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Waar waren we?

 We waren in Midden Delfland, een 

bijzonder open weidegebied ingeklemd 

tussen Rotterdam, Schiedam, 

Vlaardingen, Delft, Den Haag en het 

Westland. 

 Een gebied met de koe in de wei, de 

stad altijd aan de horizon en met zo’n 2 

miljoen burgers op fietsafstand. Een 

gebied met bijzondere kansen en 

opgaven. Een gebied dat werkt aan 

een gezonde toekomst. Boeren spelen 

daarbij een sleutelrol.



De aanleiding

 Andries en Onno werken ieder vanuit eigen betrokkenheid 

aan Duurzaam boer blijven in Midden Delfland. Andries 

vanuit LTO-Noord. Onno als projectleider van het door de 

gemeente geïnitieerde innovatienetwerk MIND. 

 Onze doelen verschillen niet, maar het perspectief van 

waaruit we daaraan bijdragen zeker wel. 

 De vraag die ons bindt is hoe je beweging creëert in een 

dergelijk gebied. Wat moet je doen of juist laten om 

beweging naar een duurzame toekomst te versnellen. 

http://www.middenindelfland.net/


Onze leervraag

 Help ons door gesprekken met vier actoren beter te 

‘sensen’ waar eigenaarschap voor vernieuwing in het 

gebied ligt, welke blokkades er zijn, welke relaties en 

empathie nodig zijn en waar nieuwe kansen/rollen 

‘emergen’. 

 Luister voor ons met open geest, open hart en open wil en 

help ons te ontdekken wat er bovenkomt aan 

mogelijkheden.
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Programma

 Start

 Vastleggen eigen 
vooroordelen en 
nieuwsgierige vragen

 Introductie op het gebied 
door Onno en Andries

 Dialoog 1

 in twee groepen in gesprek 
met gemeente en LTO

 Stille oogst resultaten

 Lunch

 Dialoog 2

 In twee groepen in dialoog 
met twee jonge boeren 
tijdens bedrijfsrondgang

 Reflectie

 Stille reflectie en journaling

 Delen van ervaringen

 Individueel herkauwen en 
nabranders delen via de mail



Start



Dialoog 1: met gemeente of LTO

 Arnold van Adrichem

Melkveehouder, met zo’n 65 koeien van het Montbéliarde-ras. Al 

20 jaar gedreven kringloopboer op basis van heldere gegevens, 

Co-Voorzitter lokale LTO, Initatiefnemer lokale zuivelcoöperatie

Delflandshof. 

 Kees Boks

Sinds 2004 beleidsmedewerker ruimtelijke ordening Midden 

Deflland, programma-manager meerjarenprogramma

“duurzaam boer blijven”, communitymanager innovatienetwerk

MiddenINDelfland





Dialoog en bezoek aan jonge boeren

 Corné van Leeuwen

Melkveehouder, met zo’n 65 koeien. In maatschap met zijn

ouders. Top 50 productie van NL. tevens horecagelegenheid op 

het bedrijf. Een van de initiatiefnemers van Delflandse

Vleesmeesters. 

 Roel van Buuren

Biologische Yerseykoeien- en kippenhouder. Blies het bedrijf van 

zijn grootouders nieuw leven in. Een van de initiatiefnemers van 

de mobiele zuivelwagen en van een experiment rond slim 

datagebruik.







Reflectie
 Stille reflectie en journaling

 Delen van ervaringen



Gehoord met open geest

 Opgaven: het gebied moet open blijven, relatie met de steden (korte 
ketens), biodiversiteit

 Goed contact gemeente-boeren is essentieel

 Kringlooplandbouw vraagt andere kennis

 Je verdient geen zak met het melkbedrijf

 Melkprijs is te laag

 Ik heb iemand in dienst voor boekhouding en regels

 Boeren worden afgezeken. Boeren doen het helemaal fout in de publieke 
opinie

 Groter is vaak moeilijker, simpel is vaak goedkoper

 Overname door niet familie -> wel tegen marktwaarde

 Bij overname door niet-boeren is nieuwe financiering nodig

 Er zijn boeren zonder opvolging  én er zijn jongeren die boer willen worden 
maar niet kunnen (euri)



Gehoord met open hart

 Bezieling, familie-eer, meest productief, liefde voor het 
boerenvak

 Trots van de boer voor vak, familie én gebied

 De sociale structuur: “ik heb hier mijn vrienden”

 Het gaat eigenlijk om aandacht geven (door gemeente), de 
boeren willen gezien worden

 De tragiek en pijn onder elk verhaal blijft veel onzichtbaar

 “Ik kan het voor mijn kinderen niet maken om het bedrijf onder 
de prijs te verkopen aan anderen”

 Boeren is liefhebberij: “Ik wil boeren, maar dan wel hier”

 Gemeente wil inclusief werken: “Iedereen moet mee kunnen”



Gehoord met open wil

 Nieuwe verdienmodelllen nodig -> overheid als launching
customer (help vermarkten door het te kopen)

 Andere kennis nodig voor kringlooplandbouw. Wie dragt dat 
over?

 Financiers/aandeelhouders uit de stad voor bedrijfsbehoud  is 
een kans, maar is dat liefdadigheid of business?

 Niet familie boerenbedrijven  zonder opvolging laten 
overnemen -> hoe financieel mogelijk maken

 “Polderarchitecten” nemen gebieden op sleeptouw

 Toegang tot land is essentieel voor bepaling toekomst 
landbouw

 Boeren produceren mer dan melk alleen! (melk, vlees, rust, 
ruimte, recreatie, klandschap, sociaal) waar zit extra 
verdienkracht in? 



De rode draad – kansen voor prototypen

Beleidsmakers kom je toren uit, 

maak echt contact met de 

doeners

Investeer in verbinding met de stad en 

bouw verdienmodellen voor meer dan 

voedsel alleen

Instroom van nieuwe boeren is van wezenlijk belang voor 

verduurzaming. Wat weg gaat komt niet meer terug.

Verbindt stoppers – starters – opvolgers en 

financiers, bouw nieuwe constructies voor 

opvolging

Aandacht voor elkaar is álles; 

met oog voor pijn en passie

Echte praktijkkennis is cruciaal voor 

realiseren échte kringlooplandbouw. 

Bouw en investeer in netwerk van 

praktijkkennis #zodoeikdat.

Boeren is passie en liefhebberij, 

maar is liefdadigheid 

economisch duurzaam?

Polderarchitect 

voor  gebieds- en 

bedrijfsontwikkeling



Individueel herkauwen en nabranders 

delen we nog via de mail


