10 aanbevelingen voor een nieuw perspectief
voor boeren en tuinders
Kies nu voor een échte omslag van ons
landbouw- en voedselsysteem.
Terwijl het aantal boeren in Nederland de afgelopen 50 jaar is gedecimeerd, groeit tegelijkertijd
een beweging van boeren en tuinders die werkt aan een duurzame landbouw met meer nadruk
op plantaardige voeding en afzet in de korte keten. Pioniers die soms al decennia werken aan
een landbouw met een wezenlijke bijdrage aan ons welzijn vanuit een plattelandscultuur die
mensen verbindt. Inmiddels is er ook een nieuwe generatie boeren die daar op hun eigen wijze
invulling geeft.
Deze pioniers delen hun visie en ervaring graag met de ministers Staghouwer en Van der Wal
om zo bij te dragen aan een overheidsbeleid dat perspectief biedt voor alle boeren die mee
willen in de landbouwtransitie. Het klimaat, de bodem- en waterkwaliteit, de biodiversiteit: het
zijn allemaal onderwerpen die de landbouw in het hart raken. Er is een grote urgentie om het
produceren van voldoende en gezond voedsel vanuit een vitale landbouwsector veilig te stellen
voor de generaties na ons.

Kernpunten om tot een omslag te komen én perspectief te bieden
Landbouw en natuur zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Boeren die grondgebonden werken,
geen of heel beperkt gebruik maken van geïmporteerd veevoer en afzien van kunstmest en chemie
hebben een rijke biodiversiteit en bodemkwaliteit nodig om hun oogst te beschermen tegen ziektes
en plagen. Deze boeren leveren ook een grote bijdrage aan dierenwelzijn, bodem- en waterkwaliteit,
leggen koolstof vast en stimuleren biodiversiteit. Ze dragen bij aan voedselzekerheid en zorgen in
samenhang met natuurgebieden voor een platteland waar natuur en landbouw hand in hand gaan.
Ook boeren ‘in transitie’ kunnen stap voor stap bijdragen aan deze thema’s. Dat is de inzet van
onderstaande aanbevelingen.
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Woensdag 6 juli 2022
ONDERTEKEND DOOR: Biohuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren

(BD-Vereniging, Bio-Tuinders Vereniging, Bio-Vegan Netwerk, CSA Netwerk Nederland,
Vereniging Toekomstboeren), Herenboeren Nederland
ONDERSTEUND DOOR: Bionext, Burgercoöperatie Land van Ons, Land & Co, Louis Bolk

Instituut, Stichting Aardpeer, Stichting BD-Grondbeheer, Stichting Demeter, Stichting
Lenteland, Stichting Warmonderhof, Transitiecoalitie Voedsel, Triodos Bank

Via groenboerenplan.nl kan iedereen zijn of
haar steun betuigen aan het Groenboerenplan.

