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Demonstratie Landzekerheid voor Groene Boeren

Vereniging  Toekomstboeren  en  Wortels  in  Breda  organiseren  een
demonstratie voor het provinciehuis in Den Bosch op 14 maart waar het
slotdebat voorafgaand aan de provinciale staten verkiezingen plaatsvindt.
Directe aanleiding is dat Zelfoogst akker Wortels in Breda haar land dreigt
kwijt  te  raken.  Wortels  in  Breda  is  hierin  geen uitzondering,  maar  het
meest recente voorbeeld in een reeks.

Vooraf  aan het  debat  verzamelen Groene Boeren  en tuinders  met hun
klanten, oogstdeelnemers en burgers zich om te pleiten voor goed beleid
gericht  op  behoud  en  toegang  tot  land  voor  Groene  Boeren  in  het
algemeen en voor Wortels in Breda in het bijzonder.

  

Groene Boeren zijn al Groen

We staan voor een enorme landbouwuitdaging.  Overheden worstelen met
opgaven als stikstofreductie, schoon water, CO2 en biodiversiteit.  Laten 
deze thema’s nu juist onderdeel van de corebusiness van de Groene Boer 
zijn, naast vele maatschappelijke waarden. Dit zou moeten betekenen dat 
Groene Boeren met open armen ontvangen zouden worden maar helaas 
alle visie documenten ten spijt lukt het gemeenten en provincies meestal 
niet ruimte te maken voor Groene Boeren.

Groene Boeren worden weggestuurd
Groene boeren leven de landbouwvisies van overheden dus al voor. Toch 
zijn er meerdere voorbeelden dat zij gedwongen worden hun bewerkte 
land te verlaten. Gevolg is dat er groene boeren stoppen en dat nieuwe 
boeren die staan te popelen om volgende stappen te zetten er vanaf zien. 
Met de gewenste transitie naar een volhoudbaar landbouw- en 
voedselsysteem is dat eeuwig zonde.

Schrijnende situaties

Op vele plekken in Nederland lopen Groene Boeren vast door falend en 
verouderd beleid en gebrek aan bestuurlijke moed.



Een van deze schrijnende voorbeelden is CSA zelfoogstakker “Wortels in 
Breda” die al 6 seizoenen bestaat. Deze Groene Boer moet weg van het 
land en een andere geschikte akker is niet in zicht. Hierdoor zijn na dit 
seizoen 250 oogstgenoten tuin -en tuinderloos. 

Wortels in Breda zou ingepast worden in het Natuurnetwerk dat door de 
provincie op deze gronden wordt gelegd. Eind 2021 geeft de provincie 
plots aan dat “de gemeente Wortels in Breda hier niet wil”. De 
aangevoerde argumenten zijn juridisch weerlegd maar de gemeente in 
naam van de betrokken wethouder wil dit niet aan, vanwege de weerstand
bij enkele aanwonende buurtbewoners. 3000 mensen uit de buurt 
tekenden de petitie voor het behoud van ‘Wortels in Breda’. Maar dit heeft
tot op heden niet mogen baten.

Oproep

Op 14 maart roepen wij daarom overheden op: behoud Wortels in Breda, 
en start op landelijke schaal een beleid waarmee er stevige ondersteuning
komt voor Groene Boeren. Een beleid dat hen perspectief op land biedt, 
zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn. Het produceren van gezonde 
voeding in en met de natuur voor onze gemeenschappen.

Voor meer informatie: 
Eliane Bakker – Toekomstboeren – elianebakker@gmail.com –  0681102585
Lucie van Schendel –Wortels in Breda –   lucievanschendel@gmail.com   -  
0628265897
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