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de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd. Steeds
meer mensen zien in dat we toe moeten naar een minder
intensieve wijze van voedselproductie, die meer in harmonie
is met het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit, de
biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid. Ook raakt de
maatschappij ervan overtuigd dat boeren een beter perspectief
nodig hebben en in veel gevallen een beter inkomen met
minder hoge kapitaallasten. Onder boeren leeft ook de
behoefte aan een hogere maatschappelijke waardering voor
hun werk.

De noodzaak
voor structurele
verandering
van de voedsel
productie is
meer dan ooit
aanwezig
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Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen in

In dat kader presenteerde Carola Schouten als
minister van LNV in september 2018 haar visie
Waardevol en Verbonden. In juni 2019 volgde het
bijbehorende Realisatieplan. Deze beleidsstukken
creëren de voorwaarden voor een fundamentele
verandering in de Nederlandse landbouw. De
stikstofcrisis in het najaar van 2019 en de coronacrisis
in 2020 hebben de aandacht opgeëist; de noodzaak
voor grote en structurele verandering in de
voedselproductie is echter meer dan ooit aanwezig.
Eind 2018 presenteerden wij als College van
Rijksadviseurs Panorama Nederland. Daarin laten wij
zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken
van nu de sleutel kunnen zijn voor structurele
verbeteringen in de toekomst. Een van de vier
grote thema’s in Panorama Nederland is de transitie
van de landbouw. Onder het motto ‘Naar een rijk
boerenland’ spreken wij de ambitie uit voor een
New Deal tussen boer en maatschappij, die zorgt
voor een eerlijker inkomen voor de boeren, schoon
water en schone lucht, een gezonde bodem, meer
biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. In
Panorama Nederland beschrijven wij op hoofdlijnen
hoe zo’n New Deal er uit zou kunnen zien. Die
New Deal moet leiden tot ‘landschapsinclusieve
landbouw’. Hier onder verstaan wij natuurinclusieve
landbouw met expliciete aandacht voor
landschapskwaliteit, cultuurhistorie, recreatieve
aantrekkelijkheid en toegankelijkheid. Deze vorm
van duurzame landbouw maakt onderdeel uit van een
veerkrachtig eco- en voedselsysteem, met op kleine
schaal gesloten kringlopen. De landschapsinclusieve
landbouw maakt optimaal gebruik van de natuurlijke
omgeving en integreert deze in de bedrijfsvoering.

Voorafgaand aan Panorama Nederland en aan de
visie Waardevol en Verbonden, hebben wij in mei
2018 - met financiële steun van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het
ministerie van Binnenlandse Zaken, een prijsvraag
uitgeschreven onder de naam Brood en Spelen. Met
deze prijsvraag deden wij een bijzondere oproep
aan ruimtelijk ontwerpers en grondeigenaren om
‘radicale, realistische en realiseerbare’ plannen voor
het landelijk gebied van de Brabantse, Gelderse en
Overijsselse zandgronden te ontwikkelen.
De toekomst van landbouw en voedselproductie
stond centraal in de prijsvraag met nadruk op
het schaalniveau van het individuele bedrijf. De
prijsvraag, die in februari 2019 werd afgerond,
heeft veel energie losgemaakt en een rijk palet aan
samenwerkingen, ideeën en plannen opgeleverd.
Uit de 95 inzendingen werden er 16 winnaars
geselecteerd, die we vroegen hun idee uit te werken.
Onze betrokkenheid stopte niet na bekendmaking
van de winnaars; we bleven de teams volgen, zowel
om hen te ondersteunen als om ervan te leren.
De 16 plannen vormen samen een staalkaart aan
voorbeelden van zowel kringlooplandbouw als
New Deal. Tegelijk tonen zij de worsteling die
grondeigenaren doormaken wanneer ze zich in die
richting willen ontwikkelen.

Nu we de winnende inzenders ruim een jaar
hebben gevolgd, is het tijd om de balans op te
maken. De stikstofcrisis en de coronacrisis maken
de lessen extra interessant. De transitie naar
een duurzaam voedselsysteem is immers nauw
verbonden met vraagstukken rond wereldhandel,
nationale voedselzekerheid, klimaatadaptatie en
stikstofdepositie. Juist het ruimtelijke perspectief kan
helpen om de transitie van voedselsystemen niet te
zien als een abstract probleem, maar te laten landen
in onze dagelijkse leefomgeving.

Mede op basis van deze bijdragen hebben wij lessen
getrokken uit de prijsvraag Brood en Spelen en zijn
wij tot een advies gekomen over de ruimtelijke
aspecten van de transformatie van de landbouw
die nu, voorzichtig, in gang is gezet. In het advies
richten we ons in het bijzonder op de effecten die de
gewenste transformatie op ons landschap heeft, en
op de manier waarop goed landschapsontwerp de
transformatie van de landbouw kan versnellen.
Dit advies kan inspiratie bieden voor ieder die werkt
aan de transitie van het landelijk gebied.

Wij hebben Noël van Dooren, lector ‘Duurzame
voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s’ aan
Hogeschool Van Hall Larenstein, gevraagd de
inzichten die de prijsvraag heeft opgeleverd in een
essay nader te beschouwen. Ook hebben wij Atelier
Zet gevraagd, met de auteurs van de 16 winnende
plannen terug te blikken op het proces en om in
beeld te brengen of het de teams is gelukt om na
afloop van de prijsvraag verdere stappen te zetten.

Vooraf

Afb. 1.3
Het College van Rijksadviseurs,
v.l.n.r. Daan Zandbelt, Floris
Alkemade en Berno Strootman

Goed
landschaps
ontwerp kan de
transformatie
van de landbouw
versnellen

HetRijksadviseurs,
College
van Rijksadviseurs,
Het College van
Het College
van Rijksadviseurs,

FlorisFloris
Alkemade
Berno
Strootman
DaanDaan
Zandbelt
Floris Alkemade
Alkemade
Berno Strootman
Berno
Strootman
Daan Zandbelt
Zandbelt

Floris Alkemade

Berno Strootman

Daan Zandbelt

9

Ruimtelijke toekomstbeelden voor een nieuw voedselsysteem

Afb. 2.0

10

Advies

Advies
Naar aanleiding van de
ontwerpprijsvraag Brood en Spelen

11

Advies

Ruimtelijke toekomstbeelden voor een nieuw voedselsysteem

Brood en Spelen levert nieuwe inzichten op over de
transformatie van de landbouw en de effecten daarvan op
landschap. We hebben in de prijsvraag expliciet gekozen voor
een ruimtelijk perspectief. Door middel van ontwerp kunnen
de samenhangen tussen de verschillende spelers en belangen
goed worden georganiseerd. In woord en beeld schetsen de
teams toekomstig landschap. Zij stellen interventies voor, die
de transformatie van de landbouw versnellen en alle partijen
verleiden om actief mee te doen in dat proces. Ook hebben wij
de doorwerking van de plannen geëvalueerd. Brood en Spelen
brengt ons tot het volgend advies.

1.
Werk actief aan een meervoudig toekomstbeeld van de landbouw.
Relateer dit aan bodem- en landschapstypen en aan de positie ten
opzichte van Natura-2000-gebieden en steden.

Brood en Spelen
toont een andere
weg: nieuwe
kleinschaligheid

Nederland heeft behoefte aan een nieuw ruimtelijk perspectief voor de landbouw, die noodzaak
spreekt ook uit Brood en Spelen. In de nabije toekomst zal een deel van de Nederlandse boeren
nog steeds efficiënt en grootschalig produceren, maar dit geschiedt wel landschapsinclusief.
Tegelijk zullen steeds meer kleinschalige, landschapsinclusieve initiatieven opkomen, gericht
op lokale markten - deze zijn in economisch opzicht serieus te nemen en het hobbystadium
ruimschoots voorbij. We moeten die diversiteit een plek geven. De kaart van Nederland laat dat
zien. De diversiteit doet recht aan het karakter van landschappen, regio’s en ecosystemen, en
leidt ter plekke tot passende vormen van voedselproductie. Zo’n diverse benadering helpt ook het
stikstofdossier verder.

2.
Streef naar een substantieel areaal, bijvoorbeeld 100.000
hectare, agroforestry en polyculturen in 2030. Werk uit wat dat
concreet betekent voor verschillende landschapstypen en wat de
randvoorwaarden zijn voor economisch gezonde bedrijven. Help
de beginners om hun weg te vinden in het woud van regels en
belemmeringen.
De Nederlandse landbouw heeft decennialang ingezet op schaalvergroting. De prijs voor
landschapskwaliteit en biodiversiteit was hoog. Brood en Spelen toont een andere weg: nieuwe
kleinschaligheid. Polyculturen en agroforestry roepen de uitputting van de bodem een halt toe,
realiseren meer waterbuffering, en hebben minder gewasbescherming nodig. Hagen, struiken en
bomen dragen sterk bij aan een gezonde landbouw en aan biodiversiteit. Zij leiden tot een nieuwe
waardering van de driedimensionale component in het landschap: ze doorbreken letterlijk het
beeld van uitgestrekte akkers of weiden.
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3.
Steun de ontwikkeling van ‘nieuwe erven’. Stimuleer ontwerp en
kennisuitwisseling, schep ruimte voor passende nieuwe functies en
bebouwing, en stem regels rond opslag, hygiëne en verkoop hierop
af.
Brood en Spelen laat zien hoe de transformatie van de landbouw de banden met de consument
kan aanhalen. Het boerenerf is hierin cruciaal: op het erf krijgt intensief contact tussen
voedselproductie en consument gestalte. Investeringen in de kwaliteit van het erf, de
toegankelijkheid en de voorzieningen sporen burgers aan om de uitgestoken hand van de boer
aan te nemen. De rol van boerenerven verandert wanneer het boerenbedrijf meer functies krijgt,
opereert in korte ketens, producten verwerkt of aan thuisverkoop doet.
Multifunctionele landbouw is in meerdere opzichten veelbelovend: voor een goed en stabiel
inkomen van de boer, voor landschap en biodiversiteit, en voor de band tussen boer en burger. De
omzet in de multifunctionele landbouw in Nederland is tussen 2013 en 2018 bijna verdubbeld. Nu
al is 25% van de agrarische bedrijven multifunctioneel. De verwachting is dat dit de komende jaren
zal stijgen naar 50%.

Hypermoderne
techniek biedt
kansen om
anders te gaan
boeren

4.
Zet vol in op innovatie, bijvoorbeeld om precisielandbouw mogelijk
te maken. Bevorder toepassing van nieuwe technieken bij individuele
boerenbedrijven, maar zeker ook op regionale schaal, in de vorm van
coöperatieve samenwerking.
Brood en Spelen laat zien dat hypermoderne techniek kansen biedt om anders te gaan boeren.
Drones, GPS-gestuurde lichte apparaten, en robots veranderen de wijze waarop landbouw wordt
bedreven. Precisielandbouw maakt het mogelijk de kwaliteiten van de omgeving veel beter te
benutten, respecteren en verbeteren. Zuinige vervoermiddelen, digitale verkoopsystemen en
games zorgen dat voedsel op nieuwe manieren de consument bereikt. Zulke nieuwe technieken
bieden kansen aan nieuwe spelers, aan bedrijven met een andere schaal en opvatting, en aan een
sterke verkorting van de keten.

5.
Verken de logistieke aspecten van de transformatie naar korte
ketens, en zorg ervoor dat die een positieve invloed hebben op het
landschap.
Korte ketens staan hoog op de agenda. Als we willen dat een groter deel van het
boodschappenmandje van consumenten gevuld raakt met producten uit de regio, dan moet de
prijs laag genoeg zijn. Ook moeten beschikbaarheid, versheid en variëteit gegarandeerd zijn.
Korte ketens gaan gepaard met meer vervoersbewegingen op lokaal niveau. Dat lijken logistieke
kwesties, maar zij hebben effect op landschap in de vorm van investeringen in infrastructuur,
nieuwe verdeelcentra en verkooplocaties in, om of buiten de stad. Ontwikkelingen die vragen om
een ruimtelijk perspectief.

6.
Werk dwars door de bestuurslagen heen aan zinvolle verbinding
tussen beleidsprogramma’s. Bedien daarmee het meervoudig
karakter van de transformatie van de landbouw.
Uit de evaluatie van Brood en Spelen leren wij dat provincie en gemeente cruciaal zijn voor een
succesvolle doorwerking, maar dat de meervoudigheid van de ideeën in de prijsvraag zich slecht
verdraagt met de vele eigenstandige programma’s die alle overheidslagen kennen. Veel van de
inzendingen kenmerken zich door een sterk multifunctioneel karakter en moeten zich verhouden
tot zeer uiteenlopende beleidsvelden binnen, maar ook ver buiten de landbouw.

Het
verdienmodel
van de boer van
de toekomst
berust op
een mix van
producten en
diensten
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7.
Verbeter de aansluiting van financieringsinstrumenten op nieuwe
bedrijfstypen en nieuwe vormen van landbouw. Ondersteun
kennisuitwisseling en pas regelgeving aan op deze nieuwe spelers.
Financieringsstromen richting de landbouw sluiten uiteraard aan bij de nu bekende
bedrijfsvormen. Nieuwe bedrijfsvormen passen daar vaak niet in, maar zij zijn wel agrarisch
ondernemer met alle rechten en plichten van dien. Daarom lopen nieuwe spelers in de landbouw
aan tegen belemmeringen op het vlak van beschikbare kennis, certificering en regelgeving. Neem
bijvoorbeeld de toeslagregeling voor bepaalde gewassen. Deze kan worden aangevraagd via de
verplichte jaarlijkse Gecombineerde Opgave, maar polyculturen zijn daarin moeilijk onder te
brengen: de beteelde oppervlakte per gewas is lastiger te bepalen.

8.
Maak afwaardering van gronden mogelijk en realiseer slimme
duurzame combinaties tussen agrarische en natuurbestemmingen.

Het inschakelen
van ruimtelijke
ontwerpers leidt
tot waardevolle
nieuwe
inzichten voor
boerenbedrijven
en hun
omgeving

Meerdere inzendingen in Brood en Spelen zijn extensief van karakter: ze hebben meer grond nodig,
en brengen minder op per hectare. Toch kunnen het, zeker bij lagere kosten, rendabele agrarische
verdienmodellen zijn - op voorwaarde dat de grondprijs zich verhoudt tot het opbrengend
vermogen. De huidige grondprijzen werken de transitie tegen, zeker omdat de bedrijfsaanpak van
nieuwe initiatieven vaak een relatief lange terugverdienperiode heeft. Afwaardering van gronden
geeft deze nieuwe initiatieven bestaansrecht. Dat kan door delen van agrarische bedrijven onder
een natuurbestemming te brengen. Wij pleiten daarnaast voor een nieuwe afwaarderingscategorie
richting een bestemming ‘natuurinclusieve landbouw’, die aanstuurt op een grondwaarde passend
bij extensieve agrarische bedrijfsvoering. Nieuwe landbouwvormen vragen om samenwerking die
grenzen van bestemmingsplannen overstijgt. Juist in zones rond Natura 2000-gebieden kan door
innovatieve afwaardering een nieuwe vorm van landbouw mogelijk worden gemaakt, die tegelijk
bijdraagt aan de gewenste natuurdoelen. Neem daarom de ideeën uit Brood en Spelen ook mee in de
uitwerking van het stikstofbeleid zoals gesteld in de Kamerbrief van 24 april 2020.

9.
Ontwikkel een systeem van true costs en true pricing en versnel
daarmee de gang naar kringlooplandbouw en een New Deal tussen
boer en maatschappij.
De aanbevelingen in dit advies zullen alleen effect sorteren, als een aantal ‘vervuilende’
mechanismen in de huidige landbouw doortastend wordt aangepakt. Essentieel is het stapsgewijs
toewerken naar een systeem van true cost’ en true pricing, waarbij de afgewentelde kosten, in
Nederland en (ver) daarbuiten, worden meegenomen in de productprijs. True pricing gaat niet
alleen over de productprijs. Er hoort ook bij dat de nu niet beloonde ‘nevendiensten’ bij de
productie van voedsel, voortaan wél worden beloond; het gaat daarbij om diensten ten gunste
van het ecosysteem, het landschap, de bodem of de waterhuishouding. Het verdienmodel van de
boer van de toekomst berust dus op een mix van producten en diensten: een voorwaarde voor het
tot bloei laten komen van de plannen uit Brood en Spelen en voor het uitvoeren van bovenstaande
adviezen.

10.
Plaats de transitie van de landbouw in een ruimtelijk perspectief en
schakel ruimtelijke ontwerpers in om bij te dragen aan vernieuwende
concepten. Kies daarbij voor het relevante schaalniveau.
Brood en Spelen laat zien dat het inschakelen van ruimtelijke ontwerpers als landschapsarchitecten
en het kiezen van een ruimtelijk perspectief leidt tot waardevolle nieuwe inzichten voor
boerenbedrijven en hun omgeving. Het is van belang om bij dit soort samenwerkingen het
juiste schaalniveau te kiezen: op de lokale schaal van Brood en Spelen kun je andere onderwerpen
verkennen dan op de regionale schaal van de pilots Landschapsinclusieve landbouw waaraan het CRa
nu werkt in De Marne, Salland en de Krimpenerwaard.
Afb. 2.1
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De prijsvraag Brood en Spelen en het nieuwe landbouwbeleid
Noël van Dooren

De toekomst van landbouw en voedselproductie stond centraal
in de prijsvraag Brood en Spelen. Die toekomst is in beweging,
zo blijkt onder meer uit Waardevol en Verbonden, de visie op
landbouw, natuur en voedsel van het ministerie van LNV uit
2018. In 2019 voegde minister Schouten daar het Realisatieplan
aan toe. Die beleidsstukken riepen heftige en tegengestelde
reacties op - ze zijn veel te radicaal, of breken juist te weinig
met de huidige praktijk. Het boerenprotest in de herfst van
2019, als reactie op de beperking van de stikstofdepositie
waartoe de overheid zich gedwongen zag na de uitspraak
van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof
(PAS), scherpte dat nog eens aan: worden veel te radicale
veranderingen verwacht van de landbouw, of breken we juist te
weinig met de praktijk?
Dit essay plaatst de resultaten van Brood en Spelen in
die discussie, en vertaalt dat naar een opgave voor de
vervolgstappen die in deze ministersperiode of de volgende
zullen worden genomen. De visie Waardevol en Verbonden
en het Realisatieplan vermijden harde keuzes. Dat is
wellicht strategisch slim in het traditioneel uiterst lastige
debat over landbouw, maar uiteindelijk zijn ingrijpende
keuzes wel noodzakelijk. Tussen de regels door bieden
deze beleidsstukken zeker perspectief op een principiële
vernieuwing van landbouw en voedselproductie. Brood en

Spelen laat zien hoe ruimtelijk ontwerp daaraan kan bijdragen.

Het kan ook gaan om voedselproducenten die
radicaal andere routes verkennen. De opkomst
van agroforestry is daarvan een goed voorbeeld.
Onder meer in het Klimaatakkoord wordt een
forse uitbreiding van het bosareaal voorgesteld,
en daarbinnen past agroforestry wonderwel. Het
Louis Bolkinstituut verkende in 2019 hoe 25.000ha
agroforestry (en voedselbos) kan zijn gerealiseerd
tegen het jaar 2030. Op termijn lijkt een groei
naar vijf tot tien procent van het landbouwareaal
reëel. Daarmee wordt agroforestry een substantiële
speler. Ik gebruik hier overigens het woord
‘voedselproducenten’, omdat blijkt dat ook buiten
de agrarische sector grote belangstelling is voor een
ander systeem van voedselproductie: met zorg voor
de directe omgeving, bodem, water en natuur, gericht
op nabije markten, veel aandacht voor de kwaliteit
van het product en minder nadruk op de laagste prijs.
Brood en Spelen leverde belangwekkende inzendingen
op die nieuwe inzichten bieden voor die laatste
twee routes. De teams, bestaande uit ten minste

Essay

De visie Waardevol en Verbonden en het Realisatieplan
staan niet op zichzelf. Ze bouwen voort op adviezen
van verschillende adviescolleges, een verzameling
van nationale en internationale discussiestukken
en internationale afspraken zoals gemaakt in het
Klimaatakkoord van Parijs. Uit die diverse stukken
rijst het beeld op dat we op een kruispunt staan.
Doorgaan op de huidige route is geen optie; dat stelt
de landbouwvisie met zoveel woorden. De routes
die we wel kunnen nemen, vereisen allemaal grote
inspanningen op het vlak van duurzaamheid. Voor
het overige zijn de richtingen totaal verschillend.
Een deel van de Nederlandse landbouw zal
zich richten op grootschalige, efficiënte landschapsinclusieve - productie. Zij leveren door
het inzetten van kennis en innovatie producten van
goede kwaliteit tegen een redelijke prijs. Het gaat
dan bijvoorbeeld om glastuinbouw, grootschalige
akkerbouw en eventueel veeteelt, maar veel
bescheidener dan nu en alleen grondgebonden.
Onvermijdelijk zullen al deze sectoren in hoog tempo
verduurzamen, hun energieprestaties verbeteren en
dierenwelzijn hoog op de agenda hebben - ofwel uit
gezond eigenbelang, ofwel gedwongen door politieke
keuzes. Niet voor niets wordt veel gesproken over
een systeem van true costs en true pricing. De kosten
van de productie moeten inzichtelijk zijn en geen
schade afwentelen; de productprijs moet het de boer
mogelijk maken de productie te verduurzamen.
Een ander deel van de landbouw zoekt de toekomst
in een extensieve, kleinschalige aanpak, in een
professionele benadering die het hobbystadium ver
voorbij is. Het kan daarbij gaan om multifunctionele
landbouw (MFL); agrarische bedrijven die meer potjes
op het vuur hebben en inkomsten uit meerdere
bronnen halen, bijvoorbeeld boerderijverkoop,
recreatie of zorg. In de afgelopen vijf jaar verdubbelde
de omzet van deze bedrijven. Ongeveer een kwart
van de agrarische bedrijven heeft één of meer
neventakken, en dat aantal groeit snel, blijkt uit
recent onderzoek van WUR.

een grondeigenaar en een ontwerper, geven eerste
beelden van wat het volgen van die routes kan
betekenen voor het landelijk gebied. Dit essay verkent
die inzendingen tegen de achtergrond van het debat
over onze landbouw en voedselvoorziening. Daarbij
is de vraag: hoe kunnen we de visies uit inzendingen
voor een specifieke plek doortrekken naar het grote
landschap, en wat voor kaart van Nederland zou dat
opleveren? Kunnen we over enkele jaren spreken
van een ‘post-Mansholt-landschap’, vrij naar de
oud-minister met wiens naam de indrukwekkende
modernisering van de Nederlandse landbouw na de
Tweede Wereldoorlog is verbonden?
Prijsvragen in het ruimtelijk domein worden vaak
gekenmerkt door het gegeven dat ideeën voorrang
hebben boven geld, regels of grondbezit. Bij Brood
en Spelen was samenwerking met een grondeigenaar
een eis. Het College van Rijksadviseurs, de
prijsvraaguitschrijver, vertaalde die spanning in
de woorden radicaal, realiseerbaar en realistisch:
verstrekkende ideeën over de toekomst van het
landelijk gebied moesten worden verbonden met
de realiteit van een plek, de mogelijkheden en het
voorstellingsvermogen van de grondeigenaar. De
inzendingen bewandelen dus een smal pad tussen
de ruimte die de grondeigenaar op een specifieke
plek ziet, en een vernieuwende stellingname op
de toekomst van het landelijk gebied. Dat werkt
remmend, maar omdat ook grondeigenaren
erachter staan, laat het zien welke krachten voor de
transformatie van het landschap we serieus moeten
nemen.
Studies naar de toekomst van onze voedsel
voorziening en onze landbouw berusten vaak op
tekst en grafieken. Nu Brood en Spelen expliciet
ruimtelijk ontwerpers betrekt bij dit debat, doet
ook de representatie van het ruimtelijk ontwerp zijn
intrede. Dat voegt een andere dimensie toe aan het
debat. Daarbij komt dat ruimtelijk ontwerp tegelijk
generiek en specifiek is: plattegronden, doorsnedes,
visualisaties en diagrammen maken zichtbaar hoe
iets op een bepaalde plek kan worden opgelost,
maar leveren ook de ingrediënten om gelijksoortige
oplossingen voor andere plekken te ontwikkelen.
En belangrijker dan dat: ruimtelijk ontwerpers zijn
vertrouwd met de kaart, zodat zij de plekgebonden
oplossing voor één grondeigenaar kunnen situeren
in een groter geheel, en de mogelijke consequenties
voor dat grotere geheel kunnen doordenken.

Noël van Dooren (1967) is
landschapsarchitect. In zijn vrije
tijd is hij actief volkstuinierder,
in werktijd onderzoekt hij het
landschap van nieuwe, duurzame
voedselsystemen. Van 2016
tot 2020 was hij met dat thema
lector aan Van Hall Larenstein
Velp. Zijn interesse in de tekening
komt voort uit het promotieonderzoek Drawing Time
(Universiteit van Amsterdam,
2017).

Het eerste deel van dit essay gaat op zoek naar de
hoofdideeën in de inzendingen, en hoe we die
kunnen situeren in het debat over de toekomst van
ruraal Nederland. Dit deel wordt gestuurd door
een selectie van tekeningen uit de inzendingen;
tekeningen, die in zichzelf een gedachte uitdrukken
over de toekomst van voedselproductie.
Het tweede deel van het essay kijkt verder, en vertaalt
de opbrengst van Brood en Spelen in een agenda voor
de korte en lange termijn.

19

de houtwallen dragen in belangrijke mate bij aan de ecologische w
gradiënten van laag naar hoger en van nat naar droger. de bezond
maar de houtwallen zullen ook een positieve bijdrage leveren aan
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Hoofdideeën in beeld

A

Het waren de
grote verliezers
in de moderni
sering van de
landbouw,
nu zijn haag,
coulisse en
boomgroep aan
een comeback
begonnen

Prijsvragen worden vaak in kaart gebracht via een
juryrapport of een onafhankelijke beschouwing
van de inzendingen. Bij Brood en Spelen is er minder
A
nadruk op een rangorde van inzendingen – er waren
16 ‘winnaars’. In diezelfde geest wordt hier gekeken
naar de gedeelde ideeën, vanuit de gedachte dat
de inzenders daar kennelijk de ruimte zien voor
vernieuwing. En daarbij hebben tekeningen het
primaat. Uiteraard kunnen die tekeningen alleen
in combinatie met tekst worden gelezen, maar juist
tekeningen voegen een laag toe aan het debat over
landbouw en voedselproductie. Via die tekeningen
kunnen we, ook al zijn de inzendingen heel divers en
voor verschillende locaties, een aantal hoofdideeën
vaststellen. Die zijn ontwikkeld voor individuele
bedrijven maar kunnen, als je ze extrapoleert, een
ander beeld geven van het platteland, de landbouw
en de voedselproductie.

Nieuwe kleinschaligheid en de herontdekking van de derde dimensie
De efficiëntie die wordt bereikt door
grootschaligheid, monocultuur en specialisatie,
is van grote invloed op de ontwikkeling van de
landbouw, en het gezicht van het platteland. Een
groeiende tegenbeweging in Nederland, waaronder
een aantal deelnemers van Brood en Spelen, pleit juist
voor kleinschalige ‘polyculturen’; dergelijke nieuwe
vormen van landbouw zijn in opkomst, en zullen
naar verwachting ook flink door kunnen groeien. We
kunnen denken aan strokenteelt, waarbij éénjarige
landbouwgewassen worden afgewisseld met rijen
bomen of struiken, zoals noten, bessen en fruit.
Het kan ook gaan om teeltsystemen in meer lagen,
zoals in het geval van voedselbossen, waar bomen,
struiken, kruiden en bodembedekkers in hoge
dichtheid door elkaar gemengd zijn. Soms wordt een
combinatie met extensieve veehouderij gezocht.
Dit is geen ‘verlangen naar vroeger’; het gaat
om doordachte concepten die met name in
mediterrane en tropische gebieden hebben laten
zien dat ze levensvatbaar zijn. Uitgangspunt is een
landbouwsysteem dat minder afhankelijk is van
arbeid in de vorm van wieden en ploegen, van
aanvoer van kunstmest en van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Slimme combinaties van
teelten, inzet van dieren als ‘terreinbeheerder’ en
het sluiten van kringlopen leiden tot een kansrijk
alternatief pad voor de huidige landbouw, waarbij
kleinschaligheid niet een hinderlijke beperking is,
maar een voorwaarde.

Afb. 3.1
Grafiek die beschrijft hoe in 20
jaar een serieus bedrijfsmodel
rond eikels kan worden
opgebouwd, beginnend met
fase 1, innovatie en ontwikkeling.
In deze fase bevinden de
deelnemers zich nu.
Beeld: Wat een eikels in het
Twentse landschap
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plukwal

Daarbij past ook een comeback van de haag,
de coulisse en de boomgroep. Dergelijke
landschapselementen leden enorme verliezen in de
grote modernisering van de landbouw. Nu worden
ze in diverse inzendingen naar voren geschoven
als toekomstgerichte oplossingen. De walnoot,
hazelnoot en tamme kastanje winnen duidelijk
terrein; één inzending stelt zelfs voor de eik als
voedselproducent een nieuwe rol te geven. Het

vraagt natuurlijk geduld en dus een voor-investering
om een noot tot productie te laten komen, maar
dan biedt die ook een stabiele inkomstenbron, en
op termijn goed hout. De comeback van hagen en
bomen gaat echter over meer dan oogst alleen: zij
zijn leverancier van allerlei ecosysteemdiensten,
zoals we dat tegenwoordig noemen. Windkering,
erosiebestrijding, stikstofbinding (bij toepassing
van de els bijvoorbeeld), bron van biodiversiteit,
schaduw, voedsel voor vee, en indien goed
ontworpen, tegelijkertijd route, scheiding en
grens. Door hun grote diversiteit dragen hagen bij
aan plaagbestrijding. En mits de ondernemer op
slimme wijze om kan gaan met een variëteit aan
producten en kleine hoeveelheden per product,
produceren ze op kleine oppervlakte relatief goed.
Vanuit ontwerpersperspectief zijn bomen, struiken
houtwal
en
hagen ook een kans om landschappen opnieuw
aan te kleden, te geleden, nieuwe openbare routes
te creëren, en contrasten te bewerkstellingen tussen
ruimtes. Zo wordt de derde dimensie in plaats van
een verloren strijd van landschapsbeschermers, een
vanzelfsprekend deel van agrarische vernieuwing.

koeienwal

waarden en biodiversiteit op het landgoed. door de grondwallen en expositie ten opzichte van de zon ontstaan er
de zijde is interessant voor insecten, amfibieën en reptielen, de schaduwzijde voornamelijk voor varens en mossen.
n de waterhuishouding en het microklimaat op het landgoed.

Essay

Op de langere termijn wordt voorges
landgoed, een tweede kasachtig gebo
krijgen bij bijzondere culturele en culi
professionele keuken aanwezig kunne
Afb. 3.2
in samenwerking
Hagen en houtwallen
komen met Pim Wever (be
kas
gewijd
aan de das. Naast dat een
veel terug in Brood en Spelen.
historische
bewoningsplek zou verste
Deze inzending onderscheidt
belangrijkste
dassenburchten op het l
verschillende soorten: een
die niet langer vervolgd wordt, maar
bovenaanzicht, visualisatie
Een glazen kas gewijd aan de das, waa
en plantencatalogus van de
‘gebrandschilderd glas’.

kweepeer

zogenaamde ‘plukwal’, die
tevens een nieuwe
creëert.van de kas ontstaa
met deroute
introductie
Beeld: De Wederkeer
aanleidingvan
omhet
een rondwandeling te m
Pastorale Landschap
afzonderlijke onderdelen van de Here
honingbes
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ZAZ

7.0
1.0
Afb. 3.3
Vogelvlucht van het fijn
gedifferentieerde landschap
van landgoed Kloosterhaar,
zoals dat er uit zou kunnen zien
als precisielandbouw wordt
toegepast. Het teeltplan volgt
daarbij veel nauwkeuriger de
afwisseling in de bodem.
Beeld: Twents
1.0 Precisielandgoed
OVERKAPPING

6000

walnoot
BIOMEILER

10.0
kerspruim
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10.0
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sleedoorn

6.03.4
Afb.
Ook in deze inzending
verschillendeSamen
soorten
met mijn man en drie kinde
houtwallen; deze
doorsnede
boxtel.
Sinds een aantal jaar zijn we
toont de ‘weidewal’.
Hij
van de Herenboeren.
de Herenbo
dient in de eerste
plaats als de eerste jaren ge
in ontwikkeling.
kavelafscheiding
en veekering,
van het
fruit, groente en vlees op h
maar kan ookbuitenlucht.
een pad omvatten.
de ledenvergaderinge
Het sortiment
moet in van
iederboxtel
geval gehouden. inm
centrum
voedzaam zijn
voor hetSchuur
vee. op het landgoed ge
Vlaamse
Beeld: Melk en
Noot: een worden gehouden, h
vergaderingen
fijnschalig landschap
producten gebeurt en waar evenem

Er is een kookclub, die er7.0regelmat
worden presentaties en workshops
het koken kunnen kruiden gebruikt
kruidentuin en heb je uitzicht op de
21
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Verder op het landgoed is sinds kor
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Het nieuwe erf
Het boerenbedrijf dat in de afgelopen decennia
professionaliseerde, grootschaliger werd en op
steeds hoger niveau ging produceren, had liever
geen buitenstaanders op het erf. De moderne boer is
zich zeker bewust van een imago dat hij of zij moet
onderhouden, om verbinding aan te gaan met de
klant en de maatschappij, ook al zit daar een lange
keten tussen. Maar er kwamen steeds meer redenen
burgers weg van het erf te houden, al was het maar
vanwege hygiëne.

Het nieuwe erf
wordt in zekere
zin openbare
ruimte met een
café of winkel,
waar de boer
zijn klanten
verwelkomt

In Brood en Spelen waait een andere wind. De
grondeigenaar die voedselproductie op een nieuwe
manier aanpakt, en zich richt op de nabije stad voor
een betere prijs, heeft een heel andere betrekking
tot de consument. Het is immers zijn klant. Het kan
zijn dat die klant daadwerkelijk komt kopen - al ziet
niet iedere ondernemer al die kleine transacties als
een aantrekkelijk perspectief - maar zeker zal de
klant het verhaal dat de producent om zijn product
heeft geweven, in de praktijk willen toetsen. Het
erf krijgt dan een andere betekenis: het wordt de
etalage. Op het erf laat de producent zien wat er op
het bedrijf wordt gemaakt, hoe dat wordt gemaakt
en waarom de klant met hart voor duurzaamheid dat
zou moeten waarderen. Het erf wordt in zekere zin
openbare ruimte. In de plannen van Brood en Spelen
die aandacht besteden aan het erf zien we de winkel,
het café, de ontmoetingsplek, de evenementenruimte
en de praktische voorwaarden (van bord langs de
weg tot parkeerplek) terug. In sommige plannen
wordt de link gelegd naar een ander vraagstuk voor
het landelijk gebied, namelijk wonen: kan zo’n
nieuw erf, door het slopen van in onbruik geraakte
bebouwing, ook ruimte voor een woonprogramma
bieden, in verbinding met het nieuwe type bedrijf, of
los daarvan?
Een interessant en nog te weinig uitgezocht vraagstuk
is wat dit betekent voor de infrastructuur die
dergelijke nieuwe erven ontsluit. Goederen moeten
efficiënt afgevoerd kunnen worden; tegelijk moeten
consumenten en belangstellenden zich uitgenodigd
voelen. Gaan ondernemers vanwege de

Afb. 3.5
De inzenders van Start-up
Farm spreken letterlijk over
het publieke hart van het erf,
dat ‘moet functioneren als
dorpsplein waar eigenaar,
ondernemers en bezoekers
elkaar ontmoeten’.
Beeld: Start-up Farm
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nieuwe rol die hun erf heeft, andere verwachtingen
koesteren van de ontsluiting, bijvoorbeeld dat die
veilig en aantrekkelijk is? Omgekeerd is de vraag of
er verbeteringen in infrastructuur mogelijk zijn, die
de bereikbaarheid of aantrekkingskracht zodanig
vergroten, dat bedrijven de stap naar een andere
aanpak durven te maken.

1. woonhuis huidige familie
2. oude boerderij = 3 woonunits
3. bakhuisje = B&B
4. oude schuur = gezamenlijk gebouw
5. oude schuur = werkunits
6. oude stal/opslag = orangerie
7. loods
8. sloop
9. sloop
10. werkruimte/kas
11. sloop
12. loods/werkruimte
13. sloop
14. werkruimten privé
15. sloop

Essay

Afb. 3.6
Op het erf in Melk en Noot
‘moeten mensen zich welkom
voelen zonder dat het volledige
erf openbaar toegankelijk wordt’.
Om dat op te lossen wordt een
alternatieve toerit naar het erf
gemaakt.
Beeld: Melk en Noot: een
fijnschalig landschap

Afb. 3.7
In deze inzending ontstaat
door sloop, transformatie
en herinrichting een
multifunctioneel geheel waar
gewoond en gewerkt wordt en
gasten of kopers ontvangen
worden. Onderdeel c is een
‘publiek plein’.
Beeld: Proefboerderij
Haverkamp, gemengd bedrijf
voor toekomstboeren

16. rijbak
17. stal = uitbreiding stal
18. loods
a. privé tuin
b. snijbloementuin
c. publiek plein
d. gemeenschappelijk erf
e. parkeren
f. mestopslag
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Korte ketens: Von Thünen revisited?

Teams zijn op
zoek naar korte
ketens en nabije
markt, in de
hoop op een
betere prijs voor
het product en
minder schakels
en kilometers
naar de klant

Afb. 3.8
Hoe komt de kritische
consument aan duurzaam,
lokaal voedsel? Sterboeren kiest
voor de voedselautomaat als
oplossing, en ziet dat ook als een
manier om (letterlijk) te markeren
dat de boer zich inspant voor
landschap en omgeving.
Beeld: Sterboeren: sterren voor
het landschap
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Wat is een efficiënt voedselsysteem dat groeiende
metropolen kan voeden? Johan Heinrich von
Thünen (1783-1850) ontwierp daarvoor een schema
gebaseerd op grondprijs, transportkosten en
arbeidsproductiviteit. Dit model, vaak gebruikt in
de theorie rond stadslandbouw, is opgebouwd uit
ringen om de stad waarin bepaalde producten het
best zouden kunnen worden geteeld. Ook al was dat
model op zichzelf niet een pleidooi voor korte ketens;
het is ook in de huidige context aantrekkelijk om
een ordening aan te duiden van producten die goed
nabij de stad kunnen worden geteeld. De inzending
Melk en Noot maakt dat het meest expliciet zichtbaar;
hier wordt letterlijk een schil rondom Deventer op
de kaart aangeduid als een zone waarin stadgerichte
landbouw zich kan ontwikkelen. Een goede integratie
van agrarische bedrijven in het landschap zou tot
nieuwe landschapskwaliteit, toegankelijkheid en
diversiteit kunnen leiden. Het ringenmodel zegt
ook, dat de verder af gelegen ringen de grootschalige
productie van bulkgoederen tegen een lage prijs
verzorgen - zoals graan- en aardappelteelt op de
Groningse klei wellicht. Dan moet het model
‘landen’ in de Nederlandse topografie, waarbij
de verschillende stedelijke systemen met hun
theoretische ringensysteem elkaar overlappen.
Korte ketens gaan uit van het idee dat de afstand
tussen voedselproductie en -consumptie korter
wordt, letterlijk of figuurlijk. De inzendingen voor
Brood en Spelen zijn vrijwel allemaal op zoek naar een
korte keten en een nabije markt, omdat daar een
hogere productprijs wordt verwacht en een groter
deel van de productprijs bij de boer zou kunnen
belanden. Er is momenteel veel onderzoek gaande
naar het opschalen van bestaande initiatieven,
waarbij het ook over gangbare landbouw kan gaan
- korte ketens kunnen in het hele spectrum van
landbouwbenaderingen worden aangetroffen. Korte
ketens gaan in ieder geval over de praktische vraag
hoe een product via zo min mogelijk schakels en
met zo min mogelijk kilometers bij de klant belandt
en de boer een hogere prijs krijgt voor dat product.
Een volgende stap is het bewerken van de oogst tot
samengestelde producten met meer waarde. Wat de
tekeningen in Brood en Spelen laten zien is dat het
dan over netwerken gaat. Hoe kunnen duurzame
relaties worden opgebouwd met het klantenbestand?
Abonnementen, evenementen en het aanbod van
een betekenisvol landschap horen bij dat doel. Een
nieuw ruimtelijk vraagstuk daarbij zijn de nieuwe
‘interfaces’ of ‘food hubs’, zoals de Amerikaanse
theorie rond ‘food systems’ dat beschrijft: plekken
waar regionale voedselstromen samenkomen en de
consument koopt, ervaart en leert. Zulke plekken
zorgen dat de consument efficiënt inkopen kan doen.
Zij geven ook het concept van regionaal voedsel meer
presentie in het stedelijk systeem, of het nu gaat om
een streeksupermarkt 3.0, een buurtvoedselautomaat
of een terugkerend evenement. De opgave voor
ruimtelijk ontwerpers is de ‘food hub’ een goede plek
te geven, en landschapskwaliteit toe te voegen.

Essay

Afb. 3.9
Door de koppeling aan een
grondeigenaar lijkt Brood en
Spelen te focussen op het
bedrijfsniveau, maar in de
praktijk gaat het om netwerken,
samenwerkingen en routes.
Deze kaart drukt dat uit voor de
omgeving van Deventer.
Beeld: Melk en Noot: een
fijnschalig landschap

Afb. 3.10
Dit diagram laat goed zien dat
het vraagstuk van voedsel en
landschap complex is. Het
omvat fysieke boerderijen,
netwerken met klanten, acties
en evenementen en nieuwe
organisaties, zoals hier het
Smaakinstituut.
Beeld: Smaakstaat
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Afb. 3.11
In verschillende inzendingen zijn
doorsnedes getekend, die ook
inzicht geven in de ondergrond
en wortelstelsels laten zien.
Beeld: Start-up Farm

Lichter en preciezer: bodem is de baas

Het streven
is een bodem
met een goede
structuur die
water kan
bergen en
naleveren

Eén van de inzendingen in Brood en Spelen zoekt
met de titel Terugkeer naar het pastorale landschap de
spanning tussen een vernieuwd platteland en een
verlangen naar vroeger op. Andere inzendingen
maken duidelijk dat ze vooruit willen, zoals
de inzending Twents Precisielandgoed die het
productiesysteem van de pachtboeren op een
landgoed op de Twentse zandgronden herontwerpt.
Met een nieuw meetsysteem weten de boeren van
iedere plek op het landgoed wat de kwaliteit van
de bodem is, hoe het zit met de CO2-opname,
de fosfaatuitspoeling, en het watervasthoudend
vermogen. De speciaal ontworpen app, hier
als prototype gepresenteerd, helpt de boer het
teeltsysteem te optimaliseren. De metingen leggen
aanzienlijke verschillen tussen delen van kavels
bloot, wat een kleinschalige aanpak aantrekkelijk kan
maken.
In Brood en Spelen is dergelijke vernieuwende
techniek bescheiden aanwezig. Terwijl hier grote
kansen liggen, zoals bijvoorbeeld de Proeftuin
Agro-ecologie nabij Lelystad, geopend in 2018,
laat zien. Op 200 hectare wordt daar bestudeerd
hoe een andere landbouwkundige aanpak hand in
hand kan gaan met technische innovatie. Het in
stroken ingedeeld perceel, met een afwisseling van
boomaanplant (walnoot) en eenjarige gewassen
zoals tarwe of aardappel, wordt GPS-gestuurd
bewerkt. Zo wordt steeds dezelfde route gereden.
Dat vermindert bodemverdichting zodanig, dat er
minder hoeft te worden geploegd, en een rijker
bodemleven gehandhaafd blijft. Lichtvoetige
robotwagentjes detecteren onkruid. Daarmee
worden hopelijk gunstige resultaten in termen
van ecosysteemdiensten gecombineerd met
bedrijfskundige resultaten die voldoende zijn.
Dat kan een brug slaan tussen grootschalige, op de
wereldmarkt gerichte agrarische bedrijvigheid, en
radicaal andere routes. Want ook de grootschalige
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landbouw zal een grote sprong moeten maken in
duurzaamheid en, bijvoorbeeld door technische
innovaties toe te passen, zorgen dat het
productieproces steeds zuiniger en preciezer wordt.
Lange tijd was de bodem voor landschapsarchitecten
een gegeven. In Brood en Spelen zien we een
opvallende belangstelling voor de bodem. Inzenders
presenteren doorsnedes, die de onzichtbare
ondergrondse wereld van wortelstelsels weergeven.
Het streven is een bodem met een goede structuur
die water kan bergen en naleveren – het belang
daarvan is de laatste jaren wel gebleken. Waar veel
wordt geploegd en met zware machines gereden,
heeft de bodem vaak een matige structuur. De
nutriëntenvoorziening wordt op peil gehouden met
bemesting, en zo nodig wordt beregening ingezet. De
bodem van de toekomst heeft een hoog organische
stofgehalte en een rijk bodemleven. Bijvoorbeeld
precisielandbouw, permacultuur en agroforestry
zijn daar sterk op gericht. Maar ook de reguliere
landbouw kijkt daar nu naar, zoals in het programma
Vruchtbare Kringloop van LTO, waar wordt geoefend
met het efficiënter gebruik van mineralen en het
voorkomen van uitspoeling.
In meerdere inzendingen voor Brood en Spelen
worden diverse teelten, van eenjarigen tot noten en
kleinfruit gecombineerd, omdat de interactie tussen
die teelten tot aanzienlijke bodemverbetering leidt.
Zo’n agroforestry-perspectief zien we bijvoorbeeld
in Natuurakker, waar strokenteelt tot een substantiële
bodemverbetering moet leiden. Er zijn ook plannen
met slimme teeltcombinaties en inzet van dieren.
Kleine aantallen dieren leveren vlees of de zuivel,
zijn natuurlijke schoffelaars en brengen mest in.
Smaakstaat verbeeldt dat met een kleinschalige
kippenhouderij met een verrijdbare ren.

Essay

Afb. 3.12
Kippen zijn prima schoffelaars en
bemesters, maar moeten dan wel
vaak verplaatst worden. Deze
apart ontworpen ren lost ook het
probleem van het nachtverblijf
op.
Beeld: Smaakstaat

Afb. 3.13
Om via strokenteelt de
bodemkwaliteit te kunnen
verbeteren, maakt een teeltplan
onderdeel uit van het ontwerp
van deze inzenders.
Beeld: De Natuurakker

Afb. 3.14
Nieuwe initiatieven komen alleen
van de grond als ze economisch
uit kunnen. Een flinke bijdrage
daaraan leveren producten
waaraan waarde wordt
toegevoegd, en die samen een
mooi pakket opleveren.
Beeld: Natuurinclusieve
Streekboerderijen Slabroek
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Afb. 3.15
Nieuwe initiatieven komen alleen
van de grond als ze economisch
uit kunnen. Een flinke bijdrage
daaraan leveren producten
waaraan waarde wordt
toegevoegd, en die samen een
mooi pakket opleveren.
Beeld: Natuurinclusieve
Streekboerderijen Slabroek

Hoogwaardige producten, slimme
diensten
Waar de hedendaagse landbouw mikt op
grootschaligheid, efficiëntie en specialisatie,
suggereren veel van de inzendingen van Brood en
Spelen dat er ruimte is voor een benadering waar
binnen één bedrijf meerdere gewassen worden
geteeld, of waar landbouw naast recreatie en
natuurbeheer plaatsvindt. Dat past in de traditie
van het ‘verbrede landbouwbedrijf’ uit de jaren
zeventig, en sluit aan bij de snelle opkomst van
de ‘multifunctionele landbouw’, een begrip
dat nu ook door het ministerie en LTO wordt
omarmd. In de huidige praktijk van ‘MFL’ is
soms de voedselcomponent ondergeschikt. In de
inzendingen voor Brood en Spelen is die zeker wel
aanwezig. De inzending Slabroek kiest voor een
agroforestry-benadering, maar is ook te zien als een
multifunctioneel bedrijf - waarin dan substantieel
voedsel wordt geproduceerd. Daarbij valt het veel
grotere palet van teelten en producten op, van zuivel
tot graan tot fruit, noten en bessen. Opvallend is ook,
dat wordt gezocht naar mogelijkheden om op het
bedrijf waarde toe te voegen aan het product.

Afb. 3.16
Het kringloopschema van
Slabroek laat zien dat de zon
(fotosynthese) de voornaamste
externe input van energie
is. Voor het overige zijn de
kringlopen op het bedrijf
gesloten. De 25 koeien zorgen
voor de nutriënten. Houtsnippers
en compost zijn ook belangrijk.
Beeld: Natuurinclusieve
Streekboerderijen Slabroek
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Het meest uitgesproken idee is het maken van een
muesli, waarin graan, noten en gedroogde vruchten
van het eigen bedrijf worden verwerkt. Het pletten
van graan, het kraken van de noot en het drogen van
fruit zijn dan eenvoudige stappen om een deel van de
oogst langer houdbaar te maken, en te verwerken in
een product dat een aansprekend imago heeft.
In het debat over de toekomst van de landbouw wordt
van dergelijke nieuwe bedrijfsmodellen vaak gesteld
dat ze leuk en aardig zijn voor wie geld heeft, maar
nooit de wereld kunnen voeden. Slabroek laat zien
dat dit te kort door de bocht is, en erg afhangt van
de volgende stappen in het landbouwbeleid. Als we
ervan uitgaan dat regionale, misschien zelfs lokale
kringloopsluiting de norm wordt, dat het gebruik
van pesticiden steeds verder wordt teruggedrongen,
en dat we minder vlees gaan eten ten gunste van
bijvoorbeeld noten, dan ziet de toekomst van
de landbouw er anders uit en is Slabroek een vrij
rationeel model.

Essay

De kringloop gesloten
Kringlooplandbouw is een van die woorden die mede
door de landbouwvisie uit 2018 rondzingt. Maar wat
bedoelen we er precies mee, en over welke schaal
hebben we het, als wordt gesteld dat kringlopen
moeten worden gesloten?
In verschillende zogenaamde transitie-agenda’s van
de laatste jaren, zoals de Transitieagenda Biomassa en
Voedsel, is dat geformuleerd als ‘zo dichtbij als kan,
zo ver weg als moet’. Net als de landbouwvisie kreeg
dit wel het verwijt dat het een boterzachte uitspraak
is. Toch zien we in Brood en Spelen dat het ook als een
aansporing geldt, of zelfs een sport: hoe ver kun je
gaan? Verschillende inzendingen voor Brood en Spelen,
met name Eiwitcampus Beers, besteden veel aandacht
aan kringlopen. In Eiwitcampus Beers worden alle
reststromen benut, en worden specifieke teelten
toegevoegd om kringlopen te sluiten. Deze inzending
zoekt daarbij ook bewust een ruimer palet dan
voedselproductie alleen.

Kringloopsluiting op of direct rond het bedrijf is hier
het uitgangspunt en dat leidt tot een veel radicalere
invulling. Door eerst maar eens uit te rekenen welke
oppervlaktes nodig zijn, en welke bedrijfstakken
moeten worden toegevoegd (zoals eendenkroos of
lupine) om die lokale kringloopsluiting voor elkaar
te krijgen, ontstaat een ruimtelijk beeld. Opnieuw
leidt dat tot een bedrijfsmodel met een ‘nieuwe
kleinschaligheid’ en relatief veel productietakken.
Slabroek en Kwatrijn kiezen ook voor gesloten
kringlopen, maar concentreren zich daarbij op
het zo slim mogelijk hergebruiken van de dierlijke
mest. Duidelijk is, dat Brood en Spelen met de keuze
zich te richten op het bedrijfsniveau, niet alle
kansen voor kringloopsluiting kan grijpen, of,
anders geformuleerd, dat het veel vergt op eigen
erf kringloopsluiting te realiseren. In de praktijk
zullen we kringloopsluiting vooral in netwerken
van bedrijven en op de regionale schaal moeten
zoeken; daar is waarschijnlijk de meeste efficiëntie
te bereiken, en kan goed worden aangesloten bij de
karakteristieken van het landschap.

lupine
plantaardige eiwitten/grondstoffen

Afb. 3.17
Deze inzending ziet
kringloopsluiting niet als
middel, maar als doel. Het team
presenteert een ‘metabolisch
concept’. Daartoe worden
bewust bepaalde ‘teelten’
toegevoegd, zoals bijvoorbeeld
eendenkroos, insecten en lupine.
Lupine levert biomassa, zuurstof,
vezels en eiwit.
Beeld: Circulaire boerderij Beers
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Gaat het alleen om
voedselproductie?
Natuurlijk is voedselproductie niet het enige
vraagstuk dat speelt in het landelijk gebied –
integendeel, al was het maar omdat een behoorlijk
aantal grondeigenaren wil stoppen met landbouw
en zoekt naar een ander perspectief. Omdat er op dit
moment veel beweging is in het landbouwbeleid,
ligt het accent in dit essay op voedsel en landbouw.
Dat geldt ook voor het merendeel van de
inzendingen. Dat neemt niet weg dat er ook andere
toekomstperspectieven zijn.

Nadruk bij
de teams ligt
op voedsel
productie, maar
het ruimtelijk
perspectief
is groter: ook
nieuw leven voor
vergeten erfgoed
of verweesde
stallen

Verborgen Landschap besteedt wel aandacht aan
duurzame voedselproductie, maar de inzet van
deze inzending is om onbekend militair erfgoed op
de Veluwe onder het stof vandaan te halen. Het is
een ‘21ste-eeuwse interpretatie van het landgoed,
gericht op erfgoed en kunst’. Daar waar andere
inzendingen zich zorgen maken over het invulling
geven aan vrijkomende agrarische bebouwing, wordt
voedselproductie hier benut om vergeten erfgoed
nieuwe betekenis te verlenen.
De inzending Aan de Dreef concentreert zich op een
nieuwe toekomst voor een vrijgekomen agrarisch
erf. Om allerlei redenen komen boerderijen en
hun erven vrij, de meest concrete is uit gebrek
aan een opvolger. Vele duizenden agrarische
gebouwen verloren reeds hun functie, en dat gaat
de komende jaren door. Gebeurt er niets, dan
dreigt leegstand, verval en ongewenst gebruik;
anderzijds kan sluiting ruimte bieden voor
vernieuwing en experiment. Via de sloop-bonusregeling wordt in Aan de Dreef voorgesteld het erf
een heel andere ontwikkelingsrichting te geven,
namelijk als woongroep voor vitale ouderen, zodat
deze langer op zichzelf kunnen wonen. Het erf
ligt nabij Zundert, een dorp met veel vrijgekomen
agrarische bebouwing, en een relatief grote vraag
naar zelfstandige wooneenheden voor ouderen. Het
ontwerp zoekt naar een meerwaarde van het erf door
ook een openbare tuin en een ontmoetingsruimte op
te nemen.
Van heel andere orde is de inzending Productief
Peppelland. Hier wordt een voorstel gedaan voor het
grootschalig telen van een duurzaam bouwmateriaal,
namelijk hout. Net als de vraag naar duurzame
energie zich ook richt op agrarische grond, in de
vorm van zonneparken, windmolens en biomassa,
groeit om allerlei redenen de vraag naar duurzaam
hout, bijvoorbeeld om houtbouw mogelijk te maken.
Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: CO2 wordt
via bomen vastgelegd, en blijft vastgelegd bij gebruik
in de bouw. Tegelijk wordt daarmee de vraag naar
beton en cement verkleind – twee bouwstromen met
forse milieunadelen. Naast duurzame energie kan
ook houtteelt een nieuwe drager voor het agrarisch
bedrijfsmodel zijn. Productief Peppelland inventariseert
de mogelijkheden in Brabant. Bestaande
productiebossen worden omgevormd, 11.000 hectare
nieuwe bossen en 4500 hectare ‘lijnstructuren’
worden aangeplant. Samen met de grondeigenaar
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wordt een ‘incubator’ in Boxtel voorgesteld,
voor de huisvesting van startende bedrijven die
restproducten nieuw leven geven. Het gebouw wordt
uit populierenhout opgetrokken, en is daarom het
sprekende voorbeeld van de voorgestelde strategie.
Denk je door op deze lijn, dan valt op dat het
thema duurzame energie nauwelijks voorkomt in
de prijsvraag. Ook vormen van recreatie en sport,
denk bijvoorbeeld aan de hobbypaardenhouderij,
blijven buiten beeld. De concurrentie om schaarse
ruimte is vrijwel geen thema in de prijsvraag. In de
realiteit heeft landbouw die extensiever wordt meer
grond nodig, terwijl duurzame energie daar ook om
vraagt. Dat gaat niet allebei tegelijk. Alle deelnemers
richten zich op voedselproductie in het extensieve,
kleinschalige domein. Geen van de inzenders
verbond zich met de grootschalige, intensieve
voedselproductie. Je mag aannemen dat het minder
makkelijk was teams te vormen met grondeigenaren
in dat segment.

Essay

Afb. 3.18
Als onderdeel van Productief
Peppelland wordt hier een
fabriek aan de Dommel verbeeld.
Op de rivier kan hout via het
water getransporteerd worden.
De populierenbossen waaruit het
hout geoogst wordt, zijn tegelijk
uitloopgebied voor de steden.
Beeld: Productief Peppelland

Afb. 3.19
Deze inzenders richten zich
op nieuwe woonvormen op
het boerenerf. Vitale ouderen
vormen de doelgroep, maar
het erf staat met een moestuin
en boomgaard ook open voor
anderen, zoals schoolkinderen.
Beeld: Educatie, recreatie
en duurzaam wonen op het
boerenerf
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Brood en Spelen opgeschaald
De uitschrijvers van Brood en Spelen kozen bewust
de unit van het boerenbedrijf, om agrariërs mee
te krijgen en naar werkzame bedrijfsmodellen te
zoeken. Zoals ook wel werd verwacht, blijkt het nog
niet zo makkelijk daarmee de brug te slaan naar het
gebiedsniveau. Sommige inzendingen, zoals Melk
en Noot, doen wel suggesties op gebiedsniveau. Bij
deze en andere inzendingen zou een vervolgstap
gewenst zijn, om duidelijkheid te krijgen via welke
mechanismes zo’n ontwikkeling op grotere schaal
tot stand zou moeten komen. Is dat een stapsgewijze
opschaling vanuit het particuliere voorbeeld, of een
integrale transformatie op landschapsschaal?

Als de stap van
erf naar gebied
gezet wordt,
gaan niet alleen
bedrijven
maar ook het
landschap
daadwerkelijk
veranderen

Afb. 3.20
De overzichtstekening van
Slabroek toont dat niet direct,
maar de landerijen hebben deels
de bestemming ‘natuur’. In feite
produceert het bedrijf naast
producten als melk, kaas, wijn
en muesli ook biodiversiteit en
landschap.
Beeld: Natuurinclusieve
Streekboerderijen Slabroek
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De noodzaak tot opschaling, en de erkenning dat
Brood en Spelen daar geen eenduidige antwoorden
op geeft, was mede de aanleiding om in Panorama
Nederland, het toekomstbeeld dat het College van
Rijksadviseurs eind 2018 presenteerde, een ‘New Deal
tussen boer en maatschappij’ op te nemen. Deze deal
wordt uitgewerkt in drie pilots, verbonden aan drie
verschillende bodems: veen (Krimpenerwaard), klei
(De Marne) en zand (Salland). Met de pilots wordt
gestreefd naar ‘opschaalbare toekomstperspectieven’
waarbij kringlopen worden gesloten. Als dat lukt,
gaan niet alleen bedrijven, maar ook het landschap
daadwerkelijk veranderen. CRa introduceert in
dat verband de term ‘landschapsinclusief’. De
verwantschap met de term ‘natuurinclusief’ is
duidelijk, maar belangrijk is dat het om meer gaat
dan een toefje landschap erbij. ‘Natuurinclusieve
landbouw’ heeft expliciet aandacht voor
landschapskwaliteit, cultuurhistorie, recreatieve
aantrekkelijkheid en toegankelijkheid. Het is een
vorm van duurzame landbouw, die onderdeel
is van een veerkrachtig eco- en voedselsysteem,
met op kleine schaal gesloten kringlopen.
Landschapsinclusieve landbouw maakt optimaal
gebruik van de natuurlijke omgeving en integreert die
in de bedrijfsvoering. Een landschapsinclusieve
benadering heeft een integraal, ontwerpend en
gebiedsgericht karakter – een belangrijke reden om in
de pilots de regionale schaal op te zoeken.

In die pilots kan, door ontwerp, zichtbaar worden
welke rol lokale en regionale overheden hebben:
welke publieke daden dragen eraan bij dat
toekomstperspectieven inderdaad opschaalbaar
worden? Per definitie gaat het dan dus over brede
coalities waarin bedrijven, ontwerpers, adviseurs,
overheden en kennisinstellingen samenwerken.
Welke investeringen in landschap zouden een boer
over de streep kunnen trekken om mee te doen
aan een transformatie, en aan te sluiten bij een
groter geheel? Om tot reële voorstellen te komen,
worden deze landbouwkundig en economisch
getoetst – het is de expliciete opdracht dat er voor
de grondeigenaren uitzicht moet zijn op een stabiel
verdienmodel.
De elfde Eo Wijersprijsvraag onder de titel Verrukkelijk
Landschap - naar een vitaal en aantrekkelijk platteland,
uitgeschreven eind 2019, stelt vergelijkbare
vraagstukken aan de orde, vanuit een ruimtelijk en
regionaal perspectief. ‘De gewenste transformatie
van eenzijdige voedsellandschappen naar
multifunctionele leefomgevingen vindt plaats tegen
een achtergrond van prangende vraagstukken’, stelt
de Eo Wijersstichting in haar introductie. Begin 2020
werden de resultaten van de eerste ronde bekend,
waarna voor elk van de deelnemende regio’s (ZuidLimburg, Salland, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
en Kempen) drie teams zijn uitgekozen om hun
ideeën uit te werken. Voor de zomer van 2020 zullen
zij hun werk afronden. De inzendingen in de eerste
ronde maken duidelijk dat de brug tussen bedrijf
en gebied ook omgekeerd moeilijk is te slaan: in
de meeste gevallen is er nog geen oplossing voor
het vraagstuk hoe individuele agrarische bedrijven
mee willen en kunnen doen op het geschetste pad.
Dat is dan ook een uitdaging voor de tweede ronde:
alleen plannen die zich indringend verdiepen in wat
de logica van het boerenbedrijf anno 2019 is, en wat
de motieven van afnemers in hun koopgedrag zijn,
zullen een rol kunnen spelen in het debat zoals dat
nu plaats vindt.

Of het nu Brood en Spelen, de landbouwpilots of de Eo
Wijersprijsvraag betreft, als het ontwerpers lukt de
brug te slaan tussen boerenbedrijf en gebiedsniveau,
kringlopen te organiseren en een aantrekkelijke
propositie te doen die economisch werkt, dan
zouden ze best eens sterke kaarten in de hand kunnen
hebben – juist nu. Er zijn allerlei lastige opgaven in
de wereld van landbouw en voedsel waar ontwerpers
het antwoord niet op zullen hebben - denk aan
mestbeleid, Europese financiering, voedselveiligheid.
Maar er zijn ook opgaven waar ontwerpers bij
uitstek hun capaciteiten voor kunnen inzetten. Of
de coronacrisis van voorjaar 2020 daar opgaven aan
toevoegt zal moeten blijken, maar duidelijk is wel dat
voedsel in zijn algemeenheid, de korte keten en de rol
van intensieve dierhouderij meer aandacht krijgen.
Nederland zal in de toekomst heel verschillende
vormen van landbouw hebben. Het zal een palet
zijn met aan de ene kant hooggespecialiseerde,
grootschalige, intensieve productie, en aan de
andere kant multifunctionele, grondgebonden,
extensieve landbouw die zich richt op
kwaliteitsproducten in ‘city regional food systems’,
een term uit de internationale theorie rond
regionale voedselsystemen. Hoe organiseren we
deze ogenschijnlijk parallelle universums goed in
het Nederlandse landschap? Juist de mantels om
grotere natuurgebieden, stadsrandzones en gebieden
die cruciaal zijn voor wateropvang lijken geschikt
voor nieuwe concepten zoals we die bijvoorbeeld
in Brood en Spelen zien. Inzendingen zoals Slabroek
presenteren vernieuwende voorstellen op het
vlak van de waarde van grond, bestemming en het
Europese landbouwbeleid. Die hebben we nodig.
Want duidelijk is, dat torenhoge grondprijzen
sterk remmen. Vooral daar waar eerst geïnvesteerd
moet worden, en er de nodige tijd overheen gaat
voor substantieel kan worden geoogst is een hoge
grondprijs een grote hobbel. Grondprijzen staan
eigenlijk niet in verhouding tot het opbrengend
vermogen, maar om daar een opening in te vinden
is een vorm van afwaardering nodig; zijnde een
afwaardering binnen het bestaande systeem
naar een natuurbestemming, of een nieuwe,
minder vergaande vorm van afwaardering naar
een ‘natuurinclusieve’ landbouwbestemming.

Essay

Afb. 3.21
Hier staat de innovatie van de stal
centraal. Door het al in de vloer
scheiden van vaste en vloeibare
mest is de ammoniakemissie erg
laag en kan alle mest hergebruikt
worden in het eigen bedrijf.
Een slim teeltplan zorgt dat er
nauwelijks krachtvoer hoeft te
worden aangekocht. Met een
dak vol zonnepanelen voorziet de
stal in eigen energievraag.
Beeld: Kwatrijn:
Generatiebestendig boeren in
het hart van Brabant

Dat vraagt behoorlijk veel kennis en inzicht van
een nieuwe speler, maar ook wendbaarheid bij
overheden. Veel nieuwe initiatieven opereren in
meerdere bestemmingsplancategorieën, bijvoorbeeld
landbouw en natuur. Nieuw stikstofbeleid zou hier
een doorbraak kunnen betekenen: als daaruit meer
extensieve zones rondom Natura 2000-gebieden
voortkomen, zijn juist nieuwe bedrijfsvormen als
Slabroek kanshebber om daar een professioneel
agrarische invulling aan te geven.
De volgende stap is met ‘opschaalbare
toekomstperspectieven’ tot samenhangende zones te
komen die ook andere landschapsbelangen dienen.
Juist in Nederland moeten we deze twee verschillende
landbouwwerelden niet bij voorbaat als tegengesteld
zien. Wat zou een verkenning van de gedeelde kennis
en ervaring aan beide kanten kunnen opleveren? Een
voedselbos kan misschien een genetisch reservoir
voor de hypermoderne fruitteelt zijn, en in een
agroforestry-bedrijf kan met kleine volumes worden
getest of een consument een nieuwe fruitsoort
apprecieert, als onderdeel van een nieuw en gezond
dieet. Andersom geredeneerd: als een agroforestrybenadering valide is, en bij lagere kosten en lagere
inzet van gewasbescherming toch een behoorlijke
opbrengst haalt, zijn dan ook slimme polyculturen in
de zeer intensieve landbouw denkbaar, dwars tegen
de specialisatietendens in? Stabiele verdienmodellen
berusten uiteraard op lage kosten en een goede
productprijs, maar groene en blauwe diensten
worden steeds belangrijker. Binnen het grote kader
van een leefbaar en vitaal platteland biedt landbouw
een breed pakket aan diensten voor natuur en mens,
produceert voedsel in korte ketens voor ‘metropool
Nederland’, en bouwt mee aan een streekidentiteit.
In samenhang met andere grote vraagstukken, zoals
duurzame energie, of krimp, kan ruimtelijk ontwerp
verkennen hoe die nieuwe streekeconomie er uit
ziet, en welke publieke investeringen dat vraagt.
Kan bijvoorbeeld het verbeteren van infrastructuur
of het ontwikkelen van vernieuwende ‘interfaces’
tussen producent en consument, de individuele
grondeigenaar meetrekken, en een verandering op
grotere schaal bevorderen?

Grondprijzen
staan niet in
verhouding tot
het opbrengend
vermogen;
een vorm van
afwaardering
is nodig,
naar natuur
bestemming,
of ‘natuur
inclusieve’
landbouw
bestemming
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Verder!

De landbouw
moet zich
herorganiseren
op basis van
kringlopen
in regionaal
verband: juist
die schaalsprong
geeft ontwerpers
een rol

In juni 2019 presenteerde minister Schouten haar
Realisatieplan, een overzicht van de concrete stappen
volgend op haar landbouwvisie uit 2018. Op het
Realisatieplan kwam behoorlijk veel, en in wezen
tegenstrijdig commentaar, dat varieerde van ‘holle
kreten, luchtfietserij, naïef’ tot ‘moedig, adequaat
en veelbelovend’. Dat is niet verwonderlijk, want het
gepresenteerde landbouwbeleid laveert tussen twee
tegenstrijdige benaderingen. Enerzijds beschermt
het plan een sector met een eigen dynamiek en
logica, die economisch en maatschappelijk van groot
belang wordt gevonden. Het boerenprotest van
najaar 2019 appelleerde vooral daaraan. Anderzijds
geeft de minister een duidelijke opdracht tot
verandering. Daarbij wordt de landbouw gezien
als één van de spelers in een multifunctioneel
landschap, en neergezet als een sector die zich zal
moeten gaan aanpassen aan de nieuwe eisen die
klimaatverandering, waterbeheer, biodiversiteit en
bodem stellen.
Dat is interessant, want dat is precies de spanning
die ook de producten van ruimtelijk ontwerpers
die zich met de toekomst van de landbouw
bezighouden, omringt: hoe verbind je de belangen
van het landschap als geheel met individuele
landbouwbedrijven die een economisch stabiele
toekomst zoeken, of met een sector die zich in het
defensief gedrongen voelt?
Brood en Spelen is daarom een waardevolle bron voor
de discussie die nu rondom landbouw en voedsel
gevoerd wordt. Hoewel de minister dat niet letterlijk
zegt, zou je haar Realisatieplan kunnen beschouwen
als een oproep tot ontwerp. In de landbouwvisie
wordt met zoveel woorden gesteld, dat de manier
waarop we nu ons voedsel produceren steeds verder
uit balans raakt. Het systeem is niet houdbaar. Hoe
moeten we verder? De landbouw zal zich moeten
herorganiseren op basis van kringlopen, en dat meer
en meer in regionaal verband moeten doen. Juist
die schaalsprong geeft ontwerpers een rol, en vraagt
om integratie van verschillende, soms tegenstrijdige
belangen; verbindingen tussen schaalniveaus; en
het laten zien van de mogelijkheden op de kaart.
De schaal van de regio staat centraal: op regionale
schaal kan het bedrijfsniveau worden overstegen
om op effectieve wijze kringlopen te organiseren;
kunnen nieuwe, efficiënte ketens tussen producent
en consument tot stand gebracht worden; en
kunnen nieuwe verbanden tussen landbouw en
landschap worden gevonden. Soms radicaal nieuw,
soms gradueel. Of een effectieve transitie naar een
duurzaam voedselsysteem verloopt via kleine stappen
die dicht bij de bestaande werkelijkheid blijven, of
doelbewust sprongen naar een nieuwe werkelijkheid
moet durven maken is voer voor discussie.
Brood en Spelen heeft geleid tot een set aan ideeën, en
de verbeelding daarvan in tekeningen, die interessant
en kansrijk zijn. Als dat zo is, waarom wordt dit pad
dan niet vaker gevolgd? Zoals het Planbureau voor de
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Leefomgeving in 2018 al schetste is de Nederlandse
landbouw in hoge mate padafhankelijk, waarbij de
eerder gedane investeringen, en meer abstract het
systeem waarin de boer opereert, het bijzonder
lastig maken voor een bedrijf om het roer om te
gooien. Dat verklaart deels, waarom bedrijven met
een gangbare werkwijze, gericht op lage prijzen en
de wereldmarkt, niet mee wilden doen aan deze
prijsvraag, of daarvoor simpelweg geen ruimte zagen.
Opvallend is dat in meerdere inzendingen te zien is
dat niet-agrariërs initiatief nemen; een fenomeen
dat op meer plekken zichtbaar is. Deze zij-instromers
lijken juist voor nieuwe landbouwvormen te gaan.
Ook zij lopen tegen pittige hindernissen aan, zoals
bijvoorbeeld grondprijzen en regelgeving, maar
hebben minder hinder van een reeds ingeslagen pad.
Brood en Spelen laat zien hoe individuele bedrijven in
de transformatie die nodig is een eerste stap kunnen
nemen, en eiste daartoe teams van een grondeigenaar
en een ontwerper. Samen met andere initiatieven
zoals de pilots Landschapsinclusieve landbouw en
de Eo Wijersprijsvraag kan de sprong naar de
hogere schaal worden gemaakt. Het individuele
boerenbedrijf is beperkt in omvang: hoe radicaal
ook de omvorming op één bedrijf kan zijn, dat heeft
maar een bescheiden invloed op de ontwikkeling
van het landschap van Nederland. En voor effectieve
kringloopsluiting zullen boerenbedrijven met
elkaar en met andere grondeigenaren of bedrijven
moeten samenwerken. We moeten dus nu uitzoomen
naar een groter schaalniveau - maar dan zonder
het contact met de individuele grondeigenaar te
verliezen.
Met het Realisatieplan had minister Schouten voor
het najaar van 2019 tal van acties en vervolgafspraken
geagendeerd, bijvoorbeeld over duurzame
financiering, mestbeleid, bodem en reststromen.
Die vervolgafspraken zijn door de PAS-uitspraak
van de Raad van State en het daaropvolgende
‘stikstofprotest’ ingehaald. Maar ze hebben hun
relevantie allerminst verloren, integendeel. In
het complexe politieke krachtenveld rondom de
landbouw en het voedselsysteem zijn meerdere
ontwikkelingsrichtingen mogelijk, die soms ronduit
tegengesteld zijn aan de geest van het Realisatieplan,
maar er is ook momentum om nu daadwerkelijke
veranderingen in te zetten. Zoals Brood en Spelen laat
zien, is voor het succes van een nieuwe benadering
nog wel het een en ander nodig. Dat is dan ook een
oproep aan het vervolg op het Realisatieplan. Zo
werpen definitiekwesties en regelgeving in allerlei
vormen obstakels op: wat is landbouw, wat is bos
en wat is natuur? Dat is voor de vernieuwing van
het Nederlandse landschap een knellend juridisch
vraagstuk. De boer die bijdraagt aan biodiversiteit,
CO2-vastlegging en bodemkwaliteit door bomen en
struiken in te brengen in het teeltsysteem, heeft het
beklemmende vooruitzicht van herplantplicht, en is
tegelijk niet zeker of de grond als landbouwgrond te
beschouwen is in de EU-regelgeving en bijbehorende

plaggen
mest
water

Essay

Afb. 3.22
Dit is een eerste visualisatie
van de app die de inzenders
daadwerkelijk willen
ontwikkelen. Op het
beeldscherm ziet de boer alle
informatie over de bodem en de
milieuprestaties die geleverd
worden.
Beeld: Twents Precisielandgoed

Afb. 3.23
Verbetering van de
bodemkwaliteit als basis voor
natuurinclusieve landbouw is het
speerpunt van deze inzending.
De schematische doorsnede
laat zien hoe het bedrijf wordt
ingebed in de omgeving: een
modern potstal-systeem waarbij
plaggen vanuit de hogere schrale
gronden worden ingebracht.
Beeld: Weet wat je eet

1. De Parkstrip
Het belevingsdeel en
ecologische zones die de
verschillende delen met elkaar
verbindt en zicht geeft op
teelten, dieren en producten.

2. De flexibele teeltvelden
Het productiedeel van ongeveer
7 ha tussen de bomen dat door
de Start-Up Farmers ingevuld
kan worden met verschillende
teelten en dieren.

3. Het groen-blauwe raamwerk
Het raamwerk van de Decohof
met windsingel, voedselbos
en waterbuffer inclusief de
infrastructuur en benodigde
bebouwing. Het productieve
deel omvat ongeveer 6 ha
waarmee de kweker een
rendabel bedrijf kan runnen.

Afb. 3.24
In dit lagendiagram worden de
verschillende onderdelen van de
Start-up Farm uit elkaar gelegd.
Dat maakt zichtbaar wat de kern
is van de klassieke boerderij.
De landerijen of teeltvelden zijn
verweven met een ‘groen-blauw
raamwerk’ en een ‘parkstrip’.
Beeld: Start-up Farm
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Afb. 3.25
Productief Peppelland
presenteert een ontwerp met
een aantal proeflocaties, maar
tekent in feite een regionaal
ontwerp dat een flink deel van
Brabant omvat.
Beeld: Productief Peppelland

De inzendingen
van Brood en
Spelen laten zien
dat er een grijs
gebied is waarin
regelgeving niet
voorziet en wel
hindert
gewascodes. Voor een onderneming is helderheid
daarover essentieel, bijvoorbeeld in verband met de
grondwaarde. Veel regelgeving rond landbouw en
voedselproductie is gericht op grote, gespecialiseerde
bedrijven. De inzendingen van Brood en Spelen laten
zien dat er een grijs gebied is waarin regelgeving niet
voorziet, en wel hindert. Dat varieert van de aantallen
kippen die een bedrijf mag of moet hebben om in de
een of andere categorie te vallen, inclusief de soms
moeilijk te dragen verplichtingen die daarbij horen.
Of de mogelijkheden om kleinschalig varkens en
koeien als grazers in bossystemen in te zetten, zonder
duidelijke afrastering of nachtverblijf.

Afb. 3.26
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En dan zijn er de problemen die bedrijven
ondervinden om een goede prijs voor hun producten
te verwerven. Het is aantrekkelijk om een zo
kort mogelijke keten naar de eindafnemer op te
zetten, want dan lekt zo min mogelijk geld weg.
Maar dat introduceert allerlei vraagstukken rond
opslag, hygiëne en verkoop, als dat op eigen erf
plaatsvindt, en nog meer als er ook bewerkingsslagen
plaatsvinden, die het ‘ruwe’ product opwaarderen.
Dat verwijst naar de nieuwe rol die boerenbedrijven
en hun erven in het landschap kunnen gaan
innemen. Korte ketens tussen producent en
consument vragen om een nieuwe positie van
het erf, als een soort van openbare ruimte, het
infrastructuursysteem tussen producent en meest
nabije afnemer, en het ontstaan van nieuwe
categorieën van afzetpunten en verkoopkanalen.

Voor de pessimisten onder ons is de toekomst
van de landbouw en ons voedselsysteem een
speelbal van een wereldwijde markteconomie met
grillige, nauwelijks beheersbare krachten. Juist de
Nederlandse landbouw heeft een sterke positie in
die economie. Het fundament onder die positie
is een ontzagwekkende efficiëntie, en daardoor
een aantrekkelijke prijs. Dat dat systeem nogal wat
collateral damage veroorzaakt blijft buiten beeld. De
vraag is hoe lang dat nog kan - denk bijvoorbeeld
aan het debat over een CO2-tax, waarmee nieuwe
grenzen worden gesteld, en een nieuw inzicht in die
nevenkosten ontstaat. De landbouwvisie kondigt
aan te willen kijken naar true costs, zich te voegen
in het klimaatakkoord en werk te willen maken
van biodiversiteit, een gezonde bodem en een
robuuster waterbeheer. Politiek gezien loopt een
landbouwminister daarmee op eieren, en het is dan
ook niet verbazingwekkend dat de landbouwvisie
en het Realisatieplan behoedzaam laveren. Maar
ontegenzeggelijk wordt ruimte geschapen voor een
andere benadering van voedsel en landbouw. Dat is
uitdaging aan de huidige landbouw, een verrijking
voor de consument en een impliciete uitnodiging aan
het ruimtelijk ontwerp.

Essay
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Afb. 4.0
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Evaluatie

Evaluatie
De kracht van een goed proces
door Feddo Zielstra
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Evaluatie
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Feddo Zielstra

De prijsvraag Brood en Spelen heeft momentum gecreëerd.
Voor de zestien winnende teams én voor de betrokken
provincies en instanties. De unieke opzet van de prijsvraag
heeft een impuls gegeven aan alternatieven voor de
voedselproductie, zowel in het denken als in de praktijk. Dat
moet doorwerken in de vervolgstappen. Belangrijk daarbij is
inzet van alle overheidslagen.
Dit beeld rijst op uit gesprekken met de deelnemers
na afronding van de prijsvraag. Met de winnende
teams is in deze evaluatie teruggekeken op het proces
en de uitkomst. Ook de partners van de prijsvraag
is gevraagd naar hun ervaring: de provincies NoordBrabant, Gelderland en Overijssel, het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de land- en
tuinbouworganisatie ZLTO. Zij reflecteren op de vraag
welke overheidslagen op welk moment het voortouw
moeten nemen als het gaat om de toekomst van het
agrarisch landschap.

Feddo Zielstra is adviseur
ruimtelijke ontwikkeling. In
de initiatieffase van nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen
adviseert hij overheden hoe
je door ontwerp, programma,
samenwerking en de vertaling
hiervan naar gezamenlijke
ambitie tot het gewenste
resultaat komt. Feddo heeft zijn
eigen bureau, Atelier ZET.

Afb. 4.1
Team Smaakstaat
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De kracht van een goed proces

Evaluatie

Afb. 4.2
Team Productief Peppelland

Zestien
winnaars in
plaats van één
is een slimme
wijze om de
discussie te
verrijken met
vernieuwende
ideeën
Anders dan andere
Bij de start van de prijsvraag was direct de kracht van
een goed proces voelbaar. Brood en Spelen bleek in
staat om in kort tijdsbestek energie te creëren voor
het adresseren van de inhoudelijke opgaven waar het
platteland voor staat. Van bestuurders tot ontwerpers,
van boeren tot ambtenaren; iedereen die deelnam
omarmde het proces.
De prijsvraag was in enkele opzichten anders
dan andere. Allereerst stelde het College van
Rijksadviseurs de expliciete eis dat ontwerpers en
grondeigenaren samen een team formeren.
Om eendimensionale oplossingen te vermijden lag er
een tweede eis om meerdere opgaven te koppelen en
zo tot plannen te komen die radicaal, realistisch en
realiseerbaar zijn.

Afb. 4.3
Team Circulaire boerderij Beers

Ook het idee om niet één prijswinnaar aan te wijzen
maar 16 winnaars uit te dagen om hun ideeën verder
vorm te geven, wordt herkend als een slimme wijze
om de discussie te verrijken met vernieuwende
ideeën. Hiermee is momentum gecreëerd, wat tot op
de dag van vandaag gevoeld wordt.
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Afb. 4.4
Team Start-up Farm

Provincies als schakel
Het CRa zag van meet af aan een belangrijke rol voor
de provincies weggelegd, juist om de afstand tussen
concrete, lokale initiatieven tot het meer abstracte
rijksbeleid te ondervangen. De provincies, in dit geval
Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel, zijn cruciale
schakels voor de vernieuwing in het landelijke
gebied.
De provincies hebben de samenwerking met het
CRa als plezierig ervaren. Zij beschouwen het als
een start voor een hernieuwde en intensievere
samenwerking om soortgelijke ontwikkelingen in
het landelijk gebied te agenderen. Provincies zullen
de komende jaren veel investeren in het agrarisch
landschap. Dat kunnen zij alleen als de verbinding
met rijksoverheden en met gemeenten goed is. Dat
vraagt om extra inzet van alle overheidslagen.
De prijswinnende teams gebruikten de hulp
van de provincies goed, maar kregen ook te
maken met de omvang van deze organisaties. De
provincies initiëren diverse programma’s op het
gebied van natuurontwikkeling, agro & food en
plattelandsontwikkeling. Vaak pasten de lokale
initiatieven in meerdere programma’s en niet altijd
werd de juiste verbinding gevonden.
Op gemeentelijk niveau is nog een wereld te winnen.
De prijsvraag Brood en Spelen heeft laten zien dat het
een hele zoektocht is naar verbinding tussen het

Afb. 4.5
Team Weet wat je eet
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strategische wensbeeld vanuit het Rijk en/of het
CRa, de ideeën van enthousiaste initiatiefnemers en
het gemeentelijk beleid. Te vaak liepen teams aan
tegen gemeentelijke regelgeving. Bij toekomstige
prijsvragen als Brood en Spelen zullen de gemeenten
een steviger positie moeten krijgen in het proces.
Voor de landelijke partners geldt dat ze met
belangstelling naar de prijsvraag hebben gekeken,
maar dat een verbinding tussen de initiatieven en hun
eigen strategisch beleid moeilijk te leggen is.
Wel is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
blij dat het CRa in het gat van de regionale kennis
is gesprongen. De RCE merkt dat Brood en Spelen
heeft geholpen om in de discussies de strategische
beleidslijn en de lokale kennis dichter bij elkaar
te brengen. Dit geldt in zekere zin ook voor ZLTO.
Brood en Spelen heeft meer begrip gekweekt voor de
gedeelde opgaven.

Evaluatie

Afb. 4.6
Team Verborgen Landschap

Te vaak liepen
teams aan tegen
gemeentelijke
regelgeving.
Gemeenten
moeten een
steviger positie
krijgen in het
proces van zo’n
prijsvraag

Afb. 4.7
Team De Natuurakker

Een ander belangrijk aspect van de prijsvraag is
dat de ambtenaren, bestuurders en medewerkers
elkaar via de prijsvraag hebben ontmoet. De
vertegenwoordigers van de instituties - ministeries,
gemeenten en provincies, de ZLTO, het RCE, het
College van Rijksadviseurs - weten elkaar te vinden,
ook in de toekomst.
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Afb. 4.8
Team Melk en Noot: een
fijnschalig landschap

Het etiket
‘winnaar’
opende deuren
op gemeente
huizen, gaf
teams toegang
tot nieuwe
netwerken en
bood een opstap
naar podia

Afb. 4.9
Team Wat een eikels in het
Twentse landschap
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Teams als pioniers
Voor de teams heeft het etiket winnaar Brood
en Spelen veel betekend. Het opende deuren
op gemeentehuizen, bood toegang tot nieuwe
netwerken en gaf een opstapje naar diverse podia. De
rol van het CRa is voor de verbinding tussen initiatief
en gemeentelijke overheid van enorm belang
gebleken.
De teams beschouwen de prijsvraag als een effectief
middel om vernieuwingen in het agrarisch landschap
op lokale schaal en in de regio onder de aandacht
te brengen. Ontwerpbureaus en boerenbedrijven
hebben elkaar leren kennen - een mooie bijvangst
die kan bijdragen aan de verdere transitie van het
landelijk gebied.
Tegelijk waren er ook confrontaties in de pionierende
teams bij de uitwerking van de initiatieven.
Bijvoorbeeld bij de afstemming van ruimtelijke
procedures, de financiering van initiatieven, de
uitwerking van nieuwe verdienmodellen of zelfs in de
samenwerking tussen de partners van de prijsvraag.

Ingewikkelde ruimtelijke procedures
Veel teams, aangevoerd door de eigenaar van het
boerenbedrijf, zijn onbekend met ruimtelijke
procedures. Processen zijn ingewikkeld, duren lang
en hebben een onzekere uitkomst. Deze combinatie
vormt een grote barrière voor verandering. Een
aanvraag moet langs allerlei afdelingen - keer
op keer moet het idee worden toegelicht. Veel
prijswinnende initiatieven zijn dermate vernieuwend
dat hun voorstellen niet binnen bestaand beleid
passen. Er zijn afwijkingen nodig en dat zorgt, in
combinatie met de onbekendheid van de oplossing,
tot grote vertraging en een aantal keer tot geen
besluitvorming.

Evaluatie

Afb. 4.10
Team Twents Precisielandgoed

Veel
prijswinnende
initiatieven zijn
zo vernieuwend
dat hun
voorstellen niet
binnen bestaand
beleid passen

Afb. 4.11
Team Educatie, recreatie
en duurzaam wonen op het
boerenerf
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Afb. 4.12
Team Sterboeren: sterren voor
het landschap

Je moet als
initiatiefnemer
stevig in je
schoenen
staan om het
meerjaren
perspectief voor
ogen te houden

Financiering

Afb. 4.13
Team Proefboerderij Haverkamp,
gemengd bedrijf voor
toekomstboeren
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Financiering blijft een knelpunt. Het overgrote
deel van te subsidiëren doelen is geënt op gangbare
landbouw. Hier liepen teams tegen aan met hun
voorstellen voor extensieve landbouw, of hun inzet
op beter dierenwelzijn, beter bodemleven en meer
biodiversiteit. De meerkosten hiervan zijn op dit
moment niet of nauwelijks terug te verdienen.
Het opzetten van nieuwe verdienmodellen blijkt voor
veel teams een weerbarstige exercitie te zijn die vraagt
om een lange adem. Je moet als initiatiefnemer stevig
in je schoenen staan om het meerjarenperspectief
voor ogen te houden. Zeker omdat overheidsbeleid
niet altijd meewerkt. Natuurgrond bijvoorbeeld
is minder waard dan landbouwgrond. Alleen als
de provincies afwaardering subsidiëren, wordt
een verdienmodel waarin natuurontwikkeling
gekoppeld is aan extensieve landbouw lonend. Een
andere barrière is de index Natuur en Landschap,
die niet aansluit op natuurinclusieve agroforestry.
Dat vraagt om ondersteuning vanuit de overheid
en samenwerking tussen overheden die over
bestemmingsplangrenzen reikt.

Bij nieuwe oplossingen horen nieuwe
samenwerkingen. Veel winnende initiatieven
verbinden verschillende thema’s, zoals natuur en
landbouw met kunst en evenementen. Van oudsher
zijn dit functies die in overheidsland gescheiden zijn,
elk met eigen programma’s en financiering. Binnen
één overheidsorgaan is het al lastig om deze schotten
te slechten, maar ook tussen overheidslagen is sprake
van versnippering. Teams voelden zich van het kastje
naar de muur gestuurd. Dit terwijl veel meewerkende
bestuurders aan Brood en Spelen zich vooraf
nadrukkelijk tot doel hadden gesteld om nieuwe
initiatieven zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te
geven binnen bestaand beleid.

Afb. 4.14
Team Natuurinclusieve
Streekboerderijen Slabroek

Evaluatie

Samenwerking

Afb. 4.15
Team Kwatrijn:
Generatiebestendig boeren in het
hart van Brabant
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Aanjagers

De uitdaging
is om lokaal
initiatief en
landelijke
strategie samen
te brengen

Afb. 4.16
Team De Wederkeer van het
Pastorale Landschap

Afb. 4.17
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Vanuit de beleidsspecialisten van de overheid is
er vraag naar initiatieven die op grotere schaal
ingezet kunnen worden. Dat is een basis voor beleid
dat doelmatig is en te verantwoorden. Vanuit de
initiatiefnemers komt echter continue de roep om
maatwerk. Gebiedsspecifieke kenmerken verschillen
immers, net als de sociale context en de oplossingen
per initiatief. Deze tegenstelling vraagt om rode
draden die de niveaus kunnen verbinden.
De trots op geslaagde initiatieven kan zo’n rode
draad zijn, die lokaal initiatief en landelijke strategie
samenbrengen.
De winnende teams hebben als ware pioniers het
veranderend agrarisch landschap verkend.
Mede door de inzet van het CRa staat dit nieuwe
landschap op de agenda in alle lagen van de overheid.
Een aanjagende en verbindende rol van het College
van Rijksadviseurs is gezien de kennis, expertise
en het netwerk van het CRa een meerwaarde. In
het bijzonder in relatie met de gemeenten; in het
inspireren van gemeentelijke bestuurders, raadsleden
en ambtenaren. Het grote strategische verhaal dient
vooral op dit niveau te beklijven.

Evaluatie
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Initiatiefnemers en partners Brood en Spelen
Brood en Spelen is een initiatief van het College van
Rijksadviseurs in samenwerking met de provincies
Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Verder
werkten mee: de ministeries van BZK en LNV, de
waterschappen De Dommel, Aa en Maas, Brabantse
Delta en Rivierenland, het Groen Ontwikkelfonds
Brabant, ZLTO en de gemeente Deurne. Het
initiatief wordt onder meer ondersteund door de
waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de
22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s.
Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in
kennis en ondersteuning: Wageningen University
& Research, het Kadaster, Oost NL, het Nationaal
Groenfonds, Agrarisch Erfgoed Nederland, de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Kernjury
Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) – juryvoorzitter
Noord-Brabant
Berno Strootman (Rijksadviseur voor de Fysieke
Leefomgeving) – jury voorzitter Gelderland/Overijssel
Iris Bouwers (Conseil Européen des Jeunes
Agriculteurs)
Jan Douwe van der Ploeg (Wageningen University &
Research)
Cilly Jansen (Architectuur Lokaal) – secretaris jury

Lokale juryleden Noord-Brabant
Jan Baan (Brabants Landschap)
Sietske Klooster (De Melksalon)
Tjacko Sijpkens (Het Familievarken)

Lokale juryleden Gelderland/
Overijssel
Heleen Lansink-Marissen (Boeren van Nederland/De
Melktapperij)
Egbert-Jaap Mooiweer (Stichting Twickel)
Erna aan de Stegge (Cultuurmij Oost)

Projectgroep Noord-Brabant
Hendrik Hoeksema (ZLTO)
Suzanne van der Steen (Provincie Noord-Brabant)
Frank van der Steen (Provincie Noord-Brabant)
Francien Dekkers (Provincie Noord-Brabant)
Partick de Wit (gemeente Bernheze)
Edo Gies (Wageningen University & Research)
Rob Jacobs (Gemeente Deurne)
Carel Nobbe (Waterschap Aa en Maas)
Mary Fiers (Groen Ontwikkelfonds Brabant)
Marcel van Heck (CRa)
Simone Huijbregts (CRa)
Annet Kempenaar (CRa)
Rienke Groot (CRa)
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Projectgroep Gelderland/Overijssel
Elbert van der Linden (Provincie Gelderland)
Simone Adema (Provincie Overijssel)
Feddo Zielstra (Provincie Overijssel)
Leon Ruesen (Waterschap Rijn en IJssel)
Karlijn Looman (Waterschap Rijn en IJssel)
Wim Wassink (Waterschap Vechtstromen)
Marcel van Heck (CRa)
Simone Huijbregts (CRa)
Annet Kempenaar (CRa)
Rienke Groot (CRa)

Coaches
Eugene van Lieshout (Provincie Noord-Brabant)
Hubert van Hout (Provincie Noord-Brabant)
Henir Stakenburg (Provincie Gelderland)
Feddo Zielstra (Provincie Overijssel)

Projectteam
Rutger Oolbekkink (Inbo) – projectleider
Marcel van Heck (CRa)
Simone Huijbregts (CRa)
Merel Eijken (CRa)
Annet Kempenaar (CRa)
Rienke Groot (CRa)
Nicole Smeets (CRa)
Laura Amsing (CRa)
Coen Hermans (Inbo)

In samenwerking met
Marijke Bovens (Tekstproductie)
Ivo Schmetz (310k, grafisch ontwerp)
Maurits de Bruijn
Rufus de Vries (Rufus de Vries fotografie)
Henk Wildschut (Onafhankelijk fotograaf )
Reyer Boxem (Reyer Boxem fotografie)
Jannemarie de Jonge (Wing)
Andre de Laat (AdeL Producties)
Hans Peter Benschop (Trendbureau Overijssel)
Joks Jansen (BrabantKennis) en Bart de Zwart (Fontys
University of Applied Sciences)

Februari 2018
Kick-off prijsvraag

Prijsvraag Brood en Spelen

Tijdlijn Prijsvraag
Brood en Spelen

Voorjaar 2018
Inspiratiesessies en matching

Juli 2018
Bekendmaking 16 winnaars

September 2018
Kick-off tweede ronde

Februari 2019
Manifestatie ‘Radicaal,
realistisch, realiseerbaar’

December 2019
Evaluatieronde langs de teams

Mei 2020
Uitkomen advies

Uitvoering gaande

Afb. 4.18-4.25
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Winnaars Noord-Brabant
De Natuurakker

Circulaire boerderij Beers

Erwin van Woudenberg, Lectoraat Innovatief
ondernemen met natuur, HAS Hogeschool
Joeri de Bekker, Landschapsarchitect, OVSL Oog voor
Schoonheid Landschapsarchitectuur
Jos Klessens, Grondeigenaar, Akkerbouwer
Susanne van Caam, Ing. Tuinbouw en Akkerbouw
Lotte Embregts, Landschapsontwerper

Marco Vermeulen, Architectuur, stedenbouw,
landschap, onderzoek, StudioMarcoVermeulen
Marco Smits, Grondeigenaar, Tweelinden
Bram Willemse, Stedenbouwkundige,
StudioMarcoVermeulen

Kwatrijn: Generatiebestendig boeren
in het hart van Brabant

Productief peppelland

Henk Antonissen, Melkveehouderij, Stichting
Duinboeren
Bas Combee, Eigenaar Maatschap Combee
R. de Visser, Landschapsarchitectuur, Vista
landschapsarchitectuur en stedenbouw
Pieter Veen, Landschapsarchitectuur, Circular
Landscapes

Job Wittens, Hout, Peppelhout
Joost van der Waal, Ontwerper , Studio Marco
Vermeulen
Frans van Boeckel, Eigenaar perceel, particulier
Paul van Limpt, adviseur, Praedium
Marco Vermeulen, architect, StudioMarcoVermeulen
De Wederkeer van het Pastorale Landschap

Natuurinclusieve Streekboerderijen
Slabroek

Educatie, recreatie en duurzaam
wonen op het boerenerf

Frank van Beuningen, landbouw, Fonds
Natuurinclusieve Streekboerderijen
Pieter Veen, landschapsarchitect, circular landscapes
Sjef van Dongen, permacultuur, Fruitzforlife
Wilco de Zeeuw, landbouw, BoerInNatuur
Coen van Beuningen, landbouwer, Fonds
Natuurinclusieve Streekboerderijen

Ad Schoenmakers, Architectuur/ruimtelijke ordening,
Architecten Buro Schoenmakers/Schoenmakers
Advies Achtmaal
Leny Schrauwen, Adviseur RO, Architecten Buro
Schoenmakers / Schoenmakers Advies Achtmaal
Ellen Braspenning, Grondeigenaar, Floribras Garden
Plants
André Braspenning, Grondeigenaar, Floribras Garden
Plants

Smaakstaat

De Wederkeer van het Pastorale
Landschap

Valentijn Byvanck, Cultuur, Marres Museum
Sylvain Hartenberg, Architectuur, Ooze architects
Eva Pfannes, Architectuur, Stedenbouw, Ooze
Architects
Bennie Meek, Sociaal Ontwerp, Studio Meek
Vincent Wittenberg, Sociaal Ontwerp, Vincent
Wittenberg
G.J.M. van der Kaa, Pluimvee en poeliersbedrijf, v.o.f.
De Walnoothoeve(n)
Joris Bijdendijk, Chef-kok, RIJKS
Jesse Honsa, Architectuur, Stedenbouw, Ooze
Architects
Nilofer Tajuddin, Architectuur, Stedenbouw, Ooze
Architects
Kate Unsworth, Stedenbouw, Ooze architects

Lisa Franke, Landschapsarchitectuur, MTD
landschapsarchitecten
Nicolas Lernouldt, Landschapsarchitectuur, MTD
landschapsarchitecten
Niké van Keulen, Landschapsarchitectuur, MTD
landschapsarchitecten
Boudewijn Tooren, Grondeigenaar, Herenboeren
Boxtel
Rob van de Langenberg, grondeigenaar, Coörperatie
Herenboeren

Winnaars Overijssel

Verborgen Landschap

Twents Precisielandgoed

Marco Henssen, architectuur, radartoren architectuur
Henny Roelofsen, landbouw, Maatschap H.K.C.
Roelofsen-I. Roelofsen-Antuma
Hans Jungerius, kunsten, Hans Jungerius
Henk Wentink, agroforestry, HNK Kunst & Cultuur

Peter Sloot, adviseur landbouw bodem water
ecologie, Aequator Groen & Ruimte
Pieter Veen, architectuur, Circular Landscapes
Max van Rechteren, grondeigenaar, particulier
grondeigenaar
Feline Verbrugge, ontwerper, Circular Landscapes

Weet wat je eet

Start-up Farm

Vincent B. Wittenhorst, grondeigenaar/ondernemer,
Natuurboerderij Wittenhorst
J.C. (Ank) van Maanen, grondeigenaar/ondernemer,
Natuurboerderij Wittenhorst
A.J.J. (Sander) Giesen, architect, Giesen Architectuur
Casper van der Veen, architect, Giesen Architectuur
Jan Heersche en Niels Hofstra, Landschaparchitect,
Hofstra/Heersche Landschapsarchitecten
Eveline Stilma, Plantenteeltkundige, Innoplant

Moon Brader, Architectuur, Buro Moon
Alexander Herrebout, Landschapsarchitectuur, OTO
Landscape
Wouter Spijkerman, Urban strategies and concepts,
Ravenkop
Rayhaneh Farhoudi, Urban strategies and concepts,
Ravenkop
Vincent Overgoor, Grondeigenaar, Decohof
Fiona Exel, Grondeigenaar, Decohof

Sterboeren: sterren voor het
landschap

Wat een eikels in het Twentse
landschap

Mariëtte Claringbould, landschapsarchitectuur, tlu
landschapsarchitecten
Dirk-Jan Schoonman, agrariër, maatschap D-J & M.
Schoonman
Majella Schoonman, agrariër, Maatschap D-J & M
Schoonman
Paul Wolvekamp, certificering duurzame producten,
Both ENDS

Liane Lankreijer, procesbegeleiding, Natuurlijk in je
kracht
Bart Achterkamp, ecoloog, Woldhoes
Anne-Jifke Haarsma, grondeigenaar, Batweter
Yvonne Cuijpers, landschapsontwerp en
natuurfilosoof, Part of Nature
Pauline van den Broeke, architect, Can you imagine
Dyon Temming, landschapsontwerp, Het Buitenburo

Proefboerderij Haverkamp, gemengd
bedrijf voor toekomstboeren

Melk en Noot: een fijnschalig
landschap

Wim Hekkert, Landeigenaar, MTS Hekkert - Bettink
Frida Hekkert, Landeigenaar, MTS Hekkert - Bettink
Agnes Schneiders, Architect, AMS Architectuur
Melvin Kaersenhout, Conceptontwikkelaar, Studio
Maek
Xiaoyu Xu, Landschapsarchitect, Niek Roozen
Herman Hobbelink, Ontwerper, Niek Roozen
Judith van der Poel, Landschapsarchitect, Niek
Roozen
Eline van de Veen, Kwartiermaker groene projecten,
Zin in Buiten
Peter Bisschop, Conceptontwikkelaar, On(t)roerend
goed

Rick Huis in t Veld, boer | grondeigenaar, De
Melkbrouwerij
Charlotte van der Woude, Landschapsontwerper, MTD
Landschapsarchitecten
Lisan van der Wielen, Landschapsontwerper, MTD
landschapsarchitecten
Ruud Dubbeld, Landschapsarchitect, MTD
landschapsarchitecten
Berrie Klein Swormink, boer | grondeigenaar, Klein
Swormink Rural Business
Wim Bovendeerd, boer, Natuurboeren
Arjuna Huis in t Veld, boerin | grondeigenaar, de
Melkbrouwerij
Christoph Hinske, community business developer,
the Engagement Company

Prijsvraag Brood en Spelen

Winnaars Gelderland
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Team College van Rijksadviseurs
Berno Strootman
Floris Alkemade
Simone Huijbregts
Rienke Groot
Shera van den Wittenboer
Tekst
College van Rijksadviseurs
Noël van Dooren
Tekstredactie
Marijke Bovens
Evaluatie
Feddo Zielstra
Bastiaan Bretveld
Ontwerp
Eline Hoftiezer
Beeldverantwoording
Afb. 1.0, 2.0 en 3.26
Harry Cock
Afb. 1.1, 4.18 t/m 4.25 en foto Feddo Zielstra
Rufus de Vries
Afb. 1.2
De Beeldunie: Bas Beentjes
Afb. 1.3
Arenda Oomen
Afb. 2.1
De Beeldunie: Jet Budelman
Afb. 3.0 en 4.0
De Beeldunie: Mischa Keijser
Foto Noël van Dooren
Betul Ellialtiogliu
Afb. 3.1 t/m 3.25
Winnaars Brood en Spelen
Afb. 4.1 t/m 4.17
Reyer Boxem
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