemboeren.nl/

Marken

http://www.markegrenzen.nl/marken/index.html

Sommige landgoederen (Federatie Partciulier Grondbezit)

https://www.grondbezit.nl/voorpagina-fpg.html

Precisielandgoed

https://prijsvraagbroodenspelen.nl/blog/twents+precisielandgoed/

No-tillage, conservations tillage, cero labranza, siembra directa,
plantio direto, etc

Veel publicaties sinds Edward Faulkner's Plowman's Folly (1947) en websites zoals
http://www.fao.org/3/Y2638E/y2638e04.htm

Bedrijfsniveau: Veld & Beek

www.veldenbeek.nl

Bedrijfsniveau: Natuurboeren

www.natuurboeren.nl

Bedrijfsniveau: Herenboeren

www.herenboeren.nl

Bedrijfsniveau: Boer Bart

www.boerbart.nl/visie/

Bedrijfsniveau: Jeroen Neimeijer

www.4jaargetijdenvlees.nl

Bedrijfsniveau: Slimme vogels

www.slimmevogels.net/verhalen/erik-smale/17

Bedrijfsniveau: Eet meer bosch

http://eetmeerbosch.nl

Bedrijfsniveau: Joel Salatin, Polyfacefarm

http://www.polyfacefarms.com/

Regeneratieve landbouw

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/art
ikelen/huh-is-dit-de-sahel-dankzij-lokale-boeren-wordt-dewoestijnweer-groen/

Agrobosbouw

agrobosbouw.nl

Initiatief

Website, referentie/publicatie

Biologische/biodynamische landbouw
Ooijpolder

http://www.ooijpoldermooi.nl/

Land Stewardship

http://www.landstewardship.org/stewardship/

Permacultuur

https://nl.wikipedia.org/wiki/Permacultuur

Strokenteelt

https://www.wur.nl/nl/project/Strokenteelt.htm

Samenwerking melkveehouderij - akkerbouw

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Maatschap-Frank-en-Ilona-Post-13.htm

Bedrijfsniveau: Bouke & Roy Meijer

https://www.facebook.com/Melkvee-en-Educatiebedrijf-Fam-Meijer-301594853369982/

Bedrijfsniveau: Rudi Hoog Antinck

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2016/10/13/drone-helpt-boer-optimaal-te-bekalken-en-bemesten

Bedrijfsniveau: Sjors Ketelaar
Bedrijfsniveau: Berend van Noord
Bedrijfsniveau: Nico Spinhoven

http://www.boerenverstand.nl/blog/bedrijfsportret-nico-spinhoven/

Bedrijfsniveau: Wichard Kievit
Bedrijfsniveau: Frank en Ilona Post

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Maatschap-Frank-en-Ilona-Post-13.htm

Scholten - Reimer - Emmercompascuum

http://www.grondigboerenmetmais.nl/portfolio/scholten-middenweg-wz-51-emmercompascuum/

Bedrijfsniveau: Fam. Bouwhuis

https://www.bouwhuisagro.nl/

Bedrijfsniveau: Project Kringlooptoppers Drenthe

http://www.boerenverstand.nl/blog/kringlooptoppers-drenthe/

Bedrijfsniveau: Johan en Carla Dekker

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Johan-en-Carla-Dekker-4.htm

Bedrijfsniveau: Gerard Keurentjes
Bedrijfsniveau: Joost van Middelaar

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/01/22/melkveehouder-uit-rutten-schakelt-in-een-jaar-om

Initiatief

Website, referentie/publicatie

Bedrijfsniveau: Piet van IJzendoorn

https://www.zonnehoeve.net/portfolio/piet-van-ijzendoorn/

Bedrijfsniveau: Wim Stegeman & Marga Klein Swormink

http://www.saalland.nl/

Bedrijfsniveau: Johan Leenders
Bedrijfsniveau: Thijs Geerse

https://twitter.com/thijsag

Bedrijfsniveau: Fam. Hoeksma
Bedrijfsniveau: Foppe Nijboer
Bedrijfsniveau: Sierd Deinum
Bedrijfsniveau: Geert Broersma

http://www.mulderagro.nl/images/2018/Broersma-Damwald/Balacerend-boeren.pdf

Bedrijfsniveau: Theo Mulder

http://www.mulderagro.nl/over-mulder-agro/advies-lezingen

Bedrijfsniveau: Kees Broersma
Bedrijfsniveau: Klaas Oevering

https://www.redderijkeweide.nl/boer/klaas-oevering/

Bedrijfsniveau: Ysbrand Galama
Bedrijfsniveau: Nanne en Hains Koopman

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Nanne-en-Hains-Koopman-10.htm

Bedrijfsniveau: Pieter de Jong
Bedrijfsniveau: Anne Koekkoek
Bedrijfsniveau: Durk Oosterhof
Bedrijfsniveau: Gjalt Tjeerdsma
Bedrijfsniveau: Jan Eggink
Bedrijfsniveau: Cor den Hartog

https://degrooteveen.nl/

Bedrijfsniveau: Frank Lankhorst

https://twitter.com/franklankhorst

Initiatief

Website, referentie/publicatie

Bedrijfsniveau: Jan-Dirk van de Voort

https://www.remeker.nl/

Bedrijfsniveau: Proefboerderij De Marke

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/demarke.htm

Bedrijfsniveau: Kees en Jannie van Wijk

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Kees-en-Jannie-van-Wijk-17.htm

Bedrijfsniveau: Dirk en Geurtje Endendijk
Bedrijfsniveau: Marente Hupkes
Project Vruchtbare Kringloop Gelderland

https://www.vruchtbarekringloopgelderland.nl/

Project Vruchtbare Kringloop Achterhoek
Voorbeeld: Melkveebedrijf Scholten

https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/

Bedrijfsniveau: Cees Sikkenga en Jitske Bleker

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Cees-Sikkenga-en-Jitske-Bleker-14.htm

Bedrijfsniveau: Jolle de Haan

https://twitter.com/jolledehaan

Bedrijfsniveau: Henk Hulshoff
Bedrijfsniveau: Harry en Chonda Luring

http://veeteelt.nl/foto/koepelstal-geeft-invulling-aan-biologische-bedrijfsvoering

Bedrijfsniveau: Ben van Tilburg

http://www.waddenmax.nl/

Bedrijfsniveau: Jan van der Staak
Bedrijfsniveau: Thieu Bongers
Bedrijfsniveau: Mark Pijnenborg en Marianne van Kempen

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Mark-Pijnenborg-en-Marianne-vanKempen-12.htm

Bedrijfsniveau: Familie van Hoven

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Familie-van-Hoven-9.htm

Bedrijfsniveau: Joost van Alphen

https://www.biobuitengewoon.nl/

Bedrijfsniveau: Kees van Beek

Initiatief

Website, referentie/publicatie

Bedrijfsniveau: Dick Dankers
Bedrijfsniveau: Marco van Liere
Bedrijfsniveau: Rick Meulenbroeks
Bedrijfsniveau: Sjaak Sprangers

http://www.kwatrijn.com/

Bedrijfsniveau: Erik van Oosterhout

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/09/21/melkveehouder-bespaart-65-ton-krachtvoer-met-eigensojateelt?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-21-09-2018

Bedrijfsniveau: Jack Verhulst

https://www.bndestem.nl/etten-leur/biologische-melkveehouder-verhulst-wil-met-zijn-melk-bijdragen-aangezondheid-van-mensen~a0af4d9d/

Jan Treur – Almkerk (melkvee)
Bedrijfsniveau: Willem-Jan van Alphen

http://nl.ecosyl.com/producten/praktijk-ervaringen/43-interview-met-melkveehouder-willemjan-van-alphenboxtel-nb

Bedrijfsniveau: Johannes de Lorm

https://issuu.com/gezondheidsdienstvoordieren/docs/herkauwer_2090_20november_202017?e=5895443%2
F55182936

Bedrijfsniveau: Joris Buijs

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Joris-Buijs-3-1.htm

Bedrijfsniveau: Maurice en Ankie van Erp

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Maurice-en-Ankie-van-Erp-5.htm

Bedrijfsniveau: Adrian en Jennifer Houbraken

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Adrian-en-Jennifer-Houbraken-8.htm

Project Proeftuin Waterkwaliteit (akkerbouw en veehouderij)

https://proeftuinveenweiden.nl/

De Hilverboeren, een initiatief dat integraal 300 ha natuur
beheert, bestaande uit 9 boeren. Hier wordt onder andere
gewerkt aan weidevogelbeheer en worden proeven gedaan met
het verkrijgen organisch materiaal, compostering etc.

http://www.hilverboeren.nl/

Rijk en Linda Baltus – Middenmeer, Koeien & Kansen (melkvee)

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Rijk-en-Linda-Baltus-2.htm

Ilse Blokker – Midwoud (melkvee)

Initiatief

Website, referentie/publicatie

John en Johanna Huiberts – Sint Maartensvlotbrug (bloembollen)

http://www.huibertsbloembollen.nl/homepage.html

Project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

https://vruchtbarekringloopnoordholland.nl/

Bedrijfsniveau: Erik Valk
Bedrijfsniveau: Fam. Langenkamp
Bedrijfsniveau: Walter Bosgoed

http://www.landbouwfilmpjes.nl/video/Zeer-hoog-eiwit-met-driewegkruising-Holstein-Jersey-en-BrownSwiss/02dd54d336cc313e32f9

Bedrijfsniveau: Thijs Scholten
Bedrijfsniveau: Geert en Dineke Stevens

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Geert-en-Dineke-Stevens-15.htm

Bedrijfsniveau: Jan en Maria Kuks

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Jan-en-Maria-Kuks-11.htm

Melkveehouders op Kampereiland, later Ijsseldelta, werken sinds
2015 aan kringlooplandbouw

http://www.gcijsseldelta.nl/projecten/agro-en-food/kringloopboeren-in-de-ijsseldelta.html

Project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland
Voorbeeld Melkveebedrijf Stephen Bos

https://vruchtbarekringloopnoordholland.nl/
https://vruchtbarekringloopnoordholland.nl/interview-in-nieuwe-oogst-met-melkveehouders-stephen-en-lesbos/

Bedrijfsniveau: Theo & Hugo Spruit

http://www.landbouwfilmpjes.nl/video/Bedrijfsreportage-Theo-Spruit/f9b5515fcee283843dd3

Bedrijfsniveau: Leen de Vink
Bedrijfsniveau: Henk en Wilma den Hartog

http://www.hartstocht.net/

Bedrijfsniveau: Jan van Beek

http://www.duurzameweidezuivel.nl/profile/7

Bedrijfsniveau: Jan Graveland

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/01/15/utrechtse-melkveehouder-meet-bodemtemperatuur

Bedrijfsniveau: Wim van de Geest

http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=0102&id=1&id=93

Bedrijfsniveau: Walter en Jacqueline Roubos

http://hofstede-de-zandweg.nl/

Initiatief

Website, referentie/publicatie

Bedrijfsniveau: Wim van de Hengel
Bedrijfsniveau: Bert de Groot

https://www.boerbert.com/

Bedrijfsniveau: Jan en Miranda Hoogenboom
Bedrijfsniveau: Jan Huijgen

http://eemlandhoeve.nl/

Bedrijfsniveau: Herman en Jan Kok
Bedrijfsniveau: Koos en Monique van der Laan

http://www.beekhoeve.nl/

Project Kringlooplandbouw Utrecht
Voorbeeld: Melkveehouderij Anton de Wit

https://lami.nl/thema/kringlooplandbouw
https://lami.nl/projecten/bewust-boeren-in-gouwe-wiericke

Project Proefpolder Kringlooplandbouw
Voorbeeld: Melkveehouderij Joost Samsom

https://www.veenweiden.nl/nutrienten-en-waterkwaliteit/agrariers-en-waterschappen-starten-proefpolderkringlooplandbouw/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2018/11/19/melkveehouder-wilnis-leert-van-kringloopproject

Bedrijfsniveau: Adrie de Vos

http://devoskaas.nl/

Bedrijfsniveau: Familie van de Heijning

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Familie-van-de-Heijning-7.htm

Bedrijfsniveau: Huub Remijn

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2016/10/31/akkervogel-past-prima-in-mijn-bedrijfsvoering

Bedrijfsniveau: Arnold van Adrichem

http://www.boerinmiddendelfland.nl/kringloopboeren/fam-arnold-van-adrichem_41771/

Bedrijfsniveau: Jan Duijndam

http://hoevebiesland.nl/

Bedrijfsniveau: Roel van Buuren

http://www.boerderij-landlust.nl/

Bedrijfsniveau: Mieke & Bert Vergeer

http://www.boerenverstand.nl/blog/bedrijfsportret-mieke-en-bert-vergeer/

Bedrijfsniveau: Wim Habben-Jansen

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2016/03/25/kruiden-goed-voor-gras-en-koe-video

Bedrijfsniveau: Teunis Jacob Slob

https://www.redderijkeweide.nl/boer/teunis-jacob-en-nelie-slob/

Initiatief

Website, referentie/publicatie

Bedrijfsniveau: Marinus en Arja de Vries

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Marinus-en-Arja-de-Vries-16.htm

Bedrijfsniveau: Coen Hagoort

https://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/Deelnemers/Coen-Hagoort-6.htm

Bedrijfsniveau: Arie Bassa
Bedrijfsniveau: Jeroen van de Kooij
Bedrijfsniveau: Bert Vollering

http://www.boerderijlandleven.nl/

Project Kringloopboeren Midden-Delfland

http://www.boerinmiddendelfland.nl/

Bedrijfsniveau: project Kringlooplandbouw Gouwe Wiericke

http://agrarischwaterbeheer.nl/content/daw-innovatie-de-praktijk-%E2%80%93-gouwe-wiericke

Bedrijfsniveau: Boerderij De Hooilanden

http://dehooilanden.nl/de-boerderij

Bedrijfsniveau: Boeren van Amstel

https://www.boerenvanamstel.nl/

Bedrijfsniveau: Boer Bert

https://www.boerbert.com/

Stichting Natuurbedrijf Akkerwaard

http://www.akkerwaardflevoland.nl/stichting-natuurbedrijf-akkerwaard/

Project Regeneratieve Landbouw, Landgoed Grootstal, Malden

https://www.bodemzicht.nl/

bOerbos

https://www.boereninhetbos.nl

Coöperatie Rechtstreex

www.rechtstreex.nl

Symbiose boeren

www.symbioseboeren.nl

Noorderlicjht

https://kaasboerderij-noorderlicht.nl/

