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Programma van deze sessie: 

• warming up: wat is jullie land-situatie? 

• Jolkes verhaal 

• over Toekomstboeren & LAND 

• De Weg & uitnodiging aan jullie 

• participatief deel 

• plenair deel over knelpunten en hoop 

 



Wie zijn Toekomstboeren 

• Opgericht in 2014 

• Aantal leden 

 

 



Wat Toekomstboeren doen 

• BoerenVuren 

• Publicaties 

• uitwisseling 



Toekomstboeren en LAND 

• Hoge land- en pachtprijzen > vaak onmogelijk 
voor (toekomstige) boeren om aan land te komen 

• Alternatieve constructies: inbreien, tijdelijk op 
gemeentegrond, boeren zonder land 

• Hoewel dit nieuwe mogelijkheden brengt, blijkt 
dat boeren vaak weinig rechten hebben binnen 
deze constructies 

• De ervaring leert bijvoorbeeld dat bij spanningen 
met de landeigenaar de toekomstboer vaak moet 
vertrekken 

• Zo hebben toekomstboeren geen zeker bestaan 
 
 



Zekerheid op land nodig voor 
duurzaamheid 

• vrijheid om te kunnen experimenteren 

• lange termijn investeringen zoals agroforestry 

• een landbouw die geen zeker bestaan biedt 
aan boeren geeft is niet duurzaam 



  
Land zekerheid en nieuwe boeren 

 
• Veel nieuwe boeren: ingebreid als zzp, liberale 

pacht, huur. Waardevol als leerplek   

• Geen goede opties voor "gevorderde" boeren. 
Pacht, koop te duur. Bovengenoemde opties 
bieden geen zekerheid 

 



Individueel of systemisch probleem? 

• verhaal van vrouw op biobeurs 

• "ondernemerschapsdenken" legt 
verantwoordelijkheid bij de boer 

• land als prive eigendom in de markt: zo gaat 
land naar degene die het meest uit de kunnen 
putten. 

 



Oplossingen  
/ waar Toekomstboeren aan werkt 

• GLB (onderzoek: waarom geen steun voor 
nieuwe boeren in NL?) 

• The commons (onderhandelingen met 
gemeente Ede) 

• Pachtwet (onderzoek liberale pacht, pacht 
zoals in Brabant) 

 



• Landmarkt (ism BD vereniging, op Biobeurs 3x ism NAJK) 

• Lutkemeer 

• Voedselkaravaan 

• Onderzoek Wetenschapswinkel 

• Land project ism Confederation Paysanne 

 (moeilijkheden en 
mogelijkheden tav 
land voor 
agroecologie) 



samenwerken 

• CSA Netwerk Nederland 

• Federatie 

• La Via Campesina 
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