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Proficiat! Een hele mooie visie die vrijwel naadloos aansluit bij de visie van de ChristenUnie. 

We kunnen ons helemaal vinden in de titel "genoeg is beter". Wij willen van economische 

groei naar economische bloei, en dat geldt ook voor ons landbouwbeleid. Meer is niet altijd 

beter en gaat voor je het weet ten koste van de lange termijn. Wat mooi dat er van onderaf is 

nagedacht over een duurzame toekomst voor de akkerbouw, met oog op boer en omgeving. 

1) Genoeg is beter, zie hierboven.  

2) Fatsoenlijk inkomen voor de boer. Dat is de basis, zonder boeren geen eten, dus zij 

moeten een goed verdienmodel hebben om aan een toekomst te kunnen blijven werken.  

3) Behoud van vruchtbare gronden voor akkerbouw. Dit is een logisch streven. Wij zitten en 

risico’s aan het vastleggen van het landbouwareaal, met name omdat dat juist tegen boeren 

kan werken. Alles boven dat areaal is dan vogelvrij. Maar dat bij de inrichting van ons 

landschap rekening gehouden wordt met verbouwen van voedsel en de gronden die daar het 

meest geschikt voor zijn, is heel belangrijk. Wij pleiten dan ook voor een Ministerie 

Ruimtelijke Ordening, die beter gaat nadenken over de verdeling van ruimte in Nederland.  

4) Duurzame akkerbouw. Verduurzaming gaat over de zorg voor onze toekomst, onze bodem 

en onze biodiversiteit. Wij ondersteunen het denken vanuit de sector hierover zeer!  

5) Akkerbouw helpt tegengaan klimaatverandering. Eens.  

6) Betaalbare pacht door liberale pacht af te schaffen en verpachters lager te belasten.  

7) Integraal, langdurig beleid en verlaging regeldruk Eens, er is te lang gewerkt in te kleine 

marges, waardoor steeds aanscherping en aanpassing nodig was. Genoeg is beter. Tijd om 

fundamenteler na te denken over langetermijnbeleid.  

8) Beleid dat stuurt op doelen. Eens, waar mogelijk moet de akkerbouwers vrijheid krijgen om 

op hun manier doelen te halen.  

9) Het beroep akkerbouwer wordt gewaardeerd; jonge akkerbouwers zijn de toekomst. 

Akkerbouwers mogen in Nederland trots zijn op de prachtige gezonde producten die ze 

produceren. Het is een prachtig beroep, een levenswijze, en uit peilingen blijkt dat een groot 

deel van Nederland dit echt wel ziet en waardeert.  

10) Een breed gedragen akkoord over landbouw, natuur en voedsel. Eens, daar pleit ik al 

langer voor. Niet alle verandering moet van boeren komen, de hele keten incl. banken moet 

de verduurzamingsslag dragen en bijdragen aan een beter verdienmodel voor akkerbouwers. 


