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Voorwoord  

 

2018 was een uitzonderlijk warm en droog jaar, met temperaturen boven gemiddeld. Een 

echte zomer die veel toekomstboeren voor uitdagingen stelde. Vooral watervoorziening was 

een issue, zowel voor tuinders als voor veehouders. Het betekende extra veel werk, maar 

voor velen van ons ook een investering in beregeningsapparatuur en watervoorziening. Dat 

ging vaak gepaard met een zoektocht naar financiering, en daarmee ook de vraag wel of 

niet doorgaan met deze onderneming, al dan niet op deze grond of beter elders een plek te 

zoeken. 

 

Voor de vereniging was het ook een boeiend en opbouwend jaar. Met een nieuw bestuur en 

de terugkomst van twee van onze bestuursleden -Leonardo en Klarien- naar Nederland, 

hebben we de vereniging steviger neergezet.  

Intern hebben we zaken zoals financiële administratie, statuten, huishoudelijk reglement, 

privacy-beleid en ledenadministratie opgezet. Ook inhoudelijk hebben we een duidelijke lijn 

in ons programma aangebracht. Binnen het thema ‘toegang tot land’ hebben we 

boerenvuren en bijeenkomsten georganiseerd, zoals de landmarkt op de biobeurs en het 

kleinschalige mechanisatie evenement op Kraaybekeerhof.  

Daarnaast zijn we niet alleen binnen onze vereniging actief, maar hebben we ook actief 

bijgedragen aan de oprichting van de CSA vereniging en hebben we de eerste stappen 

gezet voor oprichting van de boerenlandbouw federatie. We zetten ons in om de beweging 

van agro-ecologische boeren te versterken en zichtbaar te maken in Nederland. 

 

In dit jaarverslag blikken we terug op een boeiend en opbouwend jaar en lees je meer over 

onze plannen en activiteiten voor 2019. 

 

Veel leesplezier! 
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Terugblik 2018 

 

2018 was het eerste bestuursjaar na de eerste officiële ALV van Vereniging 

Toekomstboeren. Dit was niet alleen voor ons als nieuw team een nieuwe uitdaging, maar 

ook organisatorisch voor de vereniging.  

 

We hebben hard gewerkt aan het verder professionaliseren van de vereniging, zoals het 

organiseren van administratie, bankrekening, statuten en huishoudelijk reglement. Ook 

hebben we ingezet op fondsenwerving door middel van projecten. Verder hebben we elkaar 

als nieuw team beter leren kennen en een strategie- en activiteitenplanning gemaakt. We 

hebben innovatieve en boeiende activiteiten georganiseerd en krachtenbundeling van agro-

ecologische boeren in gang gezet. En natuurlijk onze leden en vrienden het hele jaar 

voorzien van volop inspirerende informatie via onze nieuwsbrief en website. 

Interne organisatie 

Statuten 

Een belangrijke voorwaarde bij de oprichting van een vereniging is het maken, goedkeuren 

en vastleggen van statuten. Vorig jaar zijn we hier mee begonnen en hebben we statuten 

opgesteld, die we tijdens onze eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) met elkaar 

uitgebreid hebben doorgenomen en besproken. Hierbij hebben we met elkaar wijzigingen 

voorgesteld en doorgevoerd, waarna we de statuten als geheel hebben goedgekeurd. 

Daarna volgde de gang naar de notaris voor het officieel vastleggen van de statuten. Daar 

bleek dat de formulering van sommige bepalingen juridisch niet helemaal klopte. In overleg 

met de notaris zijn daarom enkele bepalingen gewijzigd, die tijdens de volgende algemene 

ledenvergadering aan de leden zijn voorgesteld. De nieuwe statuten en een overzicht van 

de wijzigingen hebben we in dit jaarverslag opgenomen.  

 

Huishoudelijk reglement 

Naast de statuten hebben we ook een huishoudelijke reglement opgesteld. Hierin hebben 

we aanvullende bepalingen opgenomen, zoals werkwijzen en besluitvorming. Het voordeel 

van het huishoudelijk reglement is dat de bepalingen die hierin worden opgenomen zonder 

tussenkomst van de notaris te wijzigen zijn. Hierdoor kan het huishoudelijke reglement 

organisch met de vereniging mee groeien, zonder dat daar hoge kosten tegenover staan. 

Ook het huishoudelijke reglement wordt tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden 

voorgelegd.  

 

Privacy beleid 

Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe privacy wetgeving van kracht. Als vereniging hebben wij 

daar ook mee te maken. Om die reden hebben we een privacy statement opgesteld en op 

onze website geplaatst, wordt je bij aanmelding als lid op ons privacybeleid geattendeerd en 

hebben we de optie toegevoegd waardoor je je direct voor de nieuwsbrief kunt afmelden. Op 

dit moment zijn we met een nieuw privacy-statement bezig dat we ook aan een jurist voor 

willen liggen. Verder gaan we nog een cookiewall voor de website maken. 



Ook achter de schermen hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals een 

aanpassing in onze ledenadministratie, waarin we verzoeken voor het wijzigen of 

verwijderen van persoonsgegevens bij kunnen houden.  

Een aantal onderwerpen die niet in het privacy statement horen, maar wel over privacy 

gaan, hebben we in ons huishoudelijk reglement opgenomen. Denk hierbij aan hoe wij om 

willen gaan verzoeken voor deelnemers voor interviews of projecten vanuit andere 

organisaties. Ook hebben wij opgenomen hoe wij op willen gaan met het gebruik van foto’s 

(o.a. auteursrecht). 

 

Betaalrekening 

Bij het aantreden van het nieuwe bestuur werd ook de toegang tot de bankrekeningen van 

de vereniging gewijzigd. Eduard Visscher heeft toegang tot de bankrekening gekregen in de 

plaats van Henk Eshuis. Leonardo van den Berg heeft zijn toegang tot de bankrekening 

behouden.  

 

Ledenbestand en contributie 

Na de overdracht van de betaalrekening konden we ook de contributie 2018 controleren. 

Hiermee konden we ons ledenbestand actualiseren en gericht een betaalverzoek voor 2018 

uitdoen. Voor komend jaar willen we de mogelijkheid onderzoeken om over te gaan naar 

automatische incasso.  

Tijdens de ALV zal over de begroting voor 2019 worden gestemd, daarin is het tarief voor 

lidmaatschap opgenomen. Het voorstel van het bestuur is om dit voor 2019 op twintig euro 

te laten. Het betaalverzoek voor het lidmaatschap voor 2019 zal na de ALV uitgaan.  

 

Projecten & fondsenwerving 

Om nog betere activiteiten te kunnen organiseren en om de vereniging in de toekomst te 

kunnen ondersteunen met een betaalde kracht, hebben we geïnvesteerd in ervaring opdoen 

met projecten en fondsenwerving. We hebben in 2018 tijd en energie gestopt in het 

bestuderen van projecten en schrijven van projectvoorstellen. Ook hebben we actief 

deelgenomen aan voorbereiding van een projectvoorstel van ECVC en uitvoering van een 

project van TNI. In 2018 heeft dat nog niet tot concrete resultaten geleid, maar in 2019 gaan 

we hier mee verder. 

 

  



Verenigingsorganisatie 

Team vorming 

Tijdens de ALV van 2018 is een nieuw bestuur gekozen. Dit nieuwe bestuur wordt gevormd 

door een aantal actieve kernteamleden (de voorloper van het bestuur) - waarvan er twee 

bestuursleden vanuit het buitenland actief waren - en leden die voor andere agro-

ecologische netwerken actief zijn geweest.  

 

Vanwege de fysieke afstand zijn we online gaan werken en vergaderen, wat heel goed 

uitpakte. Om elkaar ook als team beter te leren kennen, hebben we bij terugkomst van 

Leonardo en Klarien naar Nederland, een strategieweekend bij Hanny thuis georganiseerd. 

Naast al het nuttige werk zoals het opstellen van een zogenaamde ‘activiteitenwaslijn’ en de 

ontwikkeling van een aantal workshops, hebben we elkaar als teamleden ook beter leren 

kennen. Deze live-bijeenkomsten geven ons veel inspiratie en energie die we in ons 

verenigingswerk weer inzetten. 

 

Bestuurswijzigingen  

Deze zomer heeft bestuurslid Benthe zich door privé omstandigheden als bestuurslid 

teruggetrokken.  

Ook van Eduard gaan we nu vanwege privé omstandigheden afscheid nemen. Heel spijtig 

want hij kan altijd heel goed verbinding leggen tussen agro-ecologie en gangbaar.  

We begrijpen en respecteren van hun beide hun keuze, al vinden we het heel jammer dat ze 

uit het bestuur gaan. 

 

Afgelopen najaar kwamen we tijdens verschillende bijeenkomsten veel inspirerende mensen 

tegen en toekomstboerin Rowena was één van hen. We hebben haar gevraagd of zij 

interesse heeft om ons bestuur te komen versterken. Daar heeft zij ja op gezegd! Hieronder 

stellen wij haar voor. 

 

 

Rowena van Doorn 

Afgelopen 10 jaar heeft Rowena vooral projecten en evenementen gedaan met Slow Food 

Youth Network en de Global Ecovillage Network. Met Slow Food Youth Network werkte ze o.a. 

aan het evenementen Food Film Festival en Damn Food Waste en zette ze programma's op 

voor jongeren en later ook kinderen om meer te weten te komen over hun eten.  

 

Na haar studie Plattelandsvernieuwing heeft ze nog een aantal jaar in de stad Rotterdam gewoond 

en zich daar ingezet voor meer bewustzijn en actie rondom eten en waardes. Echter, groeide de 

wens en het verlangen haar eigen droom tastbaar te maken. Te leven op een manier waar ze 

achter kon en wilde staan. Vorig jaar maakte ze de stap om zelf boerin te worden en haar 

overtuiging tastbaar te maken. Nu studeert ze aan de Warmonderhof en woont en werkt ze parttime 

op de Horsterhof. Met Toekomstboeren wil ze zich inzetten voor kleinschalige landbouw en het 

boerenleven buiten de stad. Hoe ze zich gaat inzetten, zal aankomende maanden vorm krijgen. 

 

 

  



Werkgroepen en actieve leden 

Na de inspirerende bijeenkomst met ALV in 2018 zijn er activiteiten vanuit enkele 

werkgroepen opgestart, zoals een Boerenvuur bij Jolke op de Eemstadboerderij (werkgroep 

starten en inbreiden), de opzet van een actieve Toekomstboeren facebookgroep (werkgroep 

kennisuitwisseling) en een actieve werkgroep Grootschalige Kleinschaligheid die mee heeft 

gedaan aan de prijsvraag Brood&Spelen (en een eervolle vermelding heeft gewonnen!). 

 

Werkgroep “grootschalige kleinschaligheid” 

Met het plan “grootschalige kleinschaligheid” wil de werkgroep met meerdere zelfstandige boeren 

min. 15 ha grond zien te bemachtigen. Hun doel is -in eerste instantie- om een pilot op te zetten 

met een grote groep boeren van allerlei formaat en soort. 

Kleinschaligheid staat hierbij voor natuur- en landbouwelementen zoals tuinderijen, melkvee, 

akkerbouw en agroforestry. Grootschaligheid staat voor de integratie van deze elementen in een 

landschap met veel natuurwaarden, gezond voedsel en een duurzame landbouw. 

De werkgroep heeft meegedaan aan de prijsvraag “Brood&Spelen” en heeft hierbij de 

stimuleringsprijs gewonnen! 

 

Daarnaast zijn er verschillende leden binnen de vereniging die naar eigen interesse een 

activiteit oppakken of voor de vereniging naar een bijeenkomst of conferentie van andere 

organisaties binnen ons netwerk gaan. 

Zo is Rowena mee naar een bijeenkomst van de jongerengroep van ECVC in Brussel 

geweest en doet Maria van Maanen mee aan de netwerkgroep ‘Oogst van Morgen’ (hier een 

impressie). Zo zijn er regelmatig projecten en bijeenkomsten waar je aan deel kunt nemen, 

die wij via de nieuwsbrief, onze website of facebookpagina delen.  

 

Externe organisatie: netwerken 

Omdat de wereldwijde beweging van agro-ecologie in Nederland nog in de kinderschoenen 

staat en wij deze beweging willen helpen opbouwen, zijn wij als vereniging betrokken bij de 

oprichting van verschillende netwerken en verenigingen.  

 

Oprichting CSA-vereniging  

Tijdens de tiende CSA-conferentie die om-en-om in Vlaanderen en Nederland wordt 

gehouden, is het idee ontstaan om ook in Nederland een CSA-vereniging op te richten. We 

hebben in gesprek met de initiatiefnemers van de CSA-vereniging verkend wat we als 

vereniging voor elkaar kunnen betekenen, of we willen gaan samenwerken of dat we als een 

vereniging verder gaan. Uit die gesprekken kwam toen de voorkeur naar voren om een 

aparte CSA-vereniging op te richten, met nauwe samenwerking met Toekomstboeren.. 

 

Federatie voor agro-ecologische boeren 

Er ontstaan steeds meer initiatieven en organisaties rondom agro-ecologische boeren. In 

november kwamen meerdere boerenorganisaties bij elkaar om de mogelijkheden voor 

samenwerking te verkennen. Dat we met velen zijn biedt kansen om samen te werken en 

elkaar te versterken. Een idee waarin iedereen zich kan vinden is het vormen van een 

federatie van organisaties voor agro-ecologische boeren. Boerenorganisaties en initiatieven 

van boeren zijn dan ieder een gelijkwaardig lid zijn van de federatie. In een federatie kunnen 

we op de hoogte blijven van elkaars activiteiten, onderwerpen afbakenen, meer met elkaar 

http://toekomstboeren.nl/oogst-morgen-impressie/


samen werken, samen fondsen aanvragen en naar politiek en beleid een sterker geluid 

maken. Gemeenschappelijke gedeelde onderwerpen zijn land, kennisuitwisseling, en wet- 

en regelgeving voor agro-ecologisch boeren.. 

Bij de nieuwe federatie hebben het CSA netwerk Nederland, het Nederlandse Permacultuur 

netwerk, ‘Grootschalige Kleinschaligheid’, het netwerk voor biologisch-veganistische 

landbouw in Nederland en Vlaanderen, Vereniging de Biotuinders, en Toekomstboeren zich 

aangesloten. 

 

La Via Campesina  

Als vereniging maken we deel uit van een wereldwijd netwerk van agro-ecologische en 

kleinschalige boeren, genaamd La Via Campesina (LVC). Er is ook een europese afdeling 

(ECVC) waar wij lid van zijn. Ons bestuurslid Hanny is daar gedurende enige jaren 

bestuurslid geweest.  

We gaan al enkele jaren naar de ALV en bijeenkomsten van hun jongerenafdeling en de 

werkgroep voor agro-ecologie. We komen altijd geïnspireerd en gesterkt van deze 

bijeenkomsten terug, omdat het laat zien dat we onderdeel zijn van een wereldwijde 

beweging die zich inzet voor agro-ecologische boeren.  

Ook Leonardo en Klarien hebben tijdens hun verblijf in Brazilië mogen ervaren wat de kracht 

van samenwerkende boeren organisaties is, waar dit veel meer leeft. Dat beeld komt ook 

iedere keer naar voren tijdens de diverse bijeenkomsten van la Via Campesina in Europa.  

 

Netwerken 
Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond (WEEG) 
VoedselAnders 
Netwerk Natuurinclusieve landbouw 
La Via Campesina (ECVC voor de EU) 
Federatie agro-ecologische boeren 
Urgency 
Oogst van Morgen 

 

Uitwisseling 

Belangrijk voor de vereniging is de uitwisseling voor en door leden. De belangrijkste vorm 

hiervoor zijn de Boerenvuren die we organiseren, de conferenties en bijeenkomsten met 

gelijkgestemde zuster-organisaties waar we aan bijdragen en de uitwisseling online via 

verschillende sociale media kanalen. Voor het nieuwe bestuursjaar willen we kijken hoe we 

de uitwisseling tussen leden meer regionaal kunnen organiseren. 

 

Voor de uitwisseling van land en werk is er de rubriek ‘vraag-en-aanbod’, waarin zowel leden 

als niet-leden een advertentie kunnen plaatsen. De Vraag-en-aanbod rubriek is dit jaar goed 

gebruikt en er zijn al meerdere ‘matches’ uit voortgekomen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Op 17 en 18 januari kwam in Brussel de Europese werkgroep ‘Land’ samen van het ECVC 

(de Europese tak van La Via Campesina) voor een tweedaagse vergadering. Tijdens de 

vergadering werd besproken wat de stand van zaken was per vertegenwoordigd Europees 

land, en wat de mogelijkheden (en onmogelijkheden) op dit moment zijn om toegang tot land 

te bieden aan bestaande en nieuwe boeren. 

DOOR BENTHE VAN WALLENBURG 

 

Voor ons was dit de eerste keer dat Toekomstboeren vertegenwoordigd was bij deze land-

werkgroep bijeenkomst. Voor mij was het ook allemaal nieuw. Als leek in het vak vergaderen, zeker 

op internationaal niveau, vond ik het heel interessant om te zien hoe op dit niveau, zo gedreven, de 

koppen bij elkaar werden gestoken om ervaringen uit te wisselen met als doel draagvlak te creëren 

voor de verschillende boeren van Europa, die toch allemaal in een eigen cultuur en situatie zitten. 

Het streven is om op beleidsniveau (nationaal en internationaal) aanpassingen door te voeren 

zodat aspecten zoals ‘land-grabbing’ -in dit geval het onderwerp- kunnen worden aangepakt. 

 

We hebben gekeken naar manieren om land-grabbing tegen te gaan, waarbij opvalt dat in 

zuiderlijke landen vooral ‘resistence’ in de vorm van manifestaties plaatsvindt, terwijl in het noorden 

(Zweden en Nederland) weinig protest bestaat, terwijl land-grabbing ook hier aanwezig is. 

 

Het plan voor komend jaar is om onder 5 pilaren verder te werken: 
 

● Inventaris van de situatie rondom land-grabbing in de verschillende Europese landen die lid 

zijn van ECVC, om zo een beeld te krijgen van de verschillende problemen. Werk hiervoor 

is al verricht, en gaat komend jaar verder. 
 

● ECVC Politiek voorstel: een kleine groep binne ECVC gaat aan de slag met voorstel voor 

het beleid rondom land, dat ze presenteren op de volgende Assemblé Generale in maart 

2019. 
 

● Politieke training: de ‘People’s Manuel on the guidelines on Governement of Land, 

Fisheries and Forests’ implementeren via trainingen en andere tools. 

 

● Versterken van lokale verzetten tegen land-grabbing en EU-Solidariteit. Zorgen voor meer 

verbinding tussen de verschillende gevechten via een up to date platform en bijvoorbeeld 

videomateriaal. 

 

● Verbinding maken op Internationaal level, dus niet alleen Europees. Organisaties die nu 

genoemd werden waren de LVC, IPC, FAO, West Africa. 

 

“Ikzelf, als simpele ziel met Warmonderhof diploma op zak en ‘zoekt land’ op m’n voorhoofd 

getatoeëerd, vond het een hele ontdekking om te merken dat we niet alleen zijn, met ons geploeter 

hier in Nederland. 

Ik ben lid geworden van Toekomstboeren om draagvlak te zien groeien en onderdeel te worden 

van een groter netwerk. Door deze vergadering werd zichtbaar hoe ver het draagvlak reikt. Als we 

ons verenigen wordt de brug tussen de boeren op het land en de politiek ineens zichtbaar en 

overbrugbaar.” 

 



Overzicht activiteiten 2018 

 

Activiteiten waar we als Toekomstboeren aan deelnamen: 

 

● 17+18 Land conferentie ECVC 

● CSA conferentie in Amersfoort 

● Reclaim the seeds met een kraampje 

● Maart: ALV ECVC (Henk En Hanny) 

● 2 april Lentemarkt in de WAR Amersfoort met kraam en mini-lezing door Jolke 

● Leonardo naar La Via Campesina Brazilie over training 

● Via Campesina Brazilie, training (Leonardo) 

● Augustus: September: Agroecology (Leonardo, Hanny), Youth wg (Leonardo) 

● Augustus - Leonardo in Gent bij internat activiteit 

● 19 november 2018 - Gastcollege WUR over toekomstboeren en LVC 

● 4 december 2018 - Klarien nam deel in panel bij Humanity House in Den Haag: vrouwen 

en landrechten. Hier meer 

● CSA conferentie in Antwerpen: Jolke en Klarien gaven een workshop 

● Onderzoeksproject opgestart met TNI over land en agro-ecologie.  

● Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond (Jeannette) 

● Oogst van Morgen (Maria) 

 

Activiteiten die vereniging Toekomstboeren organiseerde: 

 

Biobeurs landmarkt 

In samenwerking met Landgilde en het NAJK, organiseerde Toekomstboeren op 

donderdagmiddag 18 januari 2018 wederom een succesvolle landmarkt. Voor de derde keer 

werd deze gehouden op de Biobeurs in Zwolle. De landmarkt is een inmiddels beproeft 

concept dat toekomstige boeren ondersteund in hun zoektocht naar land. Dit gebeurt door 

boeren die een landbouwbedrijf of grond zoeken worden gekoppeld aan mensen die land of 

een bedrijf in de aanbieding hebben. Hier het verslag.  

 

Boerenvuur Meerjarige gewassen op de tuinderij.  

Donderdag 22 februari kwamen 32 mensen naar Tuinderij Eyckenstein in Maartensdijk om 

meer te leren over vaste groenten. Tuinder Luuk Schouten organiseerde deze workshop 

namens De Biotuinders en Toekomstboeren. Max de Corte was uitgenodigd om zijn 

praktijkkennis te delen over deze nog vrij onbekende groenten. Hier het verslag. 

 

ALV in Zwolle bij boer Pelleboer 

Op zaterdagmiddag 10 februari werd de Algemene Ledenvergadering van Toekomstboeren 

gehouden. Dit was op het melkveebedrijf van de familie Pelleboer te Zwolle, waar ook 

Madeleen Gruting haar eigen Groenteteelt CSA heeft opgezet, net als Arjen Huese die er 

een zelfpluk bloementuin heeft. Lees meer.  

 

  

http://toekomstboeren.nl/womens-land-rights/
http://toekomstboeren.nl/landmarkt-op-biobeurs-2018-zwolle/
http://toekomstboeren.nl/meerjarige-gewassen-op-tuinderij-2/
http://toekomstboeren.nl/alv-2018-verslag/


Bestuursweekend bij bestuurslid Hanny van Geel 

Het bestuur kwam samen bij bestuurslid Hanny van Geel. We smeedden nieuwe ideeën 

voor de vereniging. 

 

Boerenvuur ‘Starten en Inbreiden’ bij Eemstadboerderij in Amersfoort met Jolke en Kasper. 

Hier lees je wie er waren.  

 

Op bezoek bij de minister 
Op vrijdag 23 maart 2018 was Toekomstboeren door het ministerie van Landbouw Natuur 
en Visserij uitgenodigd om mee te denken over de invulling van de Regeling Jonge boeren. 
Vanuit Toekomstboeren waren afgevaardigd: bestuurslid Eduard Visscher en Max van 
Tilburg, in 2015 gestarte melkveehouder en lid van toekomstboeren.  
DOOR: EDUARD VISSCHER 
 
We hebben een goed gesprek gehad, en hadden het idee dat de betreffende ambtenaren 
open stonden voor onze manier van werken. Kern van het betoog vormde dat wij van 
mening zijn dat er naast de steun die er is voor de reguliere, grootschalige landbouw, er 
ook steun moet zijn voor toekomstboeren: veelal kleinschalige verbrede landbouw 
(veehouderij, akkerbouw, groenteteelt) met veelal directe afzet. Dit omdat deze vorm van 
landbouw een groot aandeel voordelen met zich meebrengt: Verlevendiging van het 
platteland,  schone lucht, schoon water, geen gesleep met dieren en mineralen over de 
wereld. Verder is gevraagd de regeling toegankelijk te maken voor alle leeftijden en niet 
perse 40 jaar. Het gaat niet om de leeftijd, maar het gaat erom wat je doet. Voor ons betoog 
van 2 A4tjes: lees hier het Betoog Jongeboerenregeling. We kijken terug op een geslaagde 
ochtend en hopen op een goede samenwerking met het ministerie 

 

 

BoerenVuur in Amsterdam tijdens actiekamp Red de Boterbloem. 

Hoge land- en pachtprijzen maken het vaak onmogelijk voor (toekomstige) boeren om aan 

land te komen. In de afgelopen jaren zijn veel alternatieve constructies opgekomen die het 

voor nieuwe boeren mogelijk maken om te beginnen. Deze variërend van het inbreien in een 

bestaand bedrijf tot het gebruiken van natuur of gemeentegrond. Hoewel dit nieuwe 

mogelijkheden brengt, blijkt dat boeren vaak weinig rechten hebben binnen deze 

constructies. De ervaring leert bijvoorbeeld dat bij spanningen met de landeigenaar de 

toekomstboer vaak moet vertrekken. Zo hebben toekomstboeren geen zeker bestaan. 

In het eerste deel van deze sessie bespraken we ervaringen van (toekomst)boeren met land 

en wat we kunnen doen om toegang en zekerheid op land te verbeteren. Ook keken we 

naar de rol die collectieven van boeren hierin kunnen spelen. In het tweede deel keken we 

naar hoe boerencollectieven op het land samen kunnen werken. Om elkaars 

productiesysteem te versterken en aan te vullen maar ook om samen meer waarde te geven 

aan natuur en landschap. Verschillende initiatieven deden hun verhaal. 

Het BoerenVuur vond plaats op biologische Boerderij de Boterbloem tijdens een actiekamp 

dat er op gericht is aandacht te vragen voor de Lutkemeer polder. Samen met vele andere 

organisaties roepen we de gemeente Amsterdam op om het bedrijventerrein te stoppen. Het 

boerenvuur maakte deel uit van een dagprogramma gericht op groenontwikkeling en 

grondverhalen.  

Een tweede boerenvuur op dezelfde dag ging over toegang tot land en welke rol een 

stedelijke overheid daar in kan spelen.Directe aanleiding is het voornemen van de stad 

Amsterdam om biologische landbouwgrond te ontruimen ten behoeve van een overbodig 

bedrijventerrein. Alies: “Met een aantal mensen hebben we een voorstel (Biopolder) 

http://toekomstboeren.nl/boerenvuur-starten-en-inbreiden-amersfoort/
http://toekomstboeren.nl/wp-content/uploads/2018/03/Betoog-Jongeboerenregeling.pdf
http://toekomstboeren.nl/wp-content/uploads/2018/03/Betoog-Jongeboerenregeling.pdf


geschreven om de hele polder (43ha) beschikbaar te stellen aan toekomstboeren die daar in 

coöperatief verband kunnen ondernemen. De grond is in feite (ingewikkeld verhaal) in bezit 

van de gemeente. Waar een wil is, is een weg betogen wij.” 

. 

Kleinschalige mechanisatie boerenvuur in Driebergen. 

Producenten coöperaties, lokaal gerichte bijeenkomsten en meer aandacht voor het recht op 

land. Dit zijn initiatieven die ons als toekomstboeren mogelijk kunnen versterken. Ze werden 

bedacht door de ruim 80 boeren die bijeen kwamen op het BoerenVuur op zondag 14 

oktober op het landgoed van de Kraaybekerhof in Driebergen. 

 

De boeren kwamen uit het Zuiden, Oosten, Westen en Noorden van het land (inclusief 

Schiermonnikoog!). Het merendeel runt een eigen tuinderij. Maar veehouders, 

landzoekenden en boeren in opleiding maakten ook deel uit het gezelschap. Samen 

verkenden we uitdagingen waar aan gewerkt moet worden om de positie van de 

toekomstboer te versterken. 

Zo was er aandacht voor bodembewerking, onkruidmanagement en het verbeteren van 

kringlopen op de boerderij. Ook werd gesproken over een eerlijk inkomen, zekerheid op land 

en hoe je zorgt dat je je als boer niet kapot werkt. Een deel van de mogelijke oplossingen 

vonden we in het organiseren van onszelf. Het vormen van teams die voor je kunnen 

invallen als je ziek bent of bij moet komen, het samen aankopen van pootgoed, en het 

organiseren van lokaal gerichte bijeenkomsten waar boeren elkaar kunnen inspireren en 

ondersteunen. Een ander deel in cursussen en experimenten om bijvoorbeeld de juiste 

houding aan te nemen bij gebruik van gereedschap, verschillende rassen en agro-

ecologische praktijken uit te proberen en te kijken hoe ze het in andere Europese landen 

doen. En weer een ander deel van de oplossingen lag in bepleiten van onze rechten als 

boer. Zo werd gezegd dat de vereniging Toekomstboeren zijn werk op het gebied van land 

moet versterken. Zo hebben boeren in veel andere Europese landen rechten of steun bij het 

aankoop van land. In Nederland niet. 

Onderdeel van het boerenvuur waren ook demonstraties van verschillende machines die 

kunnen helpen met grondbewerking, zaaien, onkruid wieden en oogsten op kleinschalige 

boerderijen. Lees hier meer. Na de demo spraken we plenair en ontdekten we dat er 

behoefte is aan uitwisseling tussen tuinders, wellicht nadenken over collectieve aankoop 

doen (plantgoed e.a.), machines delen, en dat we zouden kunnen nadenken over iets van 

een ‘invalservice’ voor wanneer een tuinder een tijd niet op de tuin kan werken.  

 

Voedselkaravaan Ede 

Op 27 oktober streek de Voedselkaravaan 2018 neer op een bijzondere plek- in een 

circustent op het gemoedelijke eetfestival Störrig in Ede. Het was fris en gezellig op de 

strobalen, waar we met ambtenaren, boeren, burgers, onderzoekers, onderwijzers en 

vertegenwoordigers van de gemeente Ede, het Ministerie van Landbouw, Toekomstboeren, 

Herenboeren, Voedsel Anders, de Wageningen Universiteit en diverse lokale 

voedselinitiatieven in gesprek gingen over ‘Ede als zelfvoorzienende stad’. lees meer  

 

 

BoerenVuur op tuinderij de Voedselketen 

Tijdens dit boerenvuur half november is de eerste aanzet gemaakt naar de federatie voor 

agro-ecologische boeren. Lees hier het verslag van het gesprek.  

 

http://toekomstboeren.nl/meer-zelforganisatie-experimenteren-en-landrechten-uitkomsten-boeren-vuur-driebergen/
http://toekomstboeren.nl/verslag-voedselkaravaan-ede-zelfvoorzienende-stad/
http://toekomstboeren.nl/wp-content/uploads/2018/12/op-weg-naar-federatie.pdf


Boerenvuur Agroforestry 

Met een mooie gemengde groep van zo’n dertig mensen spraken we tijdens dit BoerenVuur over 

agroforestry. Dat deden we op de BD boerderij van de familie Bor in Noordeloos, op een ijskoude 

zaterdag in december. Samen met BD-jong doken we in de wereld van agroforestry. Want de 

landbouw van de toekomst heeft bomen in zich. Welke boeren wagen zich er al aan? Hoe gaat dat 

in de praktijk?  
 

Tijdens de rondleiding laat Rene Bor hun hellingstal zien. Dat is een mooi systeem waarbij de 

koeien op een heuvel van stro lopen en liggen. De linker hellingstal wordt af en toe helemaal 

uitgemest (zoals bij een potstal gebruikelijk is), omdat hij anders te hoog wordt door de stro 

toevoer. In de rechter hellingstal is de stro toevoer in balans met de mest afvoer: door het 

gewicht van de koeien komt natte, verteerde mest onderaan de helling vanzelf tevoorschijn en kan 

daar makkelijk worden afgevoerd. 
 

Maria en Kees van Gaalen van Kaasboerderij Noorderlicht plantten struiken en bomen aan, in 

eerste instantie voor het vee, en later voor de mens. Hun fytotherapeute heeft geadviseerd welke 

bomen en struiken goed zouden zijn voor de koeien: de koeien kiezen straks zelf hun medicijn uit 

de voederhaag. 
 

Melkveehouder Jo van Balkom van biologische boerderij de Kerkhoeve heeft goede ervaring met 

agroforestry: tijdens een veldonderzoek bij hen op de boerderij ontdekten ze dat de koeien de 

wilgen uit hun voederhaag echt als medicijn gebruiken.   
 

 

 

 

 

https://kaasboerderij-noorderlicht.nl/
http://www.bijdebiologischeboer.nl/index.html

