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1.  Inleiding 

De landbouw in Gelderland is een zeer dynamische sector, die is gekenmerkt 

door diversiteit en is verweven met het landschap. Jongeren die in deze sector 

werken, doen dit meer dan eens vanwege de vrijheid en de mogelijkheid om 

zelfstandig te kunnen ondernemen in een groene omgeving. De landbouw is de 

ruggengraat in het landelijke gebied. Er wordt voedsel van hoogwaardige 

kwaliteit geproduceerd, terwijl er ook rekening wordt gehouden met de 

omgeving en het klimaat. Toch valt op dat niet iedere jongere in het landelijke 

gebied voor een toekomst in de landbouwsector kiest. 

De landbouw ligt anno 2020 regelmatig onder vuur, waarmee de toekomst van 

jonge boeren en tuinders steeds meer onder druk lijkt te staan. De 

leeftijdsopbouw binnen de sector verandert: steeds minder jongeren willen 

het bedrijf nog overnemen, waardoor vergrijzing intreedt. Er wordt steeds 

meer gevraagd van de sector. Naast de gangbare taken als boer of tuinder, zijn 

ondernemers in de landbouwsector druk met landschapsbeheer, initiator voor 

duurzaamheid, dorpsbewoner en bestuurslid bij de lokale sportclub/ 

vereniging. Vanuit de samenleving wordt meer en meer om transparantie 

vanuit de sector gevraagd. Hoe ver moet dit gaan? Als jonge bedrijfsopvolgers 

hun bedrijf goed willen besturen en de dieren goed willen verzorgen, is er dan 

nog tijd om het verhaal van het bedrijf te vertellen aan de media? Kunnen 

jonge boeren de effecten van eventueel nieuw (stikstof-)beleid op hun bedrijf 

onderzoeken? Kortom: waarop ligt de focus en wat is de visie van de jonge 

ondernemer? 

Aanleiding 

Het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) is de vereniging voor jonge 

boeren en tuinders in Gelderland. Het GAJK wordt bestuurd door jonge 

vertegenwoordigers, die in ieder geval één ding gemeen hebben: de drive zich 

in te zetten voor de positie van agrarische jongeren. Als provinciale vereniging 

richt GAJK zich op het stimuleren van ontmoeting, visievorming en het 

ontwikkelen van ondernemerschap.  

GAJK heeft ruim 600 leden, die via hun lokale Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) 

afdeling zijn aangesloten. Het provinciale bestuur richt zich enerzijds op 

verenigingszaken, opdat jonge boeren en tuinders zijn verenigd in lokale AJK’s. 

Anderzijds vervult het GAJK een belangrijke rol als het gaat om het 

ontwikkelen van projecten, belangenbehartiging richting provincie en het 

organiseren van evenementen en bijeenkomsten. Dit wordt gedaan om op een 

positieve manier het belang van agrarische jongeren op het Gelderse 

platteland te laten zien en (meer) dialoog rondom landbouw en 

voedselproductie te creëren.  
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Het GAJK merkt in haar rol als belangenbehartiger en in het gesprek met haar 

leden dat er steeds meer behoefte is aan een stip op de horizon, een visie voor 

de toekomst, waar jonge boeren en tuinders zich achter scharen en voor 

inzetten. Daarom heeft het GAJK de handschoen opgepakt en het initiatief 

genomen om met de lokale jongeren deze visie op te zetten.  

Doel van de landbouwvisie 

De landbouwsector is in Nederland goed voor circa 6,4% van de economie.1 

58,1 % van het oppervlak van de provincie Gelderland is in gebruik voor 

landbouw (CBS, 2015).2 Deze cijfers schetsen het beeld dat Gelderland een 

plattelandsprovincie is, waarbinnen de landbouwsector een belangrijke plaats 

heeft voor het behoud van leefbaarheid en economie. Deze visie is een 

belangrijk handvat voor politiek en praktijk om dit behoud te realiseren.  

Deze visie heeft als doel om:  

 Als basis voor de uitvoering van provinciale (beleids-)programma’s te 
dienen. 

 Toekomstig beleid rekening te laten houden met het onderscheidende 
karakter van de jonge boeren in de sector. 

 Het GAJK bestuur gericht het gesprek aan te laten gaan met 
beleidsmakers, politiek en andere partijen. 

 

Om deze doelen, ook voor de lange termijn, waar te maken gaat het GAJK-

bestuur graag het gesprek aan met de provincie Gelderland. Daarbij zijn de 

volgende uitgangspunten van belang:  

 De relatie met de provincie is gebaseerd op vertrouwen.  
 Beleidsregels en bestemmingsplannen zijn dienend in plaats van 

beperkend.  
 Provinciaal beleid komt in samenwerking met de jonge boeren en tuinders 

tot stand.  
 

  

 
1  CBS (2020). De landbouw in Nederlandse economie, https://www.clo.nl/indicatoren/nl0061-

bodemgebruikskaart-voor-nederland?ond=20906 
2  CBS (2015). Kaart bodemgebruik van Nederland, https://www.clo.nl/indicatoren/nl0061-

bodemgebruikskaart-voor-nederland?ond=20906 

about:blank
about:blank
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Hoe is de landbouwvisie tot stand gekomen? 

Het GAJK heeft in het eerste kwartaal van 2020 met achttien 

vertegenwoordigers van lokale AJK’s gesproken. Gezamenlijk 

vertegenwoordigen deze AJK-besturen ruim 600 jonge boeren en tuinders uit 

Gelderland. Doel van deze gesprekken was om een zo breed mogelijk gedragen 

visie op te stellen met, voor en door jonge boeren en tuinders in Gelderland. 

Jonge boeren en tuinders vinden het belangrijk om zelf na te denken en 

verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst.  

Er zijn veel thema’s die met de landbouwsector te maken hebben en er invloed 

op hebben. Sommige van deze thema’s zijn bepalend voor de toekomst van 

jonge boeren. Tijdens de visieavonden zijn een zestal hoofdthema’s 

geformuleerd, aan de hand waarvan de visie vorm heeft gekregen.  

Leeswijzer 

Tijdens de visieavonden zijn zes hoofdthema’s geformuleerd: 

1.  Een gewaardeerde sector 

2.  Passende productiesystemen 

3.  Gesloten kringlopen 

4.  Klimaat 

5.  Biodiversiteit 

6.  Een veilige sector en omgeving 

 
In deze visie wordt ingegaan op de bovengenoemde thema’s. Er wordt 

beschreven wat voor een sector de jonge boeren en tuinders van Gelderland in 

2030 willen zijn. In hoofdstuk 2 wordt de situatie geschetst, zoals deze anno 

2020 voelbaar is door de jonge boeren en tuinders. In hoofdstuk 3 worden de 

zes bovengenoemde thema’s anno 2020 verder toegelicht. Hoofdstuk 4 

beschrijft de situatie, zoals deze rond 2030 waarneembaar is voor de jonge 

boeren en tuinders. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de zes hoofdthema’s anno 

2030 toegelicht. Hoe zorgen we er samen voor dat de landbouwsector een 

gezonde sector blijft? 
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2.  Boeren in 2020 

Barneveld 

Het is zaterdag, dus de tienjarige Dirk is vrij vandaag. Hij doet dan niets liever 

dan op het bedrijf van zijn ouders in Barneveld helpen. Zij hebben een 

pluimveebedrijf met 80.000 kippen. De laatste jaren hebben zijn ouders 

nagedacht over manieren om hun producten direct bij de consument te 

brengen. Daarom staat er sinds kort een eierenautomaat aan de weg en is hun 

boerderij aangesloten bij een maaltijdpakkettenleverancier. “Waarom 

verkopen wij onze eieren eigenlijk niet allemaal zelf met de automaat aan de 

weg?” vraagt Dirk, terwijl hij zijn moeder helpt met het inpakken van de 

eieren. “Omdat wij dan niet genoeg eieren zouden verkopen, de automaat is 

vooral bedoeld voor voorbijgangers om kennis te maken met het bedrijf”, 

antwoordt zij. “Kennis maken met het bedrijf?”, vraagt Dirk verbaasd. “Ja. Dan 

weten ze waar hun eieren vandaan komen en kunnen zij af en toe vragen aan 

ons stellen, Niet iedereen is opgegroeid op een boerderij hè?”, antwoordt zij 

met een knipoog.  
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3.  Thema’s in de landbouwsector anno 2020 

Tijdens de avonden met de lokale AJK’s zijn zes thema’s geformuleerd en 

besproken. Hier wordt beschreven waarom deze thema’s anno 2020 belangrijk 

zijn voor de boeren van de toekomst. De kwesties waar de jonge boeren en 

tuinders tegenaan lopen komen aan bod.  

Ook de tienjarige Dirk ervaart op de boerderij van zijn ouders de negatieve 

effecten die de media kunnen hebben. Zo komen er weleens toeristen uit de 

stad die vragen waarom zij niet meer om hun dieren geven. Zij hebben immers 

geen vrijloopstap en dus vinden deze mensen dat hun kippen een slecht leven 

hebben. Voor Dirk is dit onbegrijpelijk. Hij ziet zijn ouders dag in dag uit werken 

voor deze dieren.  

3.1  Een gewaardeerde sector 

De waardering van de burger voor de producent is een belangrijk thema voor 

de jonge boeren en tuinders. Voor jonge boeren en tuinders lijken veel 

thema’s vanzelfsprekend, dit is voor consumenten vaak niet het geval. Dit is 

een verbeterpunt voor de communicatie tussen de boer en de burger. De 

huidige generatie bedrijfsopvolgers heeft het gevoel vaker te maken te krijgen 

met weerstand van de burger. Dit heeft als gevolg dat het gevoel van 

waardering afneemt. In de huidige tijd van sociale media en internet, wordt 

informatie snel verspreid, wanneer dit halve of onwaarheden bevat, is dit een 

groot risico. Het is bijna onmogelijk om dat vervolgens weer om te zetten naar 

feitelijke informatie. Steeds meer mensen weten niet meer waar hun voedsel 

vandaan komt. In ons land wordt veel voedsel van een hoge kwaliteit 

geproduceerd en in gevallen ook geëxporteerd, terwijl vaak goedkopere 

producten worden geïmporteerd. Dit sluit niet aan wanneer kringlopen lokaal 

gesloten moeten worden. Is de kwaliteit van Nederlandse producten dan te 

hoog of de daarvoor ontvangen prijs voor de boeren te laag?  

Tijdens de boerenprotesten in 2019 bleek dat veel burgers de boeren wél 

waarderen, maar zodra deze burger boodschappen gaat doen verandert 

diezelfde burger in een consument. De keuze van de consument blijkt vaak 

toch een andere dan die van de burger. Zo kiest een consument in veel 

gevallen voor het goedkoopste en makkelijkste (bijvoorbeeld verpakt en 

gewassen) voedsel, in plaats van lokale of Nederlandse producten (wat de 

burger vaak aangeeft te willen).  

De promotie van de sector gebeurt nu vaak verderop in de voedselketen. De 

afnemersorganisaties organiseren de promotie van het voedsel en soms ook 

de promotie van de sector zelf. Boeren lijken het minder ‘in hun genen’ te 

hebben om hun eigen producten te vermarkten. ‘Doe maar gewoon, dan doe 

je al gek genoeg’. Boerennuchterheid staat wellicht het uitdragen van trots en 

het promoten van eigen producten in de weg. Ook is er bij veel boeren sprake 
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van een coöperatief gedachtengoed. De coöperaties verwerken en vermarkten 

de producten die de boeren produceren. Zo gaat dit al decennia lang.  

3.2  Passende productiesystemen 

De maatschappij en de politiek hechten steeds meer waarde aan 

duurzaamheid. Maar wat is duurzaamheid met betrekking tot de landbouw? 

Veel partijen en veel betekenissen, maar een heldere definitie van het 

onderwerp duurzaamheid in de landbouw ontbreekt. Soms wordt 

duurzaamheid gelinkt aan kringloop denken, waarin efficiëntie een belangrijke 

rol speelt. Zo blijft er meer ruimte over voor andere zaken als natuur en bouw. 

Anderzijds kan ook van extensievere landbouw uitgegaan worden in relatie tot 

duurzaamheid. Deze vorm van landbouw heeft wel een groter oppervlak nodig 

om voldoende voedsel te produceren. Kortom, door het ontbreken van een 

heldere definitie is het ingewikkeld om het punt op de horizon te zetten en om 

daar naartoe te werken. De welwillendheid vanuit de sector is er wel. De 

middelen om telkens te veranderen niet. Op dit moment bepalen jonge boeren 

en tuinders voor henzelf wat deze stip op de horizon is. De visie verschilt erg 

per bedrijf. Deze diversiteit moeten we blijven behouden. Duurzaamheid 

wordt door de boeren en tuinders gezien als een opgave voor iedereen, 

waarbinnen de landbouw een rol speelt. Een stip op de horizon is belangrijk 

voor de jonge ondernemers, maar hoe het bedrijf daar wil komen, moet open 

staan. Dit is de vrijheid die de ondernemer heeft. 

Kijk ook naar de productiesystemen in Europa. Het speelveld in Europa is 

momenteel ongelijk, waardoor er geen eerlijke concurrentie kan plaatsvinden. 

Zo moeten boer en tuinder in Nederland aan bepaalde eisen voldoen, terwijl 

tegelijkertijd producten worden geïmporteerd zonder rekening te houden met 

deze eisen. Voor het GAJK is een gelijk speelveld belangrijk. Door efficiënt en 

duurzaam te produceren worden onze producten vaak hoger in prijs. Zolang de 

markt bereid is dit te betalen kan dit, maar hier ligt wel een uitdaging, want de 

meerprijs is vaak niet voldoende om de extra eisen te compenseren. 

Daarnaast speelt landschapsbeheer steeds meer een rol in het 

productiesysteem. Er wordt veel gevraagd van de boer en tuinder als 

landschapsbeheerder voor de recreant en bewoner. Ook jonge boeren 

genieten van het mooie landschap. Gezamenlijk gaan we op zoek naar 

manieren, waarin ervoor wordt gezorgd dat deze extra inspanning niet als 

vanzelfsprekend wordt gezien, maar meer wordt beloond. 

Hier komt de burger aan bod, die in de consument verandert, zodra hij zijn 

boodschappen doet en vaak voor de laagste prijs gaat. Een prijs die niet als 

eerlijk wordt gezien door de jonge boeren en tuinders. Daarin is momenteel 

een kleine verandering gaande; korte ketenprojecten en pilots, waarin de 

producent een eerlijke prijs krijgt voor het product, vinden steeds vaker plaats. 

Maar dit zijn kleinschalige oplossingen voor een kleine groep boeren en 

tuinders.  
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3.3  Gesloten kringlopen 

Meer en meer komt er aandacht voor het containerbegrip kringlooplandbouw, 

dat perfect past binnen de gedachte van natuurinclusief boeren. Het is goed 

dat de overheid ruimte biedt aan boeren en tuinders om te innoveren en te 

experimenten op dit thema. Volgens het GAJK is die experimenteerruimte van 

blijvend belang voor een duurzame toekomst. Daarbij is het van belang dat er 

keuzevrijheid voor de boer moet blijven. De boer is zelfstandig ondernemer en 

moet dit ook kunnen blijven en op zijn of haar eigen manier invulling geven 

aan dit ondernemerschap. Voor het GAJK is het behouden van diversiteit erg 

belangrijk. 

Daarnaast vragen de jongeren zich af op welk schaalniveau kringlooplandbouw 

toegepast moet worden, een kringloop in Nederland of Europa of juist klein en 

regionaal? 

3.4  Klimaat 

Klimaat is een essentieel thema waar de sector veel mee bezig is. Een 

groeizaam klimaat zorgt voor een hogere mineralenbenutting en een gezonde 

groei van onze planten. Het GAJK ziet dat er nog veel technische 

mogelijkheden en uitdagingen zijn om bij te dragen aan klimaatmitigatie en 

klimaatadaptatie. Denk bijvoorbeeld aan; Wat is de beste manier om CO2 op 

te slaan in de bodem? Hoe kan je de bodem weerbaar maken, door 

bijvoorbeeld de organische stof in de bodem beter in balans te brengen. Er is 

veel experimenteerruimte voor boeren, die ook broodnodig is, maar er zijn nog 

steeds veel onbeantwoorde vragen. Die kunnen enerzijds door ‘gewoon doen’ 

en experimenteren beantwoord worden, maar er is ook meer onderzoek nodig 

om deze kennis te verwerven. Gezien het feit dat de landbouw op een gezonde 

manier CO2 kan binden. 

Klimaatverandering is een thema dat door de eeuwen heen altijd speelt. Het 

klimaat lijkt de laatste jaren te zorgen voor meer droogte in Gelderland. Door 

neerslagtekort ontstaat er droogte en dit heeft een enorme invloed op de 

agrarische sector. In de zomers van 2018 en 2019 (en de naloop daarvan) 

waren er grote problemen door droogte. Ook 2020 zorgt voor de nodige 

problemen. Droogte en natheid volgen elkaar in rap tempo op. Goed 

watermanagement lijkt de laatste jaren steeds belangrijker te worden. Naast 

afvoeren is het belang van vasthouden groot. Dit kunnen wij jonge boeren 

echter niet alleen. Hiervoor willen we samenwerken met- en hebben we de 

hulp nodig van onder andere waterbeheerders en de provincie. 
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3.5  Biodiversiteit 

Een gevarieerd landschap zorgt dat planten op verschillende momenten 

bloeien. Dit draagt bij aan een toename van biodiversiteit. Veel boeren willen 

graag experimenteren met meerdere verschillende gewassen. Een toename 

van biodiversiteit is dan een bijkomend voordeel. In Gelderland zaaien veel 

landbouwers perceelranden in met kruidenmengsels en zonnebloemlinten. 

Met nieuwe technieken kan wild worden afgeschrikt, wanneer er bijvoorbeeld 

gemaaid wordt. Het GAJK vindt het van belang dat kennis over 

gewasbescherming wordt behouden bij beleidsmakers. Doordat steeds minder 

gewasbeschermingsmiddelen toegestaan zijn, is het moeilijker om ziekten en 

plagen tegen te gaan. Soms is ingrijpen noodzakelijk voor gezonde 

voedselproductie. Beslissingen moeten gebaseerd zijn op feiten en niet op 

emoties. Door het verbod op veel middelen is het vaak nodig om een extra 

behandeling te doen. Eén behandeling is dan niet voldoende. Dit zorgt voor 

meer transport- en spuitbewegingen. Dit voedt maatschappelijke weerstand, 

omdat burgers de indruk krijgen dat er steeds meer wordt gespoten. Samen 

met overheden moeten we zoeken naar verdienmodellen, die kunnen zorgen 

dat de extra investering in biodiversiteit doorgang kan vinden. In veel gevallen 

brengt de investering in biodiversiteit een opbrengstreductie met zich mee. 

Burgers die genieten van de biodiversiteit, zouden ook een (financiële) bijdrage 

aan de biodiverse omgeving moeten leveren. 

3.6  Een veilige sector en omgeving 

De veiligheid van het buitengebied in Gelderland komt steeds vaker in het 

nieuws in verband met vrijkomende agrarisch bebouwing (VAB). Illegale 

bedrijvigheid, zoals hennepkwekerijen of drugslabs, trekken vanuit het zuiden 

van het land noordwaarts. Ook vinden er illegale afvaldumpingen plaats met 

alle gevolgen van dien. Daarnaast is gemeentelijk afvalbeleid steeds vaker 

gericht op een centrale verzamelplaats in de straat. Dit betekent in sommige 

gevallen betalen per leging en dat leidt tot meer afvaldumpingen in het 

buitengebied. De eerste stap in de vorm van een agenda veilig buitengebied is 

in 2019 gezet. Samen met diverse partijen wordt nu gewerkt aan een veilig 

buitengebied. Het GAJK is dan ook erg blij met deze eerste stap en hoopt dat 

de veiligheid van het landelijk gebied hoog op de agenda blijft staan. 

Verder is er nog de veiligheid op het boerenerf zelf. Op 13 mei 2019 werd een 

stal in Boxtel door ruim 70 dierenactivisten bezet. Veiligheid gaat ook over het 

gevoel dat je zelf baas bent over wat er gebeurt op jouw erf. Veel boeren zijn 

teleurgesteld over de in hun ogen milde straffen die deze inbrekers kregen. 

Het veilig voelen in eigen huis en op eigen erf is erg belangrijk.  

Op het boerenerf wordt gewerkt met grote machines en met vee. We zien de 

laatste jaren dat het halen van een rijbewijs voor tractoren lastiger is 

geworden, omdat meer kennis en vaardigheden worden getoetst. Dit is een 

goede verandering. De mate van scholing van (jonge) boeren neemt ook toe. 
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Dit draagt bij aan het veilig en verantwoord omgaan met machines en dieren. 

De overheden moeten daarom groen onderwijs blijven steunen. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is zojuist ook al even aan de 

orde gekomen. Maar het kan deels ook onder het thema veiligheid worden 

geschaard. Het is voor de sector van belang dat de toepassing van 

gewasbeschermingsmiddelen mogelijk blijft. Op deze manier worden 

gewassen en planten tegen onkruid, ziekten en plagen beschermd. Om risico’s 

voor mens, dier en milieu te verminderen, is en blijft het van belang dat de 

gebruiker de wettelijke voorschriften volgt. Wel bestaat de behoefte om de 

relatie tussen gewasbeschermingsmiddelen en mens, dier en milieu nader te 

onderzoeken. 

Tot slot is de verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp. Hoewel 

landbouwverkeer steeds groter wordt, is het niet altijd toegestaan om gebruik 

te maken van provinciale wegen. Alternatieve routes over niet-provinciale 

wegen leiden vaak door dorpen en over smalle wegen. Veelal is 

landbouwverkeer hier niet gewenst vanwege het gewicht en de breedte van de 

voertuigen en de menging met overige verkeersdeelnemers. Het GAJK denkt 

dat het verstandig is om te heroverwegen of landbouwvoertuigen op 

provinciale wegen zijn toegestaan. 

Een zorgelijke ontwikkeling is het verbod op bestrijdingsmiddelen tegen 

knaagdieren. Knaagdieren zijn zowel voor brandveiligheid als voedselveiligheid 

een risico. Mogelijk kan er de komende jaren ingezet worden op andere 

preventiemethoden. Daarnaast is brandveiligheid een issue door de toename 

van zonnepanelen op daken. 

3.7  Tot slot 

Een zestal thema’s waarin veel verwerkt is van wat speelt op agrarische 

bedrijven. Veel, maar niet alles. De agrarische sector is veelomvattend en heeft 

een belangrijke rol in het behouden en vergroten van de vitaliteit van het 

buitengebied. Met name de jonge boeren en tuinders die in de startblokken 

staan om de bedrijfsvoering naar hun visie te ontwikkelen, hebben te maken 

met veel complexe vraagstukken voor de toekomst.  
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4.  Boeren in 2030 

Barneveld 

Dirk is inmiddels twintig en is net in maatschap gegaan met zijn ouders. De 

eerste stap wordt het vernieuwen van de stal aan de hand van 

duurzaamheidseisen vanuit het Rijk. Gelukkig zijn er in de provincie in de 

voorgaande jaren al veel innovatieve projecten geweest om te kijken hoe aan 

deze duurzaamheidseisen kan worden voldaan. Daardoor was het voor Dirk en 

zijn ouders makkelijker om te kiezen voor aanpassingen die bij hun 

bedrijfsvoering passen. Centraal in de bedrijfsvoering staat het zo kort mogelijk 

houden van de keten. Inmiddels wordt 40 procent van de productie lokaal 

afgezet en voor een eerlijke prijs. Naast het vernieuwen van de stal is Dirk 

sinds een jaar educatieboer. Zo geeft hij twee keer per maand les aan 

leerlingen van zowel het basisonderwijs als van middelbare scholen en -

speciaal onderwijs. Het is mooi om te zien dat de leerlingen ontdekken waar 

hun voedsel vandaan komt. 
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5.  Thema’s in de landbouwsector anno 2030 

Tijdens de visiebijeenkomsten zijn veel ideeën, mogelijkheden en plannen 

benoemd over hoe de sector vitaal kan blijven in 2030. Enerzijds gaat dit over 

het reageren op trends en ontwikkelingen, maar anderzijds gaat het over de 

visie en vernieuwende ideeën van een nieuwe generatie landbouwers. In dit 

hoofdstuk wordt aan de hand van de zes thema’s de visie voor de toekomst 

aangeboden. Per thema wordt een beeld geschetst over hoe de sector er in 

2030 uit ziet.  

5.1  Een gewaardeerde sector 

Tegenwoordig is educatie over en door de sector ruim aanwezig bij het 

basisonderwijs. Daardoor weten kinderen waar hun voedsel vandaan komt en 

ze snappen hoe dit voedsel wordt geproduceerd. Jaarlijks bezoeken veel 

basisschoolklassen een boerderij in de buurt. Daarnaast vinden er veel open 

dagen en boerderijdagen in de weekenden plaats, waar jeugd en jongeren 

graag naartoe gaan. Een leerzame dag in de buitenlucht! Jonge boeren en 

tuinders die dat leuk vinden, zijn opgeleid in het geven van excursies. Niet 

alleen aan kinderen, maar ook aan volwassenen die graag wat meer willen 

leren over de sector en het produceren van voedsel. Mensen weten hoe hun 

voedsel wordt geproduceerd en waar het vandaan komt. Boeren die excursies 

geven, open dagen organiseren en lessen geven, ontvangen daarvoor een 

passende vergoeding. Op producten is duidelijk leesbaar wanneer het om een 

Nederlands, of juist een buitenlands, product gaat. DutchTrade is een 

wereldwijd bekend merk, dat in 2020 opgestart is door boeren en tuinders.  

De sector pakt de promotie van hun producten en de landbouw grotendeels 

zelf op. Ook het naar buiten brengen van feitelijke wetenswaardigheden over 

de sector is toegenomen. Dit zijn zowel de positieve punten als de uitdagingen 

waar we tegenaan lopen!  

Het verschil dat er ooit was tussen de burger en de consument, is 

tegenwoordig zo goed als verdwenen. Voor een deel door de 

gedragsverandering van de burger, want er worden bewustere keuzes 

gemaakt. Hierbij moet worden opgemerkt dat de producent in beide gevallen 

een eerlijke prijs ontvangt. Er komt meer marge bij de boer terecht. Daarmee 

is er meer balans in de voedselketen gekomen. Er zijn niet langer een aantal 

partijen die allesbepalend zijn. Ook is de landbouwsector in Nederland 

gevarieerd, waardoor de consument de inkopen kan doen die hij/zij wil, met 

Nederlandse producten.  

Het heeft erg geholpen dat de politiek heldere uitspraken voor de langere 

termijn heeft gedaan. Hierdoor wisten boeren en tuinders waar zij aan toe 

waren (en weten zij dat nog steeds). Dit gaf veel boeren meer ruimte en 

zekerheid om te investeren in een duurzame toekomst van hun bedrijf. 
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Kortom; in 2030 is er veel waardering voor de boer. De boeren en tuinders 

praten met de burger en de politiek, in plaats van dat er over elkaar gesproken 

wordt. Samen kom je verder.  

5.2  Passende productiesystemen 

Landschapsbeheer speelt in 2030 een grote rol het in het productiesysteem. 

Samen met de provincie, de waterschappen en andere betrokken partijen is er 

een plan van aanpak opgesteld met doelen, die zijn gericht op 

landschapskwaliteit, waaraan gezamenlijk wordt gewerkt. Er zijn passende 

verdienmodellen opgezet, waarbij extra inzet ook extra inkomsten oplevert. 

Op deze manier is landschapsbeheer geen kostenpost, maar juist een 

inkomstenbron, waardoor boeren worden gestimuleerd en gewaardeerd. 

Mede door de vele korte keten projecten en pilots ontvangen steeds meer 

boeren en tuinders een eerlijke prijs voor hun producten. In 2020 waren het 

vaak nog kleinschalige oplossingen voor een beperkte groep boeren en 

tuinders. Hier zijn de laatste tien jaar verschillende stappen in gemaakt. De 

consument is bewuster en weet dat hij/zij moet bijdragen, wanneer eisen aan 

het product worden gesteld. 

Tot slot het speelveld in Europa. Import voldoet vandaag de dag op basis van 

productgroep aan gelijke standaarden in heel Europa. Hierdoor beschikken we 

over een speelveld op basis van eerlijke concurrentie. De extra kwaliteit die 

boeren leveren, is een eigen ondernemerskeuze en niet meer opgelegde eisen. 

Deze extra kwaliteit wordt gewaardeerd door de consument. Dit heeft ertoe 

geleid dat Nederlandse producten gemakkelijker af te zetten zijn op de 

Nederlandse markt. 

5.3  Gesloten kringlopen 

In 2030 ligt de nadruk op gesloten kringlopen in de landbouw. Voor een deel 

was dit al zo voorheen, maar vanaf 2020 hebben boeren en tuinders hier nog 

meer een speerpunt van gemaakt. Kringlopen per sector en per bedrijf 

variëren uiteraard, gelukkig is maatwerk in grote mate mogelijk. Hierdoor 

kunnen kringlopen op verschillende niveaus gesloten worden. Doordat de 

keuze bij de boer ligt, is er veel draagvlak voor verschillende manieren om 

kringlopen te sluiten. Derhalve is een duidelijke balans gevonden tussen het 

kaderen van het begrip kringlooplandbouw en de ruimte voor maatwerk. Het 

belangrijkste voor zowel boeren als burgers als de politiek is het voorkomen 

van verliezen in de kringloop. Er is een evenwicht tussen voeren en bemesten, 

want: ‘wat je haalt, mag je brengen’. De burger draagt haar steentje bij door 

bewust voedsel te kopen en voedselverspilling te verminderen. 

In de loop van de jaren zijn er veel innovatietrajecten uitgevoerd door jonge 

boeren en tuinders. Deze maakten het mogelijk dat de ‘gewone’ boer kan 

experimenteren, want zonder de innovatie kon er niet duurzaam worden 

geproduceerd. Onder andere op de thema’s precisielandbouw, het 
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opwaarderen van reststromen en het tegengaan van verspilling van nutriënten 

zijn grote slagen gemaakt. Zo zijn er alternatieven voor kunstmest gevonden, 

door overschotten van dierlijke mest en menselijke reststromen te verwerken. 

Het gebruik van kunstmest is een stuur geworden waarmee je nog specifieker 

de laatste toevoeging kunt doen om in evenwicht te bemesten. De EU en 

landelijke overheden hebben meer ruimte gegeven om verschillende gewassen 

voor verschillende grondsoorten te telen.  

Systemen zijn in evenwicht. Daardoor is het niet nodig geweest om 

waardevolle landbouwgrond om te zetten naar natuur. Er zijn de afgelopen 

jaren veel zonnepanelen geplaatst op daken, waardoor kostbare 

landbouwgrond niet opgeofferd hoefde te worden. Door het op daken, in 

wegdek, in geluidswallen en boven parkeerplaatsen als transferia te plaatsen 

en daarin ook projecten met omwonenden op te zetten, is er bovendien lokaal 

meer draagvlak voor dit soort projecten. 

5.4  Klimaat 

De afgelopen jaren is volop ingezet op onderzoek naar de oorzaak van 

klimaatproblematiek. Zo is er naast onderzoek in het landelijk gebied ook 

onderzoek gedaan in de stedelijke gebieden. Hierdoor is duidelijk geworden 

dat de klimaatproblematiek geen grenzen kent. De kwestie is niet alleen 

afkomstig van het Nederlandse platteland, maar voltrekt zich ook over het 

stedelijke gebied en het buitenland. 

Landbouw wordt steeds meer als een oplossing voor het klimaatvraagstuk 

gezien. De agrarische sector heeft de mogelijkheid om CO2 vast te leggen 

(kort) en op te slaan (lang). Veel grote bedrijven staan in de rij om de CO2 

uitstoot te compenseren met de opslag die boeren voor hen realiseren. Op 

deze manier wordt er meer organische stof in de grond vastgelegd, zodat de 

bodem weerbaarder is. De samenwerking tussen overheden, waterschappen 

en agrariërs is sterk verbeterd waarbij de extreme weersomstandigheden 

centraal staan. 

Door middel van subsidies en experimenteerruimte zijn agrariërs in staat 

geweest om alternatieve en innovatieve bedrijfssystemen te ontwikkelen. 

Hierbij is ook een optimale balans tussen dierenwelzijn en klimaat gevonden. 

5.5  Biodiversiteit 

De ondernemer is aan zet wat betreft biodiversiteit. Het is mogelijk om gewas 

specifieke derogatie toe te passen zodat meer diversiteit binnen het landschap 

mogelijk is. Akkerranden zijn niet meer weg te denken in het landschap en 

dragen bij aan de biodiversiteit en de waardering van de burger voor de boer. 

Doordat de betrokkenheid van de omwonenden is toegenomen en de boer 

meer en beter is gaan communiceren, maakt de boer zelf steeds betere 

afwegingen en kan hij deze ook toelichten. 
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5.6  Een veilige sector en omgeving 

Een veilig buitengebied heeft al jaren de nodige politieke en maatschappelijk 
aandacht gehad. Samen met diverse partijen is en wordt er nog steeds gewerkt 
aan het behoud van een veilig buitengebied. Het VAB beleid is nu duidelijk, er 
zijn nieuwe mogelijkheden gevonden om de leegstaande gebouwen een 
effectief doel te laten hebben, zonder dat het landelijk gebied een 
bedrijventerrein is geworden. De lokale overheden hebben hier een vorm van 
maatwerk voor gevonden en gaan hier soepel mee om. 

 
Op het boerenerf is de veiligheid de laatste tien jaar behoorlijk toegenomen, er 
gebeuren minder ongelukken met vee en machines. Erfbetreders maken 
risico’s bespreekbaar en onderwijs heeft een bijdrage geleverd aan de 
bewustwording. Daarnaast beperken autonome en slimme machines de 
risico’s. 

 
Ter preventie van stalbezettingen is er ingezet op meer communicatie over de 
impact die een stalbezetting heeft op de ondernemer, het gezin en de dieren. 
De boer voelt zich gesterkt door het feit dat de overheid en politie aan zijn 
zijde staan. Mochten er zich toch ongeregeldheden voordoen, dan wordt het 
bedrijf in kwestie bijgestaan in het ontvangen van de juiste nazorg. Ook wordt 
er hard opgetreden indien zich een stalbezetting voordoet.  

 

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar 

gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot mens, dier en milieu. Het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen is gelukkig nog steeds toegestaan, wanneer 

je als boer of tuinder over een licentie beschikt en je het middelenverbruik 

kunt verantwoorden. Het beleid met betrekking tot het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen is gebaseerd op feiten. 

Het is toegestaan om met landbouwverkeer op bepaalde tijden gebruik te 

maken van provinciale wegen. Op deze manier wordt menging met kwetsbare 

weggebruikers zoveel als mogelijk gemeden. 

Om het risico op brand zoveel mogelijk in te perken is er op dit moment veel 

aandacht voor het thema brandveiligheid en de preventie daarvan. De 

afgelopen jaren is de populatie knaagdieren toegenomen. Dit vormt een groter 

risico op brand. De driehoek landbouw, overheid en brandweer hebben een 

werkbaar plan gemaakt om in de toekomst deze risico’s te beperken. Een van 

de thema’s welke benoemd wordt, is dat het bouwblok niet meer statisch 

ingedeeld hoeft te worden. 

5.7  Tot slot 

De bovengenoemde zes thema’s hebben de afgelopen jaren de nodige 

aandacht gehad. Zo worden de inspanningen van de Gelderse boer meer 

gewaardeerd, gestimuleerd en uitgekeerd. Denk hierbij aan thema’s als 

educatie en de bevordering van de biodiversiteit door het inzaaien van 

kruidenrijk grasland.  
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Tevens is er een grote diversiteit aan bedrijven, die elkaar nodig hebben en 

elkaar onderling versterken. Niet alleen deelsectoren binnen de agrarische 

sector hebben elkaar nodig en weten elkaar te vinden, maar ook de agrarische 

sector en overige sectoren hebben een goede samenwerking. Er is veel verschil 

binnen de Gelderse bedrijven. Iedere ondernemer mag zijn/haar eigen 

afwegingen maken.  

De provincie Gelderland heeft zich, ten opzichte van tien jaar geleden, nog 

meer op de kaart gezet als zijnde de proeftuin van de wereld. De Universiteit 

van Wageningen (WUR) speelt hierin een belangrijke rol. Er zijn veel nieuwe 

innovaties ontwikkeld, die naar andere landen zijn geëxporteerd. Innovaties 

die andere landen helpen om de landbouw efficiënter in te richten. Aan deze 

uitvindingen is meer geld verdiend dan in de afgelopen jaren. Vooruitstrevend 

werk wordt beloond in plaats van bestraft. 

Verder heeft de provincie de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de 

verwijdering tussen het gedachtegoed van stadsbewoners en 

plattelandsbewoners, met als gevolg dat het gesprek tussen boer en burger 

volop gaande is. Hierdoor is er vanuit beide kanten veel minder verharding. 

Veel verharding kwam namelijk voort uit het niet goed begrijpen van elkaar.  

Kwam het in het verleden nog wel eens voor dat de focus te veel gelegd werd 

op het oplossen van een enkel probleem, wordt er nu veel breder gekeken, 

met als doel de daadwerkelijke oplossing van het gehele probleem, dat vaak 

meerdere componenten bevat.  

Ook tien jaar gelden was er al geld beschikbaar voor agrarisch ondernemers, 

maar er was toen weinig coördinatie. Dit is echt veranderd. Tegenwoordig 

wordt er op een doelgerichte manier met subsidies omgegaan en zijn de 

subsidieaanvragen vereenvoudigd.  

Jonge agrariërs hebben vertrouwen in de toekomst en in de overheid. Ze 

durven weer stappen vooruit te zetten dankzij duidelijke wet- en regelgeving, 

die uiteraard gebaseerd is op feiten. De jonge ondernemers weten waar ze aan 

toe zijn en hebben een duidelijk stip op de horizon. Deze stip maakt het ook 

mogelijk om een goed verdienmodel te waarborgen.  

Doordat de bovenstaande thema’s de laatste jaren goed zijn opgepakt, is het 

werkplezier voor de boer toegenomen. Er is een gezonde boterham te 

verdienen en boeren worden opnieuw gewaardeerd voor de sleutelpositie in 

de maatschappij. Het aantal bedrijfsovernames neemt toe en jonge boeren 

kunnen eigen keuzes maken. Toch mooi hè, zo’n diverse sector. 
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