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Consumentenprijs en export

Wat heeft landbouwbeleid gebracht 
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• Voedselzekerheid !          (in ‘t westen) 

• Een belangrijke agrarische sector; Groot economisch belang 

• Grootschaligheid, industriële productie, efficiëntie, specialistische bedrijven 

• Internationalisering, mondiaal werken  
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Landbouwbodems onder druk 



En de diversiteit in het landschap verdwijnt 
Diverse systemen 

Bio-uniforme en monoculturen 



Boer zit klem onder druk van economie, 
consument en regels 
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Maatschappelijke € Product € 
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Visie landbouw minister Schouten 



- Probleemgericht 

- Variatie uitschakelen 

- Continue monitoring en 

direct ingrijpen 

- Hoog risico 

- Statisch evenwicht  

- Optimalisatie opbrengsten 

De huidige en veerkrachtige landbouw 

- Systeemgericht 

- Variatie gebruiken 

- Zelfregulerend vermogen 

stimuleren, indirect sturen 

- Laag risico 

- Dynamisch evenwicht 

- Optimalisatie kwaliteit van 

bodem en leefomgeving 



Sustainable Development Goals: publieke 
waarden/ecosysteemdiensten centraal 
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Integrale kaders 

• Bodem +  

• Water, lucht + 

• Biodiversiteit + 

• Landschap + 

• Natuur + 

• Dierenwelzijn + 

• Gezond voedsel 

2050 

Vanuit publieke 

waarden: doelen 
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Het vertrekpunt: 

gedeelde urgentie 
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2019 - 2050 

De routes naar doelen vanuit 

perspectieven 

• Route 1 

• Route 2 

• Route 3 

• ….. 
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Zet integrale lange termijn doelen 
centraal 



Route: natuur-inclusief 

(Bron: Stichting Van Akker naar Bos)  

Bodem bepaalt geschiktheid type landbouw 

Diversiteit als basis voor weerbaarheid/veerkracht 



 

 

Kwaliteit Bodem-Landschap centraal 



Bodem-landschap als basis voor geschikte 
locaties met lage milieubelasting 

ESA–Sen4CAP 

 
 
 
 
Hack-ten Broeke et al 2012 



Aanbeveling voor potentiele aanpak 

• Zet vanuit publieke waarden integrale doelen vast voor 
bodem/landschap/hydrologie en afgeleide landbouw. Hoofddoel: 
behoud en verbetering kwaliteit bodem en leefomgeving  

• Neem bodem-landschap-hydrologie als RO principe voor 
landbouw (en ander grondgebruik): einddoel 2050 

• Stimuleer verschillende routes naar doelen 

• Natuurinclusief: bodem en leefomgeving gericht 

• Gebiedsbeheer en exploitatie via coöperaties? 



Bedankt voor uw aandacht 

 
j.erisman@louisbolk.nl 

www.louisbolk.org 



Stellingen 

• De overheid dient doelen voor de kwaliteit van 
publieke waarden te vertalen in harde en afrekenbare 
integrale kaders waarbinnen bodembeheerders 
kunnen handelen en ontwikkelen. 

• Herstel van land en biodiversiteit begint bij het 
transparant maken van de maken van de 
maatschappelijke kosten 

• We kunnen beter investeren in landherstel in 
ontwikkelingslanden dan in Nederland, hier zijn de 
problemen minimaal 


