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1. GROTE LIJNEN UIT DE 30 INTERVIEWS 
 
Wij wisten dat boeren interessante mensen zijn, en dit werd alleen maar bevestigd in de 
interviews. Ook moeten wij de boer gelijk geven die zei: “Mmmm, 30 boeren, dat worden 30 
meningen, succes ermee”. Het bleken dertig meningen.  
 
Aan de keukentafel stroomden eerlijkheid en vertrouwen ons tegemoet. Een mooie basis 
voor gesprek. 
 
Iedere boer heeft een mening, en die komt ergens vandaan. Het is niet enkel een mening 
gevormd uit literatuurstudie, discussie, zienswijzen, onderzoek, kranten en zo meer. De 
mening komt uit de ervaring van de betreffende boer, de combinatie van zijn opleiding, 
afkomst, bedrijf, de grondslag, het vee, de mensen om hem heen, de ontwikkelingen van de 
laatste halve eeuw, invloed van voorgaande generaties, machtsverhoudingen dichtbij en 
veraf, bedrijfsvoering en wat de boer toelaat/gebruikt of niet, wat hij verplicht is, waar hij 
het nut van inziet of niet, een beetje geluk, inzicht, conclusies. Hij woont en werkt op zijn 
boerderij, het is zijn omgeving, zijn landschap. Soms op grond al eeuwen bewerkt door de 
familie.1  
 
Om de huidige situatie in de melkveehouderij en de resultaten uit de interviews goed te 
kunnen plaatsen, staat in de bijlage II een kort overzicht van de grote stappen in de 
geschiedenis. We ambiëren hiermee geen compleet overzicht, maar nemen de lezer hier 
verhalend in mee.  
 
In die 30 meningen en de boer die ze met ons deelde, zien we hoofdlijnen naar  voren 
komen. Graag nemen we u daarin mee. De hoofdlijnen zijn gegroepeerd rondom de 
thema’s: 

 Er hangt de boer nogal wat boven het hoofd - over de wereld waar de boer mee te 
maken heeft. 

 De boer en zijn grond – over de plek waar de boer boert en zijn bedrijfsvoering; 

 Wie is de boer? – over de persoon die de boer is 
 
  

                                                       
1 Zie voor meer achtergrondinformatie het artikel “Somewhere’s and anywhere’s” d.d. (zie bijlage I) 

Hoe kwamen wij tot deze 30 boeren? 
Namen van boeren kregen we uit ons netwerk, we werden doorverwezen, we 
hebben groepen als ‘natuurweide boeren’ benaderd. Het is geen a-selecte 
groep, wel hebben we specifiek gevraagd naar de ‘gewone boer’, de boer die 
je nergens hoort. Natuurlijk werden er ook boeren aangedragen waarvan 
gedacht werd ‘die heeft wel een verhaal’. De boeren hebben we ingedeeld in 
gebieden Veluwe, Rivierengebied, Achterhoek. Al naar gelang de informatie 
die we hadden, hebben we de boeren ingedeeld in typen, zodat we niet enkel 
schaalvergroters of biologische boeren zouden spreken (in werkelijkheid 
hebben we geen duidelijke indeling in de type boer gezien). Uit deze groepen 
hebben we boeren ‘geprikt’ in een zo gelijk mogelijke verdeling over de 
gebieden en typen. 
Zou je bij wijze van spreken 100 boeren interviewen, krijg je 100 meningen. 
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1.1 Er hangt de boer nogal wat boven het hoofd 
 

 
 Woud aan regelgeving 

Er hangt een enorme hoeveelheid regelgeving boven het hoofd van de boer, vaak ad hoc, 
onduidelijk en (schijnbaar) zonder voldoende inhoudelijke kennis van de melkveehouderij 
en de boerenpraktijk gemaakt; de volledige uitwerking is slechts zichtbaar voor hen die er 
mee moeten werken. 

 
“Mijn kringloopwijzer is: ik haal gras eraf en breng er mest op. Moet ik dat allemaal gaan 
registreren?” (Uitspraak boer 9) 
 

 Financiële nood 
We hoorden vaker de afdeling bijzonder beheer van de bank noemen dan we ons ooit 
hadden kunnen voorstellen (de afdeling van de bank die ondernemingen die met 
financiële tegenslagen te kampen hebben, intensief begeleidt). Er wordt niet meer 
verdiend dan 30 jaar geleden. De kosten zijn gestegen, de opbrengsten zijn niet 
meegegroeid. De schulden zijn hoger. Er is financiële nood bij een substantieel deel van 
de bedrijven. 
 

 Rol agroindustrie groot 
Vraagtekens kregen wij te horen bij de rol van banken, zuivelfabrieken, veevoerfirma's,  
agroindustrie, retail en LTO. Zij hebben een grote vinger in de pap met als effect dat 
schaalvergroting een gemakkelijke en logischer weg is/lijkt. Ook de uitwerking van beleid, 
regelgeving en politiek is richting schaalvergroting. 
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 Afhankelijkheid commerciële voorlichting 
De boer heeft niet meer zelf de kennis in huis, erfbetreders hebben grote invloed. Er is 
grote afhankelijkheid van de commerciële voorlichting. Een enkeling heeft geen externe 
adviseur, is te eigenwijs. Opvallend is dat niemand kennis bij de overheid haalt. 
 

“Als boer heb je te maken met allemaal mensen die ver gespecialiseerd zijn en je moet al 
deze mensen als boer te woord kunnen staan, weten waar ze het over hebben en wat voor 
hen belangrijk is....” (uitspraak boer 13) 
 

 Weinig oriëntatie op de markt 
Door de afname-/leverplicht van en aan de zuivelfabriek lijkt er weinig oriëntatie op de 
markt. Een aantal boeren geeft aan dat er overproductie is waardoor de prijs onder druk 
staat. En ziet dat overproductie vooral het belang is van de melkfabriek. Zij geven de 
voorkeur aan een systeem waar de fabriek een maximum aan de productie stelt. Een 
andere groep geeft aan dat dit bij de marktwerking hoort, een vrije markt met 
fluctuerende prijzen.  

 
“Als men wil dat mijn koeien alleen rechtsom lopen en het is technisch mogelijk en ze betalen 
ervoor dan doe ik dat: ik produceer voor de markt. Maar het moet wel uitvoerbaar wezen.” 
(Uitspraak boer 27) 
 

 Contact met consument eenzijdig 
Echt contact met de consument lijkt verloren. In gesprek met de consument is de boer 
geneigd uit te leggen/te vertellen vanuit zijn vakmanschap, en minder geneigd te 
luisteren.  
 

 Geen subsidies maar ondernemen 
Een aantal boeren zegt ‘liever geen subsidies’ (gericht op productontwikkeling). Het gaat 
om ondernemerschap. Als redenen noemen deze boeren: intrekken van subsidies en de 
herkenning dat subsidies vreemde effecten geeft, als overproductie, halfhartige 
maatregelen, e.d.  
Wel aanjaagsubsidies, geen structurele subsidies. 

 
Meest opvallend dat naar voren kwam uit de interviews, is de turbulentie die de boeren 
ervaren binnen de melkveehouderij: onrust, onzekerheid, verongelijkt zijn, frustratie. 
Met als meest genoemde oorzaak: de regelgeving die onduidelijk is, steeds verandert en 
voor meerdere interpretaties vatbaar is (met name tussen overheidsinstanties waarvan er 
dan één vanwege een interpretatie ineens een boete geeft). En ook - kort door de bocht - 
waarom wil een boer geen bomen planten: de kans dat zijn hoeveelheid hectares ineens 
verandert en gekort wordt op zijn bedrijfstoeslag is te groot. 
De  meest genoemde oorzaak: te weinig kennis van de agrarische sector in al haar facetten 
bij overheden. 
 
Als grootverbruiker van regelgeving kun je niet zeggen dat de boer niet meewerkt. Hij werkt 
mee, zo goed als dat gaat. 
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1.2 De boer en zijn grond 
 

 
 Passie in het vak 

De 30 geïnterviewde boeren werken zonder uitzondering met passie en gemotiveerdheid 
en met zorg voor zijn omgeving (elk op eigen manier). Er is grote liefde voor ‘het boer 
zijn’. We zien daarbij meer vakmanschap en passie met betrekking tot dieren dan de 
bodem. 
 

 Duurzaamheid is langdurigheid 
Vrijwel alle boeren omschrijven duurzaamheid als langdurigheid. De economische 
component is daarbij belangrijk. Duurzaamheid wordt daarbij vaak geassocieerd met 
energiewinning (zonnepanelen, mestvergisting, windmolen). Iedereen doet zijn best naar 
eigen inzicht op het gebied van duurzaamheid. Waarbij regelmatig aangegeven werd dat 
er niet genoeg verdiensten zijn om te kunnen investeren. 

 
 “Groen kan niet, als je rood staat.”. (Uitspraak boer 26)  
 

 Kennis over bodemprocessen is matig 
Het gevoel voor de bodem is heel verschillend. De meeste boeren hebben nog niet veel 
kennis. Er is voornamelijk kennis van het chemische deel in de bodem en werking van 
kunstmeststoffen, organische stof voegt men toe door drijfmest en groenbemester. Er is 
beperkte kennis van het biologische deel van de bodem. Bodemleven werd zelden 
benoemd en als het benoemd werd was het zoiets waar de boer niet zoveel mee had, of 
kon. Diegene die er wat mee hebben, weten veelal niet precies WAT ze er mee kunnen. 
Verrassend wisten sommigen nog wel wat, die hadden dat van vader. Op de 
landbouwschool leer je niks, werd er gezegd (daar ging bodemkunde dan ook over de 
productie-eigenschappen van grond). 



30 boeren 30 meningen – rapportage interviews melkveehouders Gelderland – voorjaar 2017  pagina 7 

Helder werd ook dat elke grond anders is, elke boer boert op andere grond, heeft met 
andere bodemomstandigheden te maken. Boeren kennen wèl hun grond, de 
verbondenheid met hun grond is groot. 
 

 Grondgebondenheid als oplossing 
Veel boeren die we spraken zijn grondgebonden of streven naar grondgebondenheid. 
Ook al is dat voor deze laatste groep om allerlei redenen niet haalbaar (financieel, 
beschikbaarheid grond, arbeid). Grondgebondenheid wordt als oplossing gezien voor veel 
problematiek (waaronder fosfaat).  
 

 Technische oplossingen 
Een groot aantal boeren gelooft in technische oplossingen. Men noemt mestvergisting, 
verwerking, andere stalsystemen als oplossing voor mestoverschot en 
fosfaatproblematiek. 
 

 Natuur/landschap is flexibel 
De boeren hebben (grote) betrokkenheid bij omgeving en landschap. Maar willen wel een 
zekere flexibiliteit ten opzichte van het landschap/natuur. Een praktische benadering, in 
stand houden, maar als nodig op een andere plaats. 
 

 Graag samenwerking natuurorganisaties 
Regelmatig kwam de wens om natuur te beheren op tafel. Daar waar koeien al geweid 
worden in natuurgebieden en/of natuurterreinen gemaaid worden, zijn de ervaringen 
positief. Verscheidene boeren gaven aan tot samenwerking m.b.t. natuur en landschap te 
willen komen. 

 
“Het is geven en nemen: ik snoei de heg en ik krijg er 4 ha grasland voor terug.”  (Uitspraak 
boer 9)  
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1.3 Wie is de boer? 
 

 
 
Niet één boer is hetzelfde. Wel zien wij gelijke eigenschappen bij de geïnterviewde boeren. 
Boeren zijn autonome personen die vrijheid als belangrijke waarde hebben. Ze zijn 
ondernemend bezig. De praktijk staat centraal, ze zijn doeners, concrete denkers. Het buiten 
zijn, maakt onlosmakelijk onderdeel uit van hun leven. Verbonden met hun fysieke 
omgeving, familie en buurt zijn ze overlevers (zie onderstaand figuur)2. Zij zijn een schakel in 
de familiegeschiedenis op die plek. Het veiligstellen van de boerderij voor de toekomst is een 
groot goed. 
 

 
 

                                                       
2 Figuur uit de uitgave van de PMOV, Gewoon ongewoon boer zijn, zie bijlage II voor een toelichting op de 
oriëntaties 
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Met deze gelijke eigenschappen van de boer, hebben de boeren verschillende keuzes 
gemaakt voor de ontwikkelingsrichting van hun bedrijf. 
We onderscheiden: 

1. Schaalvergroters 
2. Meegroeiers 
3. Biologische boeren 

De veranderaars zitten in alle categorieën. 
 
Wat opvalt uit de interviews: 
 

 ‘Voelen/willen’ staat soms haaks op ‘doen’ 
We zien een discrepantie tussen wat mensen in het diepste voelen en zouden willen en 
wat ze DOEN op hun bedrijf (een boer zegt bijv ‘ik zou het liefst biologisch boeren’). 
Boeren zitten in spagaat. Soms houdt regelgeving tegen te doen wat ze willen, soms ook 
de financiële omstandigheden, fysieke situatie van het bedrijf of (sociale) omgeving.  

 
“Boer kun je alleen zijn als je hart er ligt, anders ga je niet 7 dagen per week ploeteren. Ik kan 
me voorstellen dat boeren zich verzetten tegen alle administratie. En hun gevoel kwijtraken.” 
(uitspraak boer 10) 
 

 Meer ruimte voor boerenverstand 
Heel regelmatig kwam naar voren dat de boeren hun boerenverstand graag zouden 
gebruiken. Dit kan vaak niet in verband met de regelgeving. Een voorbeeld vormt het 
bovengronds mest uitrijden. 

 

 Onmachtig gevoel 
In de 30 gesprekken konden we de redenatie van de boer soms niet zo goed volgen. Een 
schaalvergroter zegt bijvoorbeeld dat de linkse politiek hem weg wil hebben (terwijl de 
voorgaande kabinetten niet links georiënteerd waren), een landbouwminister vanuit de 
agrarische hoek zou de oplossing zijn (terwijl er verschillende landbouwministers zijn 
geweest, Veerman en Bleker, met een min of meer boerenachtergrond, maar die deden 
het ook niet goed).  
Uit dergelijke denklijnen zien wij een soort onmacht. De boer heeft ook niet de oplossing 
in handen. De werkelijkheid is complex, de consequenties van bewegingen op de 
wereldmarkt, politiek en regelgeving voor het individuele boerenbedrijf zijn niet makkelijk 
te voorspellen, in de pers wordt negatief geschreven over boeren. Het gevoel ontbreekt 
dat ze er zelf iets aan kunnen doen. Ondertussen hebben we elkaar allemaal hard nodig. 
 

 Inzicht in eigen functioneren kan beter 
Wat opvalt is dat de boeren die we spreken zichzelf in het figuur (uit de uitgave van 
PMOV) plaats in het midden of meer richting ‘ondernemerschap’. Wij zien toch veel de 
‘overlever’ en de ‘vakman’. Zoals hierboven omschreven, is het niet makkelijk om inzicht 
in het eigen functioneren in de complexe wereld te krijgen. Daarbij zien we bij diverse 
boeren weinig belangstelling voor de wereld om hen heen. De boer is eenzijdig gericht op 
de productie, ze zitten – ook vaak noodgedwongen, en begrijpelijk - in de 
‘overlevingsmodus’. 
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 LTO de vertegenwoordiger? 
Niet iedereen voelt zich door LTO vertegenwoordigd. Er zijn veel verschillende typen 
boeren met elk andere belangen. LTO richt zich doorgaans op de boer die voor 
schaalvergroting gaat en grootverbruiker is van agro-industriële goederen. Een aantal 
boeren is afwisselend wel en geen lid. Ook is er lidmaatschap uit loyaliteit of gebrek aan 
alternatief. En natuurlijk zijn er ook een boeren die zich wel vertegenwoordigd voelen en 
tevreden lid zijn. 
 

 Individueel belang staat voorop 
Er wordt best hard gepraat over elkaar. 

 
“Schaalvergroters zijn meer investeerders, dan boer.” (Uitspraak boer 14) 
“Sommigen beginnen al te kermen als de storm eraan komt, sommigen beschermen zich in 
de storm en sommigen merken dat de storm geweest is omdat de boel in puin ligt...” 
(Uitspraak boer 15). 
“Als je een hekel hebt aan je buurman moet je zijn mest kopen en zijn jongvee, dan zijn ze zo 
boer af.“ (Uitspraak boer 4) 
 

 Einde van de boer in zicht? 
In verschillende interviews komen zorgen naar voren of het einde van de boer in zicht is. 
Gaan we de boer verliezen? Verliezen we deze beroepsgroep en zelfs bevolkingsgroep?  
Veel boeren hebben geen bedrijfsopvolger, er zijn veel stoppers. De financiële situatie 
wordt als belangrijke oorzaak aangegeven. Hoe gaat het dan met het landschap, de 
boeren zijn toch de landschapmakers en -beheerders? Of biedt het juist kansen? 
Verscheidene boeren zien het als kans om grond te kopen ten behoeve van 
grondgebonden landbouw. 
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2. AANBEVELINGEN 
 
Er is veel gezegd door de 30 boeren. Wensen zijn uitgesproken, verbeterpunten aangegeven. 
Provincie Gelderland, als opdrachtgever voor het houden van deze interviews, heeft niet 
overal invloed op. Wel zien wij een aantal aanknopingspunten waar de provincie haar rol in 
kan pakken. Deze aanbevelingen zijn daarmee ingegeven door de 30 boeren en vertaald 
door de opstellers van dit rapport in concrete voorstellen. 
 

2.1 Herstel contact boeren & overheid 
 
Uit de interviews komt duidelijk een gevoelde grote afstand tussen overheden en de  
boeren. Ook werd aangegeven dat er bij de overheid onvoldoende kennis van de agrarische 
sector/melkveehouderij is. Een wens die veelvuldig naar voren kwam was: “Denk mee!”. En 
dit onderschrijven de interviewers van harte.  
 
Aanbeveling van de interviewers: 
Meer kennis van de landbouw bij de overheid is gewenst. En niet alleen uit de boeken, 
bedacht en beredeneert maar vanuit de praktijk. Vanuit gezamenlijke collectieve doelen. En 
ook breed, niet alleen die enkele boer die altijd al mee werkt en die we al kennen. 
 
In plaats van overwegingen en heroverwegingen, conferenties en literatuurstudies, stellen 
wij voor een systeem op te tuigen om contact te herstellen tussen boer en beleidmaker. 
Bijvoorbeeld door aan de ‘ronde keukentafel’ met elkaar in gesprek te gaan. Op een 
laagdrempelige wijze spreken boeren en beleidsmakers hier over collectieve doelen, de 
boerenpraktijk, uitwerking van regels op bedrijfsniveau, gewenste aanpak. Wat zou wel 
kunnen en wat is minder handig? Waar vind je elkaar? 
Zo wordt langzaam gewerkt aan vertrouwen tussen overheden en boeren. Maar ook kan er 
kennis stromen van boerenpraktijk naar overheid en andersom, in onze ogen geeft dat 
alleen maar verrijking aan beide kanten. Door de input van beide kanten ontstaat er een 
ander soort dynamiek, waar creativiteit en vernieuwing, naast richtlijnen en regels, als 
vanzelf ook een plaats zullen krijgen. 
 
En omdat bij ieder type boer soms iets anders speelt, en dingen anders uitwerken 
afhankelijk van de gekozen ontwikkelingsrichting, stellen wij voor deze ‘tafels’ per type boer 
te organiseren.  
Vanuit de geïnterviewde boeren is er in ieder geval voldoende interesse! 
 

2.2 Regelgeving voor de lange termijn 
 
Een tweede nadrukkelijke wens die uit de interviews naar voren kwam was: duidelijke 
regelgeving, consequente regelgeving en lange termijn (10-15 jaar).  
 
Aanbeveling van de interviewers: 
Deze wens hangt sterk samen met voorgaande. Door het herstellen van het contact met 
boeren, kan de kennis en informatie van bedrijf naar beleid stromen.  
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Waarbij dan ook gezamenlijk vorm gegeven kan worden aan collectieve doelen als gesteld in 
het coalitieakkoord van de provincie: gezondheid van mens, bodem en watersystemen, de 
transitie naar duurzame energie, duurzaam waterbeheer, een gezonde toplaag van de 
bodem, natuur en regulatie. 
 
Uit de interviews komt duidelijk naar voren dat regelgeving op de verschillende typen 
bedrijven anders kan uitwerken. Daarom zou het mooi zijn als gezocht wordt naar meer 
differentiatie in regelgeving al naar gelang de gekozen ontwikkelingsrichting. 
 
Daarnaast kan de provinciale overheid ook haar eigen beleid goed onder de loep nemen: Is 
het ad hoc? Is het onduidelijk? Weerspreken regels vanuit verschillende beleidsvelden 
elkaar? Veranderen regels (te) vaak? Gaat de provincie uit van vertrouwen of controle? 
 
“Beslis niet over de boeren maar met de boeren.” (uitspraak boer 28) 
 

2.3 Regelgeving op bedrijfsniveau 
 
Ook op bedrijfsniveau zijn er grote verschillen tussen boeren. Grondsoort, bedrijfsgrootte, 
koeien ras, grondbewerking, teelt, voer, enzovoort.  
 
Wij hoorden bijvoorbeeld de wens om als de productie van gras dat toelaat, meer dierlijke 
mest te mogen uitrijden, om minder kunstmest te hoeven gebruiken. En met betrekking tot 
digestaat om dit toe te staan als zijnde kunstmest. Dit vergt maatwerk. 
 
Aanbeveling van de interviewers: 
Voor de provincie zou het interessant zijn te onderzoeken waar ruimte in haar beleid zit voor 
maatwerk & sturen op doelen in plaats van regels. 
 
“300 koeien is niet groot, met 400 ha is niet groot. Je moet kijken of het intensief is.” 
(uitspraak boer 1) 
“Het ene bedrijf is het andere niet maar dat wil niet zeggen dat het ene beter is dan het 
andere. Je kunt niet alle meisjes tegelijk kussen.” (Uitspraak boer 6) 
 

2.4 Versterken kennis over bodem 
 
Er is onder boeren een grote kennis van bodemchemie, met name in relatie tot opbrengst. 
Wat ons echter menigmaal opviel in de interviews is dat de kennis over bodembiologie 
beperkt is. Een enkeling slechts gebruikte vaste mest met overtuiging: voeding van de 
bodem. Anderen hadden er wel een gevoel bij, maar de drang/dwang tot productie 
overschaduwde dit.  
 
Aanbeveling van de interviewers: 
De provincie wil inzetten op een gezonde toplaag, goed grondwater en duurzaam 
grondgebruik (bijlage 6 van het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond). Wat dit 
precies inhoudt is niet duidelijk.  
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Wil je toe naar een betere bodem in de zin van kwalitatief gezonde producten voor mensen 
en dier, naar een verbeterde waterberging, minder verslemping en verdichting, minder 
afspoeling van water/mineralen, minder verdroging, dan praat je – in onze optiek - over het 
biologische deel van de bodem. 
 
Om nu kennis te versterken bij boeren over dit gedeelte van de bodem bevelen wij aan dat 
de provincie inzet op actieve kennisvermeerdering van het biologische deel van de bodem. 
 
Dat kan door aan te haken op bestaande projecten. Zo is in het project "Vruchtbare 
kringloop in Achterhoek en Liemers" is al een mooi begin gemaakt. Waar hier nu het accent 
met name ligt op mineralen-efficiëntie, is in de toekomst in de studieclubs op eenvoudige 
wijze aandacht voor bodembiologie te realiseren.  
 
“Bodemleven is goed voor de benutting van je meststoffen. Maar ik doe er niet echt iets mee. 
Ik graaf niet in de grond en tel ook geen pieren.” (Uitspraak boer 26) 
 

2.5 Langdurige pacht voor een duurzaam bodembeheer 
 
Als groot obstakel voor duurzaam bodembeheer wordt de eenjarige pacht genoemd. En daar 
doet de provincie ook aan mee. Eenjarige pacht daagt niet uit tot duurzaam omgaan met de 
bodem, de boer moet/wil in dat ene jaar een zo hoog mogelijke productie uit de grond 
halen.  
 
Aanbeveling van de interviewers: 
De provincie kan in de uitgifte van provinciale gronden inzetten op meerjarige 
pachtcontracten. En kan verder haar invloed aanwenden tot stimuleren van meerjarige 
pachtovereenkomsten. 
 

2.6 Duurzaamheid 
 
Veel boeren willen wel wat met duurzaamheid, maar kunnen niet (financieel). Of weten niet 
goed wat ze kunnen doen op het gebied van duurzaamheid. 
 
“Duurzaamheid is een containerbegrip, er zijn wel 100 definities voor. Welke wil je?” 
(Uitspraak boer 29) 
 
Aanbeveling van de interviewers: 
Verduidelijking van wat de provincie verstaat onder duurzaamheid en dat toegespitst op de 
landbouw, misschien zelfs per sector, is in onze ogen wenselijk. Om vervolgens hier doelen 
onder te hangen. 
 
Bijvoorbeeld een energie neutrale bedrijfsvoering, wat is hiervoor nodig en hoe kan dat 
gerealiseerd worden. 
Wij bevelen wel aan dit samen met boeren uit te werken, bottom-up.  
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2.7 Rol in landschap en natuur 
 
Onder de boeren is een groot gevoel voor landschap en begrip voor natuurbehoud. Per slot 
zijn hun (en onze!) voorouders de makers van het landschap. 
Ook is er een wil om samen te werken. Dit biedt grote kansen! 
 
Aanbeveling van de interviewers: 
De provincie kan hierin een leidende rol op zich nemen. Enerzijds om boeren de kans te 
geven hun bijdrage aan het beheer en behoud van natuur en landschap vorm te geven. En 
anderzijds om de samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties te versterken. De 
methode van Commonlands3 vormt hierbij een mooie leidraad, waarin natuur, duurzaam 
bodembeheer en agrarische ontwikkelingen samengaan op verschillende manieren in 
bijpassende zones.  
 

2.8 Banken en agro-industrie 
 
De primaire producent wordt ook in het coalitieakkoord gezien als basis van de agro-
industrie.  
Uit de interviews laat zich duidelijk lezen dat de relatie tot agro-industrie gevoeld wordt als 
ongelijkwaardig.  

 Meermalen werd de zuivelindustrie aangewezen als uitvoerder van maatregelen als 
inhoudingen op het melkgeld. Ook geef zij quantum-toeslag bij meer melk van één 
bedrijf. Maar ook werd genoemd dat de zuivelfabriek belang heeft bij overproductie, 
dat drukt de melkprijs, dus de productiekosten van de fabriek. 

 De voerleverancier verhoogt zijn omzet bij een hogere productie door meer brok te 
voeren.  

 De banken hebben fors geïnvesteerd in grootschalige bedrijven: die moeten wel 
blijven bestaan, anders krijgt de bank haar geld niet terug (meestal zijn het de 
intensievere bedrijven met weinig grond en grote gebouwen: de gebouwen zijn niet 
zoveel waard in verhouding tot grond). 

 
Aanbeveling van de interviewers: 
Wat zich aftekent is dat de invloed van de agro-industrie op de primaire producent, in ons 
geval de melkveehouder, tot schaalvergroting stimuleert.  
En de boer moet steeds harder lopen om een inkomen te genereren (hierin is hij niet de 
enige, maar goed). 
 
Hier komt een aantal zaken bij elkaar waar de provincie in onze ogen over na kan denken:  

 hoe kijkt de provincie aan tegen de ontwikkeling naar schaalvergroting; 

 hoe kijkt de provincie aan tegen het cultuurlandschap  zoals het nu is in Gelderland; 

 hoe kijkt de provincie aan tegen verlies van gezinsbedrijven, het verlies van boeren 
als bevolkingsgroep; 

 hoe ziet de provincie haar rol in bovenstaande facetten. 
 

                                                       
3 Zie bijlage IV 
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2.9 Consument 
 
De melkprijs in de afgelopen 2 jaar was ernstig laag, er was geen enkele financiële ruimte op 
veel bedrijven. Een betere melkprijs lost een hoop op.  
 
Waarschijnlijk is het te eenvoudig om te zeggen, betaal meer voor een liter melk, maar uit de 
interviews komt naar voren dat de consument als hypocriet wordt ervaren door boeren, 
omdat ze wel eisen stellen aan bijvoorbeeld dierwelzijn maar vervolgens de goedkope 
producten kopen uit landen waar dit helemaal niet gewaarborgd is. 
 
Om enigszins reflectie te krijgen op het vaak toch harde oordeel op de retail, zijn we in 
gesprek gegaan met een bedrijfsleider/eigenaar van een supermarkt (franchise van één van 
de twee grootste supermarktketens in Nederland). Wat hieruit blijkt is dat inderdaad de 
grote supermarktketens veel macht hebben, en dat ‘geld’ voor deze clubs de belangrijkste 
drijfveer is. Langzaam is hier wel een cultuurverandering gaande. Gestuurd door strengere 
regelgeving en het belang om een positief imago vast te houden (onder andere als reactie op 
acties van dierenrechtorganisaties). Lokale supermarkten hebben wel ruimte om individueel 
afspraken te maken over afname van producten. Dit is eigenlijk enkel interessant voor 
zelfzuivelaars. 
De retailer geeft ook aan: ‘Boer, wees ondernemer. Luister naar je klant, speel in op trends 
en creëer schaarste.’ De retail is niet verantwoordelijk voor het ondernemerschap van de 
boer. 
 
Aanbeveling van de interviewers: 
In het ingewikkelde patroon van marktwerking, voedselindustrie, lobby, 
voorlichting/reclame zien wij in ieder geval een rol voor de provincie in het volgende: 

 als consument; 

 als subsidieverlener voor projecten gericht op de consument; 

 als gesprekspartner voor aan de voedselindustrie gelieerde organisaties en bedrijven. 
 

 
 

=== 
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Bijlage I: Somewhere’s and anywhere’s 
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Bijlage II: Kleintje geschiedenis 
 
Om de huidige situatie in de landbouwsector en de resultaten uit de interviews goed te 
kunnen plaatsen,  willen we de lezer even meenemen in de geschiedenis.  
 
Begin jaren 60 sloeg Nederland met plan Mansholt de weg in van schaalvergroting: 
goedkoop en voldoende voedsel voor iedereen en een goed inkomen voor de boer.  
Het kon: de mooie uitvinding kunstmest maakte hoge opbrengsten van de grond mogelijk. 
De gewasbescherming zorgde ervoor dat en een mooi gewas kwam, transport sector 
ontwikkelde, de agro-industrie kwam op gang. 
Van 15 koeien naar 40 koeien, 1 van de geïnterviewde boeren heeft het meegemaakt en 
noemde het: een hele stap.  
 
De volgende stap, of onderdeel hiervan, was specialisatie; het gemengde bedrijf met koeien, 
varkens, kippen en akkerbouw verdween. De coöperatieve melkfabriek haalde de melk op, 
de coöperatieve rabobank financierde de uitbreidingen, de coöperatieve brokkenfabrikant 
leverde de brok......de veearts zorgde met anti-biotica, vaccinaties en verder verfijningen 
voor gezondheid op de bedrijven. 
Mede door import van goedkoop voer van elders kon de bio-industrie zich ontwikkelen, de 
varkens en kippen waren niet meer grondgebonden. Wat een vooruitgang: minder 
investeren, boer zijn en goed en veilig voedsel produceren. 
EU subsidies hielpen met ontwikkelen van wat we nu verdienmodellen zouden noemen: 
export naar Italië van biggen, daar gemest en tot parma-ham gemaakt en weer terug naar 
Nederland.  
Nooit meer voedselschaarste: om voldoende productie te stimuleren garandeerde de EU 
een minimum prijs op melk, rundvlees en graan. Gevolg was een melkplas, boterberg, 
koelhuizen vol rundvlees en te veel graan. 
 
Begin jaren 80 kwam de melkquotering. Dat was raar: het adagium tot dan was geweest: 
produceren! En nu dit. 
Mestproblematiek, idem! 
Door de trojka Onderwijs, Onderzoek en Voorlichting waren de boeren inmiddels opgeleid 
en ingevoerd in moderne landbouw.  
 
Begin jaren 80 begonnen zich de "milieujongens" te roeren. Ammoniakuitstoot was te hoog, 
grondwater bevatte teveel nitraat....mestwetgeving. 
Maar de Nederlandse boer is zo vakbekwaam dat Brussel ons een douceurtje geeft in de 
vorm van de derogatie, overal in Europa mag men 170 kg N dierlijke mest uitrijden per 
hectare, maar in Nederland mogen we  230/250 kg N per ha uitrijden afhankelijk van de 
grondsoort. 
De boer ploegde voort en paste zichzelf en zijn bedrijf aan. Minas, quotering, kringloopwijzer 
en wat dies meer zij, werden allemaal geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Drama's als MKZ, 
maar ook andere dierziekten: allemaal overleefd. 
 
Daarbij wordt de druk op grond vanuit de maatschappij almaar groter, voor wegen, voor 
industrie terreinen, woningbouw, voor natuur.  
De boer is één van de weinige particulier grondeigenaren. 
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Milieueisen worden groter. 
Er zijn steeds minder boeren. 
 
 
Waar zijn we op dit moment? 
 
In 2015 verdwijnt het melkquotum en de boeren gaan nu echt melken voor de wereldmarkt, 
wij gaan de wereld voeden! 
 
De melkfabriek is nu een min of meer marktgerichte onderneming, in Nederland heeft de 
melkfabriek te maken met een klein aantal retailers die onderling strijden om de 
marktmacht. Brokfabrikanten: marktgericht. En de Rabobank is een "gewone" bank 
geworden met nog wel een stevige poot in de agrarische sector. Daardoor inmiddels ook een 
belangrijke speler in het veld van de huidige problematiek. De bank heeft grote leningen 
uitstaan bij grote bedrijven met naar rato weinig grond en gebouwen die niet veel waard zijn 
als het erop aan komt. 
De antibiotica en gewasbescherming komen van chemie reuzen, het meeste zaaizaad van 
slecht enkele bedrijven in de hele wereld. Tot een miljoen celgetal zijn er geen 
smaakafwijkingen aan de melk, een verplicht lager celgetal stimuleerde AB gebruik. 
Het landwerk kan steeds sneller door de grote machines van de loonwerker, de te grote 
hoeveelheid mest (en onderzoek waar momenteel vraagtekens bij staan) geeft een grote 
impuls aan ontwikkeling van technische oplossingen.  
De administratie breidt zich uit. Kringloopwijzer, diverse controlerende instanties, 
gezondheidsprogramma's. 
 
In een land als Nederland zijn er veel regels, voor alle sectoren. Kijk maar eens in de horeca. 
Maar wat maakt dat die regelgeving in de landbouw steeds zo prominent op de voorgrond 
treedt? 
Ons inziens heeft dat te maken met de dynamiek waar de landbouw zich in bevindt:  

 Schaalvergroting en globalisering. 

 Regelgeving uit Brussel en uit Den Haag, Provincies, gemeentes. Er praten veel 
mensen mee terwijl de afstand tot de sector steeds groter wordt. 

 De stevige boereninvloed via coöperaties en Landbouwschap verdween, veel boeren 
voelen zich niet vertegenwoordigd door LTO. (Verhoudingsgewijs is LTO klein, heeft 
een paar lobbyisten terwijl bijvoorbeeld een AH 40 lobbyisten heeft) 

 Maatschappelijke organisaties roeren zich en willen ook invloed in een sector die 
veelal onvoldoende gekend wordt. 

 Kwaliteit van ons voedsel, water en bodem (milieu) is in het geding. Met name de 
Provincie Gelderland wil ook graag aandacht voor dierwelzijn, landschap en 
volksgezondheid 

 
De fosfaatwetgeving. Generieke kortingen. Gezonde dieren moeten naar de slacht. 
Rechtszaak van biologische boeren en anderen die de generieke korting aanvechten. 
 
Natuurorganisaties gaan voor (meer) natuur en andere NGO's willen af van de bio-industrie, 
milieuvervuiling, klimaat maatregelen. 
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En ook wordt de vraag gesteld naar de kwaliteit van ons voedsel, water, bodem, dierwelzijn, 
volksgezondheid, landschap. 
 
Tijdens het interviewen kwam bij ons een beeld naar voren van de boer, gemalen  tussen de 
raderen van de (agro) industrie. Beleid, regelgeving, maatschappelijke doelstellingen. 
 
Als (particulier) grootgebruiker van grond een belangrijke partij in veel publieke zaken. 
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Bijlage III: Oriëntaties van de boer 
 
In het boekje ‘Gewoon ongewoon boer zijn’ van de PMOV wordt onderstaand schema 
gebruikt. Het betreft vier uitersten van oriëntaties in het ondernemerschap. Een boer kan 
geplaatst worden op deze assen, de punten vormen dan een web. Het schema kan helpen in 
de manier waarop je de boer aanspreekt, wat sluit aan?  
 
De beste boeren van de wereld, wordt wel eens gezegd. Het vakmanschap bij de 
Nederlandse boer is hoog, ze zijn goed opgeleid. Dat blijkt ook bij de geïnterviewde boeren, 
de wil om een goed vakman, een goede boer, te zijn is ook groot. De wil om theorie in 
praktijk te brengen, onderzoeken te gebruiken en voorlichting te volgen is groot. 
 
Voorzetting van het bedrijf, opvolging, is erg belangrijk. Doorgaan met het bedrijf. 
Dat is overleven. 
In het boerenbedrijf van vandaag zit generaties werk, over het algemeen is de boer zich dat 
bewust en dat is ook een motivatie om het bedrijf voort te zetten en het door te willen 
geven aan de volgende generaties. 
 
Hoederschap zie je eigenlijk ook altijd bij boeren. Men is gewend te zorgen voor vee, gewas, 
omgeving. Op een boerenbedrijf komt leven en dood voor, dat verdiept de verbondenheid 
met het leven en met het bedrijf en de zorg daarvoor. 
Wel is te onderscheiden hoe ver hoederschap gaat, soms tot de grens van het bedrijf, soms 
tot ver daarbuiten. 
 
Ondernemerschap laat zich zien door de mate waarin nieuwe inzichten, ontwikkelingen 
worden geïmplementeerd op de bedrijven. Dat houdt ook verband met het vakmanschap. 
Een duidelijke marktstrategie als onderdeel van ondernemerschap is een tweede aspect van 
oriëntatie op de markt, dat is niet voor iedereen weggelegd. Wat in onze ogen ook te maken 
heeft met de structuur, organisatie van de keten. 
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Bijlage IV: Commonland 
 
Het systeem Commonland is uitgedacht door ecoloog Willem Ferweda, nummer 1 van de 
duurzame top 100 van dagblad Trouw in 2016. Onderstaande uitleg van Commonland komt 
uit het artikel De noodzaak van landschapherstel van Simon Moolenaar, aug 2016. 
 
In de invalshoek van Commonland wordt duurzame landbouw zowel sociaal, economisch en 
ecologisch als ruimtelijk ingestoken. Het doet een beetje denken aan de 
reconstructiezonering, met als onderscheid dat binnen deze invalshoek in alle zones een 
duurzame landbouw wordt nagestreefd. 
 
Commonland gaat uit van landschapsherstel waarbij interventies gepleegd worden om dorre 
of gedegradeerde stukken land te veranderen in gezonde, vruchtbare, functionerende 
landschappen, waarin een balans is gevonden tussen biodiversiteit en productiviteit. 
Landschapsherstel gaat verder dan herstel van land. Een landschap is ook een gemeenschap 
van mensen die er hun bestaan opbouwen. Hun rol is bepalend voor de invulling en de 
toekomst van het landschap. Zo heeft landschapsherstel ook positieve effecten op het 
stimuleren van sociale cohesie, veiligheid, werkgelegenheid en onderwijs. 
 
Gesteld wordt dat de tijd nu rijp is voor het ontstaan van een ‘landschapsherstelindustrie’. 
Benodigde kennis is vaak aanwezig, de technologie is beschikbaar en de financiële middelen 
zijn toegankelijk. 
Maar het vraagt wel om een gezamenlijke taal en een gedeeld raamwerk om het landschap 
vanuit een (eco)systeem perspectief en op langere termijn te beschouwen. Die gezamenlijke 
taal heeft Commonland gevonden in het zogenaamde ‘4 returns, 3 zones, 20 years’ 
raamwerk. 
 
De 4 returns® on investment (het rendement op langere termijn) zijn: 

• Inspiratie - Geeft mensen hoop en een gevoel van zingeving. 
• Sociaal kapitaal - Brengt werkgelegenheid, onderwijs en veiligheid terug. 
• Natuurlijk kapitaal - Herstelt de biodiversiteit, bodem en waterkwaliteit. 
• Financieel kapitaal - Realiseert duurzame winst op de lange termijn. 

 
Om ecologische, economische en sociaal-culturele opbrengsten en bovendien inspiratie te 
genereren uit landschapsherstel, worden drie zones in het landschap onderscheiden:  
De natuurlijke zone heeft ten doel om de ‘ecologische motor’, de biodiversiteit van het 
gebied, te herstellen. De inheemse vegetatie, bodem en waterhuishouding worden hersteld, 
zodat de soortenrijkdom, bodemvruchtbaarheid en opslag van koolstof in de bodem 
toeneemt. Deze zone genereert, naarmate de jaren verstrijken, een scala aan 
ecosysteemdiensten, zoals bosproducten, wild, bestrijding van plagen, water en toerisme. 
In de gemengde zone wordt de bodemvruchtbaarheid hersteld door regeneratieve 
landbouw, die de bodem gezonder maakt, in plaats van verder degradeert. Met herstel van 
de bodem verbeteren ook de waterkwaliteit en het watervasthoudend vermogen, wat ten 
goede komt aan herstel van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. 
In de economische zone kan de hoogste economische productiviteit worden gerealiseerd, 
bijvoorbeeld met duurzame landbouw en veeteelt, plantages, vastgoed, industrie en 
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infrastructuur. De productiviteit van deze zone is, op de lange termijn, afhankelijk van de 
andere zones en de activiteiten in deze zone hebben veelal een impact op de andere zones. 
 
Het opzetten van partnerships voor landschapsherstel met de flexibiliteit om steeds nieuwe 
oplossingen voor complexe stakeholdervraagstukken te ontwikkelen vereist een 
langetermijn horizon. Vandaar de termijn van 20 jaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


