
Leunend op het toegangshek van zijn landerijgoed laat Jeroen de afgelopen dag nog even de revue passeren. De 

jaarmarkt was net afgelopen en ook dit jaar had hij weer de nodige complimenten mogen ontvangen. Over de 

uitstraling van zijn bedrijf, over het functioneren daarvan als welkome magneet voor de streek, over de geleidelijke 

overgang die landerijgoederen de afgelopen jaren waren gaan vormen tussen natuur en landbouw aan de ene en 

tussen stad en platteland aan de andere kant, over... 

Oh ja, wacht even. Tussen die mensen zaten ook een paar agroprosumenten die hem bij zijn agroverkoopunit
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 (waar 

hij dit jaar trouwens naast zijn rundvleespakketten vooral de van zijn noten en fruit gemaakte producten goed had 

kunnen verkopen) hadden gevraagd of hij nog meer agroprosumenten kon gebruiken. In dit geval waren dat niet 

mensen die de scheiding tussen hun rol van voedselproducent en die van voedselconsument hadden verkleind door 

betrokken te zijn bij allerlei uiteenlopende activiteiten op zijn landerijgoed, maar bij de financiering daarvan. Dat moet 

hij nog snel even vastleggen in zijn horloge voordat hij dat vergeet. 

Zijn landerijgoed. Dat klopt eigenlijk niet: zijn vader is nog steeds de formele eigenaar. Maar het voelt als zíjn 

landerijgoed. Meer dan ooit. Niet in het minst omdat hij een paar jaar geleden al door alle veranderingen die er de 

afgelopen 10 jaar hadden plaatsgevonden, zijn oude baan helemaal had kunnen opgeven en samen met zijn partner 

alle activiteiten op het landerijgoed voor hun rekening had kunnen gaan nemen of aansturen. 

Die naam ‘landerijgoed’ had niet alleen voor een andere uitstraling gezorgd voor de agrarische sector in een periode 

alweer zoveel jaren geleden dat de intensieve landbouw klap na klap had moeten zien te verwerken in wat toch een 

gigantische omslag was geweest van het naoorlogse streven naar kwantiteit naar het huidige streven naar kwaliteit. 

Omdat hij met zijn bedrijf-in-omschakeling had weten te voldoen aan allerlei randvoorwaarden op het gebied van 

duurzaam en circulair werken binnen het agro-ecologische systeem agrobosbouw
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, had hij die beschermde naam zo’n 

7 jaar geleden mogen gaan gebruiken.  

Maar dat niet alleen. Zijn bedrijf was toen ook gaan functioneren als de kern van een nieuwe regelarme agro-

experimenteerzone, vooral daar waar het ging en gaat om het brede grijze gebied dat ligt tussen natuurinclusieve 

landbouw en landbouwinclusieve natuur (agrobosbouw). Een 10 jaar geleden door de WUR uitgebrachte brochure
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had ervoor gezorgd dat onze nationale invulling van het onderdeel vergroening binnen het Europese 

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid voor de periode na 2020 al een stuk ruimer was opgezet, zeker voor een agro-

ecologische aanpak als agrobosbouw. Maar op het gebied van wet- en regelgeving viel nog altijd de nodige winst te 

boeken, vandaar die regelarme experimenteerzones verspreid over het hele land.  

Die stap had dynamiek gebracht, op zijn bedrijf en eigenlijk ook in zijn hoofd. Daarom was hij al een paar jaar geleden 

lid geworden van een coöperatief verband van agroproducenten dat modulaire, verplaatsbare verwerkingseenheden 

onder de naam agromodules
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 had laten ontwikkelen en dat die nu verhuurde als kleinschalige kaasmakerij, slachterij, 

fruitpers-cidermakerij, fermentatielab en zo. Op die manier een bijdrage leverend aan een eigen korte gesloten keten 

waarbij de toegevoegde waarde bij de agroproducent zelf blijft. Datzelfde coöperatief verband had vervolgens om 

diezelfde reden een eigen keten van agrorestaurants opgezet met alleen hun (landerijgoed)producten op het menu. 

Zijn landerijgoed was één van de eerste geweest met een eigen agrorestaurant. 

Plotseling schrikt hij op uit zijn overpeinzingen. Het zou de komende week best wel eens een drukke boel kunnen 

worden. Als eerste op zijn agenda staat morgen de aflevering van zijn rundvleespakketten en van producten die hij 

zelf in een agromodule heeft gemaakt van onder meer zijn noten en fruit. Dit keer niet alleen aan vaste afnemers en 

zijn ‘eigen’ agrorestaurant en dat van een paar van zijn regionale coöperatie-collega’s, maar nu voor het eerst ook aan 

een aantal verder weg gelegen agrorestaurants.  

Dan moet hij woensdag en donderdag in zijn functie van beheerder van een starterslanderijgoed gesprekken gaan 

voeren met een paar agroprosumenten die de invulling van die functie nog verder willen doorschuiven van die van 

voedselconsument naar die van voedselproducent. Vooral als zij-instromers ter vervanging van agrariërs die de 

komende tijd zonder opvolging met pensioen gaan, zodat het aantal landerijgoederen nog verder kan toenemen. 

En de week sluit hij af met het bestuderen van nieuwe, voor zijn bedrijf richtinggevende uitkomsten van het nu alweer 

bijna 9 jaar lopende nationale project ‘Agent Based Modeling + Agrobosbouw = 3’
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. Daarin worden al jarenlang twee 

sterke kanten van ons land succesvol met elkaar gecombineerd: koploper als het gaat om de (door)ontwikkeling van 

onze intensieve landbouw naar agrobosbouw, en koploper als het gaat om de ontwikkeling en praktische toepassing 

van Agent Based Modeling, een ict benadering van complexe systemen als onze voedselproductie. 

Na zich te hebben afgezet tegen het toegangshek loopt hij de landweg op in de richting van de bosweides die hij pacht 

van Staatsbosbeheer, tussen twee rijen notenbomen door. Die waren 9 jaar geleden aangeplant door het 

Agrobosfonds NL
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 dat hem al vanaf het jaar van aanplant een vergoeding geeft voor het door die bomen voor langere 

tijd vastleggen van CO2 in combinatie met het tegelijkertijd naar voren halen van de opbrengst inlands hout. In de 

verte ziet hij zijn Limousin runderen al aan komen lopen, door kleine drones rustig richting melkrobot gedreven. Wie 

zou er 10 jaar geleden nou hebben gedacht dat hij hier nu neuriënd een nieuwe werkweek tegemoet zou gaan? 



1
agroverkoopunit 

Modulaire, koppelbare, gemakkelijk verplaatsbare en van hergebruikte 

materialen gemaakte pop-up units met een herkenbaar uiterlijk (logo 

e.d.) die op week- en jaarmarkten, braderieën e.d. kunnen worden 

ingezet. 
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agrobosbouw 

De FAO hanteert deze definitie: “Agrobosbouw is de collectieve naam 

voor landgebruikssystemen en -technologieën waarbij houtige 

meerjarige planten (bomen, struiken, kruiden, etc.) weloverwogen 

worden gebruikt op dezelfde percelen als éénjarige landbouwkundige 

gewassen en/of dieren, in een bepaalde ruimtelijke indeling of in een 

bepaal-de volgorde in tijd. In een agro-ecologisch systeem als 

agrobosbouw vinden er zowel ecologische als economische interacties 

plaats tussen de verschillende onderdelen.” Kortom, agrobosbouw is het 

slim (want met de natuur meebewegend) combineren van meerjarige 

met éénjarige gewassen en/of dieren als runderen, varkens en kippen. 
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brochure 

De scheiding tussen natuur en landbouw was binnen de toenmalige wet- en regelgeving strak 

doorgevoerd, daarmee nieuwe ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw c.q. 

landbouwinclusieve natuur (agrobosbouw) hinderend en vaak zelfs zo goed als onmogelijk 

makend. Een via de Wetenschapswinkel van de WUR opgestelde brochure  was boeren in 2018 

een handleiding gaan bieden bij hun overgang naar agrobosbouw en was ook gaan dienen als 

onderbouwing van een lobby richting parlement toen het ging om de uitwerking van het 

(onderdeel vergroening binnen het) Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) voor de 

periode na 2020. 
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agromodules 

Bij voorkeur modulaire, koppelbare en gemakkelijk verplaatsbare, met behulp van 3D 

printers van hergebruikte materialen gemaakte verwerkings-eenheden die aan alle 

eisen van wet- en regelgeving voldoen (minder gesleep met producten). 
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Agent Based Modeling + Agrobosbouw = 3 

Agrobosbouw is een zogenaamd Large Scale Socio-Technical System 

(LSSTS): accepteer de complexiteit van ons voedselproductiesysteem (een 

zogenaamd Complex Adaptive System) en benader dat systeem zoveel mogelijk integraal, met als 

potentiële voordelen dat het met behulp van agent based modeling doorrekenen van mogelijke scenario’s 

voor de zowel dichterbij gelegen als relatief veraf gelegen toekomst mogelijk is om bijvoorbeeld in een 

vroege fase ontwikkelingsrichtingen die weinig of geen potentie hebben of mogelijk zelfs ongewenst zijn, 

af te sluiten en beloftevolle ontwikkelingsrichtingen ‘agile’ bij te kunnen sturen en verder uitwerken, zodat 

onderzoeksfasen kunnen worden overgeslagen (opvoeren snelheid) c.q. ingekort, sneller leidend tot een 

concrete resultaten. 
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Agrobosfonds NL 

Dit fonds functioneert als een revolving fund met als input geld voornamelijk 

afkomstig uit vrijwillige niet-ETS (EU Emissions Trading System) bijdragen en 

heeft als output het verschaffen van een vergoeding al met ingang van het 

eerste jaar na aanplant van een boom aan de eigenaar van de grond waarop 

die boom is geplant, voor het daarmee vastleggen voor langere tijd van CO2 

(klimaat) in combinatie met het tegelijkertijd naar voren halen van de 

houtopbrengst (inlands hout > klimaat). Probleemstelling: de grondeigenaar wil 

(terecht) veel sneller een opbrengst zien dan bij de aanplant van bomen de 

norm is (na decennia), ter compensatie van een andersoortige opbrengst (jaarlijks) die door de aanplant van bomen 

verloren is gegaan.  


