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Samenvatting 
 
In veel gebiedsprocessen en lokale initiatieven wordt gewerkt aan een 
duurzaam landbouw- en voedselsysteem. De processen zijn veelal 
ingericht om een specifiek vraagstuk aan te pakken. Met als gevolg dat 
er niet echt integraal wordt gewerkt. Ondanks de vele goede initiatieven 
en pilots, komt een transitie naar een duurzame en volhoudbare 
landbouw (nog) niet tot stand. Verrijkende Landbouw heeft de 
afgelopen 2 jaar, in samenwerking met heel veel organisatie en partijen, 
gewerkt aan een meerschalen benadering om duurzame initiatieven en 
vernieuwende inzichten te verbinden en een langjarig perspectief te 
schetsen voor opschaling. Met als basis een gezonde bodem. Want een 
duurzame en volhoudbare inrichting en beheer van het landelijk gebied 
en de landbouw verdient het om niet de uitzondering te zijn, maar het 
nieuwe normaal.  

 

Verrijkende Landbouw is een meerjarig kennis en innovatieprogramma 
gefinancierd vanuit de gezamenlijke overheden. Met een divers netwerk van 
denkers en doeners uit het gehele landbouwsysteem hebben we, onder andere 
in 3 gebieden, samen een meerschalen gebiedsaanpak ontwikkeld, die 
gebiedsinitiatieven toekomstgericht helpt opschalen. Daarbij starten we vanuit 
het land: een gezond natuurlijk bodem- en watersysteem. Tegelijkertijd worden 
ook ‘regimespelers’ betrokken, die belemmeringen kunnen oplossen in het 
huidige beleid en economische systeem. Dit leidt tot een meerjarige transitie 
agenda. Vanaf het begin hebben we daarbij intensief samengewerkt met ‘Voor de 
oogst van Morgen’. ‘Voor de Oogst van Morgen’ is een initiatief van Commonland 
en het OFL (Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving). 
 

Gezamenlijk hebben wij een groot en divers netwerk ontwikkeld met alle actoren 
uit het landbouwsysteem: agrariërs, agro-bedrijven, banken, burgers, 
gemeenten, maatschappelijke organisaties, natuurorganisaties, provincies, 
rijksoverheid, waterschappen, wetenschappers en zelfstandige experts. Met dat 
netwerk hebben wij handvatten ontwikkeld voor een toekomstgerichte 
gebiedsaanpak om de transitie te versnellen door naar het hele systeem te 
kijken.  De aanpak in gebieden is gevisualiseerd in bijgaande figuur.  
 
Gebiedsaanpak 
De basis van de aanpak is een ‘Open space’: we starten met alle spelers (Mens en 
Maatschappij) en een open agenda. Daarbij zetten we ‘Land’ ook aan tafel: een 
duurzaam systeem begint bij een gezond natuurlijk bodem- en water systeem.  In 
een ontwerpend onderzoek ontstaan oplossingen, ambities en plannen voor het 
gebied en een gezond beheer van het land, én een hechte gemeenschap. Om 
deze ‘open space’ vorm te geven gebruiken we Theorie U. Daarbij worden 3 fasen 
doorlopen: een fase van het gezamenlijk ‘waarnemen’ van kennis, perspectieven 
en ervaringen; een fase van (nieuw) inzicht creëren en een fase van uitproberen 
en borgen. 

In fase 1 richten we ons op een diepgaande analyse rondom Land, Mens en 
Waarde. Daarbij is het essentieel dat ‘Land’ expliciet aan tafel komt. Op basis van 
verschillende wetenschappelijke en praktische methoden constateren we dat er 
6 (natuurlijke) functies van het Land zijn die we willen behouden voor de 
toekomst én die kansen bieden om te benutten. Alle grote maatschappelijke 
opgaven die op dit moment in het landelijk gebied spelen, zijn aan deze functies 
te relateren, zoals de stikstofproblematiek, de problemen met waterkwaliteit en 
droogte, de afname van biodiversiteit, de versnippering van het landschap etc. 
De insteek vanuit de functies blijkt daarvoor praktisch hanteerbaar in 
gebiedsprocessen. Daarvoor hebben we een methode ontwikkeld om afhankelijk 
van bodemtypen grenswaarden te benoemen voor elke functie (onder de 
grenswaarde is de bodem niet meer gezond). 
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In fase 2 wordt ontwerpend onderzoek gebruikt om een toekomstgerichte 
verandering in te kunnen zetten. Vanuit de kansen van de functies op perceels-, 
bedrijfs- en gebiedsniveau kunnen waarden worden benoemd, die zichtbaar 
worden gemaakt in een gebiedshuishoudboekje. Door nieuwe inzet van 
marktmechanismen (bv korte ketens), commons (bv. Gebiedscoöperaties) en 
publieke taken (bv het beheer van een goede ‘spons’-werking van de bodem) 
kunnen deze waarden, op basis van een dialoog in het gebied, ook daadwerkelijk 
worden verzilverd en de lusten en lasten worden verdeeld. Dit leidt in fase 3 tot 
nieuwe gebiedsambities, uitvoeringsprogramma’s en een gebiedsarrangement. 
Daadwerkelijke implementatie is dan toekomstgericht, maar zal ook een lange 
termijn aanpak vergen, stap voor stap.  
 
Transitie-agenda 
In elke fase is het van belang dat regionale en nationale overheden en bedrijven 
mee doen en leren van de ontwikkeling in gebieden. Zo kunnen belemmeringen 
in het huidige beleid, de regelgeving en cultuur worden opgehaald en worden 
opgelost. Daarbij is op landelijk niveau een doelenkader nodig die gebieden 
landsdekkend stimuleert om grenswaarden (minimale doelen) en 
streefwaarden/gebiedsambities voor het gebruik van het ‘Land’ vast te stellen. 
Vervolgens kan een optelsom worden gemaakt en kan regionaal en landelijk 
worden bezien of de functies van het Land voldoende worden benut of dat meer 
nodig is (denk aan de systematiek met de Regionale Energie Strategieën). 
Daarnaast kunnen regimespelers op regionaal en rijksniveau belemmeringen in 
het systeem van regels en beleid aanpassen en zo toekomstgericht aan de slag te 
gaan. Zo wordt op langere termijn systeemomslag bewerkstelligd ter 
ondersteuning van duurzame gebiedsarrangementen. Doordat de gebiedsaanpak 
toekomstgericht is en zich niet laat beperken door de belemmeringen van nu, 
ontstaat ook zicht op de benodigde systeemaanpassingen die horen bij een 
transitie. De belangrijkste thema’s waarop systeemaanbevelingen nu al zijn 
geïdentificeerd zijn: 

 Kringloopbeleid: Werk integraal aan nieuw beleid en ontwikkel 
meerschalige tools die volhoudbaarheid inzichtelijk maken. Gebruik de 
omgevingswet om kringloopbeleid te ontwikkelen. Lobby voor nieuwe 
doelenkaders bij de EU. 

 Grond: Ontwikkel een grondbeleid met duurzame voorwaarden aan 
grondtransacties en aan pacht (bijvoorbeeld via grondkamers). 

 Nieuwe Economie: Ontwikkel een passend belastingen- en 
heffingenstelsel, zet true pricing in en zorg dat ‘commons’ zich beter 
kunnen organiseren. Lobby voor een duurzamer economisch stelsel bij 
EU. 

 Kennis: zet kennisgelden meer in op de benodigde systeemwijzigingen 
voor duurzame landbouw. Vergroot de kennis over het natuurlijke 
bodem- en watersysteem. Regionaliseer de kennisinfrastructuur en 
bouw in de regio nieuwe ‘schakelpunten’ voor kennisontwikkeling en 
verspreiding. 
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 Inleiding 
1.1. Programma Verrijkende Landbouw 
Het programma Verrijkende Landbouw is het startpunt voor een brede 
maatschappelijke samenwerking om een vernieuwd economisch rendabel 
landbouwsysteem te introduceren. Een systeem dat ten opzichte van het huidige 
systeem een positief effect heeft op de kwaliteit van het bodem- en 
watersysteem en in verlengde daarvan op het landgebruik, ten behoeve van 
gezonde gewassen en gezonde mensen.  
 
Verrijkende Landbouw is ontstaan uit het Initiatief Bewust Bodemgebruik en is 
een samenwerkingsverband van Royal HaskoningDHV (penvoerder), Aequator 
Groen & Ruimte, Wij.land, Kadaster en RiBuilT. Verrijkende Landbouw is 
financieel mogelijk gemaakt door het Uitvoeringsprogramma van het Convenant 
Bodem en Ondergrond van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de 
eerste en tweede fase van het programma heeft De Coöperatieve Samenleving 
een bijdrage geleverd voor de onderdelen ‘Waarde’ en ‘Mens’.  
 
Het programma is begeleid door een begeleidingsgroep bestaande uit 
vertegenwoordigers van deelnemers van het Uitvoeringsprogramma van het 
Convenant Bodem en Ondergrond zijnde het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, Rijkswaterstaat Bodem+, provincie Noord-Brabant, provincie 
Gelderland, gemeente Ede, gemeente Apeldoorn en de Unie van Waterschappen.  
 
Verrijkende Landbouw is gedurende de looptijd van 2 jaar een samenwerking 
aangegaan met Voor de Oogst van Morgen, leiderschapsnetwerk voor een 
duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Deze samenwerking krijgt verder vorm 
in een vervolg op Verrijkende Landbouw en Voor de Oogst van Morgen.  
 

1.2. 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. Maar de boeren zijn vaak zelf ook bezorgd over een 
verslechterende bodemkwaliteit, het verlies aan biodiversiteit, droogte, etc. 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 zijn veranderingen erin niet eenvoudig aan 
te brengen. 
 

Probleemstelling in een notendop 

 Overbelasting van het land 
 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. 
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Ondertussen zijn er groepen mensen die lokaal en soms individueel bezig zijn op 
een andere manier landbouw te bedrijven. Deze initiatieven ontvangen veel 
aandacht van overheden en grotere bedrijven, omdat ze 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 dat als ze groter worden, hun balans met natuur 
en met mensen vaak weer verdwijnt. Steeds meer bewegingen en overheden 
willen nu ‘opschalen’, in ruimte en in tijd. Daarbij bedoelen we met ‘opschalen’ 
niet het alleen sectoraal oplossen van urgent zichtbare problemen (zoals 
‘droogte’ of ‘stikstof’). Alles komt namelijk samen in één bodem- en 
watersysteem, dat veel variaties kent per gebied. Daarom is het nodig dat 
systeem integraal in beeld te krijgen, gebiedsgericht, en de opgaven in 
samenhang aan te pakken. Daarbij zijn er 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. In transitietermen worden dit de grenzen van het ‘regime’ 
genoemd. Voorbeelden zijn nationaal of Europees beleid en regels, maar ook 
ongeschreven gewoonten of de wijzen 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.  Er is wel momentum juist nu opgaven in het landelijk gebied zich 
opstapelen: er is steeds minder tijd om alleen maar pilots te doen: 
systeemgericht opschalen is hard nodig! 
 

1.3. Ambitie en doelen Verrijkende Landbouw 
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 het ‘systeem B’ van Verrijkende 
Landbouw noemen (of kortweg “systeem B”). Op basis van backcasting vanuit het 

‘systeem B’ naar het huidige ‘systeem A’ hebben we een transitieagenda 
opgesteld. 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. Het vertrekpunt voor 
systeem B is het klassieke denkkader, op een eigentijdse manier belicht, van de 
drie productiefactoren ‘land’, ‘labour’ en ‘capital’ ofwel Land, Mens en Waarde.  
 
De resultaten van het gehele programma zijn: 
 
• Een analyse van de huidige situatie, 

SYSTEEM A IN HET NU, langs de oriëntaties 
Land, Waarde en Mens. 

• Een samenhangende beschrijving van een 
mogelijk SYSTEEM B IN 2050, langs 
dezelfde oriëntaties 

• Een meerschalen benadering bestaande 
uit: 

• De contouren van een gebiedsaanpak van Land, naar Waarde naar 
Mens, zoals ontwikkeld en uitgeprobeerd in de gebiedsworkshops: De 
weg van NU NAAR 2050. 

• Een TRANSITIE AGENDA met ten eerste een meerschalen aanpak om 
vanuit gebieden te leren en op te schalen. En ten tweede aanbevelingen 
voor benodigde systeemveranderingen op regionaal en nationaal niveau. 
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1.4. Werkwijze Verrijkende Landbouw 
Verrijkende Landbouw is een praktisch kennis- en innovatieprogramma dat op 
basis van literatuur, geschreven opinies, gesprekken en co-creatie sessies in 
gebieden en met experts inzichten heeft ontwikkeld voor een nieuw systeem. 
Speciale aandacht is ook uitgegaan naar lokale en regionale initiatieven, zoals 
bijvoorbeeld Wij.land, Duinboeren, Herenboeren en de Waterhouderij, en voor 
programma’s die landelijk (bv Voor de Oogst van Morgen en de Transitiecoalitie 
Voedsel) of thematisch (bv Deltaplan Biodiversiteit) werken aan nieuwe systemen 
in het landelijk gebied. Een uitgebreid overzicht van in beschouwing genomen 
initiatieven en programma’s is opgenomen in bijlage 1.  

Het programma Verrijkende Landbouw heeft een synthesebijeenkomst over het 
bestaande landbouwsysteem en drie gebiedsworkshops over bouwstenen voor 
een duurzamer landbouwsysteem georganiseerd. Met een rijke deelname van 
agrariërs, bedrijven uit de voedselketen, maatschappelijke organisaties en 
initiatieven, overheden, wetenschappers en experts; de zogenaamde ‘karavaan’ 
van Verrijkende Landbouw. De karavaan van Verrijkende Landbouw reisde en 
reist met ons mee. En zoekt met ons naar een nieuwe benadering, waarin bedrijf, 
gebied en nationale belangen op een nieuwe manier met elkaar kunnen worden 
verbonden voor een volhoudbare en verrijkende landbouw. Ook hebben 
inhoudelijke specials plaatsgevonden op het gebied van Mens en Waarde. En zijn 
veel gesprekken gevoerd met programmamanagers en beleidsadviseurs van de 
rijksoverheid en van andere bewegingen en programma’s die ook werken aan 
een duurzamer landbouwsysteem. 
 
Verslagen van onze bijeenkomsten zijn terug te vinden op de website van 
Verrijkende Landbouw onder bibliotheek.  

 

 

1.5. Leeswijzer 
Het hoofdrapport van Verrijkende Landbouw bestaat uit vijf hoofdstukken. In 
hoofdstuk 2 is de benadering van Verrijkende Landbouw beschreven met een 
afbakening, een beschrijving van het denkkader Land, Waarde en Mens en van de 
basis van de meerschalen benadering. In hoofdstuk 3 gaan we in op het nu en de 
toekomst van het landbouwsysteem langs de oriëntaties land, waarde en mens. 
In hoofdstuk 4 en 5 zijn de onderdelen van de meerschalen benadering gegeven 
met in hoofdstuk 4 de gebiedsaanpak en in hoofdstuk 5 de transitie agenda met 
een meerschalen aanpak om vanuit gebieden te leren en op te schalen. 
Hoofdstuk 5 beschrijft tenslotte ook de aanbevelingen voor benodigde 
systeemveranderingen op regionaal en nationaal niveau.  
 
In zeven bijlages is achtergrondinformatie terug te vinden op basis waarvan het 
hoofdrapport is geschreven. In deze bijlages staan verwijzingen naar literatuur 
waarvan we gebruik hebben gemaakt. 
 
Bijlage 1 geeft een overzicht van regionale en landelijke initiatieven voor een 
duurzamere landbouw die we hebben geanalyseerd. Dit is niet uitputtend en kan 
steeds worden geactualiseerd. In bijlage 2 hebben we het huidige 
landbouwsysteem uitgebreid beschreven. In bijlage 3, 4 en 5 zijn alle 
achtergronden van respectievelijk de oriëntaties Land, Waarde en Mens gegeven. 
Voor provincie Gelderland hebben we een beschouwing gedaan van bestaande 
gebiedsprocessen; de resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 6. En in bijlage 
7 zijn de resultaten van een aanvullende studie naar de verhouding tussen de 
input en output van energie (en materialen) in de landbouw te vinden. 
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Gebiedsworkshop ‘ De bodem onder ‘de Valk’ 

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

In de eerste workshop in ‘De Valk’ is gestart met een gebiedsaanpak zoals 
door Verrijkende Landbouw gaandeweg is ontwikkeld op basis van de drie 
perspectieven Land, Waarde en Mens.  In de workshop is geconstateerd 
dat het goed werkt om vanuit het bodem- en watersysteem te starten. 
Kennis over de bodem en de functies die de bodem geeft een nieuw 
perspectief en startpunt om naar een nieuw landbouwsysteem te zoeken.   
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 De benadering Verrijkende Landbouw 
 

2.1. Waar gaat Verrijkende Landbouw over? 
Het systeem van landbouw kent meerdere gezichten. Ten eerste is de landbouw 
er om voedsel te produceren, voor de eigen bevolking en voor ruil of handel met 
anderen. 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 het programma Verrijkende Landbouw dan 
precies?  
 
Verrijkende landbouw richt zich op plekken met grondgebonden landbouw, dus 
landbouw verweven met het natuurlijk bodem- en watersysteem en met 
landschap, natuur en recreatie in het groen. Dit omvat een groot deel van ons 
‘landelijk gebied’ dat nog altijd 60% van Nederland omvat en waarvan weer een 
groot deel de functie landbouw heeft en dus een doorslaggevende impact heeft 
op het Land. Verrijkende landbouw richt zich niet op de totale voedselvoorziening 
en de transitie die daarbij plaatsvindt. Bijvoorbeeld industriële voedselproductie 
of productie in volledig gesloten systemen kunnen in onze toekomstige 
voedselvoorziening een rol spelen, maar zijn dan niet meer gebonden aan het 
natuurlijke bodem en watersysteem en zijn daarom niet meegenomen in dit 
programma.   
 

2.2. Oriëntaties 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.  

 De oriëntatie ‘Land’1  richt zich op de essentiële kenmerken en functies van 
het natuurlijke bodem- en watersysteem en heeft oog voor de wijze waarop 
de mens dit systeem beheert en benut o.a. voor voedselproductie en 
wateropslag, nu en in de toekomst.  

 De oriëntatie Waarde richt zich op de wijze waarop mensen het natuurlijke 
bodem- en watersysteem en de natuurlijke- en (voedsel)productiewaarden 
waarderen. Maar ook op de wijze waarop de mensen de lusten en lasten die 
daarbij horen, verzilveren en verdelen. 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.  De omgang met grond(eigendom) en 
financiering spelen hierbij ook een belangrijke rol. 

 De oriëntatie Mens richt zich op de wijze waarop mensen zich gebiedsgericht 
hebben en zullen organiseren om een volhoudbaar landbouwsysteem te 
realiseren en het bodem- en watersysteem daarbij te beschermen, te 
beheren en te benutten. Het gaat daarbij om houding en cultuur van 
mensen, organisatievormen en afspraken en bijbehorende instituties en 
regels.  

 

1 Het begrip ‘Land’ definiëren wij 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’). 
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2.3. Meerschalen benadering van Verrijkende landbouw 
Om van systeem A richting een nieuw systeem B te komen, is het van belang om 
problemen in samenhang aan te pakken, waarbij de balans tussen land, waarde 
en mens wordt hersteld. Daarvoor is binnen Verrijkende Landbouw gewerkt met 
backcasting: vanuit vernieuwende bouwstenen en doelen voor een gezond 
bodem- en watersysteem bouwen we aan een systeem B met een horizon van 
2050. Daarnaast hebben we systeem A geanalyseerd (zie hoofdstuk 3). 
Vervolgens hebben we de contouren van een gebiedsaanpak uitgewerkt die 
houvast biedt om stap voor stap van A naar B te komen. 

 
 
Daarbij kijken we (in navolging van de theorie over transities) naar de 
verschillende schalen in het systeem. In gebieden wordt de aansluiting gemaakt 
tussen het Land en de mensen die daar wonen en werken. Maar vervolgens zal 
het systeem van beleid en regelgeving ook moeten veranderen, zowel op 
regionale als nationale schaal. Met een ‘meerschalen’ benadering maken we 

inzichtelijk hoe verandering over de schalen heen plaats kan vinden en welke 
systeemaanbevelingen zijn opgehaald. De benadering bestaat dus uit een 
samenspel van gebiedsaanpakken, de samenhang tussen gebieden en 
schaalniveaus en het ontwikkelen van systeemveranderingen door te leren van 
gebieden. 
 
Gebiedsaanpak centraal 
Voor de ontwikkeling van systeem B gaan we om twee redenen uit van een 
gebiedsaanpak. De eerste reden is dat we zien dat juist doordat de landbouw een 
economisch en financieel gedreven systeem is geworden op wereldschaal, de 
lokale verbindingen tussen boeren en burgers en tussen mensen en de aarde 
waarop ze wonen sterk zijn verminderd. Met als gevolg dat landbouw en de 
maatschappij steeds verder van elkaar verwijderd raken en elkaar niet meer 
begrijpen. Die verbindingen, tussen mensen en het natuurlijke systeem en tussen 
mensen onderling kunnen in een gebiedsaanpak meer in balans worden 
gebracht. Dit sluit ook aan bij de Omgevingswet – die op 1 januari 2022 in 
werking treedt - die, bottom-up, een nieuwe gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van ons allemaal eist bij de inrichting van de fysieke leefomgeving.  
 
Ten tweede komen op gebiedsniveau oplossingsrichtingen naar voren die op 
lokaal (bedrijfs)niveau onbereikbaar zijn, denk aan het sluiten of optimaliseren 
van kringlopen, korte ketens van aanbod naar vraag, samenwerkingen en 
voorkomen van afwenteling. Ook via verschillende andere wegen is een 
gebiedsgerichte aanpak thans (weer) volop een ‘modus operandi’: bijvoorbeeld 
voor het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland, het Deltaprogramma 
Agrarisch Waterbeheer, de regionale energiestrategieën en de (aanstaande) 

Tijdens de gebiedsworkshop in ‘De Valk’ bleek dat de schaal van dit gebied niet groot 
genoeg is voor bijvoorbeeld een goede nutriëntenbalans, maar het is wel een passend 
gebied vanuit een cultureel sociaal oogpunt. Prima, mits mogelijke afwenteling 
expliciet wordt gemaakt en bijvoorbeeld afspraken kunnen worden gemaakt met 
omliggende gebieden.    
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nota’s over landschap en erfgoed. Dit betekent dat er steeds meer samen komt in 
regio’s en gebieden, waar diverse sectorale belangen, doelen en investeringen 
elkaar ‘tegenkomen’ en soms botsen. In het gebied wordt een veelheid van 
belangen van de vele partijen/stakeholders geraakt en dit vraagt dus meer dan 
ooit om een gebiedsgerichte integrale inpak. Daarbij wordt een grote urgentie 
gevoeld om handelend en doelgericht op te treden; er wordt tijdsdruk ervaren. 
 
Centraal in de gebiedsaanpak staat het open proces in het gebied waar de 
mensen, ondernemers, verenigingen etc. samen keuzes maken over- en aan de 
slag gaan met de ontwikkeling van het gebied. In het gebiedsproces worden 
tegelijk met de landbouw ook andere maatschappelijke opgaven aangepakt, 
waaronder waterproblematiek, natuuropgaven, economische en sociale opgaven. 
Het gaat om een integrale afweging gericht op het herstellen van de balans 
tussen ‘land’, ‘waarde’ en ‘mens’. Centrale vragen zijn: 

1. Wat is een gezond bodem- en watersysteem en hoe kunnen we dat 
bepalen, realiseren en in stand houden? 

2. Hoe creëren we een nieuw systeem van waardering in een gebied? 
3. Hoe organiseren we op een nieuwe manier? 

De schaal waarop een toekomstbeeld, vanuit de oriëntaties Land, Waarde en 
Mens kan worden gerealiseerd, vraagt om maatwerk per gebied en dat begint bij 
de definitie van het gebied. 

 
 

Samenhang tussen gebieden 
Keuzes in een gebied kunnen van invloed zijn op een naastgelegen of 
benedenstrooms gelegen gebied en andersom. Samenhang tussen gebieden is 
dan ook nodig om waar mogelijk afwenteling te voorkomen. Of om afwenteling 
transparant te maken en daarover onderlinge afspraken te maken. Daarnaast is 
een landsdekkend beeld nodig om in ieder geval te kunnen vaststellen of er in 
totaal voldoende kansen worden benut en of doelen op nationaal niveau kunnen 
worden gehaald. Leidt bijvoorbeeld de optelsom van de verrijkende landbouw in 
gebieden op nationale schaal tot voldoende voedselproductie, 
koolstofvastlegging, etc?  

Leren van gebieden en systeemaanbevelingen 
In een nieuwe benadering is niet alleen vernieuwing in gebieden en met 
gebiedsspelers nodig, maar zijn ook systeemveranderingen nodig binnen het 
bestaande regime van bedrijven en overheden. Daarvoor is het essentieel dat 
over schalen heen wordt geleerd van gebieden. Grenzen in het systeem 
manifesteren zich van het gebiedsniveau tot aan de nationale of EU-schaal.  In 
het programma Verrijkende Landbouw zijn op meerdere schaalniveaus 
aanbevelingen geformuleerd. De nieuwe werkwijze, instrumenten, regels etc. die 
hieruit voortkomen, kunnen in gebieden worden toegepast, verder worden 
ontwikkeld en zullen leiden tot nieuwe inzichten t.a.v. belemmeringen en 
obstakels en de hierbij noodzakelijke systeemveranderingen. 

  

De Omgevingswet ondersteunt een gebiedsgerichte aanpak voor de noodzakelijke 
samenhangende integrale benadering van initiatieven en opgaven. Elementen uit de 
Omgevingswet zoals een grotere bestuurlijke afwegingsruimte, meer ruimte bieden 
aan initiatieven en vroegtijdige participatie kunnen goed samenkomen en invulling 
krijgen in een participatief gebiedsontwikkelingsproces. 

Verrijkende Landbouw heeft samen met de provincie Gelderland een vingeroefening 
gedaan met het ophalen van belemmeringen, die tot (beleids)aanbevelingen leiden 
over lagen heen (zie ook bijlage 7 voor de beschouwing Gelderse initiatieven en 
programma’s). Zo wordt op een nieuwe manier zichtbaar wat ‘des gebieds’, des 
provincies’ of ‘des rijks’ is. 
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Gebiedsworkshop ‘Nieuwe waardering voor Noardlike Fryske Wâlden’ 

In het gebied Noardlike Fryske Wâlden stond de nieuwe waardering van de 
bodemfuncties en het gebied centraal. Opvallend is dat bij veel partijen uit 
het gebied geen compleet zicht is op de onderliggende structuren van 
waardering en de manier waarop die kunnen worden gewijzigd. Dit beperkt 
de huidige oplossingsruimte in gebiedsprocessen, omdat alleen binnen de 
huidige kaders wordt gezocht. Als je bijvoorbeeld zoals nu alleen waarde 
geeft aan geproduceerd voedsel, terwijl er wel maatregelen moeten worden 
genomen voor een beter waterbeheer op bedrijfsniveau, dan is de enige 
mogelijkheid: de consument moet meer gaan betalen (maar dat gaat niet 
zomaar) of de overheid moet ‘subsidies’ geven (maar die zijn nooit 
structureel). Nieuwe oplossingen zoals in de gebiedsaanpak worden 
uitgewerkt vragen vaak om een regionale schaal. 
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 Het nu en de toekomst in 2050  
We starten met een korte beschrijving van het huidige systeem A en de 
problematiek die hierin optreedt aan de hand van de oriëntaties Land, Waarde en 
Mens (3.1). Mede op basis van de kennis en ervaringen van de vele initiatieven 
en experimenten van “koplopers” hebben we een beeld geschetst van een 
nieuwe volhoudbare en verrijkende landbouw (systeem B) (3.2).   

 

3.1. Analyse huidige systeem A 
Het huidige systeem is geanalyseerd langs de 3 oriëntaties, waarbij de 
onderstaande conclusies van belang zijn. De analyse van systeem A is uitgevoerd 
in fase 1 van Verrijkende Landbouw en vastgelegd in het syntheserapport fase 1 
(zie bijlage 2).  

Land, NU 

Landgebruik 

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. 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 is2.  

 

2 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 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. 

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.  

Ook in de door ons geanalyseerde gebiedsprocessen en in het huidige systeem 
van regels en beleid wordt niet of te weinig uitgegaan van de draagkracht van het 
bodem- en watersysteem en er is onvoldoende besef dat niet alles kan en niet 
alles overal kan. Er wordt nog steeds uitgegaan van de maakbaarheid van de 
bodem en het landschap, vanuit de (onbewuste) gedachte dat de vermogens van 
de aarde oneindig zijn of dat afwenteling naar andere gebieden en landen of naar 
de toekomst mogelijk is en blijft. Ook wordt het land vaak niet als een integraal, 
samenhangend systeem herkent en erkent. Veel gebiedsprocessen vertrekken 
vanuit één specifiek, urgent probleem of opgave, bijvoorbeeld alleen droogte of 
biodiversiteitsherstel en laten andere (bodem)functies onbelicht. Zo heeft plat 
gezegd de focus op de productie van voedsel geleid tot onder andere 
biodiversiteitsverlies en de focus op waterbeheer voor het voorkomen van 
wateroverlast en waterveiligheid onder andere geleid tot droogte.  
 
Samenvattend constateren we ten aanzien van Land 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. 

 

 



10 

 De voedselproductie een impact (foodprint) heeft 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 op steeds hogere 
schaalniveaus worden gesloten en de balans tussen lokale verarming ten 
gunste van lokale verrijking van bodems is verstoord.  

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

Bepalen van huidige en gewenste bodemkwaliteit 

Veel praktische kennis over de draagkracht van het land en een gezonde bodem 
is verloren gegaan. De bodem wordt nu hoofdzakelijk op chemische (en in veel 
mindere mate op fysische, biologische) wijze ‘geschikt’ gemaakt voor een zo 
groot mogelijke productie. Voor het bepalen van de huidige en ‘juiste’ 
bodemkwaliteit zijn meerdere tools en indicatoren ontwikkeld. Veel van deze 
tools zijn monothematisch en richten zich op slechts één of een beperkt aantal 
aspecten van de bodem en het land. Grens- en streefwaarden om praktische 
keuzes op te baseren ontbreken vaak nog.  Ook zijn er zijn nauwelijks tools voor 
monitoren en sturen op sluiten van kringlopen op gebiedsniveau of op meerdere 
schaalniveaus tegelijk. 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.  

Waarde, NU 

In het huidige systeem van landbouw wordt gewaardeerd, verzilverd en verdeeld 
binnen een wereldwijd marktsysteem. Daarbij ligt de focus met name op de 
functie van ‘productie van voedsel / biomassa’. Sommige andere functies worden 
(een beetje) beschermd, zoals waterkwaliteit, maar andere functies worden 

nergens concreet meegenomen in waardering (alleen in vage 
‘beleidsvoornemens’). Veel gebiedsprocessen en initiatieven willen functies van 
het land wel meewegen maar hebben last van belemmerende, niet coherente 
(tegenstrijdige) en versnipperde wet- en regelgeving. Daarnaast is er gebrek aan 
grond, door de hoge grondprijzen en een zeer liberaal grondbeleid in Nederland. 
Ook de pachtwetgeving is vooral gericht op korte termijn rendementen: 
productie en traditioneel grondeigendom.  De financiering van een verrijkende 
vorm van landbouw is tenslotte ook een markt, met dezelfde focus op korte 
termijn rendement. De langere termijn risico’s van uitputting en schade wordt 
nog niet meegenomen in financieringsregels en bij de beoordeling van de waarde 
van financieringsinstituten.  
 

Mens, NU 

Individueel 

Na de Tweede Wereldoorlog is de mens als consument geleidelijk aan gaan zien 
dat de landbouw het beste volgens de regels van de vrije markteconomie kan 
functioneren. Met jaarrond ruim, divers gevulde winkelschappen lijkt de 
voorziening van voldoende en veilig voedsel niet langer ter discussie te staan. 
Echter de afstand tussen consument en boer is gegroeid, leidend tot 
vervreemding. Dat roept periodiek onbegrip en spanningen op bijvoorbeeld bij 
bedrijfsongevallen, uitbraken van dierziekten of wanneer ecologische 
grensoverschrijdingen vanuit de landbouw maatschappelijk impact hebben. De 
boer wordt geacht zijn zaken op orde te hebben. Binnen diens beperkte 
financiële ruimte acht de boer zichzelf niet altijd ten volle in staat aan de steeds 
verder opstapelende wensen/eisen te voldoen.  

 

 

Kamerbrief minister Schouten 15/10/2020: “Bij een duurzaam verdienvermogen 
verschuift de nadruk van productiegroei naar het creëren van duurzame 
toegevoegde waarde.” 



 

11 

 

Organisatie & systeem 

De wijze waarop de landbouw nu is georganiseerd, is het product van honderd 
jaar, waarbij georganiseerde boeren en de overheid nauw samen optrokken. Op 
hoofdlijnen komt qua organisatie van de landbouw 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’ 
(grootschalige ketens, verticaal gestructureerd) en ‘volhoudbare landbouw’ 
(duurzamer, veelal kleinschalige kringlopen, horizontaal georganiseerd). Bij laatst 
genoemde gaat het ook over privaat-burgerlijke initiatieven volgens oude en 
nieuwe organisatievormen, zoals coöperaties. Dat wil nog niet zeggen dat 
dergelijk initiatieven ook succesvol worden of daadwerkelijk de mogelijkheid 
hebben om op te schalen. Inmiddels zien we dat deze vernieuwingen op 
gebiedsniveau niet verder komen omdat het regionale en nationale regime, 
oftewel het systeem van wetten, regels en cultuur van grote bedrijven en de 
overheid dit niet mogelijk kan maken.  Verrijkende Landbouw heeft voor de 
provincie Gelderland een beschouwing gedaan van Gelderse initiatieven voor een 
duurzame landbouw (zie bijlage 7) waarin dilemma’s en knelpunten voor verdere 
opschaling zijn benoemd.  

 
Aangezien ook nog niet duidelijk is wat dan het nieuwe systeem kan inhouden is 
er tegelijkertijd angst en verzet (denk aan tractoren op het Malieveld maar ook 
minder zichtbare lobby’s van ketenpartijen en banken)) tegen specifieke 
voorstellen voor systeemveranderingen. Systeemverandering vraagt om sturing 
in samenhang en is dus ook meerschalig: op alle schaalniveaus van bedrijven en 
van overheden wordt de druk om te veranderen hoger maar er is nog geen 
duidelijke richting en geen samenhangende beweging, waardoor vooral veel naar 
elkaar wordt gewezen. 
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Sustainable Development Goals  
 
De meerschalen benadering sluit ook aan bij het realiseren 
van de Sustainable Development Goals (SDG’s). De aanpak 
vanuit het Land zoals Verrijkende Landbouw die voorstaat, is 
cruciaal. Hiermee dragen we direct en indirect bij aan het 
realiseren van ruim de helft van de SDG’s. Een gezonde 
bodem herbergt een enorme biodiversiteit onder het 
maaiveld en is voorwaarde voor alle biodiversiteit (flora en 
fauna) daarbóven. De bodem is een onmisbare schakel in het 
streven naar ‘Zero Hunger’ (SDG-2); een voedselproductie die 
ook op de langere termijn een betrouwbare opbrengst levert 
van goede kwaliteit. En in het bereiken van SDG-13 ‘Climate 
Action’: zowel in zijn rol van regulatie van waterbalansen als 
enorme buffer voor koolstofvastlegging (en, als keerzijde, 
bron van emissie van broeikasgassen).  Andere SDG’s waaraan 
de benadering van Verrijkende Landbouw in meer of mindere 
mate bijdraagt, zijn in bijlage 3 verder beschreven. 
 

Foto Aequator Groen & Ruimte 
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3.2. Systeem B in 2050 …. 
Een Toekomstbeeld… dat is binnen Verrijkende Landbouw geen blauwdruk en 
zelfs geen voorlopig ontwerp of een kaart. Wel combineren we vernieuwende 
uitgangspunten en kenmerken van een volhoudbaar systeem tot een ‘verhaal’.  
Een verhaal dat recht doet aan de oriëntaties ‘Land’, ‘Waarde’ en ‘Mens’. Met 
aanwijzingen voor een gebiedsgerichte aanpak waar mensen, uitgaande van een 
gezond land,  in verbinding met het land en elkaar, vormgeven aan het 
verzilveren en verdelen van waarden. En met een focus op de instituties, regels 
en afspraken die daarvoor nodig zijn op regionaal en nationaal niveau.  

Toekomstbeeld… 

Als we een kijkje zouden kunnen nemen in landelijke gebieden in 2050, dan zien 
we een nieuwe maatschappelijke ordening… 

….op basis van een gezond natuurlijk bodem- en watersysteem  

Het natuurlijke bodem- en watersysteem vormt de drager van een variëteit aan 
landelijke gebieden en landgebruik. We zien dat essentiële bodemfuncties - zoals 
waterzuivering, bodemleven, koolstofvastlegging, mineralenkringloop en 
voedselproductie - allemaal op een gezonde manier gebiedsgericht worden 
beheerd. Ze hangen in elk gebied met elkaar samen. Per functie is 
locatie/perceels – én gebieds-specifiek bepaald wat de minimale ‘performance’ is 
en welke kansen voor optimalisatie er zijn. Afhankelijkheden van en 
afwentelingen naar andere percelen of gebieden zijn helder en transparant. 

Wandelend door deze gebieden zien in we 2050 dat niet alles kan en niet alles 
overal kan. Het land en de ligging ervan bepalen wat er mogelijk is. Hoewel de 
mens hierop kan sturen, blijft de kwaliteit van het land maar beperkt maakbaar. 
Daardoor kan het zo zijn dat bijvoorbeeld een gezonde waterhuishouding alleen 
te bereiken als de ambities voor voedselproductie beperkt blijven. Of is in 
potentie een hoge koolstofvastlegging te bereiken, maar heeft dit gevolgen voor 
voedselproductie of het landschap.  

… met een nieuwe mix van private en publieke waardering 

Daarbij zijn in elk gebied  keuzes gemaakt voor de wijze waarop functies worden 
‘gewaardeerd’ en geborgd. Bij sommige functies is de waarde meegenomen in 
marktsystemen (beprijzing), met korte ketens als belangrijk onderdeel. Maar ook 
gemeenschappen (commons) beheren delen van het land. De overheid heeft 
waar nodig nieuwe beheertaken opgepakt en faciliteert gebiedsgerichte markten 
en commons met passende regels voor de omgeving, voor grondbeleid en voor 
pacht. Het is, door de grote variëteit in natuurlijke systemen, niet mogelijk om dit 
op dezelfde manier voor heel Nederland te regelen. Er is maatwerk per gebied 
nodig……. 

…. en een nieuwe politiek-maatschappelijke ordening en cultuur 

Een nieuwe mix van marktsystemen, commons en publieke taken heeft geleid tot 
nieuwe organisatievormen. Er zijn misschien nieuwe publieke organisaties 
ontstaan (een nutriëntenschap of ‘Land’schap?). Private ondernemers 
produceren niet meer primair voedsel (zoals de huidige boer), maar zorgen ook 
voor biodiversiteit en koolstofopslag. Er zijn maatschappen ontstaan of 
coöperaties met burgers of andere nieuwe vormen van publiek-privaat en/of 
burgerlijke samenwerkingen. 

De regionale en lokale democratische structuren zijn versterkt en nationale en 
EU-regels zo ingevuld dat meer autonome keuzes ten behoeve van het algemene 
en ecologische belang in een gebied mogelijk zijn. Dit wordt in 2050 ondersteund 
met een vernieuwde kennisinfrastructuur die sterk is gekoppeld aan regio’s. De 
menselijke cultuur is aanzienlijk veranderd: de verbondenheid van de mens met 
het ecosysteem wordt op een nieuwe manier ervaren en gewaardeerd. Dit uit 
zich in een nieuwe betrokkenheid van burgers, een ander consumptief gedrag en 
aanpassingen in het onderwijs. 
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Tijdens de (online/offline) gebiedsworkshop IJsseldal hebben we met 
stakeholders uit het gebied gekeken naar de onderdelen mens en 
organisatie. Gebruikmakend van de ‘fish bowl’ techniek waarbij het gebied 
letterlijk centraal werd gezet, hebben we in twee rondes gesprekken 
gevoerd aan de hand van vragen als wie ben jij, wat is jouw vraagstuk en wat 
of wie heb jij nu echt nodig? Hieruit ontstond onder andere een interessant 
gesprek over (verandering van) rollen van een gemeente, burgers en 
ondernemers in het gebied.  
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 De gebiedsaanpak 
 

4.1. Kenmerken en uitgangspunten 
Voor een Verrijkende Landbouw, anno 2050, zijn de volgende kenmerken en 
uitgangspunten ontwikkeld voor de gebiedsaanpak;  

 Land (bodem en water) ‘aan tafel’; van perceel naar bedrijf naar gebied 
 (H)erkennen van de 6 functies van land  
 Kijken naar een mix van publieke en private waardering 
 Maatwerk in gebieden èn opschaling 
 (Her)definiëren van de rol van burgers, bedrijven en (regionale) overheden 
 Nieuwe manieren van samenwerken en nieuw leiderschap 

 
Land aan ‘tafel’ 
Een gezond bodem- en watersysteem, hierna te noemen ‘land’ is een waardevol, 
maar schaars en eindig goed dat maar ten dele maakbaar is. Een gezond bodem- 
en watersysteem is randvoorwaarde om maatschappelijke opgaven te realiseren 
en biedt kansen voor alle ruimtegebruikers. Er zijn nieuwe instrumenten nodig 
om de natuurlijke- en productiewaarden van bodem en ondergrond bij 
besluitvorming over het gebruik van de bodem, op alle schaalniveaus, als een 
volwaardige actor aan tafel te krijgen. Daarbij is het van essentieel belang dat de 
variatie daarin vanuit het veld in kaart wordt gebracht, te beginnen binnen elk 
perceel. 

 

 

(H)erkennen van de 6 functies van het land 

In het landelijk gebied verzorgt de bodem zes 
essentiële bodemfuncties, die zijn ontleend 
aan het beoordelingssysteem ‘Soil 
Navigator’,ontwikkeld door RIVM, WUR en 
anderen, en door ons zijn aangepast. Deze 6 
essentiële functies van het land moeten 
steeds worden herkend en erkend, inclusief 
de samenhang tussen deze functies. Voor 
alle 6 de functies zijn grenswaarden te 
benoemen die locatie- en gebiedsafhankelijk 
zijn. De grenswaarden zijn minimumwaarden, noodzakelijk om een gezond 
bodem- en watersysteem te waarborgen. Dit begint bij het laagste schaalniveau; 
de slechte plekken in een perceel en werkt door naar perceels-, bedrijfs- en 
gebiedsniveau. Voor alle schaalniveaus en alle functies zijn er ook 
gebiedsspecifieke streefwaarden te benoemen, die in de toekomst kunnen 
worden benut / bereikt, mits steeds de afhankelijkheden tussen de functies in 
beeld blijven. De 6 functies en bijbehorende grenswaarden en streefwaarden zijn 
nader uitgewerkt en onderbouwd in bijlage 3. 

 

 

 

De zes essentiële functies van het 
bodem- en watersysteem 

 Waterhuishouding en zuivering 
 Koolstofvastlegging 
 (Bodem)biodiversiteit 
 Mineralenkringlopen 
 Voedsel/biomassa productie 
 Landschap 

‘Land aan tafel’ is de grond onder Verrijkende Landbouw. Dit is in lijn met de oproep 
van de bodemambassadeurs van het initiatief Bewust Bodemgebruik om een stem 
aan de bodem te geven in het manifest TerrAgenda 2020-2030. 

Tijdens de gebiedsworkshop De Valk hebben we gezien dat door vanuit de 6 functies van de 
bodem te ontwerpen binnen een gebied, stukken kunnen worden aangewezen die geschikt 
zijn voor bepaalde landbouwproductie. Ook ruimte voor water kan worden ingetekend op 
een kaart. Daardoor ontstaan inzichten over geschikte plekken voor andere functies, zoals 
recreatie en wonen. Op die manier ontstaan de contouren voor een duurzamer, 
aantrekkelijk gebied waarbij het bodem- en watersysteem meer kwaliteit krijgt. 
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Kijken naar een mix van publieke en private waardering 
Vanuit de herkenning en waardering van de 6 essentiële functies is een nieuwe 
mix nodig van private en publieke waarderingssystemen om de kosten en de 
baten voor het respecteren van grenswaarden en het streven naar optima te 
verzilveren en eerlijk te verdelen. Daarvoor is het ten eerste nodig een 
‘gebiedshuishoudboekje voor het Land’ te ontwikkelen. Daarin kunnen kosten en 
baten worden opgenomen op het niveau van gebieden. Het is hierbij van belang 
niet de huidige (beperkende) regels en afspraken als uitgangspunt te nemen, 
maar de waardering en wijze van borging van de functies geheel opnieuw op te 
bouwen: 
 Voor welke functies in het gebied is een ‘markt’ eigenlijk geschikt en welke 

beprijzingen hanteren we dan? Dit levert kansen op voor ‘true pricing’, korte 
ketens en duurzame labels. 

 Wat kunnen gemeenschappen van burgers (‘commons’) in een gebied 
betekenen voor het beheren en benutten van land en het verdelen van de 
lasten en lusten onderling? 

 En wat is geschikt om publiek, voor iedereen, te beschermen, te regelen en 
te betalen? 

 

In bijlage 4 wordt uitgebreid ingegaan op de voor- en nadelen van de 
verschillende methoden van waarderen, verzilveren en het verdelen van de 
lusten en lasten inclusief de wijze waarop dit kan worden gekoppeld aan een 
gebiedsbenadering. 
 
Maatwerk in gebieden èn opschaling 
De schaal waarop een toekomstbeeld, vanuit de oriëntaties Land, Waarde en 
Mens kan worden gerealiseerd, vraagt om maatwerk en dat begint met de 
definitie van een gebied. Dit is maatwerk. De gebiedsbenadering kan overal 
beginnen, maar uiteindelijk is ook een landsdekkend beeld nodig om in ieder 
geval te kunnen vaststellen of er in totaal voldoende kansen worden benut en of 
geen afwenteling (danwel de mate waarin) tussen gebieden of naar andere 
landen plaatsvindt. Hier ligt een zekere parallel met de wijze waarop de 
energietransitie via Regionale Energie Strategieën wordt vormgegeven. 
 
(Her)definiëren van de rol van burgers, bedrijven en (regionale) overheden  
Het is nodig om met een frisse blik naar bestaande rollen en posities te kijken per 
gebied, op basis van keuzes voor landgebruik en wijze van verzilveren en 
verdelen van waarden. Voorbeeld: de boer is nu primair opgeleid als 
voedselproducent, dat zij zal willen optimaliseren. Maar de grenswaarden voor 
bijvoorbeeld water vasthouden of biodiversiteit vragen om andere maatregelen, 
die de productie beperken. Gaat de boer deze maatregelen uitvoeren? Dat kan 
alleen als de boer formeel deze functie krijgt en als dit past in zijn / haar 
verdienmodel (dus niet met tijdelijke subsidies ‘agrarisch natuurbeheer’).  
Daarnaast moet de boer hier dan ook (aanvullend) voor worden opgeleid. Het is 
ook mogelijk dat er in het gebied een ‘common’ ontstaat, waaraan burgers, 
boeren en bedrijven aan bijdragen om gezamenlijk de biodiversiteit te beheren. 
Ook op het land van de boer. Of dat de taken en de aansturing van het 
waterschap wordt verbreed en behalve de waterhuishouding ook de 
biodiversiteits-‘huishouding’ op zich nemen. 
 
 

Uit de gebiedsworkshop in de Noardlike Fryske Wâlden komt naar voren dat er in 
gebieden nu weinig inzicht is in de onderliggende systeemstructuren van waardering en 
de manier waarop die kunnen worden gewijzigd. En dat er veel behoefte is aan een 
overzicht van andere vormen van waardering inclusief de voor- en nadelen en de 
toepassing ervan in gebieden.  
 

De Omgevingswet biedt kansen om de  grens- en of streefwaarden via het nieuwe 
instrument van Omgevingswaarden te borgen.  Met Omgevingswaarden kunnen 
provincies of gemeenten (aanvullend op rijksomgevingswaarden) de gewenste staat 
of kwaliteit van het bodem- en watersysteem in een gebied vaststellen. Dat moet dan 
wel vanaf (sub)perceelsniveau gebeuren! 
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Nieuwe manieren van samenwerken en nieuw leiderschap 
In gebieden, maar ook in processen om te komen tot nieuwe ‘regimes en 
systemen’, is een nieuwe wijze van samenwerking en ontwikkeling nodig, 
waarvoor Verrijkende Landbouw aansluiting heeft gezocht met ‘Voor de Oogst 
van Morgen’. Zij maken gebruik van de Theorie U van Otto Scharmer. Theorie U is 
een procesmodel voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie. Dit 
proces omvat een diepgaande beweging, zoals in de letter U waarin meer tijd 
wordt genomen om de aanwezige natuurlijke en menselijke ‘systemen’ met 
elkaar te verkennen, waarbij alle actoren meedoen. Pas dan kunnen vanuit een 
gezamenlijke betekenisgeving oplossingen worden gezocht om het systeem in 
samenhang te veranderen. 

 

4.2. Aanpak in drie fases  
Op basis van bovenstaande kenmerken en uitgangspunten en de uitwerking van 
analysetools, inzichten en toepassingen voor Land, Waarde en Mens (zie hiervoor 
bijlagen3, 4 en 5) kunnen partijen concreet aan de slag in drie fases volgens de 
onderstaande stappen. Dat kan in nieuwe gebiedsaanpakken met de actoren uit 
de gebieden of in bestaande gebiedsprocessen. Bovenstaande plaat visualiseert 
de fases en stappen en laat zien dat het een cyclisch proces is. Hieronder wordt 
de aanpak stap voor stap en per fase verder toegelicht.  

 

Aanpak in 3 fasen, geïnspireerd door Theorie U 
De basis van de aanpak is een ‘Open space’: we 
starten met alle spelers (Mens en Maatschappij) en 
een open agenda. Om samen tot inzicht en 
verbinding te komen met onszelf, de ander en het 
natuurlijke systeem. Daaruit ontstaan oplossingen, 
ambities en plannen voor het gebied en een hechte 
gemeenschap. Om deze ‘open space’ vorm te geven gebruiken we Theorie U. 
Daarbij worden 3 fasen doorlopen: een fase van het gezamenlijk ‘waarnemen’ 
van kennis, perspectieven en ervaringen; een fase van (nieuw) inzicht creëren en 
een fase van uitproberen en borgen.  

Tijdens het U-proces gaan mensen op een andere manier naar complexe 
vraagstukken kijken. Dat resulteert in vernieuwende inzichten en diepgaande 
veranderingen die blijvend zijn (zie bijlage 6 voor meer informatie over Theorie 
U). Het model laat zien dat het nodig is alle mensen die betrokken zijn bij een 
systeem (bijvoorbeeld een gebied) bij elkaar moeten komen, met hun 
initiatieven, kennis en bewustzijn. Daarmee ontstaat een robuust netwerk van 
‘leiders’, en initiatieven. Een netwerk dat samen een systemische verandering 
draagt met een lange tijdshorizon van minstens 10- 20 jaar door: 

 Het verdiepen van systemisch begrijpen, het werken aan een dieper 
bewustzijn van verschillende perspectieven, ambities, knelpunten en 
urgenties binnen het hele ecosysteem en gebied, waarbij nieuwe kennis en 
inzichten nodig zijn en ontstaan. 

 Het versterken van leiderschap (individueel en collectief): het vermogen en 
de bereidheid om vanuit de eigen rol en positie voor te gaan in een integrale 
verandering van het gebied en daarin ook anderen (in eigen organisatie) mee 
te nemen en te verbinden. 

 Het versterken van onderlinge verbondenheid; Hoe versterk je de 
gelijkgerichtheid en contact tussen mensen, initiatieven en middelen, zonder 
de snelheid en doe-kracht te verliezen. Hoe kun je de veranderingen samen 
borgen door bewoners van de regio en regimespelers.  

Uit de gebiedsworkshops van Verrijkende Landbouw is naar voren gekomen dat het 
heel ingewikkeld is voor partijen uit het gebied los te denken van hun belangen en 
toekomst in het gebied. Het Theorie U procesmodel voor transformatie helpt en werkt 
om daadwerkelijk aan de slag te gaan met systeemveranderingen.  
 

Er zijn al interessante voorbeelden waar burgers zeggenschap krijgen over vormen 
van duurzaam landbeheer op de boerderij waar hun voedsel wordt geproduceerd, 
zoals Herenboeren en Land van Ons.  
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Drie fasen 
Op basis van Theorie U onderscheiden we 3 fasen (en een intentiefase 0): 

0. Een fase van intentie 
1. Een fase van waarneming (naar beneden in de U) 
2. Een fase van aanwezig zijn en inzicht ontwikkelen (onderin de U) 
3. Een fase van experimenteren, veranderen en borgen (naar boven in de U).  

 
In de verschillende fasen van de U kunnen de inzichten en tools die binnen 
Verrijkende Landbouw zijn ontwikkeld worden ingezet. Het transformatieproces 
zal zich natuurlijk niet eenmalig door de U bewegen, maar dat meerdere keren 
doen. Ook de tools kunnen dan opnieuw worden ingezet, waarbij het altijd om 
maatwerk gaat. 

Elk U-proces begint met een intentie (fase 0). Er is een vraag of probleem dat om 
transformatie vraagt. In een gebied wordt het (gezamenlijk) initiatief genomen 
om er wat aan te doen, zonder van tevoren precies te weten wat de uitkomst zal 
zijn. Daar is vertrouwen voor nodig. In deze voorbereidende fase kan het gebied 
(voorlopig) worden afgebakend, vindt een snelle scan plaats op basis van 
gesprekken met stakeholders en kan bijvoorbeeld een ‘gebiedsessay’ worden 
geschreven om een eerste ‘betekenis’ te geven aan het gebied en de 
noodzakelijke aanpak. Mensen in het gebied vanuit verschillende organisaties en 
rollen die hiermee verder willen vormen dan een ‘initiatieteam’. Minimaal delen 
deze mensen de notie dat: 
 
 Er een noodzaak is tot de verduurzaming van de landbouw -en voedselketen. 

Een gezonde ‘bodem’, waar ook het water deel van uit maakt, vormt daarbij 
de basis voor het leven en de voedselproductie. 

 Er  zijn rond onze voedselvoorziening door de tijd heen sociale en financiële 
systemen ontstaan met een veelvoud aan belangen, waardoor de 
draagkracht van het ons omringende natuurlijke systeem onder druk staat. 
Deze sociale en economische systemen vormen barrières voor een 
daadwerkelijke transitie naar een duurzaam landbouw -en voedselsysteem.  

 Er een gevoelde urgentie is om handelend en doelgericht op te treden. Er 
wordt tijdsdruk ervaren en er is besef dat in het gebied een veelheid van 
belangen wordt geraakt.  

 

4.3. Fase 1: observeren, ervaren in het gebied, analyse 
 
De eerste fase is gericht op het waarnemen 
van het gehele systeem, met elkaar en met 
zoveel mogelijk kennis, inzichten, ervaringen 
en perspectieven. Niet alleen met het hoofd, 
maar ook met hart en handen. Een moeilijke 
fase want dit kost tijd en levert niet direct 
een oplossing. Maar omdat een nieuw 
bewustzijn nodig is om een transitie vorm te 
geven, is deze fase de moeite waard. Wij 
beschrijven deze fase aan de hand van 
gebiedsanalyses voor land, waarde en mens. 
 
  

Het gebiedsessay legt  "de stem van het gebied" vast op het terrein van land, mens en 
waarde. Het gebiedsessay wordt geschreven op basis van deskstudie en een aantal 
gerichte interviews.  
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Voorbeelden van werkvormen in het proces van de U 
Tijdens de drie fases van de U kunnen verschillende werkvormen worden gebruikt. De 
werkvormen zijn afkomstig van het Presencing Institute en binnen het Lab van Voor de 
Oogst van Morgen en de gebiedsworkshops van Verrijkende Landbouw toegepast en 
verder ontwikkeld. De verschillende werkvormen kunnen tijdens alle drie de fases 
worden gebruikt en ‘hergebruikt’; in de derde fase van prototypen doorloop je voor een 
prototype opnieuw de U met observeren, ervaren en verbinden. Onderstaand is een 
algemene beschrijving opgenomen. De werkvormen worden dit jaar gebundeld 
uitgegeven door Voor de Oogst van Morgen.  
 
Systeem verkennen: luisteren naar elkaars perspectieven  
In deze werkvorm verkennen de deelnemers met elkaar het systeem door een gesprek te 
voeren over spanningen in het huidige landbouw- en voedselsysteem en hoe zij daar 
tegenaan kijken. Doel van het gesprek is om een beter beeld te krijgen van de 
spanningen die de deelnemers ervaren, door diep te luisteren naar elkaars 
perspectieven. De spanningen zijn hierbij bedoeld om het gesprek op gang te brengen.  
 
Het verbeelden van het systeem met 3D ‘sculpten’: samen het systeem bouwen  
In deze werkvorm hebben de deelnemers in groepen collectief het bestaande landbouw- 
en voedselsysteem vanuit verschillende invalshoeken in beeld gebracht. En om zicht te 
krijgen op de punten die de deelnemers kunnen aangrijpen om aan een meer duurzame 
toekomst van het systeem te werken. Door op een creatieve manier samen aan het 
systeem te bouwen, wordt een beroep gedaan op de collectieve intelligentie van een 
groep deelnemers. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is: “your hands are wiser than 
your head ever will be”. Deze techniek helpt om het systeem ‘zichzelf te laten zien’. En 
laat zien hoe de deelnemer zelf onderdeel uitmaakt van dat systeem. 
 
Dialooginterviews 
Verandering ontstaat niet zomaar. Om duurzame verandering mogelijk te maken, is het 
belangrijk het bestaande systeem goed te doorgronden en begrijpen. Daarom is het van 
belang om gesprekken te organiseren tussen allerlei belanghebbenden en spelers in het 
landbouw- en voedselsysteem, middels dialooginterviews. Het doel is nieuwe 
perspectieven te krijgen op de landbouw, elkaars standpunten werkelijk te begrijpen 
door open te luisteren en goede vragen te stellen.  
 

Sculpten (Foto Voor de Oogst van Morgen) 
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Analyse voor ‘Land’ 
In een gebied wordt eerste een basale survey gedaan (zie voor een compleet 
stappenplan Land bijlage 3). Dit begint met de ligging en begrenzing van het 
gebied. Waar ligt het? Hoe is het begrensd3? Hoe ziet het watersysteem en het 
reliëf eruit?  Welke bodemtypes zijn er waar, wat zijn hun kenmerken en 
verschillen? Welke autonome processen zijn te onderscheiden (voor zover 
relevant voor voedselproductie)? Welke relaties zijn er met buurgebieden? Deze 
basis survey richt zich op de 6 genoemde bodemfuncties en is op hoofdlijnen 
vergelijkbaar met de beknopte beschrijving van de referentiesituatie en 
autonome ontwikkelingen in een MER.  Belangrijk is het schaalniveau van deze 
basis survey. De ‘klassieke’ bodemkaart van 1:50.000 geeft in principe niet 
voldoende informatie om als basis te dienen voor een beoordeling van de 
volhoudbaarheid van het huidige landgebruik. De analyse kan in stappen worden 
verdiept voor 3 schaalniveaus: perceel (1:10.000), bedrijf en gebied.  

 

 

3 Het trekken van een grens is om allerlei redenen niet zonder consequenties: zie hiervoor het 
proefschrift van Broekhoeven (2020, zie bijlage 3)  

De resultaten van bovenstaande inventarisatie worden geëvalueerd en 
grenswaarden worden besproken. Dit kan op basis van verschillende 
methodieken en onderzoeken maar is altijd een expert-judgement noodzakelijk. 
Grenswaarden zijn waarden van functies die onder geen enkele omstandigheid 
onderschreden mogen worden. Belangrijk is na te gaan of het onderscheid tussen 
de drie schaalniveaus andere of aanvullende grenswaarden oplevert. Een 
voorbeeld: er mag geen oppervlakkige afvoer van neerslag plaatsvinden (onder 
normale bui), met andere woorden: verdichting van ondergrond of slemp zijn 
niet acceptabel, zelfs niet in een hoekje van een perceel. Een ander voorbeeld is 
dat een disbalans in koolstof (meer afbraak dan opbouw ten behoeve van de 
voedselproductie) op een perceel tijdelijk is te accepteren als daar elders in het 
gebied voor gecompenseerd wordt (danwel in een volgend jaar of in een ander 
gebied).  

In onderstaande figuur kan de stand van zaken van de 6 bodemfuncties worden 
weergegeven, op elk van de drie schaalniveaus:  
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Methodiek houdingen van mensen & organisaties 
 
Houding van mensen en houding van organisaties worden bezien vanuit meerdere 
aspecten. Onder andere onze grondhouding naar de natuur.  Voor deze aspecten 
hebben we een vragenlijst ontwikkeld die via google form kan worden uitgezet bij 
mensen in het gebied. De resultaten worden in door ons ontwikkelde matrices 
geplot. Doel van de matrices is om zichtbaar en bespreekbaar te maken dat ‘houding 
uitmaakt’ (resp. ‘relatie uitmaakt’ bij Organisatie), dat er verschillende 
houdingen/relaties te benoemen zijn en dat verschillende systemen met 
verschillende houdingen/relaties te associëren zijn. 

 

 

Foto Renate Spreij 
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In de basale survey worden ook de landgebruiksvragen vanuit de verwachte 
autonome ontwikkeling ingevuld en vervolgens de ruimteclaims die er vanuit 
vigerend beleid (EU, Rijk, provincie, waterschap, gemeente) in het gebied liggen. 
Hierbij valt te denken aan ruimte (bovengronds en ondergronds) voor de effecten 
van bijvoorbeeld bodemdaling en verzilting.  Daarnaast gaat het om ruimte voor 
het vasthouden van water in de bodem, natuur- en landschap en mogelijk andere 
ambities zoals wonen, recreëren, werken en energie. Het gaat erom met elkaar 
een diepgaand begrip te ontwikkelen van de vragen die er zijn en de waarde die 
deze ontwikkelingen hebben voor de mensen.   

Vervolgens worden balansen opgesteld voor (alle schaalniveaus maar met name 
het gebied) op basis van de verschillende vragen, waarbij geëvalueerd wordt of 
en op welke plekken eventuele onderschrijdingen van de grenswaarden ontstaan 
en waar nog meer kansen liggen. Dit gebeurt voor alle functies in samenhang. De 
ontwikkelde tools voor deze evaluaties helpen inzicht te krijgen in de 
consequenties van allerlei mogelijke keuzes, want niet alles kan en niet alles kan 
op elke plek. 4 Voorbeelden hiervan zijn gegeven in bijlage 3. 

Analyse voor ‘Waarde’  
Voor de oriëntatie waarde zijn in deze eerste fase algemene gegevens nodig, die 
worden verdiept met interviews. Voor waarde gaat het om de volgende 
aspecten: 

 Welke politiek, maatschappelijke opgaven drukken op het gebied (vanuit rijk, 
provincie, gemeente, waterschappen) en waar knellen die? 

 Wie is eigenaar van de grond in het gebied en wat is de dynamiek in de 
grondmarkt? 

 

4 Binnen Verrijkende Landbouw is ook een studie gedaan naar een methode om  het verbruik van 
energie en materialen inzichtelijk te maken op perceels-, bedrijfs- en gebiedsniveau (zie bijlage 8). 
Deze tool, die nog in ontwikkeling is, biedt de mogelijkheid om verschillende landgebruiksscenario’s 
door te rekenen en vergelijken op basis van het zeer fundamentele uitgangspunt dat grondstoffen en 
materialen eindig beschikbaar zijn en het gebruik ervan energie kost. 

 Welke economische en maatschappelijke waarde levert het gebied en hoe 
(via welke (keten)partijen) wordt dit beloond? 

 
Analyse voor ‘Mens en organisatie’ 
Voor mens en organisatie gaat het in deze fase om de volgende aspecten: 
 Wie zijn de relevante actoren en wat zijn de relevante initiatieven en 

middelen? En wat zijn hun doelen en belangen? 
 Wat is de houding van actoren naar elkaar, naar de bodem en natuur en naar 

economische en maatschappelijke waarden?  
 Wat zijn de bestaande initiatieven voor een volhoudbare landbouw in het 

gebied? 
 Welke bestaande (landbouw)organisaties zijn actief in het gebied en wat zijn 

hun doelen en belangen? 
 

Binnen Verrijkende Landbouw is een methodiek en vragenlijst ontwikkeld 
waarmee de ‘houdingen’ van mensen in het gebied ten opzichte van natuur, 
gemeenschap en verandering kunnen worden geëxpliciteerd. Dit geeft 
waardevolle informatie voor de samenwerking in het gebiedsproces en helpt 
transformatiegesprekken op gang (zie kader). 
 

Tenslotte is de mens de verbinding tussen Land en Waarde. Daarvoor is het van 
belang dat mensen zich weer bewust worden van het land en dit letterlijk ervaren 
door in het gebied te wandelen, zelf onderzoek te doen naar de kwaliteiten van 
het bodem- en watersysteem en daarover in gesprek te gaan met elkaar. 
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We zien linksboven de grenswaarden voor 5 functies (landschap is hiervan (nog) geen onderdeel) en linksonder de balansen, 
op basis van keuzes die voor dit gebied zijn gemaakt, met het nettoverlies en het netto gebruik voor de verschillende functies. 

 
 
 
 
 

 

Foto Klarien Klingen Toekomstboeren 
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4.4. Fase 2: inzicht ontwikkelen en verbinden 
Fase 2 is de fase van het ‘ontwerpen’ van een toekomstbeeld en de stappen daar 
naar toe. Met een ‘ontwerp’ bedoelen we een ruimtelijk toekomstbeeld, 
streefwaarden voor de bodemfuncties en afspraken tussen publieke en private 
partijen en burgers.  Land, waarde en mens worden hierin integraal 
meegenomen. Het proces zal niet lineair zijn maar geeft wel de richting aan. In 
elke stap kunnen experimenten worden ontwikkeld en op kleine schaal 
uitgeprobeerd. 
 
Ontwerpen met het ‘Land’ 
Op basis van het inzicht in (onderschrijding van) grenswaarden en kansen voor 
optimalisatie van bodemfuncties (zie Fase 1) kunnen meerdere ‘ontwerpen’ 
ontstaan in het gebied op basis van verschillende keuzes. Wat is de gewenste 
kwaliteit van het bodem- en watersysteem? Welk belang wordt gehecht aan de 
bodemfuncties op verschillende plekken in het gebied? Willen we dezelfde 
kwaliteiten van de bodem onder alle functies? Moet het land onder aardappels of 
groenten even ‘verrijkend’ zijn als het land onder grasland of zelfs natuur? Dit is 
een puzzel op diverse schaalniveaus: perceel-, bedrijf- en gebiedsniveau.  Door 
hierover een dialoog te hebben, ontstaan gezamenlijke afwegingen. Daaruit kan 
een keuze worden gemaakt voor een ontwerp dat past bij de gebruikers van het 
land en de draagkracht van het land zelf. In het 'ontwerp’ worden ook de 
streefwaarden aangegeven die voor de verschillende bodemfuncties worden 
nagestreefd. Overigens kunnen streefwaarden ook ‘ van bovenaf’ van toepassing 
zijn, bv bij de genoemde mogelijke aanwijzingen tot gebieden voor 
waterveiligheid, drinkwaterwinning, vernatting bij natuur, ter voorkoming van 
droogte en wie weet ooit: tegengaan bodemdaling en opslag van koolstof etc. Bij 
een gekozen ontwerp horen ook maatregelen die nodig zijn om een verbetering 
van het landgebruik en de inrichting te verkrijgen (zie kader).  
 
Om te komen tot een ‘ontwerp’ voor het gebied is een interactief proces nodig, 
waarbij ook de relatie met keuzes op het gebied van waarde en mens worden 

meegenomen. Dit iteratieve proces, dat begint met het matchen van het huidig 
landgebruik aan de gestelde grenswaarden en doelen, is vergelijkbaar met land 
evaluatie processen zoals ontwikkeld door de FAO (FAO, 2007) maar gaat 
uiteraard veel breder en richt zich op alle 6 bodemfuncties. Het proces leidt tot 
meerdere scenario’s, elk met een corresponderende balans voor de 6 
bodemfuncties. Voorwaarde is dat op geen enkel schaalniveau de vastgestelde 
grenswaarden worden onderschreden. Hiermee worden effecten van 
landgebruikskeuzes ten gunste van productie of water vasthouden voor 
bijvoorbeeld de gebiedsbalans van koolstof en vice versa transparant en 
inzichtelijk.  
 
Een voorbeeld is hieronder gevisualiseerd voor koolstof (Bron: Aequator, Circular 
Landscapes en Huize Almelo, 2019).  

Een scenario is doorgerekend waarbij 10% van de agrarische grond in gebruik is genomen voor 
‘natuurteelten’, namelijk kruidenrijke grasstroken (in wisselteelt) en houtsingels (in langjarige 
omlopen). Hiermee wordt voor het landgoed een neutrale C-balans mogelijk. 
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Impressie gebiedshuishoudboekjemet daarin zowel kosten als opbrengsten.  

 

‘Ontwerpen 
’met inzicht in 
alle 6 functies’ 

Investering 
in (herstel) 
maatregelen 

Instand 
houden 
/beheer 

Kosten 
(meer) 
productie 

Opbrengst 
productie 

Bijvangst Vermeden 
schade 

Afwenteling 
naar andere 
gebieden 

Huidig        

Ontwerp 1        

Ontwerp 2        

Foto Leonardo van den Berg 
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Ontwerpen met ‘Waarde’ 

Voor een of meerdere ontwerpen van een 
mogelijke volhoudbare en verrijkende 
inrichting en bodemgebruik van het gebied 
kan een gebiedshuishoudboekje worden 
opgesteld.  Het gebiedshuishoudboekje 
bestaat uit het kwalificeren en/of 
monetariseren van de kosten en 
opbrengsten voor de verschillende functies. Naaste tabel toont een impressie van 
het gebiedshuishoudboekje. 
 

De waarden die hieruit naar voren komen kunnen de basis zijn voor een 
gebiedsrating.  De gebiedsrating is de optelling van de plussen en minnen in het 
huishoudboekje voor alle functies. Dit zou ook kunnen evolueren naar een 
langjarig gemiddelde of naar de som van de verwachte toekomstige waarden.  De 
beheerskosten en opbrengsten van de verschillende functies in de keten krijgen 
een af- of herwaardering en daarmee een prijs. Op dit moment bestaan er wel 
methoden om een rating voor bedrijven op te stellen, of een rating voor landen. 
Maar op deze schaalniveaus kan de waarde van het bodem- en watersysteem 
niet goed worden meegenomen. Daarom wordt in deze benadering de 
ontwikkeling van een gebiedsrating van belang geacht.  
 
Op basis van het gebiedshuishoudboekje kan vervolgens dialoog plaatsvinden 
over een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten, kosten en opbrengsten. 
Ook is hierin uitgebreider opgenomen wat de kansen zijn voor financiering. Over 
het ‘verdienmodel’ kunnen in het gebied meerdere keuzes worden gemaakt, dit 
is in bijlage 4 uitgebreid beschreven op basis van beschikbare literatuur en 
voorbeelden. Bijvoorbeeld door kosten en meerwaarde voor 
biodiversiteitsherstel mee te nemen in de prijs voor producten. Of door 
collectieve goederen te benoemen waarbij (de kosten voor) beheer gezamenlijk 
wordt opgebracht door een groep mensen in het gebied (commons). Bepaalde 
kwaliteiten kunnen ook worden voorgeschreven of beschermd met behulp van 

overheidsregels. Dit brengt publieke, burgerlijke en private kosten met zich mee, 
die door alle betrokkenen bij het gebied moeten worden opgebracht. Denk hier 
bijvoorbeeld aan: voor ecosysteemdiensten betalen, belastingen heffen, 
gebiedsfondsen instellen etc.  
 
Idealiter zou elk gebied hierin eigen keuzes moeten kunnen maken over de 
verdeling en de wijze van bekostiging en/of verdienen (privaat, publiek of 
‘common’), passend bij de cultuur in het gebied. Op dit moment komen met 
name in deze fase beperkingen en obstakels aan het licht. De grenzen van het 
huidige systeem van wetten, regels, beleid en instituties worden hier bereikt, 
omdat deze veelal zijn gericht op waardering via de wereldmarkt en uniformiteit 
op nationaal niveau. 
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In de markt, beprijzing Door de gemeenschap 
‘commons’ 

Door de overheid 

True cost, true price 
van natuurlijke 
grondstoffen en van 
ecosysteemdiensten 
verwerken in prijzen 

Gezamenlijk beheren 
benutting van waarden 
van bodem/water 

Regels, normen vanuit 
de overheid Publiek 
beheer (obv 
belastingen/heffingen) 
Stimuleren 

Korte ketens in gebied Bv coöperaties Ecosysteemdiensten 
bij WS, subsidies voor 
private partijen 

Nadelen   
Wereldmarkt en rol 
ketenpartners 

Duurzaamheid niet 
gegarandeerd, 
dilemma schaalniveau, 
free riders 

Inflexibel, geen 
maatwerk 

Voordelen   
Tranparantie Verbondenheid Solidariteit, stabiel 
 
 
Ontwerpen met ‘Mens en organisatie’ 

De transitie van de landbouw naar een beter volhoudbaar systeem is 
mensenwerk: de mens, individueel en georganiseerd, is aan zet. Het is daarom 
van belang om in deze fase in het netwerk in beeld te gaan brengen wie welke 
bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van het gebied. In bijlage 5 is meer 
informatie opgenomen over elementen die hierbij een belangrijke rol spelen, 
zoals de houding van mensen naar de natuur, mogelijke rollen en 
organisatievormen en de rol van de omgevingswet.   
De ontwikkeling van nieuwe afspraken over het verzilveren en verdelen van 
waarden zal om nieuwe rollen en organisatievormen in het gebied vragen. Past 
het bij agrariërs in een gebied om ook ‘waterdiensten’ te leveren (bekostigd via 
bijvoorbeeld subsidies)? Zijn er mensen die gezamenlijk voor het beheer van een 

natuurgebied of landschap willen zorgen? En welke rol en taken zien provincies, 
gemeenten en waterschap voor zich zelf? 
Hiermee kan op kleine schaal worden geëxperimenteerd. Daarbij kunnen 
scenario’s en ervaringen uit andere gebieden worden gebruikt, bijvoorbeeld ten 
aanzien van: 

 Nieuwe marktmechanismen, korte ketens 
 Commons, gebiedsafspraken of arrangementen, coöperaties 
 Nieuwe taken en publieke bekostiging van specifieke 

ecosysteemdiensten 
 Zekerheden voor mensen en initiatieven: een transitie vraagt 

nadrukkelijk ook om een zorgvuldige afbouw van het bestaande systeem 
en moet compensatie bieden voor mensen en organisaties die daarvan 
schade ondervinden. 

Voor een verder borging van een nieuw ruimtelijke ontwerp en afspraken tussen 
publieke en private partijen en burgers is verankering nodig in beleid en 
regelgeving. De omgevingswet geeft hiervoor kansen en aanknopingspunten. 
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4.5. Fase 3: ontwikkelen veranderingsperspectief 

In de derde fase worden de eerste stappen op weg naar verandering gezet. 
Daarbij gaat het om het bouwen aan duurzame coalities en het experimenteren 
en ontwikkelen van initiatieven. In deze fase kunnen we voorlopers, modellen en 
eerste ideeën testen en verder ontwikkelen. Het is de start van een langjarig 
verandertraject.  

Gebiedsprogramma en gebiedsarrangement 
Het is raadzaam om de ontstane inzichten, gezamenlijk ambities en keuzes en 
afspraken over maatregelen, oplossingen en rollen en taken op te nemen in een 
gebiedsvisie (ambities) en een gebiedsprogramma. De nieuwe omgevingswet 
geeft daarvoor een kader, omdat op basis van een omgevingsvisie (ambities), 
omgevingsprogramma’s moeten worden gemaakt, die worden uitgewerkt in 
bijvoorbeeld verordeningen. Nu worden nog vaak sectorale plannen gemaakt bij 
gemeenten en provincies, maar beter is dit integraal en dus gebiedsgericht te 
gaan doen.  

Op basis van een gebiedsprogramma kunnen samenwerkingsafspraken worden 
gemaakt tussen partijen in het gebied. Dit kan worden vastgelegd in een 
gebiedsarrangement: een set aan afspraken voor het gebied. Binnen het 
gebiedsarrangement kunnen afspraken worden gemaakt over uitvoering, over 
investeringsagenda’s en over het organiseren van bijvoorbeeld gebiedsfondsen 
en (grond)banken. Er kunnen diverse publiek- private, maar ook burgerlijk-
publiek-private samenwerkingen ontstaan. Coöperaties die al in een gebied 
functioneren kunnen in een gebiedsarrangement een plek krijgen. 
 
Uitwerking veranderperspectief voor ‘Land’ 
Om een gezond landgebruik te ontwikkelen en de streefwaarden te realiseren 
zullen gebruiks- en beheermaatregelen nodig zijn. In gezamenlijke projecten kan 
worden gewerkt aan de implementatie van maatregelen en de ontwikkeling van 
locaties en pilots binnen het gebied. Praktijkervaringen kunnen mogelijk leiden 
tot heroverweging van eerdere fasen in het geschetste proces. Uitgangspunt is en 

blijft weliswaar het bereiken dat de 6 bodemfuncties minimaal functioneren 
bóven hun grenswaarden op elk van de schaalniveaus, maar andere ruimtelijke 
functies kunnen aanpassingen eisen in het ruimtelijk ontwerp. Daarbij doelen we 
op wonen, werken, infrastructuur en energie.  Het kan voorts voor de hand liggen 
om de implementatie van gebruiks- en beheersmaatregelen ook af te stemmen 
met buur-gebieden om tot een efficiëntere inzet van middelen te komen.  
 

 
 
 
 
  

Maatregelen zijn er op alle schaalniveaus en kunnen variëren van aanpassingen en 
verbeteringen op vierkante meters (om bv bodemverdichting op te lossen) tot 
veranderingen op perceelsniveau (teeltkeuze, mestkeuze, grondbewerking, etc); 
bedrijfsniveau (rotaties, samenwerkingen, drainage of stuwtjes) tot het gebied (bv water 
vasthouden, groenblauwe dooradering, herverkaveling, drainage, vernatting, etc).  

Een andere indeling van mogelijke maatregelen is: 

 Bodemopbouw: structuurverbetering, grondbewerkingen (diep en ondiep), aanvoer 
organische stof/kalk/slib, etc 

 Lokaal waterbeheer: vlaklegging, drainage, terrassering, strutuurverbetering, 
aanleg/dichten sloten en watergangen, aanleg stuwtjes, aanwijzing 
waterbergingsgebieden, helofytenfilters, etc 

 Biodiversiteit bodem: gewaskeuzes, keuze gewasbeschermingsmiddelen, keuze 
bemesting, grodbewerking, rotatie, structuurverbetering, etc  

 Koolstofvastlegging: gewaskeuzes, grondbewerking, rotatie, drainage, aanvoer 
organische stof, etc  

 Plantengroei: gewaskeuzes, plantdichtheden, teeltwijzen, grondbewerkingen, etc  
 Landschap: landschapselementen, groen-blauwe dooradering, etc 
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Dialoogwandeling (Foto Voor de Oogst van Morgen) 

Aanvullende werkvormen in het proces van de U 
 
Vissenkom (‘fish bowl’) 
De “fishbowl” is een dialoogvorm die op veel manieren toe te passen is. In de 
gebiedsworkshops van Verrijkende Landbouw hebben we de werkvorm als volgt toegepast. 
We nodigen de mensen uit het gebied waar we zijn, plaats te nemen in de binnencirkel om 
bepaalde vragen en dilemma's te bespreken. De rest van de mensen nodigen we uit voor een 
grotere buitencirkel van luisteraars. De binnencirkel is de plek waar gesproken wordt. In de 
buitencirkel wordt actief en empathisch geluisterd. In de binnencirkel wordt 1 stoel 
vrijgehouden waar een deelnemers van de buitencirkel op kan plaatsnemen voor een vraag 
of aanvulling. Hierna gaat deze deelnemer weer terug naar de buitencirkel. De ‘fishbowl’ 
wordt gebruikt als alternatief voor het traditionele debat, om actieve deelname te 
bevorderen, om gevoelige onderwerpen te bespreken en om langdurige presentaties te 
voorkomen. 
 
4D mapping: samen het systeem opstellen  
Deze werkvorm maakt gebruik van ‘Social Presencing Theatre’. 4D-mapping maakt de 
huidige realiteit zichtbaar in een sociaal systeem, in dit geval het landbouw- en 
voedselsysteem. Tijdens het 4D mappen kruipen twaalf mensen in de huid van een speler in 
het landbouw - en voedselsysteem; de boer, de aarde, geld, de consument, de supermarkt, 
de rijksoverheid, de lokale en regionale overheid, het bedrijfsleven, onderwijs, jongeren, 
technologie en het waterschap. Ze doen dit door te luisteren naar hun lichaam, en op basis 
daarvan positie en richting in de ruimte te kiezen. Als zij collectief een opstelling hebben 
gevormd spreken zij om de beurt een zin uit die, vanuit hun rol, hun perspectief verwoord. 
Vervolgens beweegt de opstelling van mensen totdat er een nieuw beeld ontstaat, en 
spreken alle opgestelde deelnemers nogmaals een zin uit. 4D Mapping helpt een groepen 
mensen nieuwe inzichten op te doen over hun eigen systeem en gebruikt daarbij diepere 
lagen van bewustzijn en collectieve intelligentie van de groep. 

Leerreizen 
De leerreis is een werkvorm die de deelnemers uit de dagelijkse routine haalt en zorgt voor 
een andere ervaring met het systeem. Ze kunnen zo het systeem waarnemen door de lens 
van verschillende stakeholders. De reis biedt de gelegenheid om onbekende gebieden op te 
zoeken, verschillende contexten te onderzoeken en relevante ervaringen op te doen. De 
leerreis biedt vaak een nieuwe kijk op het vraagstuk. Het kan helpen bij het opbouwen en 
verdiepen van relaties met stakeholders. Leerreizen zijn een bezoek aan een plek of situatie 
denk aan een project, een boerderij of een overleg. 
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Uitwerking veranderperspectief voor ‘Waarde’ 
We verwachten dat er in gebieden een mix zal ontstaan van het gebruik en 
beheren van de bodemfuncties via private ondernemers, burgers en de overheid. 
In deze fase worden daar concrete afspraken over gemaakt. Daarnaast zal aan de 
orde komen op welke wijze de financiering georganiseerd gaat worden. 
Verrijkende landbouw vraagt om meer grond. Op welke wijze gaan we dat 
realiseren en financieren? Hierbij kan gedacht worden aan het oprichten van 
grondbanken /grondfondsen door overheden of stichtingen. En ook de 
financiering voor andere functies, bijvoorbeeld natuurinclusief boeren, 
landschapsbeheer, waterdiensten, etc. zal in deze fase worden uitgewerkt.  Ook 
in de private sector zijn hier nieuwe financieringsvormen voor in ontwikkeling, 
denk aan streekrekeningen van banken of crowdfunding. Kortom, wie gaat welke 
(financiële) bijdrage leveren aan het nieuwe toekomstperspectief? Zo ontstaan 
verbrede businesscases voor een gebied, op basis van het eerder genoemd 
‘gebiedshuishoudboekje’.  Interessant in dit kader is bijvoorbeeld de 
haalbaarheidsstudie die is gedaan voor de gebiedscoöperatie Rivierenland 5. 

 
Uitwerking veranderperspectie voor ‘Mens en organisatie’ 
De keuzes voor de wijze van beheer en gebruik van de 
functies (publiek, privaat en burgers) worden 
uitgewerkt in nieuwe organisatievormen. Bij 
voorbeeld het oprichten van coöperaties, 
maatschappen of nieuwe publieke organisaties. Het 
opstellen van een gebiedsarrangement kan helpen 
om de samenhang te borgen. Een 
gebiedsarrangement is een 
samenwerkingsovereenkomst waar overheid, 
marktpartijen en de  

 

5 http://gcrivierenland.nl/1710052_GebiedscooperatieRivierenland.pdf  

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.  Ook een gebiedsfonds waarin 
verschillende investeringen worden gebundeld is een optie om een korte- en 
lange termijn financiering voor het integraal ontwikkelen en beheren van het 
gebied te faciliteren. 
 
Tenslotte 
Een nieuw gebiedsprogramma en gebiedsarrangement vraagt om 
systeemveranderingen in het gebied, die alleen stap voor stap, in een meerjarig 
traject van 10 tot 20 jaar, kunnen leiden tot een ‘nieuw normaal’, een systeem B 
voor Verrijkende Landbouw, in een gebied. De aanpak is daarom vooral bedoeld 
om een toekomstgericht perspectief te bieden, in plaats van op korte termijn een 
probleem op te lossen met maatregelen, terwijl we weten dat we op langere 
termijn andere keuzes zullen moeten maken.  
 
Dit kan bovendien alleen als er ook systeemveranderingen worden gerealiseerd 
op regionaal en nationaal schaal. Op die schalen werken overheden en bedrijven 
immers op basis van wetten, beleid, procedures en culturen die niet meer passen 
bij wat er nu al in gebieden gebeurt en wat deze gebiedsaanpak beoogd. Daarom 
gaan we in het volgende hoofdstuk in op de wijze waarop deze 
gebiedsbenadering inpact kan hebben op regionale en nationale schaal en welke 
systeemaanbevelingen we daarvoor hebben opgehaald de afgelopen 2 jaar. 
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 Transitieagenda: van 2020 naar 2050…. 
5.1. Inleiding 
Deze transitieagenda schetst een globaal pad om vanaf vandaag tot aan 2050 
met alle regime-spelers en op alle schaalniveaus aan de slag te gaan met de 
transitie naar een Verrijkende Landbouw. Dit is gevisualiseerd in bijgaande figuur.  
Het hart wordt gevormd door de gebiedsaanpak die in de voorgaande 
hoofdstukken is uitgewerkt. Daar omheen is een gezamenlijk leer- en 
ontwikkelproces nodig waarin gebieden met elkaar en met andere schaalniveaus 
worden verbonden (uitgewerkt in paragraaf 5.2).  

Om te komen tot een nieuwe benadering zijn ook systeem- en beleidswijzigingen 
nodig. Er is tijd nodig om het bestaande systeem (economie, beleid, 
kennisinfrastructuur, cultuur en instituties) aan te passen om stap voor stap de 
transitie naar een verrijkende landbouw mogelijk te maken.  De afgelopen jaren 
zijn binnen het programma Verrijkende Landbouw zowel op regionaal niveau als 
op nationaal niveau al belemmeringen en aanbevelingen opgehaald, waarbij 
helder is dat verschillende belemmeringen oplossingen vragen die op 
verschillende schaalniveaus. De belangrijkste thema’s waar nu al knelpunten en 
belemmeringen voor zijn geïdentificeerd, zijn: 

 Integraal ‘kringloop’-beleid 
 Grondbeleid 
 ‘Nieuwe’ Economie 
 Kennisbeleid 

In de paragrafen 5.3 tm 5.6 worden deze thema’s over schalen heen beschreven, 
waarna steeds aanbevelingen worden geformuleerd voor de korte, middellange 
en lange termijn, voor regionale en landelijke schaalniveaus. In het gezamenlijke 
leer- en ontwikkelproces zullen nieuwe belemmeringen en knelpunten, maar ook 
successen en kansen naar voren komen. De transitieagenda is daarom met 
nadruk een adaptieve agenda: stap voor stap wordt duidelijk welke volgende 
stappen en systeemwijzigingen nodig zullen zijn.  

5.2. Gezamenlijk leer- en ontwikkelproces 
De transitie agenda start bij de aanbeveling aan alle actoren in en rond gebieden 
om (elementen van) de gebiedsaanpak toe te passen in bestaande en nieuwe 
gebiedsprocessen. Om te komen tot een gezamenlijk leer- en ontwikkelproces is 
het daarnaast van belang om van elkaar te leren en de gebiedsaanpak in te 
bedden in een langjarig (inter)nationaal proces waarin gebieden en schaalniveaus 
met elkaar worden verbonden. Daarvoor zijn (wettelijke) doelen op alle 
schaalniveaus op het gebied van bodemgezondheid, biodiversiteit,etc. essentieel. 
Deze elementen van het gezamenlijk leer- en ontwikkelproces worden hieronder 
kort toegelicht. 
 
Experimenteer met de integrale gebiedsaanpak 
De gebiedsaanpak zoals binnen Verrijkende Landbouw 
ontwikkeld (zie hoofdstuk 4), is nog lang niet af. Het 
geeft wel handvatten, nieuwe perspectieven en 
concepten om meer integraal, langjarig en in een open 
proces aan de slag te gaan. Zo kan de gebiedsaanpak 
op vele fronten ook verder worden ontwikkeld en 
kunnen tools worden uitgewerkt. 
 
De eerste stap in de transitieagenda is dan ook om te experimenteren met de 
gebiedsaanpak waarbij: 

 Wordt gewerkt vanuit een integraal perspectief op land (het bodem en 
watersysteem), waarbij dus alle 6 functies op een gelijkwaardige wijze 
worden ingebracht in het ontwerpend onderzoek en proces, uitgaand van de 
draagkracht van de bodem (op perceels-, bedrijfds- en gebiedsniveau); 

 Wordt gewerkt in een open space, waarin niet al vooraf doelen worden 
gesteld maar in dialoog met elkaar worden ontwikkeld: niet voor maar met 
het gebied; 
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 Een begin wordt gemaakt met het inzichtelijk maken van alle waarden van de 
bodem en het gebied, zodanig dat hieruit een ‘gebiedshuishoudboekje’ 
ontstaat, in welke vorm dan ook; 

 Gewerkt wordt aan een langjarig gebiedsprogramma en gebiedsarrangement 
(en dus niet alleen op het ‘implementeren’ van (korte termijn) oplossingen 
voor een deelopgave).  

Leer en ontwikkel met elkaar: over gebieden heen  
Door met deze gebiedsprocessen te experimenteren en 
langjarig aan de slag te gaan met gebiedsarrangementen, 
is het mogelijk om beter van elkaar te leren en ook 
veranderingen in de context van gebieden (regionale en 
nationale structuren/beleid) te agenderen. De transitie 
vraagt om oplossingen op meerdere schaalniveaus. Rijk, 
regionale en lokale overheden kunnen samen met 
wetenschappers en experts initiëren dat er tussen 
gebieden en door alle betrokken partijen wordt geleerd, 
hiaten in kennis kunnen worden aangevuld en 
knelpunten en belemmeringen op het juiste 
schaalniveau kunnen worden belegd en opgelost. Het is 
belangrijk om daar onderling contact over te hebben en 

aan te geven hoe vanuit nationaal schaal de regionale schaal kan worden 
ondersteund (lobby, onderzoeksgeld, aanpassing van nationale of Europese wet- 
en regelgeving, etc.).  
 
Voor de gezamenlijke ontwikkeling van het transitieproces is een vorm van 
systeemleren nodig dat verbetering en opschaling versnelt, bijvoorbeeld in een 
‘Versnellingshuis’. Een plek, een werkplaats, een infrastructuur waar bedrijven, 
overheden, kenniswerkers, burgers en andere organisaties met hun proces, 
innovatie of verandertraject terecht kunnen. Waar niet in hokjes wordt gedacht 
en intersectoraal wordt gewerkt aan kansen en waar belemmeringen samen 
worden opgelost. Op deze plek zou ruimte moeten zijn om te leren en goede 
ideeën over te nemen van elkaar. Om gebruik te maken van het netwerk, de 
bibliotheek en de tools die bijeen zijn gebracht en waar continue zal worden 
verrijkt en aangevuld. En om snel te kunnen schakelen tussen gebied, regionale 
overheden en rijk, maar ook tussen overheden en bedrijfsleven.  Daarbij moet 
ook geïnvesteerd worden in ‘lerend evalueren’, gericht op gezamenlijk 
reflecteren en leren (door betrokkenheid van alle stakeholders) en verbeteren. 
Onderzoek ook wat de geaggregeerde impact is van het palet aan programma’s 
en initiatieven en hoe deze bijdragen aan de beoogde transitie.  
 
Verbinden van gebieden en schalen 
Gebieden zijn uiteraard geen ‘eilanden’. Het natuurlijk systeem - zoals stromen 
van water en lucht, ook in de bodem – zorgt ervoor dat ingrepen op de ene plek 
consequenties kunnen hebben op andere plekken, bijvoorbeeld 
benedenstrooms. Onderdeel van de gebiedsaanpak is daarom ook het in contact 
blijven met de omgeving. Met buurgebieden kunnen afspraken nodig of gewenst 
zijn over afwenteling of het leveren van onderlinge diensten, bijvoorbeeld op het 
gebied van waterkwaliteit, water vasthouden, N-depositie of mestoverschotten. 
De kosten die hieruit voortkomen zullen ook onderdeel zijn van het 
‘gebiedshuishoudboekje’ en/of het gebiedsarrangement. 
 

“Ga voor een langjarig gebiedsprogramma niet alleen uit van het ‘urgentste probleem’ 
in een gebied, maar neem alle bodemfuncties mee. Pas in de afweging daarvan 
ontstaat een duurzame transitie. Het ontwikkelen van een integrale lange termijnvisie 
en scenario’s voor de droogtegevoelige gebieden in de Achterhoek is bijvoorbeeld 
nodig om toekomstperspectief te kunnen bieden aan en samen te werken met de 
betrokken partijen. Op regionaal niveau kunnen keuzes worden gemaakt, daar waar 
de gebruiksfuncties elkaar te veel bijten (bijvoorbeeld drinkwaterwinning, 
voedselproductie en biodiversiteit). Dit geeft input om te kunnen prioriteren en een 
tijdspad op te stellen.” 

Uit: Beschouwing Gelderse programma’s & initiatieven voor een duurzamere 
landbouw, Verrijkende Landbouw, 2020 
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Daarnaast is een verbinding nodig tussen de verschillende schaalniveaus, 
gekoppeld aan specifieke opgaven. We werken bijvoorbeeld al aan opgaven op 
het gebied van bijvoorbeeld waterveiligheid, waterkwaliteit, zoetwateropslag en 
Natura 2000, op Europees, landelijk en stroomgebiedsniveau. Voor een deel 
kunnen deze vooraf als ‘kader’ worden meegegeven aan een gebiedsproces, 
bijvoorbeeld in de vorm van minimale grenswaarden voor bodemfuncties. Maar 
wat betekent het voor een gebied als we vanuit een hoger schaalniveau, 
bijvoorbeeld een stroomgebied, een opgave/bijdrage vragen aan specifieke 
gebieden? Dit kan invloed hebben op de waardering van de gronden en 
bodemfuncties in een gebied.   Zijn er mechanismes denkbaar waarbij de kosten 
of opbrengsten die daaruit voortkomen ook eerlijk kunnen worden verdeeld? 
 
Tenslotte is een landsdekkend beeld nodig om te kunnen vaststellen of de 
optelsom van de verschillende gebieden leidt tot het realiseren van nationale (of 
Europese) opgaven en doelen. Wat doen we als de landelijke opgaven groter zijn 
dan wat gebieden kunnen leveren? Dit vraagt om heldere landelijke doelen, die 
op onderdelen nog ontbreken. Een doel voor een (minimale) voedselproductie, 
bijvoorbeeld de hoeveel eiwitproductie van Nederlandse bodem, is er nog niet. 
Ook zijn er nog geen algemene doelen voor de bodembiodiversiteit. 
 
Het verbinden van gebieden en schalen vraagt om een nationaal proces of 
programma. Het Rijk werkt aan een nationaal programma landelijk gebied, in het 
kader van de NOVI. Voor het schakelen tussen schaalniveaus ligt een zekere 
parallel met de wijze waarop de energietransitie via Regionale Energie 
Strategieën wordt vormgegeven. Als ook de wijze waarop in het Deltaprogramma 
met nationale Deltabeslissingen en regionale voorkeur strategieën in samenhang 
de aanpak voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie wordt vorm 
gegeven. We bevelen aan om een ‘ontspannen’ lange termijn proces te 
ontwikkelen om gebiedsgerichte en nationale doelen en keuzes met elkaar te 
verbinden. 
 

Werken aan de operationalisering van doelen: van gebieden tot een landelijk 
beeld 
Zoals hierboven al is aangestipt zijn doelen nodig op verschillende schaalniveaus, 
om de waarde van landelijk gebied te kunnen bepalen en te borgen.  
 
Op nationaal niveau is een kader nodig voor het gebiedsgericht formuleren van 
doelen voor een gezond bodem- en watersysteem en de wijze waarop dit 
systeem kan en mag worden ingezet voor verschillende functies. Uitgangspunt 
zijn de 6 functies en het kader moet erop gericht zijn dat elk gebied voor deze 
functies grenswaarden aangeeft en een plan maakt hoe de kansen zoveel 
mogelijk kunnen worden benut.  
 
Lokale en regionale overheden faciliteren gebiedsprocessen om deze 
grenswaarden (vanaf het schaalniveau van een perceel) te kunnen benoemen en 
met alle spelers in het gebied te kiezen voor verschillende kansen van 
landgebruik die bij de bodem en bij de mensen passen. Dit leidt (waarschijnlijk) in 
bijna elk gebied tot een nieuw ruimtelijk ontwerp en dus gebruik van het land. 
Ook leidt dit tot inzicht in de productie van waarden in het gebied, bijvoorbeeld 
zichtbaar gemaakt in een ‘gebiedshuishoudboekje’ of een andere manier waarop 
natuurlijk kapitaal zichtbaar wordt. Op regionaal niveau kunnen doelen worden 
afgesproken die op dat niveau relevant zijn, zoals grondwaterbescherming en 
waterkwaliteit.  
 
Door te leren van wat er in gebieden wordt ontwikkeld, op het ‘Land’ en gericht 
op een gezond beheer en gebruik van het bodem en watersysteem, komt ook in 
zicht wat op hogere schaalniveaus moet worden veranderd. Nu al zijn 
belemmeringen in het systeem zichtbaar. In de volgende 4 paragrafen zijn deze 
kort beschreven en worden aanbevelingen gedaan. 
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Terug naar de roots van het Nederlandse 
voedselsysteem: van meer naar beter 

Een inspirerend voorbeeld van een systemisch beeld dat 
vanuit gebieden kan worden opgebouwd is te vinden in 
dit project, onder leiding van hoogleraar Imke de Boer 
van de WUR. Daarin is voor 6 unieke Nederlands 
gebieden beschreven hoe ons ideale voedselsysteem er 
over dertig jaar uitziet in elk van die gebieden. Elk gebied 
komt in detail aan bod, en is onderdeel van één verhaal, 
waarin diverse thema’s, zoals milieu, technologie, 
gezond eten, politiek, cultuur en economie, langskomen. 
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5.3. Integraal kringloopbeleid 
Er is veel versnippering in verantwoordelijkheden, 
beleid, instrumenten en organisatie op het gebied van 
milieu en omgevingsbeleid.  De versnippering is 
zichtbaar op gebiedsniveau, provincie, rijk en 
EU/wereldschaal. Bodem, water en biodiversiteit zijn 
aparte domeinen die vaak niet integraal worden 
meegenomen in programma’s en gebiedsprocessen. 
Hierdoor zijn programma’s inhoudelijk nog 
onvoldoende op elkaar afgestemd. Vanuit sectoren worden vaak nieuwe 
regelingen of subsidies bedacht. Zo zijn er in het afgelopen jaar allerlei 
ontwikkelingen geweest rondom stikstof, kringlooplandbouw, natuurinclusieve 
landbouw, mest, droogte en waterkwaliteitsopgaven. Dit leidt tot teveel losse 
projecten, vanuit verschillende programma’s met verschillende potjes en 
subsidies, die geleid worden door mensen met verschillende achtergronden. 
Deze versnippering leidt tot vertraging van lokale initiatieven en belemmert 
innovatie.  Zie voor een uitgebreidere beschrijving van knelpunten omtrent 
versnippering van beleid bijlage 6.  De omgevingswet zal bijdragen aan een meer 
integrale aanpak, maar lost niet alle knelpunten op. 

Daarnaast gaat het huidige milieu en omgevingsbeleid nog uit van ‘ketens van 
stoffen’ (van productie en input in een proces, naar uitstoot en ‘afval’). Beleid 
probeert in te grijpen op verschillende punten van die keten.  Dit zien we terug in 
de pogingen om in te grijpen op de samenstelling van veevoer om broeikasgassen 
of mest te reduceren. Of in het tegengaan van uitspoeling van nitraat en fosfaat 
naar het watersysteem, terwijl die aan de voorkant in de de bodem zijn gebracht 

als kunstmest. Waardevolle stoffen voor bodemverbetering blijken juist niet 
toepasbaar volgens beleid, omdat ze als afval uit een andere keten zijn 
bestempeld. 
 

WAT KUNNEN WE OP REGIONALE SCHAAL DOEN? 

Het perspectief voor de langere termijn is dat vanuit de EU en het Rijk nieuwe 
kringloopbeleid en wetgeving ontstaat. De regionale laag is de ‘bron’ voor de 
ontwikkeling van dit beleid en kan hier alvast toekomstgericht op anticiperen, 
door aan de slag te gaan met de gebiedsaanpak en het ontwikkelen van integrale 
visies & programma’s en integrale sturing binnen organisaties. 
 
Investeer in doorontwikkeling van gebiedsorganisaties/-samenwerkingen, zoals 
de agrarische collectieven.  Er zijn gebiedssamenwerkingen en collectieven op 
regionale schaal nodig voor het opstarten van nieuwe gebiedsaanpakken in 
gebieden, om kennis en innovatie (tussen gebieden) te verspreiden en om 
belemmeringen te identificeren en te zoeken naar oplossingen. 
Gebiedssamenwerkingen en collectieven hebben tijd nodig om te groeien, te 
leren en zich te ontwikkelen tot breed gedragen professionele organisaties. Het 
ondersteunen van deze organisaties (door regionale overheden) gaat niet alleen 
over geld, maar ook over het faciliteren van professionalisering, het aanbieden 
van kennis en vaardigheden om de organisaties en de mogelijkheid om als 
intermediair te kunnen laten fungeren. De uitwisseling van kennis en ervaring 
tussen boeren onderling en tussen boeren, kennisinstellingen en overheden is 
daarbij van wezenlijk belang.  
 
Het initiëren, stimuleren en faciliteren van een toekomstgerichte integrale 
aanpak in landelijke gebieden, aan de hand van gecombineerde 
beleidsopgaven, met de draagkracht van het natuurlijk systeem als 
uitgangspunt. Verschillende partijen kunnen het initiatief nemen om een 
gebiedsproces op te starten: samenwerkende agrariërs, terreineigenaren 
(bijvoorbeeld landgoedeigenaren) of provincies, gemeenten, waterschappen. Van 

Een voorbeeld is een bodemverbeteringsinitiatief binnen het Meerjarenprogramma 
Bodem en Ondergrond 2015-2020 (MJPBO). Bijvoorbeeld, organische stof toevoegen loopt 
aan tegen veel praktische belemmeringen. Wet en regelgeving zijn gericht op tegengaan 
van bodemvervuiling, en houdt nu circulaire maatregelen om bodem te verbeteren tegen. 
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belang is dat er ‘energie’ in het gebied is. In gebieden waar de problematiek 
urgent is, veel (provinciale) belangen spelen en er nog geen georganiseerde 
collectieven zijn, ligt een initiërende rol van provincie of regio voor de hand. 
Provincies, gemeenten en waterschappen kunnen daarnaast gebiedsprocessen 
ondersteunen met de inzet van kennis en een integrale analyse (vanuit een 
gezamenlijke inzet uit alle relevante afdelingen).  Bijvoorbeeld gebiedskaarten 
maken met verschillende scenario’s om toekomstperspectieven tastbaar te 
maken. Deze kaarten kunnen in gebieden worden besproken om samen van te 
leren. Daarnaast ligt er een rol bij de regionale overheden om er voor te zorgen 
dat de gebiedsaanpak zich niet alleen richt op het ‘urgentste probleem’ in een 
gebied, maar dat alle bodemfuncties6 worden meegenomen. Pas in de 
gezamenlijke afweging daarvanop gebiedsschaal ontstaat een duurzame 
transitie.  
 
Maximaal benutten van de aankomende Omgevingswet, zodanig dat 
regionaal/provinciaal dekkende  integrale programma’s ontstaan. De 
aankomende Omgevingswet biedt mogelijkheden voor een meer integrale en 
participatieve aanpak. Benut deze nieuwe werkwijzen om zoveel mogelijk in co-
creatie met bijvoorbeeld de eerder genoemde gebiedssamenwerkingen en 
collectieven integrale (gebiedsgerichte) programma’s te maken voor het landelijk 
gebied (bodem, natuur, landbouw, etc.). Zorg ervoor dat er regionaal en lokaal 
ruimte is om strategische programmadoelen en aanpak te bepalen. Dus niet 
vooraf de ruimte dichttimmeren met verordeningen. 
 

 

6 Bodemfuncties: De bodem heeft 5 functies als het gaat om voedselproductie. Debeljak et 
al (2019) benoemen: water vasthouden en zuiveren, koolstof vastleggen, 
bodembiodiversiteit, mineralenkringlopen en productie (ref: de ‘Soil Navigator’). Als 6e 
functie onderscheiden wij landschap. Zie verder Bijlage 3 

 

De complexiteit van de geaggregeerde opgaven vraagt om 
organisatieverandering en taakaanpassing van de provincie. De opgaven en 
taken zijn uitdagend en politiek zeer relevant. Natuur, water, bodem en 
landbouw zijn politiek belangrijke thema’s. De huidige problematiek met stikstof, 
biodiversiteit en droogte leidt tot een zeer ingewikkelde opgave waarin 
ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt en waarbij niet alle functies kunnen 
blijven bestaan. Het integreren van thema’s en opgaven is hierbij een belangrijke 
maar moeilijke opgave. Hiervoor is het nodig dat organisaties zich integraler gaan 
organiseren en werken, zowel ambtelijk als bestuurlijk (minder versnippering van 
portefeuilles).  Overigens zullen ook bedrijven zich moeten aanpassen, 
bijvoorbeeld door meer openheid en transparantie over verdienmodellen. 

WAT KUNNEN WE OP NATIONALE SCHAAL DOEN? 

Op weg naar integraal kringloopbeleid en wetgeving kunnen de volgende stappen 
worden gezet. 
 

Ruimte creëren binnen bestaand beleid en regels 
Als regio’s en gebieden aan de slag gaan met de gebiedsaanpak Verrijkende 
Landbouw zullen zij tegen belemmeringen en nieuwe kansen aan lopen. Het is 
van belang om deze signalen op te halen en hier adequaat op te reageren, 
bijvoorbeeld met een rapid response team.  Om daadwerkelijk stappen te zetten 
op weg naar een Verrijkende Landbouw te realiseren is het nodig om al zoveel 
mogelijk binnen het bestaande beleid en regelgeving de rek op te zoeken, zodat 
er ruimte is voor pilots en vernieuwing van praktijken. Waar en hoe kunnen we 
de regels en procedures zo interpreteren dat gewenste ontwikkelingen en 
innovaties mogelijk gemaakt kunnen worden? Experimenteergebieden, waar 
tijdelijk ruimte is om af te wijken van bepalingen in wet- en regelgeving, zijn 
hierbij zeer waardevol. 
Integrale systeemverantwoordelijkheid voor water-bodemsysteem invullen 
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Bodem- en waterbeheer wordt nu nog te veel gezien als een technische en 
sectoraal vraagstuk. Terwijl met duurzaam benutten van bodem en ondergrond 
wordt bijgedragen aan de maatschappelijke opgaven zoals energie, klimaat en 
het zekerstellen drinkwater en voedselvoorziening? Op dit moment is het beleid 
voor de fysieke leefomgeving binnen het Rijk echter nog sterk versnipperd. Het 
benutten van kansen vraagt om een veel integralere aanpak: ontschotten van 
departementen en integrale financiering van maatschappelijke opgaven. 
 
Van omgevingswet naar kringloopwet 
Op nationaal niveau onderzoeken hoe op middellange termijn (tot 2030) beleid 
kan worden aangepast dat kringlopen mogelijk maakt en bevordert.  Dit 
perspectief staat ook beschreven in Rijksbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van 
Circulaire economie en de Kringlooplandbouw. Het is nodig dit perspectief verder 
te concretiseren. Op lange termijn (tot 2050) zou dit kunnen leiden tot een 
vernieuwde ‘Omgevingswet’ die volledig uitgaat van kringlopen en waarin de 
woorden input en output, of ‘hulpstoffen’ en ‘afval of uitstoot’, niet meer 
voorkomen.    
 

5.4. Nieuwe omgang met grondtransacties en pacht 
Een van de obstakels voor een ‘Verrijkende 
landbouw’ is de beschikbaarheid, prijs en 
financiering van grond. Zie voor een uitgebreide 
beschrijving van knelpunten omtrent grondbeleid 
bijlage 2. De waarde van een perceel grond 
reflecteert, zeker in Nederland, niet (meer) de 
capaciteit ervan om voedsel te produceren (of 
zelfs alle bodemfuncties te vervullen) maar wordt 
bepaald door geheel andere (toekomstige) 
gebruiksmogelijkheden (speculatie) en ligging! Er 
is een hoge grondtransactiesnelheid met hoge 
grondprijzen. Daarbij worden maatschappelijke opgaven als schoon grondwater, 

biodiversiteit, en in zekere mate zelfs bodemkwaliteit niet gewaardeerd en 
meegenomen in de waardering, investering en het gebruik van de grond.  

 
Het is voor agrariërs die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen of voor jonge 
boeren bijna onmogelijk om grond aan te kopen, omdat zij deze niet gefinancierd 
krijgen. De huidige financiers en financieringsmodellen - voor aankoop van grond, 
maar ook gebouwen, machines etc. -in de private sector zijn om meerdere 
redenen een belemmering voor de opgaven waar we voor staan: 

 Er is vaak geen of beperkte waardering van de gevolgen voor de 
bodemkwaliteit, 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 bestaat uit thema’s die per partij 

verschillend zijn met uitzondering van CO2 en klimaatverandering. Deze 
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thema’s zijn vertaald naar sectoren, ketens en bedrijven. Minder naar landen 
en niet naar regio’s of gebieden; 

 De looptijden van financiering (gemiddeld 3 tot 10 jaar) matchen niet met de 
doorontwikkeling van lange termijn energie- en andere transitieprogramma’s 
en investeringen. 

 
De provincie heeft maar beperkt instrumentarium om grondbeleid en 
landgebruik op vrijwillige basis te beïnvloeden. De ruimtelijke ordening biedt nog 
onvoldoende middelen om functies die niet goed zijn voor het natuurlijke 
systeem te reguleren. Denk aan teelten die de bodem uitputten of teveel water 
vragen. Er is  geld en instrumentarium voor het opkopen van land voor natuur. 
Echter voor een duurzamere landbouw zijn die middelen en instrumenten er 
minder. Dit maakt integrale verduurzaming moeilijker. Ook landelijk grond- en 
pachtbeleid en Staatssteunregels vanuit EU zijn knellend voor innovatie en het 
stimuleren van een verrijkende landbouw. 
 
Grondbeleid hangt samen met ‘eigendom’. Daarom gaan er ook stemmen op om 
grond meer in gemeenschappelijk eigendom te krijgen en zo te borgen dat 
duurzaam beheer beter mogelijk wordt. Initiatieven op dit gebied zijn onder 
andere: ‘Land van ons’ en ‘Aardpeer’. ‘Land van ons’7 is een coöperatie van 
burgers, waarbij de leden geld inbrengen om grond te kopen, dat vervolgens 
wordt ingezet voor duurzame landbouw. Er zijn nog verdergaande ideeën, in de 
vorm van ‘Community Land Trust’8, waarbij een drievoudig eigenaarschap van 
Land wordt uitgewerkt. ‘Aardpeer’9 geeft obligaties uit die op basis van eerlijke 
pacht ter beschikbaar wordt gesteld voor duurzame landbouw. Het zijn 
voorlopers, die laten zien dat het anders zou moeten en anders kan. Maar omdat 
ook deze initiatieven nu afhankelijk zijn van grondprijzen in een zeer liberale 

 

7 https://mijn.landvanons.nl/  
8 http://www.communitylandtrust.nl/  
9 https://aardpeer.nl/  

markt, is het heel moeilijk om echt schaal te maken en een omslag naar 
duurzame landbouw te realiseren. 
 

WAT KUNNEN WE OP REGIONAAL NIVEAU DOEN? 

Gemeenten en provincies kunnen in gebiedsaanpak helpen 
gebiedshuishoudboekjes vorm te geven 
Het is van belang om ten eerste meer inzicht te krijgen in de eerder genoemde 
‘gebiedshuishoudboekjes’, waarin de kosten en de baten van een duurzaam en 
gezond beheer van het natuurlijk bodem- en watersysteem worden bijgehouden, 
zoals beschreven bij de gebiedsaanpak (deel I). Op basis daarvan kunnen 
gebieden op een nieuwe manier worden gewaardeerd. Het format van een 
gebiedshuishoudboekje zou juist op regionaal niveau ook verder moeten worden 
uitgewerkt. Aanknopingspunten voor de waardering van het bodem- en 
watersysteem zijn te vinden in bijlage 3.  
 
Gemeenten en provincies kunnen een strategisch plan ontwikkelen voor hun 
grondbeleid.  
Met name provinciale gronden zijn een daadkrachtig instrument om verandering 
door te kunnen voeren, maar grond aankopen ligt vaak wel politiek gevoelig. In 
een strategisch plan voor de middellange termijn kunnen de directe en indirecte 
implicaties van een grondbeleid worden verkend, met daarin de lange termijn 
risico’s voor zowel lange termijn pacht als duurzame voorwaarden bij verkoop. 
Als dit gaat over veel hectares, gaat dit ook over grote geldstromen en daarmee 
grote risico’s maar ook over potentiele grote (indirecte) baten, inclusief de 6 
bodemfuncties en de daarbij behorende ecosysteemdiensten. Dit kan inzichtelijk 
worden gemaakt door de eerder genoemde ‘gebiedshuishoudboekjes’.  
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(Groene) Grondbank: gemeenten of provincie kopen grond aan die langdurig en tegen 
een redelijke prijs aan boeren beschikbaar worden gesteld. De extra grond is nodig om de 
overstap naar een duurzame vorm van landbouw (kringloop) mogelijk te maken. Extra 
eisen aan het gebruik van de grond moeten bijdragen aan een duurzaam gebruik van de 
grond. Daar moet tegenover staan dat de pacht en koopprijs in proportie staan tot de 
gestelde extra eisen. In de praktijk zal dit resulteren in een verlaging van de grondprijs. De 
grondbank betaalt het verschil. Zie ook hier.  

Regionale partijen zouden samen een grondbank of een grondfonds kunnen 
inrichten of versterken. Nu zijn er al een aantal regionale (groene) grondbanken. 
En er zijn ook maatschappelijke initiatieven op grond gemeenschappelijk te 
maken en dan duurzaam te beheren, zoals hierboven kort aangegeven. Regionale 
partijen kunnen gezamenlijk verkennen of deze initiatieven elkaar kunnen 
versterken en daardoor sneller kan worden opgeschaald. Dit zou ook het 
politieke draagvlak van (groene) grondbanken vergroten. 
 
Gemeenten en provincies kunnen gezamenlijk inzichtelijk maken welke 
systeemaanpassingen op langere termijn in het nationale grond en pachtbeleid 
nodig zijn. Juist regionale overheden hebben al ervaringen met strategische 
grondbeleid voor duurzaamheid en staan dichter bij maatschappelijke initiatieven 
in gebieden. Gezamenlijk kunnen zij verkennen wat op middellange en langere 
termijn nodig is om grondbeleid in balans te brengen met duurzaam beheer en 
welke nationaal beleid en regelgeving daarbij past. 
 

 

WAT KUNNEN WE OP NATIONAAL NIVEAU DOEN? 

Herzien van het grond en  -pachtbeleid 
Het Rijk kan samen met partners zoals LTO  en andere grote grondeigenaren het 
grond- en pachtbeleid onderzoeken en herzien, onder andere door mee te doen 
en te ervaren wat de rol van grond- en pachtbeleid is in integrale 
gebiedsaanpakken en daarvan te leren. Ook de initiatieven die er al zijn om op 
een andere manier grond te beheren en/of het eigenaarschap te regelen, kunnen 
nieuwe waardevolle inzichten bieden.  
 
Een aanknopingspunt voor het denken over een meer duurzaam pachtbeleid is 
de wijze waarop pachtovereenkomsten worden getoetst. De ‘Grondkamers’ 
zouden niet alleen pachtovereenkomsten moeten toetsen op vrije markt 
principes, maar ook op duurzaam bodembeheer: gezond beheer zodat 
grenswaarden op de 6 functies van het bodem- en watersysteem niet worden 
onderschreden en een zo passend mogelijk pacht binnen het opgestelde 
gebiedsprogramma’s, waarin is bepaald welke functie waar mogelijk zijn (en waar 
niet) en welke functies in het gebied waarde toevoegen. Ook kortjarige 
pachtovereenkomsten zouden daarin moeten worden meegenomen.    
 
Zelf duurzaam verpachten 
De grootste verpachter van landbouwgrond in Nederland is het 
Rijksvastgoedbedrijf (voormalig Dienst Domeinen). Zij beschikt over ruim 40.000 
hectare agrarische grond en geeft haar gronden in pacht en erfpacht uit. Er zijn 
ook andere grote, nationaal georiënteerde grondeigenaren, zoals ASR, Federatie 
Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.  Voor deze 
gronden kan het Rijk experimenteren met duurzaam beheer zoals hier boven 
bedoeld en daarvoor een gebiedsaanpak hanteren zoals uitgewerkt binnen 
Verrijkende Landbouw, met alle partijen.   
  

Groen Ontwikkelfonds Brabant1: 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 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.  
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Foto Aequator Groen & Ruimte 
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Aanpassen ruimtelijke beleid en grondinstrumentarium 
Op middellange termijn kan het Rijk met een vergelijking met andere landen, 
keuzes maken in waarderen en beschermen van landelijk gebied in ruimtelijk 
beleid en daar instrumentarium voor grondtransacties aan koppelen die waarden 
beschermen tegen speculatie.  Binnen de omgevingswet kan dat bijvoorbeeld 
betekenen dat grenswaarden en doelen bepalen welke voedselproductie of 
teelten zijn toegestaan. Op lange termijn moet het grond en pachtbeleid zodanig 
zijn aangepast dat duurzaam beheer van grond en brede welvaart of 
‘gebiedswelzijn’ de randvoorwaarden bepalen en niet economische groei. 

 
 
 
 
 
 
 

5.5. Mogelijk maken van een ‘nieuwe’ economie 
Gebrek aan een goed verdienmodel voor de boer 
terwijl ondertussen het bodem- en watersysteem 
wordt uitgeput is een belangrijk knelpunt. Het 
probleem zit in onze financiële economische systemen 
en de wijze waarop het landbouw- en voedselsysteem 
wordt gewaardeerd en gefinancierd op zowel 
internationaal als nationaal niveau.  Kern daarvan zijn 
de open liberale wereldmarkt en een goed 
georganiseerde agroketen met specialistische bedrijven, lineaire ketens en grote 
spelers (coöperaties). Daarbij is er geen verdienmodel voor een aangepaste 
bedrijfsvoering of andere ‘diensten’ zoals landschap, biodiversiteit, etc. Zie voor 
een uitgebreide beschrijving hiervan en welke ontwikkelingen impact (gaan) 
hebben op de waardering en financiering bijlage 2. 

De keten van voedselproductie in Nederland, illustratie afkomstig van PBL 
 
Voor de ontwikkeling van de gebiedsaanpak is nader onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn om verdienmodellen te ontwikkelen. Dit is nader 
beschreven in bijlage 3 over ‘Waarde’. Daarin zijn 3 modellen zijn om het 

Franse grondbank 
In Frankrijk bestaat reeds het systeem met een nationale grondbank (de 'Société 
d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural'). Als in Frankrijk een stuk 
landbouwgrond in de verkoop komt, heeft de grondbank het eerste recht op de koop 
ervan. Wanneer de commissie van de grondbank grond in bezit heeft, moet deze binnen 
5 jaar na aankoop weer worden verkocht. De grondbank bepaalt aan de hand van een 
aantal eisen wie een geschikte koper is. Als eerste komen de agrarische ondernemers 
van wie grond is onteigend of opgeëist in aanmerking. Hun areaal is immers gekrompen 
en dat snijdt in hun winstgevendheid en dus overlevingskansen op de markt. Binnen de 
tweede groep vallen jonge boeren en in de derde groep ondernemer die door 
verkaveling hun bedrijf kwijtraakten (bedrijfsverplaatsing). Deze Franse regulering van 
grond kopen en verkopen bevoordeelt jonge boeren op levensvatbare bedrijven. De 
grondprijs blijft gelijk, omdat land wordt gekocht met de expliciete bedoeling het door 
te verkopen en in  agrarische handen te houden. 
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verzilveren van de waarden in een gebied en de bijbehorende verdeling van 
lusten en lasten te organiseren. Dat zijn: 
 

A. In de markt: het eerlijk beprijzen van waarden, kosten en opbrengsten 
B. Door de gemeenschap: commons & gebiedsorganisatie 
C. Door de overheid: belastingen en heffingen 
 

Alle drie de modellen vragen op zichzelf om systeemveranderingen in beleid en 
regelgeving om ze (beter) mogelijk te maken en op te schalen. Belangrijk is nog 
dat, hoewel deze modellen voor- en tegenstanders kennen, we voor de langere 
termijn nog niet kunnen voorspellen welke mix van modellen het beste kan 
worden ingezet om het integrale bodem- en watersysteem, de 6 functies, 
duurzaam te beheren en te benutten. Een zoektocht naar die mix kan in 
gebiedsaanpakken starten, waarna regimepartijen zich daarop kunnen 
aanpassen.  
 

WAT KUNNEN WE OP REGIONALE SCHAAL DOEN? 

Ondersteun gebiedsaanpakken bij de dialoog en de ontwikkeling van een 
passende mix van verdienmodellen. Bedrijven en overheden hebben 
waardevolle kennis over economie en financiering. Maar die wordt maar weinig 
ingezet in gebiedsaanpakken. Het is belangrijk om in gebieden een dialoog te 
starten die niet alleen over de bodem en duurzame maatregelen gaat maar ook 
inspeelt op de sociaal-economische cultuur in het gebied. Hoe kan een 
gebiedshuishoudboekje worden opgesteld? Welke ruimte en initiatief is er om 
commons te ontwikkelen? Hoeveel ondernemingskracht is er voor een lokale 
markt? Hoe kunnen doelen en bijbehorende middelen van regionale overheden 
(bijvoorbeeld van waterschappen als het gaat om water vasthouden), helpen om 
nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen op basis van alle 6 bodemfuncties? Ook 
al kan niet alles direct worden gerealiseerd, het is van belang dat ook 
economische en financiële experts van regionale partijen meedoen in 
gebiedsaanpakken en nieuwe (toekomstige) mogelijkheden helpen ontwikkelen. 

Specifiek voor de afzonderlijke modellen zijn dan onderstaande aanbevelingen 
nog van belang. 
   
Onderzoek, pilots en ontwikkeling true pricing & korte ketens 
True cost pricing als manier van een bredere waardering wordt gezien als een 
belangrijk middel om duurzame productie te ondersteunen. Echter, methoden 
van true cost pricing zijn nog in ontwikkeling. De ontwikkeling van true cost 
pricing zit deels in het verbeteren van de berekeningen maar moet ook 
aansluiten bij beleid en consument. De regionale overheid kan de ontwikkeling 
van true costpricing stimuleren als gebruiker en als aanjager richting andere 
partijen. Een provincie, gemeente of (een consortium van) lokale ondernemers 
kan partijen in een gebied bij elkaar brengen om zo een schaalvergroting te 
realiseren voor lokale initiatieven, bijvoorbeeld duurzame producerende 
agrarische ondernemers met potentiele afnemers in de horeca. Iemand moet de 
regie nemen om alle initiatieven met elkaar te bundelen. Het ontwikkelen van 
korte ketens kan helpen bij een echte prijs voor de agrarische ondernemer. Ook 
kunnen de regionale overheid en bedrijven een rol spelen door te communiceren 
over werkelijke maatschappelijke kosten en baten van voedselproductie in een 
gebied.  Vanuit Verrijkende landbouw bevelen we aan om onderzoek en pilots uit 
te voeren gericht op het opschalen van lokale initiatieven die er al zijn.  
 
Faciliteer en ondersteun de ontwikkeling van ‘commons’ of coöperaties 
Regionale overheden, maar ook bedrijven kunnen de ontwikkeling van commons 
/burgercollectieven op gebiedsniveau voor een verrijkende landbouw faciliteren. 
Verken in een gebied welke goederen en diensten van een Verrijkende Landbouw 
(i.c. de zes bodemfuncties) via commons beheerd en verdeeld zou kunnen 
worden. En onderzoek welke regels belemmerend kunnen werken en zoek naar 
oplossingen. Daarnaast kunnen burgerinitiatieven vaak ondersteuning gebruiken 
in de vorm van (juridische) kennis of begeleiding of hulp bij het zoeken naar 
fondsen of private investeerders. Een andere optie is het bieden van financiële 
ondersteuning (of borgstelling) voor de ontwikkelfase van een initiatief, 
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bijvoorbeeld via een startkapitaal of een revolverend ontwikkelfonds (zoals nu 
bijvoorbeeld ook binnen de energietransitie plaatsvindt) 
 
Verken mogelijkheden om via belastingen en subsidies gelden vanuit 
verschillende overheden te stapelen.  
De bijdragen van boeren op het gebied van koolstofvastlegging, waterberging, 
natuurbeheer en landschapverfraaiing moeten worden vergoed om zo het 
verdienmodel van een natuurinclusieve boer te ondersteunen. Hierin is het nodig 
om subsidiegelden, vanuit Europa, Rijk en provincie te stapelen voor 
verduurzaming van landbouwactiviteiten. Eén van de potentiële mogelijkheden, 
die op dit moment wordt verkend bij LNV is de mogelijkheid om GLB gelden op 
gebiedsniveau te kunnen variëren. Dit biedt de mogelijkheid om onderscheid te 
maken tussen gebieden. Zo zouden boeren in zones rondom Natura 2000 
gebieden toegang kunnen krijgen tot meer GLB gelden dan hun collega’s buiten 
de zone en krijgen boeren de mogelijkheid om beloningen te stapelen. Dit biedt 
kansen voor een verdienmodel in kwetsbare gebieden. 
 

WAT KUNNEN WE OP NATIONALE SCHAAL DOEN? 

Verkenning naar mogelijkheden voor een nieuwe economie 
Het rijk kan, in dialoog met gebiedspartijen, lokale en regionale overheden en 
bedrijven, een verkenning doen naar de methoden om de 6 functies van het 
bodem- en watersysteem niet alleen te waarderen, maar ook te verzilveren en de 
lusten en lasten te verdelen.  
 
Er zijn al meerdere studies van onderzoeksinstituten beschikbaar (zie ook bijlage 
3 over ‘Waarde’), maar opvallend is dat maar beperkt handelingsperspectief 
wordt ontwikkeld en rapporten lijken vaak slechts bekend bij een kleine kring 
(rijks)ambtenaren. Daarom wordt aanbevolen te beginnen met een meta-
onderzoek zoals Verrijkende Landbouw nu op bescheiden schaal heeft gedaan, 
gericht op perspectief van waarderingsmethoden (zoals ‘natuurlijk kapitaal’) en 
de mogelijkheden van de ontwikkelen van true pricing, ‘commons’ en publieke 

ecosysteemdiensten. Daarbij moet handelingsperspectief worden ontwikkeld 
voor gebieden, gericht op het maken van ‘gebiedshuishoudboekjes’, die 
uiteindelijk optelbaar moeten worden op regionale en landelijke schaal.   
 
Implementatie van True cost pricing 
Om op nationale schaal true-cost pricing verder te ontwikkelen en 
implementeren zijn een aantal randvoorwaarden van belang. Eén daarvan is het 
ontwikkelen van een standaard voor het opstellen van sturingsinformatie en het 
scheppen van transparantie (zie bv het kader). True pricing is primair een 
‘marktmechanisme’. Dat betekent dat de voedselverwerkende bedrijven, die 
sterk bepalend zijn voor het bepalen van prijzen hierin een essentiële rol moeten 
spelen. Zij kunnen prijzen opnieuw berekenen, leveranciers (boeren) een true 
cost price betalen en consumenten een true- of een eerlijke prijs laten betalen. 
Daarnaast kan de overheid een belangrijke rol spelen bij het verder stimuleren 
van en opschalen van toepassingen van echte prijzen door bedrijven, financiële 
instellingen en maatschappelijke organisaties. Dit houdt bijvoorbeeld in dat 
bedrijven en organisaties ondersteunen bij investeringen om true cost pricing te 
realiseren. En kennis, onderwijs en onderzoek naar true cost pricing financiert. 

 
Mogelijkheden voor commons en publieke taken in gebieden verruimen 
Op middellange termijn kunnen nieuwe publieke taken worden geformuleerd en 
bij overheden worden belegd. Er kan nieuw beleid worden ontwikkeld voor 

De rol van keurmerken 
Er zijn allerlei keurmerken om acceptatie bij de consument te vergroten en de waarde 
van een duurzame product te ‘verkopen’. Het is niet altijd duidelijk of en hoe 
keurmerken bijdragen. Nadelen zijn dat er al snel heel veel keurmerken zijn, dat de 
controle voor het keurmerk moeizaam is en soms te kort schiet en dat de consument 
dus door de bomen het bos niet meer ziet en geen vertrouwen heeft in een keurmerk. 
Overheid en bedrijfsleven moeten werken aan een overzichtelijk systeem van 
keurmerken vanuit het perspectief van de consument en minder vanuit de eigen 
doelen. 
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mededinging, gericht op meer mogelijkheden voor samenwerking, brede 
welvaart, en gebiedsgerichte markten gebaseerd op true pricing. Een alternatief 
economisch systeem in een gebied zal botsen met gemeentelijke, nationale en 
Europese regels. Om Commons en/of gebiedscoöperaties in het algemeen beter 
en makkelijker mogelijk te kunnen maken zijn systeemwijzigingen nodig en/of is 
een nieuw institutioneel kader nodig. In plaats van meer en meer publiek-private 

partnerschappen (PPS), hebben we Common Public Partnerships nodig – 
langdurige samenwerkingsovereenkomsten tussen gewone mensen en 
overheidsinstellingen om specifieke problemen op te lossen (denk aan de 
vrijwillige brandweer). De overheid kan samen met het bedrijfsleven verkennen 
waar en hoe onder voorwaarden marktbescherming en ‘staatsteun’ mogelijk 
worden, bijvoorbeeld in het kader van een algemeen belang. Het is van belang 
solidariteitsprincipes en financiering voor ‘commons’ op nationaal/EU niveau te 
ontwerpen. Op langere termijn betekent een nieuwe aanpassing van het 
belastingen en heffingenstelsel, bijvoorbeeld een verhoging van de BTW voor niet 
duurzaam geproduceerd voedsel. 
 
 
 

5.6. Een passende kennisinfrastructuur 

Uit diverse onderzoeken en interviews blijkt een 
sterke versnippering in de kennisinfrastructuur voor 
het bodem- en watersysteem en een duurzame 
landbouw. Initiatiefnemers in gebieden en agrariërs 
ontwikkelen in de praktijk bijvoorbeeld duurzaam 
bodembeheermethoden en willen die graag laten 
valideren, zodat er meer zekerheid is voor andere 
boeren om deze methoden ook te gebruiken (zie ook 
bijlage 3). Maar hiervoor zijn weinig mogelijkheden 
en tools beschikbaar. Andersom geven boeren die willen verduurzamen aan dat 
zij maar weinig kennis vanuit de wetenschap zien of kunnen gebruiken. De 
afgelopen jaren is er al wel meer initiatief gekomen om met bodemcoaches of 
adviseurs en cursussen bodem kennis te verspreiden bij boeren, onder andere 
vanuit het nationaal programma Landbouwbodems. 

In het syntheserapport van fase 1 (bijlage 2) is globaal beschreven welke gelden 
er omgaan in het onderzoek door universiteiten voor de landbouw. Het is niet 
goed te achterhalen hoeveel onderzoeksgeld nu wordt besteed aan een 
duurzame toekomstgerichte landbouw en de draagkracht van het natuurlijke 
bodem- en watersysteem en hoeveel geld nog wordt besteed aan de verdere 
optimalisatie van het huidige systeem van intensieve landbouw.  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:  

 

 

 

Vereveningsfonds: In het verleden heeft een (door de overheid in samenspraak met 
het bedrijfsleven geïnitieerd) vereveningsfonds een belangrijke bijdrage geleverd aan 
het milieubeleid (Winsemius 1989: 98 e.v.). Daarbij kreeg loodhoudende benzine een 
opslag die gebruikt werd om de prijs van loodvrije benzine te verlagen. Het 
instrument was (overheids-) budgetneutraal en bleek opmerkelijk effectief. Zo’n 
fonds kan ook worden ingezet voor het bevorderen van duurzamer geproduceerd en 
gezonder voedsel. Branche- organisaties kunnen hiertoe het initiatief nemen, terwijl 
de overheid (om free riders te voorkomen) hun overeenkomst eventueel algemeen 
verbindend kan verklaren. (https://www.duurzaamnieuws.nl/wrr-wil-naar-duurzaam-
voedselbeleid-supermarkten-niet/). Dit instrument levert niet direct financiering 
maar kan wellicht wel worden ingezet voor tekorten en overschotten op de 
gebiedsbalansen van koolstof, mineralen, water etc. 
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 Circulair en klimaatneutraal 
 Voedselzekerheid en de waarde van water 
 Natuurinclusief en landschap 
 Veilig en gezond 
 Datagestuurd en hightech. 

 
Wel is er af en toe kritiek op het feit dat de Universiteit van Wageningen een 
monopolie positie heeft en dat er nog te weinig onderzoek wordt gedaan naar 
een echte omslag in de landbouw.10  
 
Het Nederlandse subsidiebeleid voor innovatie stimuleert vooral de markt en 
topsectorenbeleid. In de periode 2017-2019 is circa 90% naar publiek private 
(meestal corporate) wetenschappelijke samenwerking11 gegaan.  
 
Kennisagenda bodem 
Al enige jaren wordt er een kennisagenda Bodem en Ondergrond opgesteld door 
het Dutch Soil Platform (DSP), tot vorig jaar in opdracht van het UP 
Bodemconvenant. Deze agenda benoemt de bijdrage van bodem en ondergrond 
aan maatschappelijke thema’s, de kennisontwikkeling die daaraan gekoppeld is 
en de wensen en eisen die dat stelt aan ontwikkeling, doorwerking en borging 
van kennis. Het Dutch Soil Platform (DSP) is een samenwerking tussen de 
kennisinstituten WUR Wageningen University & Research, Deltares, 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en TNO met het ministerie 
van Infrastructuur en Water (IenW), het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), Rijkswaterstaat-Bodem+ en Het Planbureau van de 
Leefomgeving. In 2020 heeft een herijking van de kennisagenda plaatsgevonden. 
Hierin wordt ook nadrukkelijk om aandacht gevraagd voor het opstellen van een 

 

10 Zie bijvoorbeeld het interview met Esther Turnhout, hoogleraar aan de WUR in TROUW op 26 juni 
2019, die vindt dat ‘Wageningen’ moet nadenken over hoe de universiteit meer open en 
transparant kan zijn over de historische en huidige rol bij onderzoek, beleid en landbouwpraktijk. 

11 Uitgaven subsidiesbeleid algemeen www.overheid.nl en landbouw in het bijzonder 

noodzakelijke kennisinfrastructuur, zodat de kennisagenda ook beter tot 
uitvoering kan komen12.  
 
Regionalisering kennisinfrastructuur 
In het Veluweberaad vindt een bestuurlijk dialoog plaats tussen provincies, 
gemeenten, waterschappen en vertegenwoordigers van vertegenwoordigers van 
het ministerie van I&W, de omgevingsdiensten en kennisinstituten over het 
komen tot een gezamenlijk kennisarrangement. Het doel is achterhalen welke 
kennis nodig is en deze kennis toegankelijk en bruikbaar maken voor lokale en 
regionale overheden. Er wordt gezocht naar een dynamische, opgave-gedreven 
kennisinfrastructuur, ondersteund door goed gevulde data- en kennisbanken, 
helpdesks en websites. Het Veluweberaad werkt aan 4 thema's: bodem en 
ondergrond, veiligheid en gezondheid in de leefomgeving, ruimtelijke adaptatie 
en circulaire economie. In het vierde Veluweberaad is geconstateerd dat 
regionale kennis de nationale kennisinstellingen onvoldoende bereikt en het 
belang van tweerichtingsverkeer tussen de op nationaal en regionaal niveau 
georganiseerde kennis onderstreept. Zowel binnen het Veluweberaad als het 
Interbestuurlijk Programma IBP wordt gesproken over het inrichten van regionale 
schakelpunten. 
 

Samenvattend wordt geconstateerd dat niet transparant is hoeveel onderzoeks- 
en innovatiegeld nog wordt uitgeven aan de verdere (economische) 
optimalisering van het huidige landbouwsysteem en hoeveel aan de 
verduurzaming in de landbouw. Daarnaast is helder dat, hoewel er veel 
gebiedsgericht beleid wordt ontwikkeld voor specifieke opgaven, de 
kennisinfrastructuur daar nog niet op is aangepast. Voor een succesvolle 
gebiedsbenadering zoals in dit rapport uitgewerkt, is een regionale 
kennisinfrastructuur, gericht op een transitie in de landbouw, van groot belang. 
 

 
12 https://bodemnieuws.nl/cms/22979-nieuwe-uitdagingen-en-aandacht-voor-
kennisinfrastructuur.html   
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Foto Aequator Groen & Ruimte 

Dit is de illustratie van een eerder ontwikkeld concept voor de regionalisering van de kennisinfrastructuur voor het thema ‘bodem en ondergrond’  
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WAT KUNNEN WE OP REGIONALE EN NATIONALE SCHAAL DOEN? 

Een samenhangend en transparant onderzoeksprogramma ontwikkelen dat 
specifiek gericht is op een toekomstgerichte gebiedsbenadering en op de 
noodzakelijke systeemveranderingen zoals hierboven kort beschreven. Het is 
belangrijk dat duidelijk wordt dat er nieuwe ontwikkelingsrichtingen zijn en dat 
daar op wordt ingezet in de onderzoeksprogrammering vanuit het Rijk, maar ook 
binnen de topsectoren. Daarbij is meer aandacht nodig voor de rol van HBO’s als 
mogelijke schakel tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en 
praktijktoepassingen en wellicht moet ook meer focus worden gelegd op andere 
universiteiten dat de WUR voor bepaalde thema’s.   
 

Een kennisinfrastructuur ontwikkelen die aansluit bij een gebiedsbenadering 
De afgelopen tijd zijn er verschillende studies gedaan in het kader van het IBP 
Vitaal Platteland, het Veluweberaad en het UP Bodem naar de wijze waarop de 
kennisinfrastructuur voor bodem en ondergrond regionaler kan worden 
georganiseerd. 13Daaruit komen de volgende aanbevelingen: 
 
Redeneren vanuit maatschappelijke opgaven 
Kennis moet aansluiten bij de maatschappelijke opgaven waar de bodem benut 
wordt of waar de bodem door beïnvloed wordt, zoals de 6 geïdentificeerde 
bodemfuncties. Daarbij horen ook sociaal/economische onderzoeksvragen. 
Geïnspireerd op het STOWA-model is het belangrijk om de programmering langs 
deze thema’s te doen en de opgaven te verbinden aan specifieke expertises en 
werkvelden. In bijlage 3 zijn diverse behoeften geformuleerd voor met name de 
ontwikkeling van tools en indicatoren waarmee de draagkracht van het land, met 
al haar 6 functies, kan worden bepaald en balansen/kringlopen kunnen worden 
berekend. 
 

 

13 ‘Verkenning Kennisinfrastructuur Bodem, Grondwater en Ondergrond’, Witteveen&bos, 2020 en 
‘Versterking van de kennisinfrastructuur door een regionale schakelfunctie’, AEF, 2020 

Brede vraagstelling vregio èn rijk, zowel strategisch, beleidsmatig als praktisch  
De kennisinfrastructuur moet een breed palet aan vragen faciliteren, zowel voor 
partijen die een gebiedsaanpak ontwikkelen, waaronder de boeren, voor 
regionale, en nationale partijen. Daarbij gaat het niet alleen om strategische 
onderzoeksvragen, maar ook om de ontwikkeling van praktische oplossingen, de 
ondersteuning van regionaal uitvoerbaar beleid, en nieuwe oplossingen voor de 
praktijk. Daarvoor dient de uitwisseling en afstemming rondom grote en kleine 
opgaven en vraagstukken van de verschillende partijen op de verschillende 
niveaus te worden versterkt. Daarvoor is het ook nodig dat gemeenten, 
provincies, waterschappen en bedrijven hun eigen kennis en leerproces goed 
organiseren, gericht op integraliteit en vraagarticulatie. Om die reden is het 
zinvol om regionale kennisprogramma’s vanuit regionale schakelpunten te 
ontwikkelen en de bundeling daarvan te laten samen komen in een 
maatschappelijke kennisagenda. 
 

Regionale schakelpunten 
Er is een breed gedeeld perspectief op de ontwikkeling van regionale 
schakelpunten, waar verschillende typen vragen uit de regio bij elkaar komen en 
de weg naar mogelijke antwoorden en oplossingen wordt gezocht (zie verkenning 
AEF14 over functionaliteit schakelpunten). Het schakelpunt zou kunnen worden 
georganiseerd door bv. een provincie, centrumgemeente, een omgevingsdienst 
of een hogeschool. Er zijn verschillende taken voor een regionaal schakelpunt te 
bedenken, het regionaal schakelpunt kan bijvoorbeeld: 

- Lerende netwerken ontwikkelen: het verspreiden van kennis in de regio en 
tussen de regio’s onderling 

- Overzicht houden: binnenkrijgen van de vraag en doen een eerste 
verkenning of er al een antwoorden is of wordt gezocht naar het vraagstuk 
en koppelt dit terug. 

 

14 Versterking van de kennisinfrastructuur door een regionale schakelfunctie, Definitief ontwerp, Juni 
2020, AEF 
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- Vraagarticulatie: duiden van de vraag, met aandacht voor de 
uitvoeringspraktijk. Ze verkennen de orde van grootte van de vraag (Zijn er 
meerdere eigenaren? Is het deel van een groter probleem?) en kijken hoe er 
tot een antwoord gekomen kan worden. 

- Makelen van kennis: vanuit het overzicht kennis vertalen in de regio, net als 
daaruit weer vragen ophalen en die vraag weer te duiden 

- Adviseren: stellen een advies op over een aanpak, in de vorm van een 
project of programma 

- Uitvoeren: spelen een rol in het oplossen of opschalen van de vraag en de 
programmering van onderzoek. Dit kan ook leiden tot taken voor 
uitbesteden en opdrachtverlening. 

De verkenning van AEF over de functionaliteiten zal naar verwachting een goede 
basis bieden voor de uitwerking hiervan. 
 

Nationaal schakelpunt 
Daarnaast moeten vragen die in de regio’s binnenkomen kunnen worden 
opgeschaald naar een nationaal schakelpunt, bijvoorbeeld vanwege de aard, 
grootte of complexiteit van het vraagstuk. Ook kunnen er natuurlijk op nationaal 
niveau vragen ontstaan. In sommige gevallen zal het geen zin hebben om de 
vraag binnen de regio te behandelen. Een nationaal schakelpunt kan regie voeren 
op een eventuele nationale onderzoeksagenda en daar in meer of mindere mate 
actief aan bijdragen, bijvoorbeeld door de inzet van accountmanagers. Ook 
kunnen zij een rol spelen in het verbinden van Europese onderzoeken en gelden 
aan regio’s. Daarnaast is er ook nationaal aandacht nodig voor het creëren van 
meer data en informatie over de toestand van het bodem- en watersysteem in 
het landelijk gebied, in de vorm van meetnetten zoals die eerder door RIVM zijn 
opgezet en beheerd, maar veelal ook door bezuinigingen zijn afgebouwd. 
 
In relatie tot de regionale schakelpunten is de kernvraag hoe de programmering 
en financiering voor landelijke instituten en overig onderzoek verloopt: 
Departementen doen die programmering (en het beschikbaar stellen van 
middelen) naar de instituten nu veelal zelf, maar vanuit de regio’s ontstaat de 

vraag naar meer inbreng. Ook de instituten en instellingen (RIVM, PBL, Deltares, 
TNO) zelf geven aan dat, als er algemenere/bredere vragen uit de regio’s komen, 
zij daarop ook antwoorden willen kunnen genereren. Dat kan nu vaak niet, omdat 
zij werken met geoormerkte budgetten: de programmering vindt plaats vanuit 
het rijk, niet vanuit de regio. Hier komt opnieuw een 
‘systeemverantwoordelijkheid’ naar voren, die niet automatisch hoeft in te 
houden dat er ook inhoudelijk wordt geprogrammeerd/bepaald. 
 

Kennisketen compleet 
Eventuele vragen en onderzoeks- of innovatieopgaven moeten worden ingevuld 
door de kennisketen. Hierin is vooral overzicht en afstemming nodig. Voor het 
vormgeven van de kennisinfrastructuur kan de kennis worden onderverdeeld bij 
verschillende instituten, zoals RIVM, WUR en Deltares. Voor de ‘praktijk’ is het 
daarbij ook van groot belang dat de uitvoeringspraktijk effectief en aan de 
voorkant wordt betrokken. Adviesbureaus en experts, maar ook de boeren en 
ondernemers in gebieden hebben waardevolle kennis die vroeg moet worden 
betrokken. Dit is nu onvoldoende het geval.  
 

Faciliteer onafhankelijke kennisverspreiding naar boeren toe 
Het is van groot belang dat erfbetreders bijgewerkte en integrale kennis bezitten. 
Daarbij gaat het om zowel technische kennis van bodem, water, landbouw en 
natuur alsook de kennis van het bedrijfssysteem, financiering, gedrag en 
omgeving. Kennisverspreiding middels erfbetreders is cruciaal voor ontwikkeling 
van landbouw die volhoudbaar is. Het ministerie van LNV zet middels het project 
“Boer bij Kennis” in op het verdiepen, verbreden en actualiseren van kennis van 
erfbetreders. Via het DAW programma ondersteunt zij de kennisverspreiding 
richting boeren.  Vanuit de provincie is het daarbij belangrijk om samen te 
werken met partijen waar boeren voor open staan en om netwerken van boeren 
zelf zoals ‘vruchtbare kringlopen’, waar kennis wordt uitgewisseld, te 
ondersteunen. Ook voor het uitwisselen van kennis tussen boeren onderling is 
het belangrijk dat dit door neutrale partijen wordt gedaan. Hierin kan een 
regionaal schakelpunt een grote rol spelen.  
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 Tenslotte 
 
Verrijkende Landbouw sluit met dit rapport en de bijbehorende bijlagen een 2-
jarig kennis- en innovatieprogramma in de praktijk af. In deze 2 jaar is in 
gebiedsworkshops, in expertsessies en in vele gesprekken met allerlei 
initiatieven, bewegingen en betrokkenen gewerkt aan de gebiedsaanpak. Daarbij 
is zoveel mogelijk bestaande kennis en ervaring samengebracht. De 
aanbevelingen en de transitieagenda vormen nu een startpunt om verder te 
werken aan een volhoudbaar, verrijkend landbouwsysteem op basis van een 
gezonde bodem. Waardoor een vitaal landelijk gebied kan worden gewaarborgd 
nu en in de toekomst.  
 
Behalve de beschreven systeemaanbevelingen in hoofdstuk 5, zijn nog vele 
andere aanbevelingen opgehaald en zoveel mogelijk beschreven in de bijlagen. 
Die aanbevelingen zijn gericht op het vergaren van meer kennis over de functies 
van het bodem- en watersysteem en over de uitwerking van bijvoorbeeld nieuwe 
verdienmodellen in gebieden en nieuwe organisatievormen. 
 
De belangrijkste algemene aanbeveling is om opgaven en problemen in het 
landelijk gebied meer te benaderen vanuit het gehele systeem en met elkaar het 
bewustzijn van dat systeem te verhogen. De moeilijkste is misschien om daarbij 
het natuurlijke bodem- en watersysteem ècht een stem te geven. Alleen daarmee 
kunnen we het wonen en werken van mensen in gebieden toekomstgericht veilig 
stellen. 
 
Om concreet te maken hoe verder gewerkt kan worden aan de transitieagenda, 
hebben we samen met het netwerk ‘Voor de Oogst van Morgen’ gewerkt aan de 
ontwikkeling van een ‘Versnellingshuis’. Dit Versnellingshuis moet een open plek, 
een werkplaats, een infrastructuur zijn waar bedrijven, overheden, 
kenniswerkers, burgers en andere organisaties met hun proces, innovatie of 
verandertraject terecht kunnen en in korte of lange ‘leertrajecten’ een impuls 

kunnen krijgen. Een plek waar niet in hokjes wordt gedacht, maar intersectoraal 
wordt gewerkt aan kansen en waar belemmeringen samen worden opgelost. Op 
deze plek is ruimte om te leren en goede ideeën over te nemen van elkaar, om 
gebruik te maken van een ieders netwerk,  van de bibliotheek en van de tools die 
wij bijeen hebben gebracht en die continue zullen worden aangevuld. In het 
Versnellingshuis kan snel geschakeld worden tussen de schalen: van perceel naar 
bedrijf en gebied, en tussen gebied, regio en rijk, maar ook tussen overheden, 
bedrijfsleven, burgers en kennispartners.  
 

 



 

 

 


