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Boeren Agro-Ecologie 
volgens ECVC
 
Boeren agro-ecologie is een levenswijze

Boeren agro-ecologie ondersteunt systemen die het leven verrijken en verzet zich 

tegen systemen die het leven negeren. Het biedt oplossingen voor de grote ecologische, 

sociale, economische en politieke uitdagingen waar we in toenemende mate mee 

te maken hebben. Het is een wetenschap en een sociaal-politieke beweging, maar 

ook een levende praktijk, die reeds duizenden jaren lang door mensen is opgebouwd 

en gevoed. Door de eeuwen heen is het bewezen dat dit de meest rechtvaardige en 

duurzame manier is om (menselijk) leven op de Aarde in stand te houden. Boeren 

agro-ecologie verbindt ons op een diepgaande manier met onze relaties met elkaar en 

onze gevoelens die we delen met anderen en onze natuurlijke omgeving. Als zodanig 

draagt ze bij tot de creatie van evenwichtige samenlevingen, ingebed in een gezonde 

wereld. Boeren agro-ecologie heeft niet alleen betrekking op de landbouw, maar 

ook op de transformatie van onze samenleving, gebaseerd op collectieve rechten, 

gewoonten en wetten die boeren en gemeenschappen het recht op zelfbeschikking 

en autonomie geven.

Ecologie van productie en kennis. Boeren agro-ecologie werkt samen met de natuur en niet 

tegen de natuur in. Boerenlandbouw is gebaseerd op principes van biodiversiteit en gelooft dat 

de bodem geen externe inputs nodig heeft om productief, gezond en veerkrachtig te zijn. Zij viert 

de synergieën tussen verschillende planten- en diersoorten waarmee ecologische diensten en 

de landbouwproductiviteit kunnen worden verbeterd. Ze ondersteunt geen monoculturen, geen 

genetisch gemodificeerde organismen, geen patenten op zaden, planten en dieren en noch het 

gebruik van landbouwchemicaliën.

Boeren agro-ecologie is geworteld in traditionele boerenkennis en heeft sinds het ontstaan van  

landbouwpraktijken bijgedragen tot een beter begrip van de relatie tussen voedselproductie en 

de omringende ecosystemen: de landbouw is daarmee volledig geïntegreerd in “het grondge-

bied”, dit omvat niet alleen de ecologische maar ook de sociale en culturele dimensie. Boeren 

agro-ecologie respecteert de diversiteit en regionaliteit van kennis, gebaseerd op horizontaliteit 

en rechtvaardigheid in combinatie met wetenschappelijke kennis. Ze berust op leerprocessen 

van boer-tot-boer uitwisselingen, tussen generaties en op basis van wisselende ervaringen, en 

verwelkomt de rol die emoties en gevoelens in landbouwpraktijken kunnen innemen.
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Een alternatief economisch paradigma. Boeren agro-ecologie staat bewust buiten het huidige 

economische paradigma: het is gebaseerd op principes van solidariteit, samenwerking en uitwis-

seling. Het streeft naar lokale en circulaire alternatieven, zoals systemen op basis van een kor-

te voedselketen. Economische activiteiten ontwikkelen zich binnen de ecologische grenzen en 

worden gestuurd door lokale omstandigheden en behoeften, in plaats van het begunstigen van 

financiële belangen op korte termijn en kapitalistische groei ten koste van alles. Het belangrijkste, 

in de boerenlandbouw, zijn de kleinschalige voedselproducenten, het respect voor hun leidende 

rol in de economie en de eerlijke betaling  van hun werk. Boeren agro-ecologie versterkt lokale 

en circulaire markten en bouwt zo aan weerbaarheid en autonomie ten opzichte van de wereld-

markt die wordt beheerst door multinationals.

Een sociale en politieke beweging voor rechten en macht van elk mens. Boeren agro-ecologie 

heeft de rechten van kleinschalige voedselproducenten als prioriteit op de agenda. Alle klein-

schalige voedselproducenten moeten vrije toegang hebben tot én beslissingsrecht hebben over 

zaden, land en gemeengoed zoals water, lucht, cultuur en kennis. Boeren agro-ecologie daagt 

de machtsstructuren in de samenleving continu uit en transformeert leiderschap van een over-

heersingsmacht  tot een leiderschap dat wordt bepaald door zij die zorgen voor het geheel. Boe-

ren agro-ecologie vertegenwoordigt een beweging van gelijkheid en benadrukt het belang van 

vrouwen, jongeren en gemarginaliseerde mensen in voedselproductie en rol in het leven van 

toekomstige generaties. Vandaaruit kan ze zich verenigen met andere bewegingen die strijden 

voor sociale-, ecologische- en klimaatrechtvaardigheid.

Boeren agro-ecologie is essentieel voor een duurzaam 
en vreedzaam bestaan van al het leven op Aarde.

IN HET KORT :

Boeren agro-ecologie is een levenswijze 
We ondersteunen systemen die het leven verrijken en verzetten ons tegen systemen 
die het leven ontzeggen

Ecologisch: We werken samen met de natuur en niet ertegen. We koesteren synergieën 

tussen levende organismen. We geven voorrang aan traditionele boerenkennis en aan 

participatieve, transgenerationele en ervaringsgerichte leerprocessen.

Economisch: We baseren onze principes op vormen van economie die gunstig zijn voor 

gemeenschappen: solidair, circulair, regionaal en binnen ecologische grenzen.

Politiek: We zetten de rechten van kleinschalige voedselproducenten als prioriteit op de 

agenda en we vormen een beweging voor gelijkheid en sociale rechtvaardigheid voor 

alle mensen wereldwijd.
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Samenvatting van de elf principes van Agro-ecologie 
namens de Nyéléni Verklaring: 

Het document “Boeren Agro-ecologie volgens ECVC” is gebaseerd op het 

gezamenlijke werk van “werkgroep Agro-ecologie” en “werkgroep Jonge Boeren“ 

van het ECVC en gebaseerd op het Nyéléni Internationaal Forum voor Agro-

Ecologie, Pijlers en Principes en de ECVC Agro-ecologie Verklaring1. 

1. Agro-ecologie is een manier van leven en de taal van de natuur 

2. Agro-ecologische praktijken bouwen op diversiteit 

3. Agro-ecologie is plaatsgebonden 

4. Agro-ecologie is gemeenschappelijke toegang tot en gebruik van gemene 
goederen en gronden (commons) 

5. Agro-ecologie erkent en bouwt op diverse vormen van kennis 

6. Mens, natuur en spiritualiteit zijn aan elkaar verbonden 

7. Families, gemeenschappen, collectieven, organisaties en bewegingen zijn 
de grond waaruit agro-ecologie bloeit 

8. De autonomie van agro-ecologie verbreekt de controle van mondiale 
markten en genereert zelfbestuur door lokale gemeenschappen 

9. Agro-ecologie is politiek en vraagt ons om machtsstructuren in de maat-
schappij uit te dagen en te transformeren 

10. Agro-ecologie bouwt op de kennis, waarden, visie en leiderschap van 
vrouwen 

11. Jongeren vormen samen met vrouwen een belangrijke sociale basis voor 
de evolutie van agro-ecologie

1  Andere Nederlandse en Vlaamse publicaties en projecten gewijd aan agro-ecologie en de Nyéléni Verklaring kun je hier vinden: de Nyé-
léni bundel, ‘Goed Boeren’ Agro-ecologische boer.inn.en als bondgenoot van de samenleving, Standpunt Grond in de Belgische context, 
Boerenforum publicatie ‘Agro-Ecologische boerenlandbouw een oplossing voor het klimaat’, Toekomstboeren publicaties, publicaties 
over Boerenstrijd in Europa en meer informatie over de Toekomstboeren werkgroepen rondom Bewegingsopbouw en Dekolonisatie.  
Beide organisaties werken continue aan het toegankelijker maken en verspreiden van kennis over de Nyéléni Verklaring, zie hun 
beide websites voor lopende projecten.
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Praktijk voorbeelden van agro-ecologie

Agroecology and animal integration 
Farm Revenons à nos moutons  (Back to our sheep) 
Toy Viam, Corrèze, France
revenonsmoutons.free.fr

Hoe kan je een duurzaam veeteelt model opbouwen gebaseerd op lokale natuurlijke hulpbron-

nen en daarmee marginale plattelandsgebieden nieuw leven inblazen? Om dit doel te bereiken, 

vestigden Lise Rolland en Fabrice Merhand zich als schapenfokkers in het Franse Limousine ge-

bergte. Samen met lokale en nationale verenigingen en via uitwisselingen met anderen in verge-

lijkbare situaties maken zij deel uit van de ontwikkeling van een low-input foksysteem, ook wel 

sober agro-pastoralisme genoemd (het gebruik van extensieve beweiding onder begeleiding 

van een herder).

Moderne foksystemen gebruiken dure, graanrijke diëten voor herkauwers, om de vlees- en 

melkproductie enorm te verhogen. Lise Rolland en Fabrice Merhand doen dat anders. Door hun 

schaapskudde zo veel mogelijk te laten grazen en hun lammeren en ooien alleen op grasland af 

te mesten, kunnen fokkers hun behoefte aan voedergewassen - van 350 tot 150 kg per jaar per 

dier - drastisch verminderen en het gebruik van graan als voeder volledig vermijden. Met gevolg 

ook dat zij minder machines en brandstof nodig hebben en geen grasland hoeven te maaien of 

te bemesten.

Net als elk ander agro-ecologisch systeem vereist sober agro-pastoralisme sociale innovatie, 

met name is er een grote behoefte aan een diepergaandere kennis van plaatselijke ecosyste-

men, zoals ven- en heidegebied, turfgebieden en bossen. Aangezien grasland niet het hele jaar 

door groeit, zoeken Lise en Fabrice naar een balans tussen de verschillende seizoenen in hun 

Pixabay
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regio: schapen begrazen het grasland in de lente en de herfst, heide en veen in de zomer en 

kreupelhout en braak bosland in de winter. Aangezien de productiecyclus moet passen bij de 

plaatselijke hulpbronnen, moeten de fokkers een aan de streek aangepast ras kiezen. ‘Pastorale’ 

opvoeding van het vee is essentieel: de runderen moeten wennen aan het eten van een geva-

rieerde en complexe voeding, met inbegrip van houtachtige planten. Dit leren de jonge dieren 

van hun moeder, maar het hangt ook af van de vaardigheden van de herder.

Om hun activiteiten onderling beter af te stemmen, ontwikkelden veehouders samen “Herders 

Groepen” om zo collectief herders in loondienst te werven, die toegang krijgen tot de zomerwei-

den in de bergen, waar de meeste veengebieden zich bevinden. Contacten, die leiden tot we-

derzijds gunstige voordelen met derden, worden bemoedigd, zoals het begrazen van het land 

van boseigenaren, of bijvoorbeeld wijngaarden in andere regio’s. En er ontwikkelen zich nieuwe 

systemen voor het beheer van grond: sommige natuurverenigingen kopen verlaten veengebie-

den op om ze tegen lage prijzen aan deze Herders Groepen te verpachten.

Boeren zoals Lise en Fabrice proberen niet de productiviteit van hun vee te verhogen, maar wel 

de efficiëntie van hun werk: ze produceren minder, maar de kosten per kilogram vlees zijn veel 

lager. Het is bewezen dat een op gras gebaseerde, langere afmestingscyclus zorgt voor vlees 

van hogere kwaliteit. De producten van sober agro-pastorale bedrijven voldoen veelal niet aan 

de normen van de conventionele markt. Dit heeft de producenten ertoe aangezet hun eigen 

alternatieve markten te ontwikkelen. De meeste van hen verkopen hun vlees en zuivelproduc-

ten rechtstreeks aan de plaatselijke consumenten, maar dit kan een grote uitdaging zijn in de 

dunbevolkte plattelandsgebieden.

Boodschap van boer tot boer door Lise en Fabrice:

Agro-pastorale systemen bieden een reëel alternatief voor wat er hier in het 

middengebergte gebeurt: sterk gemechaniseerde en geïndustrialiseerde productie 

enerzijds, en leegloop en ontvolking anderzijds. Met de juiste inspanningen 

is het mogelijk om plattelandsgemeenschappen nieuw leven in te blazen en 

werkgelegenheid te creëren in deze verlaten gebieden, en om waardevolle agro-

ecosystemen in stand te houden door middel van pastoralisme.

Farm Revenons à nos moutons
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Agro-ecologie, gender en moederschap

Collectieve landbouw ter ondersteuning van gendergelijkheid
Boerderij “Bizkaigane”, Baskenland, Spanje 
www.bizkaigane.eus 

Errigoiti, in een deel van het Baskenland in Noord-Spanje. Dit collectieve project is in 1983 op-

gericht en al lange tijd lid van Ehne Bizkaia, de Baskische boerenvakbond. Bizkaigane bestaat 

uit 12 melkveehouders. Zij omschrijven hun project als een “initiatief van zuivel verwerking en 

directe verkoop”.

Net zoals vele andere kleinschalige 

boerderijprojecten heeft Bizkaiga-

ne door de tijd heen zijn produc-

tiemethoden getransformeerd en 

aangepast. Aanvankelijk verkochten 

ze enkel koemelk, later kwam daar 

kaas bij. Ook schapen werden in 

het project opgenomen. Tegen-

woordig produceren ze ongeveer 

6 verschillende soorten kaas, yog-

hurt en rauwe melk. Deze produc-

ten worden gedistribueerd op  de 

boerderijen zelf, op 2 wekelijkse 

markten, via huis aan huis levering 

en via voedselcooperaties. Met on-

geveer 40 koeien en 200-300 scha-

pen gebruiken ze 100 hectare land. 

Slechts 10 hectare is eigendom van 

de coöperatie en de andere 90 hec-

tare wordt gepacht.

Een combinatie van schapen en koeien impliceert al enkele agro-ecologische principes. Biz-

kaigane gaat nog een aantal stappen verder door gebruik te maken van een elektrische om-

heining die dagelijks wordt verplaatst. Deze omheining is zeer makkelijk te verplaatsen en 

faciliteert de begrazing (eerst de koeien en dan de schapen) enorm. Daarnaast is deze tijdelijke 

afrastering een uitstekende oplossing om het weiland in verschillende kleinere percelen te ver-

delen en zo het gebruik van het land door verschillende soorten begrazing te optimaliseren. 

De verplaatsbare omheining wordt niet alleen in open terrein gebruikt, maar ook ingezet voor 

bosbeheer. De dieren grazen tussen de struiken, het kreupelhout en in het bos, waarbij ze de 

Bizkaigane Farm
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lagere, middelmatige vegetatie van het bos opruimen.

Naast agro-ecologische landbouwpraktijken is Bizkaigane een opvallend voorbeeld voor ge-

nder-inclusiviteit in de landbouw.  Ze laten zien dat de combinatie van ouderschap en land-

bouw de coöperatie zelfs kan versterken. Amets, boer en coöperatielid, deelde een aantal in-

zichten over dit proces met ons: door de zwangerschap van twee leden in het project, moesten 

ze de werkdagen herschikken. Ze stelden voor om de werkuren voor de zwangere leden te 

verminderen, zodat ze tijdens hun zwangerschap konden blijven boeren. Met de steun van een 

landwerkersvakbond en een lang intern proces om de arbeidsomstandigheden aan te passen 

en nieuwe leden in de coöperatie op te nemen, ondersteunde Bizkaigane niet alleen zwange-

re vrouwen binnen het project, maar legde het ook 

de nadruk op de introductie en verwelkomen van 

nieuwe jonge boeren en boerinnen in het project. De 

coöperatie groeide van 7 naar 12 leden en de meeste 

leden stemden in met een arbeidstijdverkort om zo 

de zwangere vrouwen te steunen, maar ook omdat 

verschillende jonge boeren graag parttime wilden 

werken.

Wat een probleem van genderongelijkheid had 

kunnen worden met uitsluiting van boerinnen, hun 

zwangerschap en hun moederschap, werd een ver-

betering van de arbeidsomstandigheden, een toe-

name van het aantal leden in de coöperatie en een 

door de gemeenschap gedragen oplossing op basis 

van solidariteitsprincipes. Door in dit project de om-

vang van het team te vergroten had men ook minder 

individuele werkuren. Dit is een richting die alle or-

ganisaties zouden moeten inslaan naar een sociale 

transformatie.

Bizkaigane Farm

Bizkaigane Farm
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Agro-ecologie, mechanisatie en innovatie 
 

Farm Hack UK, Verenigd Koninkrijk
farmhack.org

Farm Hack UK is een gemeenschaps platform voor agro-ecologische kennisuitwisseling. Vrijwil-

ligers delen en ontwikkelen open-source landbouwgereedschappen door middel van bijeen-

komsten en online via een gereedschapsbibliotheek, een forum en een blog. Het platform is niet 

alleen bedoeld voor boeren, maar voor alle soorten techneuten - gelijkgestemde ingenieurs, ont-

werpers, architecten, programmeurs, hackers, doe-het-zelvers - een platform om samen te ko-

men en om hun collectieve vindingrijkheid te ‘hacken’ en samen technologieën te ontwikkelen.

Farm Hack is ontstaan in de VS uit een brede ‘recht op reparatie-beweging (“right to repair”). 

In het Verenigd Koninkrijk zijn er sinds 2015 al twaalf bijeenkomsten geweest. Het doel van 

Farm Hack is om de afhankelijkheid van technologiebedrijven, die veel landbouwmachi-

nes produceren, te verminderen. Farm Hack is een platform om werktuigen te verbeteren, 

nieuwe ideeën te genereren en kleinschalige boeren het vertrouwen en de mogelijkheden 

geven om hun eigen landbouwwerktuigen te bouwen. 

 

Het project bouwt voort op een lange traditie in de kleinschalige landbouw van sleutelen, 

uitvinden, aanpassen, maken, verbeteren en repareren. Op hun website vindt je meer info 

over de ontwerpprincipes van Farm Hack: het gebruik van gestandaardiseerde componen-

ten, transparantie, modulariteit, aanpasbaarheid, demonteerbaarheid, reproduceerbaarheid 

en betaalbaarheid. Tijdens een bijeenkomst in 2019 in de Thames Valley bouwden men van-

uit collectieve vindingrijkheid en experimententen prototypes van een vacuümzaaimachine 

voor zaaibakken, een onkruidbrander gemonteerd op een kruiwagen en een kachel om bio-

Farm Hack, UK
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char te maken zonder laswerk. 

 

Farm Hack werkt volgens het duurzaamheidsprincipe en stelt ‘biologie boven staal en die-

sel’. Het is een platform voor alle leeftijden, maar is extra relevant voor jonge en beginnende 

boeren (‘nieuwkomers’). Het is een intergenerationele kennisuitwisseling, een plek waar 

nieuwkomers en meer ervaren boeren van elkaar kunnen leren.

In de geest van ‘hacking’ staat het project open voor aanpassingen aan bestaande model-

len. Hierdoor werd er door henzelf reacties op verschillende gendergelijkheidskwesties ge-

genereerd; er zijn drie ‘Lady Hacks’ geweest. Al gaat Farm Hack over technologie, de sociale 

en politieke elementen zijn even belangrijk binnen hun werk.

Farm Hack legt de macht weer in handen van 

de mensen die op het veld werken. Het werkt 

zonder hiërarchie. Garethe Hughes, vrijwilliger 

bij Farm Hack, merkt op dat Farm Hack ook bij 

de meer conventionele boeren in het Verenigd 

Koninkrijk weerklank zou kunnen vinden, maar 

dat het relatieve isolement van de agro-eco-

logiegemeenschap een wijdverspreide kruis-

bestuiving tussen de mainstream landbouw-

gemeenschap en agro-ecologische boeren 

verhindert. Hij merkt ook op hoe er maar wei-

nig technologie te vinden is bij kleinschalige 

tuinders en ziet Farm Hack als een noodzakelij-

ke oplossing voor deze kloof.

Het overheidsbeleid in het Verenigd Koninkrijk is 

vooral gericht op het promoten van steeds gro-

tere machines en steeds minder mensen op het 

land. Farm Hack is ontstaan uit de behoefte om 

agro-ecologische boeren en landwerkers te voor-

zien van de hulpmiddelen die het beleid niet biedt.

 

Dit zijn de woorden van Garethe Williams, een vrijwilliger bij Farm Hack:

Farm Hack is ‘open source’ in   hart en nieren: het is een ethos dat boeren en tuinders 

samenbrengt om elkaar te helpen, om problemen op te lossen en het toe te passen 

op de manier dat zij willen. Er is geen probleem dat niet je niet kan hacken, er 

bestaat geen foute manier om aan Farm Hack te doen!

Farm Hack, UK
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Agro-ecologie en dierlijke mechanisatie 

De hedendaagse dierentractie beweging
 

Het gebruik van de fysieke kracht van gedomesticeerd vee om boeren te helpen gaat terug tot 

het ontstaan van de landbouw. In Europa is dierentractie vooral gebaseerd op het gebruik van 

paarden en runderen, maar in de vele regio’s van de wereld wordt een verscheidenheid aan 

dieren gebruikt. In het Globale Zuiden maakt dierentractie integraal deel uit van kleinschalige 

en agro-ecologische landbouw, maar in de Europese context wordt het vaak gezien als een 

onproductieve, overbodige en folkloristische praktijk. En toch zijn er nog steeds veel gemeen-

schappen in de Europese regio die nu gebruik maken van dierentractie voor landbouw, bos-

bouw en transport. Er is een enorme historische, culturele en boeren- kennis verbonden met 

deze praktijken. 

De hedendaagse dierentractie beweging wordt geleid door verschillende internationale vereni-

gingen, waaronder Prommata, die ontstaan is in Frankrijk en zich heeft verspreid naar Zwitser-

land, België, Italië, het Baskenland, en nog vele andere landen buiten Europa. De beweging is 

gebaseerd op ‘grassroots’ innovatie en boer-tot-boer overdracht van eenvoudige, reproduceer-

bare, aanpasbare en efficiënte landbouwkennis en technologieën. 

 De doelstellingen zijn:

a) klein- en middelschalige landbouw bevorderen

b) gebruik van veelzijdig gereedschap om in moeilijke gebieden te kunnen boeren met 

respect voor de bodem

c) uitstoot van vervuilende emissies vermijden

d) een waardig inkomen verwerven.

Hof Unternberg Farm, Italy
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De tradities, werktuigen en methodes op ge-

bied van dierenractie zijn overal ter wereld zeer 

verscheiden. Door op zoek te gaan naar de 

plaatselijke kennis van oudere landbouwers, 

kunnen we herontdekken of er bijvoorbeeld 

in een bepaald gebied vooral paarden werden 

gebruikt voor krachtwerk in het open veld; 

muilezels of ezels voor precisiewerk in ontoe-

gankelijke gebieden; of dat de voorkeur werd 

gegeven aan ossen voor het bewerken van die-

pe, zware kleigronden.

Het verrijkt de kringloop op de boerderij om 

werkend vee opnieuw in te zetten in de land- 

en tuinbouw. De kern van de dierentractie filo-

sofie ligt hem in de zorgvuldige planning van 

het bedrijf: het werk van dieren moet nuttig 

zijn en perfect geïntegreerd, of het nu gaat om 

het vervoeren van hout uit een bos, het bewer-

ken van een groenteveld of zelfs het bewerken 

van de grond in een wijngaard.

 

De autonomie van boer en boerin, de juiste technologie en de betaalbaarheid van de inves-

teringen zijn slechts enkele aspecten die bij hedendaagse dierentractie aan de orde komen. 

Kleinschalige boeren moeten de input van hun fysieke arbeid maximaliseren. Bovendien vesti-

gen nieuwkomers zich vaak op marginale locaties, waar de grondprijs lager is en mechanisatie 

minder rendabel of zelfs onmogelijk is. De hedendaagse dierentractie beweging heeft zich ont-

wikkeld als antwoord op deze problemen.

De mogelijkheden van dierentractie - om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te vermin-

deren, om gebieden te bewerken die niet gemechaniseerd kunnen worden - moeten worden 

omarmd door instituten ter bevordering van agro-ecologie. Veel jonge mensen zien het werken 

met dieren als een redding om verlaten land te kunnen bewerken. 

Boodschap van boer tot boer:

Gemeenschappen waar dierentractie opnieuw wordt ontwikkeld, ervaren een 

hernieuwde  nieuwsgierigheid, dialoog en samenwerking tussen boeren. De kennis 

over hedendaagse dierentractie moet met z’n allen worden verrijkt! Misschien 

denken je buren enkele jaren dat je wat gek bent, maar wanneer ze je hulp vragen, 

om samen met je muilezel  hout uit hun verlaten bosgrond weg te voeren, dan zal 

je weten dat agro-ecologie is doorgebroken.

 La Fonte Farm, Italy
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Agro-ecologie en toegang tot de markt 

Eerlijk loon, solidaire betaling en andere boereninitiatieven 
Boek “Eerlijk Loon”, Nederland 
toekomstboeren.nl/eerlijkloon 
 

Elske Hageraats is een tuinder bij de Ommuurde Tuin, 

een Nederlandse CSA en actief lid van Toekomstboe-

ren. Hageraats schreef het boek “Eerlijk Loon” waarin 

ze verschillende vormen van betaling beschrijft die 

gebaseerd zijn op solidariteit en inclusie, die boeren 

direct kunnen inzetten om een eerlijk loon te krijgen 

voor hun werk.

‘Solidaire betaling’ is de term die wordt gebruikt om 

een alternatieve manier van betaling aan te duiden. 

De belangrijkste waarde is een eerlijke prijs voor de 

boer of producent op basis van solidariteit,waarbij 

consumenten kunnen betalen volgens hun eigen 

draagkracht.

Solidariteit gaat in beide richtingen; de boeren krijgen 

een eerlijk loon en de consumenten kunnen betalen 

“wat ze willen”, wat enigzins verschuift naargelang de 

methodologie die het project in kwestie toepast. Het solidariteitsconcept heeft een holistische 

benadering en kan betrekking hebben op de aarde, het milieu, gezondheid, toekomstige gene-

raties en nog veel meer. De belangrijkste aspecten van dit landbouwmodel zijn gebaseerd op 

agro-ecologische praktijken waarbij de gemeenschap een cruciale rol speelt.

Three of these solidarity payment types:

Glijdende schaal: de boeren stellen een prijsvork op met een minimum- en 

maximumbedrag. In tegenstelling tot een vaste prijs die alleen voor rijke mensen 

toegankelijk is, stelt de glijdende schaal mensen met lagere inkomens in staat om 

het minimumbedrag te betalen en mensen met hogere inkomens om hogere bij-

drages te betalen. Deze betaling is gebaseerd op solidariteit, aangezien de hogere 

bijdrages er voor zorgen dat mensen met lagere inkomens niet worden uitgesloten 

in het project.

Sommige boeren zetten een ‘stip’ op het midden van de prijsschaal. Deze stip is de 

indicator van het minimumloon van de boer, het doel van de begroting, waardoor 

de leden de prijszetting beter kunnen inschatten.
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Veilingronde “Bieterunde”: komt oorspronkelijk uit Duitsland. Een veilin-

gronde is een solidariteitsprincipe waarbij boeren vooraf het totale bedrag voor-

leggen voor de voedselproductie van het komende jaar. Idealiter gebeurt dit met 

een gedetailleerd begrotingsdocument waarin wordt aangegeven wat alle kosten 

zijn. Vervolgens biedt elk individu anoniem het bedrag dat hij/zij/die wil bijdragen. 

Als het totaal benodigde bedrag niet wordt gehaald, nemen de boeren opnieuw 

contact op met de leden en begint de veilingronde opnieuw totdat het vooraf bep-

aalde totaalbedrag is bereikt.

Betaal wat je wil:  In dit geval betaalt het CSA-lid wat hij/zij/die wil naar ei-

gen goeddunken. De leden kunnen betalen afhankelijk van hun financiële mogeli-

jkheden en hun bereidheid om bij te dragen aan het project. De boeren kunnen 

altijd betalingsindicaties geven of een minimumprijs vastleggen.

Er zijn ook andere vormen van solidaire betalingen, gebaseerd op subsidies, giften of betalin-

gen op basis van uurloon. Elske zelf past een uurloon methode toe in de CSA waar ze deel van 

uitmaakt, wat het belang van transparantie over lonen en materiële kosten versterkt.

“We geven volledig vertrouwen aan mensen, zodat ze kunnen kiezen hoeveel ze 

willen betalen; dit is volledige inclusie. Leden betalen aan het begin van het jaar of 

krijgen de mogelijkheid om per kwartaal te betalen.”

 

Solidariteit is ook het delen met vrienden en vrijwilligers, aangezien er veel beschikbaarheid is 

van voedsel. Normaal gesproken zijn dit de beschadigde en vreemd gevormde producten van 

de boerderij, maar die zijn natuurlijk net zo lekker en voedzaam als de rest.
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Agro-ecologie, diversificatie en landbouwpraktijken

Boerderij RaiZen
Vadu Pașii, provincie Buzău, Roemenië
www.ecoruralis.ro

RaiZen is een agro-ecologische boerderij in het zuidoosten van Roemenië. Het ligt in de buurt van 

het dorp Vadu Pașii, in de provincie Buzău. Ze zijn sinds 2016 lid van Eco Ruralis. De boerderij bestaat 

uit meerdere percelen die eigendom zijn van de boer, van zijn familie of van zijn buren. Sommige 

zijn in de nabijheid van het dorp, andere op enige afstand. RaiZen is een collectieve familieboerderij 

gedragen door het werk van boer Bogdan Suliman, met de hulp van zijn grootouders, de financiële 

en arbeids-bijdrage van zijn broer en ten slotte de gemeenschapssteun van het Eco Ruralis-netwerk. 

In RaiZen vinden we een aantal agro-ecologische praktijken en benaderingen naast elkaar: agrofo-

restry, permacultuur, traditionele tuinbouw en gebruik van de biodynamische kalender. De boerderij 

verbouwt 2.100 m² met de  permacultuur methode, waarvan 900 m² helemaal geen irrigatie heeft. 

Op 1,7 ha wordt traditionele tuinbouw toegepast en op 1,5 ha in het berggebied wordt verwildering 

bevorderd. Gemengde teelten en biodiversiteit worden sterk gestimuleerd: op RaiZen zijn meer dan 

200 soorten van planten en bomen aanwezig om dieren aan te trekken. Dankzij deze jarenlange 

agro-ecologische praktijk is er op de boerderij een toenemende bestendigheid tegen klimaatveran-

dering en een vermindering van de bodemerosie.

Hoewel de boerderij over verschillende percelen is verspreid, wordt zij als één geheel beschouwd en 

als verbonden gezien. Men doet aan zaden oogsten en bewaren, herzaaiing, bodemherstel, biomas-

sa- en houtvalorisatie. Dieren zijn essentieel in het ecosysteem van de boerderij - zo werd er gestart 

met eenden die slakken en insecten eten, de tuin schoon houden en voor eierproductie zorgen.

RaiZen Fram
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De theoretische en praktische kennis die Bogdan Suliman in staat stelt de boerderij te runnen 

is het resultaat van jaren ervaring en experimenteren op het veld. In een context waar officië-

le opleidingen ontbreken, speelt de boer-tot-boer uitwisseling via Eco Ruralis en haar ‘ Zaden 

Werkgroep’, een sleutelrol. RaiZen fungeert als demonstratie-boerderij voor bijeenkomsten van 

leden en er wordt momenteel een boerenzaadhuis opgericht. De boerderij verkoopt geen pro-

ducten op de markt en is dat ook niet van plan, in eerste plaats voorziet ze in de behoeften van 

de brede familie. De vraag naar gezonde voeding in verbinding met de verdwijnende plaatse-

lijke tradities staat centraal in het project. Kostenminimalisering, autonomie van de boeren en 

voedselsoevereiniteit zijn de fundamenten van RaiZen, samen met vreugdevol experimenteren 

en onderzoek naar de gezondheid van lichaam en ziel.

Op politiek vlak is RaiZen betrokken bij de promotie van agro-ecologie en bij de verdediging 

van de rechten van de boer en boerin, in het bijzonder met het verzet tegen de Roemeense na-

tionale zaadwet, die de ontwikkeling van een zaaizaadsysteem voor boeren niet toelaat.

Boodschap van boer tot boer door  Bogdan Suliman:

Begrijpen hoe energie zich in ons leven en om ons heen beweegt, kan ons naar 

een eenvoudiger en verstandigere manier brengen om eigen voedsel te verbouwen 

en natuurlijke hulpbronnen te gebruiken. De beste manier om vooruit te komen 

is gebruik te maken van de kennis die we hebben opgedaan bij onze boeren en 

grootouders en de technologie die vandaag beschikbaar is - of een nieuwe  manier 

te creëren op basis van agro-ecologische kennis - zodat we ons milieu en omgeving 

gezond kunnen houden voor onze toekomstige generaties.

RaiZen Fram
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Agro-ecologie, colletief boeren, landelijke en stedelijke 
gebied verbinden

Boerencollectief Bienenwerder- Duitsland
hofbienenwerder.org
De collectieve boerderij Bienenwerder ligt in het district Märkisches Oderland, ten oosten van 

Berlijn. Hun boerderij en gronden grenzen aan stedelijke gebied. Dit boerencollectief wil iets 

opbouwen dat anders is dan het normatieve, traditionele familieboerderij-structuur door col-

lectief te leven en te werken.

De boerderij heeft een grote diversiteit 

aan dieren: vijf Pinzgauer zoogkoei-

en en hun nakomelingen grazen het 

hele jaar door op een vaste weide. Er 

zijn daarnaast zo’n 25 melkgeiten, 4 

fokrammen, werkpaarden, Vorwerk 

kippen, eenden en bijen. De boerde-

rij gebruikt paarden om het land te 

bewerken, waardoor het gebruik van 

zware technologie die afhankelijk is 

van fossiele energie wordt vermeden. 

Ze worden ook gebruikt om mee te rij-

den, ladingen te vervoeren en hout te 

verplaatsen.

Er wordt ongeveer 3 hectare voor bio-

logische groenteteelt op de zandige 

Brandenburgse bodem gebruikt, met 

meer dan 40 verschillende gewassen 

en 250 variëteiten, met een focus op erfgoedvariëteiten.

De groenten worden verkocht aan zelf-georganiseerde groentengroepen in de regio en aan bio-

logische winkels in Berlijn, waarvan de meeste collectief worden uitgebaat om zo de groeiende 

dominantie van biologische supermarktketens tegen te gaan. Op die manier vermijdt de boer-

derij tussenpersonen, waardoor ze tot op zekere hoogte zelf de prijzen kunnen bepalen. Het 

is belangrijk dat biologische winkels streven naar organisatievormen die verder gaan dan de 

mainstream. Dit betekent: 

a) hiërarchieën aftoppen, zodat alle werknemers dezelfde rechten en plichten hebben

b) een collectieve manier om de winkel te organiseren.

Bienenwerder Farm
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Parallel daaraan levert de boerderij rechtstreeks aan groentengroepen, die op een vergelijkbare 

manier functioneren als Community Supported Agriculture (CSA). Door deze directe link met de 

klanten kan de boerderij groenten leveren aan een brede groep van sociale klassen. Eenmaal per 

week krijgt elke groep hun groenten geleverd en zijn ze zelf verantwoordelijk voor de verdeling 

van de producten onder elkaar. Ze betalen een vast maandelijks bedrag, waardoor de boerderij 

meer zekerheid heeft voor financiële planning en in geval van slechte oogsten. Deze groepen 

komen helpen tijdens het groeiseizoen om de boeren te ondersteunen, wat betekent dat de 

boerderij meestal op hulp kan rekenen tijdens drukke periodes. Dit geeft de boeren de kans om 

met de leden te praten over hun boerderij en hun collectieve manier van werken; het creëert een 

interessante uitwisseling door stedelijke en landelijke levensstijlen samen te brengen.

De boerderij werd in 2004 op een veiling gekocht door een groep vrienden. De groep is in de 

loop der jaren veranderd en uitgebreid. Het collectief bestaat uit ongeveer 10 nieuw toegetreden 

leden. Elk jaar hebben de boeren ecologische jaarvrijwilligers en stagiairs. Dit is een belangrij-

ke stap om jonge mensen te ondersteunen die geïnteresseerd zijn in landbouw. De boerderij 

hoopt dat ze geïnspireerd zullen raken door de onconventionele boerderijstructuur. Het biedt 

een kans om te zien hoe een collectief model kan werken, maar ook om zich bewust te worden 

van de uitdagingen ervan. Het collectief is gevoelig voor gender- en seksualiteits aspecten en 

probeert regelmatig de patriarchale patronen, die iedereen in zich meedraagt, te bespreken en 

aan de kaak te stellen. Iedereen leeft, leert en werkt op de boerderij onder het principe van “geen 

meesters, geen knechten”.

Bienenwerder Farm
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Agro-ecologie en samenwerking met de overheid 
 

Toekomstboeren in dialoog met de Nederlandse minister
van landbouw - Nederland 
toekomstboeren.nl 

Toekomstboeren werkt op meerdere niveaus aan de groei van de agro-ecologiebeweging in 

Nederland. Met ongeveer 400 leden heeft de vereniging meerdere werkgroepen, die gewijd 

zijn aan onder andere  de commons, de internationale beweging, het CSA netwerk en samen-

werkingsverbanden met lokale en nationale overheden. Deze laatste groep werkt samen met 

de Nederlandse minister van Landbouw, om aan te dringen op beleidsverandering en betere 

grond gebruiksrechten.

In Nederland is er een wet die landeigenaren veel macht geeft, die het boerenwerk ontmense-

lijkt en het recht op langdurige toegang tot grond ontzegt. Landeigenaren kunnen hun land-

bouwgrond voor één enkel jaar verpachten, wat aantoont hoe wetten, autoriteiten en beleid-

smakers totaal los staan van de realiteit van de boerenstiel.

Dit soort pachtcontracten met een korte looptijden bieden boeren geen zekerheid noch res-

pect, aangezien dit het voor hun onmogelijk maakt om agro-ecologische projecten op middel-

lange termijn uit te voeren, en zeker niet op lange termijn.

In 2019 startte  Toekomstboeren een samenwerking met de nationale minister van Landbouw 

via een reeks ontmoetingen. Het doel is om voor te stellen dat het minimale pachtcontract van 

landbouwgrond in Nederland van 1 naar 9 jaar wordt veranderd.

Pluk! CSA, the Netherlands
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Daarnaast wordt de grondprijs in 

Nederland bepaald door marktprij-

zen zonder enige bescherming van 

landbouwgrond, noch stimulans 

voor duurzame initiatieven. Uit ge-

gevens van 2020 blijkt dat Neder-

land de hoogste aankoopprijs per 

hectare akkerland noteert in Europa. 

Toekomstboeren is ook daarom in 

gesprek met de minister van Land-

bouw om het probleem van de 

hoge grondprijzen aan te pakken. 

Toekomstboeren zet zich in voor het 

ontwikkelen van  stimulansen voor 

diegenen die agro-ecologische prak-

tijken toepassen. 

Deze twee punten - pachtcontracten 

van langere duur en de toegankelijke 

grondprijs - zijn de twee onderwer-

pen waarover het collectief met de 

overheid in gesprek gaat en waar-

voor het lobbyt.

Toekomstboeren zal het werk van 

dialogen organiseren op verschillen-

de boerderijen met mensen die op 

het ministerie werken, voortzetten 

met het besef dat beleidsvorming 

en wetswijziging langzame proces-

sen zijn waarbij geduld en doorzet-

tingsvermogen van cruciaal belang 

zijn. Toekomstboeren is niet alleen, 

aangezien het Nederlandse CSA 

netwerk, de Federatie van Agro-eco-

logische boeren, andere grassroots 

collectieven en grote NGO’s zoals 

Greenpeace en Friends of the Earth 

collectief druk uitoefenen op de au-

toriteiten om deze veranderingen 

door te voeren.

Land Workers Alliance

Pluk! CSA, the Netherlands
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