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Gjin takomst sûnder ferline 

• 12.000 jier lyn begin fan de lânbou mei 
grutte gefolgen foar it minsdom. Groei mar 
ek earmoede en hûnger, sykten en 
pleagen. 

• De midsieuwen in goede tiid foar de 
lânbou. Drieslagstelsel mei braak. 

• Yn 17e en 18e ieuw stikstof bining en 
Fruchtwikseling. 

• Foedselhulp nei de earste WO út Amerika 
net mear noadich, krisis earst yn Amerika. 

• Hûnger yn de twadde WO basis GLB. 

 

 



GLB yn Europa 

 

• Mansholt: Minimumprizen, 

subsydzjes, oerskotten. 

• MacSharry: fan subsydzje op 

produksje nei subsydzje op grûn. 

• Agenda 2000 oandacht foar miljeu, 

feilicheid iten en wolwêzen bisten. 

• Evaluaasje 2008 oandacht klimaat, 

griene enerzjy, plattelânsontwikkeling 

 

 

 

 

 



Ontwikkeling en gefolgen 
boerebedriuw 
• RvK/GOC, mechanisaasje, skaalfergrutting. 

• Untmenging, yntensivearring,2e eksporteur. 

• Ofname tal boeren fan 400.000 yn 1950 
oant 50.000 no. 

• Ofname hektares lânbougrûn 7500 per jier. 

• Ofname greidefûgels itselde as boeren. 

• Kapitaal út de lânbou mei molkwotum en 
fosfaat ferheget de kostpriis. 

• Maatskiplike druk op produksje en 
bistewolwêzen. 

• Ferliezen en oerskotten Fosfaat en Stikstof. 

 
 



Ynfloed fan ûndersyk, ûnderwiis  
en foarljochting. Min van LNV 
   De lânbouwinterskoalle in begrip. 

• Fan leger en middelbier agrarisch ûnderwiis 
nei A.O.C ’s, fan agrarisch nei ûnderwiis. 

• Praktykskoallen HAS en WUR. 

• Undersyk fundamenteel en ûnôfhinklik. 

• Tsjinst Lânbou Foarljochting (DLV). 

• Konsulentskippen. Ministery fan LNV. 

• OVO drieluik. Kursuswurk. 

• Mear stjoerd en finansierd troch it 
bedriuwslibben folle minder troch it Ryk. 

• Kennis komt fan de hiembesikers. 

 



• Kringloop lânbou en minske sit yn dy 

kringloop. Is no it grutste lek. 

• Produksje iten fan topkwaliteit en sûn. 

• Produksje fan natuer en lânskip. 

• Produksje fan enerzjy. 

• Ikkerbou dêr ‘t ikkerbou kin. 

• Bargen en hinnen ynsette foar ôffal minske. 

• Molkfee, fleisfee en skiep dêr ‘t allinnich 

gers groeie wol. 

• Grûn bûn. 
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• Iepen en gastfrij. 
• Midden yn ‘e mienskip. 
• Soarget goed foar syn bisten. 
• Underdiel fan en past op it lânskip. 
• Bûn oan en ferbûn mei de grûn. 
• Boerenferskaat, grut en lyts. 
• Soarget foar bioferskaat. 
• Boartet linich mei regeldruk. 
• Undernimmer en digitaal ferbûn. 
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Kennisdiele as kollektyf fan 
boeren 

 

 

 

 

 

 

• Behearders, behearregisseurs, 

frijwilligers, meiwurkers en ynwenners 

• Byienkomsten, ekskurzjes, NME 



Self skouwe yn stee fan RVO 
 

 

 

 

• Waarme benadering. 

• Fan inoar leare. 

• Werstelmoogelikheid 



Sicht op ‘e takomst 

• ANLb 

• Fergriening GLB 2022 
– Pylder 1. en ekoregelingen 

– Pylder 2. ANLb 

• De gebiedsofferte 

- Wy jouwe oan wat wy kinne en wat dat kostje 
moat. Net wat foar oer ha, dan ek net ha. 

 



Sicht op ‘e takomst 

 

 

 

• Syktocht ferstjnmodellen Natuurynklusive 
Lânbouw (sertifisearring) 

• Undersyksaginda Fjildlab 

• kringloop ekonomie  

• Grûnstofstreamen 

• Eksperimentearromte  

• Enerzjytransysje  
• Ferbining mei de doarpen (belangen) 

• Oandielhâlderskip fan it lânskip 
• Partikulieren, bedriuwen, gemeenten OZB 

• Nije bestimming/ ferbredingsmooglikheden 

 

 



Sicht op ‘e takomst 

 

 

 

• Koalysje akkoart desimber 2021 

• Stikstofkaartsje fan van der Wal 
• Kommunikaasje strategy 

• Effekten 

• Petearen mei Remkes en de keten 

• Klimaat en CO2 
• Produksje en bine yn lânskip en grûn 

• Bistewolwêzen en kultuer 
• Relaasje minsk bist feroaret 

• Skieding stêd en plattelân 

 

 

 





Stellings om oer te hawwen 

 

 

 

• Produksje fan ús earste behoeftes moatst 
net oan de merk oerlitte, iten dus ek net. 

• Lânskip en natuer binne produkten dy ‘t 
apart betelle wurde moatte. 

• Fryslân as moaiste provinsje fan Nederlân. 

• De boer soarget foar de enerzjy op it 
plattelân. 

• De fisy fan Imke de Boer fan de WUR: 
• Ikkerbou dêr ‘t dat kin; 

• Fee dêr ‘t allinnich mar gers groeie wol; 

• Bargen en hinnen fuorje wat wy net ite. 

 

 


