
 

 

 

 

 

 

landerijgoedlanderijgoedlanderijgoedlanderijgoed    
 

 

Bij het door Agrobosbouw NL ontwikkelde concept landerijgoed® (zie voor meer informatie daarover 

www.agrobosbouw.nl/publicaties) ligt de nadruk niet op het individuele product maar op de complete productiewijze: 

niet langer krijgt ieder product afzonderlijk een keurmerk, maar krijgen alle producten afkomstig van een 

landerijgoed® samen hetzelfde eigen keurmerk: 

• op basis van de agro-ecologische wijze (agroforestry/agrobosbouw) waarop alle daarvan afkomstige 

producten worden geproduceerd; 

• met onze natuur en ons landschap als uitgangspunten: natuur- én landschapsinclusief; 

• gecertificeerd volgens een landelijk geldend systeem, van brons (= voldoet aan basisvoorwaarden) oplopend 

naar platina; 

• gericht op het creëren van een zorgvuldige overgang tussen stad + platteland en landbouw + natuur; 

• waarbij waar mogelijk voedselproductie bestemd voor de lokale en regionale markt op enigerlei wijze wordt 

gecombineerd met het leveren van ecosysteemdiensten en het voorzien in andere functies (wonen, zorg, 

recreatie, educatie, etc.) > multifunctioneel landgebruik.  

We zijn op zoek naar grondeigenaren die óf zelf aan de slag willen gaan met dit innovatieve type circulair 

functionerend landbouwbedrijf óf hun grond via (erf)pacht beschikbaar willen stellen; en we zijn op zoek naar jonge 

boeren die hun toekomst zien als bedrijfsleider van een landerijgoed®. 

 



 

 

 

Landerijgoed®, algemene inleiding 
 

In het kader van de door het College van Rijksadviseurs georganiseerde prijsvraag ‘Brood en Spelen’ hebben we vorig 

voorjaar ons concept landerijgoed® iets verder uitgewerkt in de vorm van een 2028-visie. En het afgelopen najaar 

hebben we het concept weer iets verder kunnen uitwerken in een 2029-visie (zie de hierna volgende pagina’s). Het 

afgelopen najaar konden we ook kennis nemen van het door Dirk Sijmons (H+N+S Landschapsarchitecten) voor 

‘Renaissance van het Platteland’ geschreven essay ‘Stadslandgoed, nieuwe relaties tussen stad en platteland’. Daarbij 

kwam naar voren dat diens stadslandgoed en ons landerijgoed® de nodige overeenkomsten vertoonden, dezelfde 

denkrichting hadden. Dirk bleek daar hetzelfde tegenaan te kijken, met als resultaat dat de verdere ontwikkeling van 

ons concept ‘landerijgoed®’ ook in samenspraak met Dirk Sijmons en Renaissance van het platteland zal plaatsvinden, 

naast Wageningen UR en hogescholen als de HAS en Van Hall Larenstein. Daarbij richten we onze aandacht vooral op 

twee invalshoeken: op het klimaat c.q. de klimaatverandering en op landschapsinclusiviteit. 

 

klimaat 

Hoewel agroforestry/agrobosbouw als een agro-ecologisch systeem ook wat het klimaat en onze klimaatdoelen 

betreft toekomstbestendig c.q. toekomstgericht en inherent klimaatneutraal (en in sommige versies zelfs 

klimaatpositief) is (“The assessment indicated that agroforestry is a more resilient land use system under future 

climate change, and will retain and input higher levels of carbon in the soil in comparison with conventional arable 

agriculture.” (uit: Integrating belowground carbon dynamics into Yield-SAFE, a parameter sparse agroforestry model), 

is daar tot op heden nog nooit echt bewust op gestuurd. In dat kader hebben we inmiddels een aantal 

onderzoekslijnen uitgezet bij Wageningen UR gericht op het waar mogelijk nog klimaatslimmer maken van 

agrobosbouw in ons land. 

  

landschapsinclusiviteit 

In ons contact met het College van Rijksadviseurs gaf Berno Strootman onlangs onder meer aan dat er naar zijn 

mening veel pilots zijn waarin wordt geëxperimenteerd met natuurinclusieve landbouw (gericht op plaagbestrijding, 

een gezondere bodem, natte teelten, bloemrijke akkerranden), maar dat dat experimentele pilots zijn die wat hem 

betreft wel belangrijk zijn om kennis op te doen, maar dat dat niet voldoende is. Vooral de toevoeging ‘gedragen door 

het landschap’ maakt nu nog nauwelijks onderdeel uit van die pilots, zo stelde hij: “Met andere woorden: 

landschapsinclusiviteit speelt vrijwel geen rol. Daarnaast zijn de verschillende pilots ook vaak erg kleinschalig. Door op 

meer regionale schaal te gaan kijken naar nieuwe perspectieven voor de landbouw, met het landschap als 

randvoorwaarde, kun je echt op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen voor boeren, streven naar het sluiten van 

kringlopen op regionale schaal en tegelijkertijd duurzaam investeren in het landschap. Denk hierbij aan groenblauwe 

dooraderingen, het versterken van cultuurhistorische waarden, de realisatie van recreatieve routes, aanleg en beheer 

van beplantingselementen, implementeren van ecosysteemdiensten als waterberging, mogelijkheden onderzoeken 

voor energiewinning, passend bij/in het landschap, etc.” 

 

Een landerijgoed® is bij voorkeur een ~25 ha grote eenheid waarin conform een landelijk geldend certificerings-

systeem natuur en landbouw, economie en ecologie, lokale en regionale voedselproductie en het leveren van 

ecosysteemdiensten op enigerlei wijze (mede) kunnen worden gecombineerd met het voorzien in functies als zorg, 

recreatie, energie, educatie, natuurontwikkeling, nieuwe woonomgevingen e.d., ook omdat een landerijgoed® zich 

vooral richt op de overgangsgebieden stad-platteland en natuur-landbouw.  

 

 

 



 

 

Landerijgoed de Lutte 

 

Leunend op een toegangshek van zijn landerijgoed®
1 

laat Stefan de afgelopen dag nog even de revue passeren. Zijn 

jaarmarkt op het terrein van het vlakbij gelegen medisch centrum was net afgelopen en ook dit jaar had hij weer de 

nodige complimenten mogen ontvangen. Over de uitstraling van zijn bedrijf op de directe omgeving, over het 

multifunctionele karakter ervan als welkome invulling van een gebied liggend tussen twee steden in. Maar ook meer 

in het algemeen over de bijna vanzelfsprekende overgang die landerijgoederen de afgelopen jaren her en der in het 

land waren gaan vormen tussen stad en platteland aan de ene en natuur en landbouw aan de andere kant, over... 

Oh ja, wacht even. Tussen die mensen zaten ook agroprosumenten
2
 die hem 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 weten te verkleinen door direct betrokken te zijn bij allerlei 

uiteenlopende activiteiten op zijn landerijgoed®, maar mensen die - meer indirect - een bijdrage wilden leveren aan 

de financiering ervan. Dat moet hij nog snel even vastleggen in zijn horloge voordat hij dat vergeet. 

Zijn landerijgoed® maakt deel uit van een coöperatie en heeft onlangs zijn definitieve grootte van zo’n 17 ha bereikt. 

Ongeveer de helft daarvan bestaat uit stroken met daarop voornamelijk groenten en granen op agrobosakkers
3
 

samen met een paar kleine agrobosweides
4
 in de vorm van hoogstamboomgaarden, terwijl de andere helft voor een 

groot deel bestaat uit klimaatbuffers
5
. Hij was tien jaar geleden begonnen met de realisatie van het groene casco van 

de nieuwe woonwijk, voor een deel bestaand uit vlechtheggen
6
, en met het als tijdelijke agrobosakkers alvast in 

gebruik nemen van die onderdelen van de woonwijk die pas in een latere fase zouden worden gerealiseerd, samen 

goed voor een oppervlakte van zo’n 6 ha. Met de inkomsten uit zijn 17 ha grote landerijgoed® kon hij nu ook het 

onderhoud van de groenstructuur van de woonwijk blijven betalen. 

Die naam landerijgoed® had zo’n 10 jaar geleden trouwens al vrij snel voor een andere uitstraling voor de agrarische 

sector gezorgd in een periode 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 als 

het om ons voedsel gaat. Omdat hij met zijn gloednieuwe bedrijf al direct had weten te voldoen aan allerlei 

randvoorwaarden op het gebied van duurzaam en circulair werken binnen het agro-ecologische systeem 

agrobosbouw
7
, had hij die beschermde naam al direct vanaf het begin mogen gebruiken.  

Zelf woonde Stefan met zijn gezin in een woning in het agro-ecodorpje dat een paar jaar geleden was gerealiseerd als 

onderdeel van de nieuwe woonwijk. Veel van zijn mede-ecodorpsbewoners en mede-wijkbewoners waren binnen een 

csa (consumer supported agriculture)
8
 opzet al snel vaste afnemers geworden van de producten afkomstig van zijn 

landerijgoed: vooral allerlei soorten groenten en fruit, noten, eieren en zuivelproducten. De granen die hij verbouwde, 

gaan nu al jaren naar een kleine brouwerij in de buurt, zijn financiële basis wordt al vanaf het begin voor een groot 

deel gevormd door vaste afnemers als het medisch centrum, bedrijven gevestigd op het daar vlakbij gelegen 

bedrijvencomplex en een paar restaurants in de regio. Alles kan hij afzetten onder de naam Landerijgoed de Lutte 

binnen de merknaam landerijgoed®. 

Zijn bedrijf was al direct kunnen gaan functioneren als de kern van een nieuwe regelarme agro-experimenteerzone, 

vooral daar waar het ging en gaat om het brede gebied dat ligt tussen natuurinclusieve landbouw en 

landbouwinclusieve natuur (agrobosbouw). Die stap had veel 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
9
 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
10

 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 allerlei producten die hij vlak na de oogst zelf in een 

speciale 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. Daarna heeft hij een afspraak met iemand van Natuurmonumenten over 

de mogelijkheden tot samenwerking als het gaat om hun percelen aan de andere kant van de spoorlijn, en kort daarna 

met iemand van Heijmans over de opvolger van de verplaatsbare Heijmans One woningen op zijn landerijgoed®. 

Dan moet hij woensdag en donderdag in zijn functie van beheerder van een starterslanderijgoed
11

 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’
12

. 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 het pad op in de richting van één van de bosweides, tussen 

twee rijen notenbomen door. Die waren 9 jaar geleden aangeplant door het Agrobosfonds NL
13

 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 aan inlands hout. In de verte ziet hij zijn Limousin runderen al 

aan komen lopen, door kleine drones rustig voortgedreven in de richting van de agromodule met daarin een 

melkrobot, terwijl hij iets verderop een robot hoort zoemen die onkruid wiedt in één van zijn agrobosakkers. Wie zou 

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

gaan? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1
landerijgoed® 

Landerijgoederen zijn gemiddeld 15 tot 25 ha grote eenheden 

waarin (lokale en regionale) voedselproductie op enigerlei wijze 

wordt gecombineerd met het leveren van ecosysteemdiensten en 

het voorzien in andere functies (wonen, zorg, recreatie, educatie, 

etc.) conform een landelijk geldend certificeringssysteem. 

2
agroprosument 

Agroprosumenten combineren de functies van voedselproducent en 

van voedselconsument op enigerlei wijze in één persoon, gebruik 

makend van een met eco-coins werkend betalingssysteem. 

3
agrobosakker 

Bij agrobosakkers worden bomen (en andere meerjarige planten) en akkerbouw (groenten, granen, bloemen, kruiden 

e.d.) met elkaar gecombineerd, vaak in rijen (strokenteelt/mengteelt). De combinatie 

van dieper wortelende bomen (en andere meerjarige planten) met oppervlakkiger 

wortelende akkerbouwgewassen zorgt onder de grond bijvoorbeeld voor een grotere 

beschikbaarheid van nutriënten en een groter waterbergend vermogen en boven en 

onder de grond voor een groot CO2 vastleggend vermogen.  

4
agrobosweide 

Bij agrobosweides worden bomen (en andere meerjarige planten) en veeteelt 

(runderen, varkens, kippen, schapen, paarden, geiten e.d.) met elkaar gecombineerd 

op één perceel (zie bijvoorbeeld onze oude hoogstamboomgaarden). De bomen 

produceren naast hout ook fruit en noten e.d. en zorgen tegelijkertijd voor schaduw en bescherming tegen extreme 

weersomstandigheden: de hete zomerzon, de snijdende winterwind en stevige stortbuien. 

5
klimaatbuffer 

Klimaatbuffers zijn groene op agro-ecologische principes gebaseerde singels die zijn opgebouwd uit combinaties van 

bomen, struiken, kruiden, grassen en andere meerjarige gewassen, die wat hun samenstelling betreft op hun directe 

omgeving en op hun belangrijkste doel zijn toegesneden (maatwerk) en die in breedte uiteen kunnen lopen van ~1 

meter (heggen) tot enkele tientallen meters. Ze beschermen planten, dieren, gebouwen en de bodem (erosie) tegen 

wind en (fijn)stof; zorgen voor een gunstig microklimaat en een grote(re) biodiversiteit; verminderen (als 

beekbegeleidende beplanting) de oppervlakkige uitspoeling van nutriënten naar beken e.d. en de eutrofiëring 

daarvan; vertragen de oppervlakkige afstroom van regenwater bij stortbuien; en kunnen minimaal voorzien in hun 

eigen onderhoudskosten.  

6
vlechtheg 

Een vlechtheg is een gevlochten heg gemaakt van levende bomen en struiken om 

percelen van elkaar te scheiden, daarbij tegelijkertijd dienend als vlucht- en 

nestplaats voor allerlei dieren.  

7
agrobosbouw 

De FAO hanteert de volgende 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 bepaalde volgorde in tijd. In een agro-

ecologisch systeem als agrobosbouw vinden zowel ecologische als economische 

interacties plaats tussen de verschillende onderdelen. 

 

8
csa (consumer supported agriculture) 

Community supported agriculture (CSA), ook wel gemeenschaps- of pergola-landbouw genoemd, is een vorm van 

samenwerking tussen consumenten en lokale voedselproducenten waarbij die consumenten jaarlijks vooraf een 

bedrag betalen om de productiekosten van een agrarisch bedrijf te kunnen dekken. In ruil daarvoor krijgen ze 

gedurende het seizoen een deel van de opbrengst van dat agrarisch bedrijf. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9
agromodule 

Agromodules zijn 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 en waarmee de producent zelf de oogst , onder 

meer zorgend voor minder gesleep met producten. 

 

10
agrorestaurant 

In agrorestaurants wordt zoveel mogelijk gewerkt met producten afkomstig van (waar mogelijk lokale en regionale) 

laderijgoederen. 

11
starterslanderijgoed 

Starterslanderijgoederen zijn landerijgoederen waarop agroprosumenten opgeleid worden tot bedrijfsleider van een 

nieuw landerijgoed. 

12
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. 

13
Agrobosfonds NL 

Dit fonds functioneert als een revolverend fonds 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.  

 


