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1. Organisatieplan nationaal platform Boerderijen van de Toekomst 

1.1. Ontwikkelingsperspectief voor de landbouw; samenwerken aan de transitie 

Landbouw onder druk 
De Nederlandse landbouw ligt onder een vergrootglas. De consument, de markt en de overheid hebben 
toenemende verwachtingen rond het verduurzamen van de productie en het leveren van 
‘maatschappelijke diensten’, zoals bevorderen biodiversiteit, beperking stikstof-uitstoot of wateropslag.  
Tegelijkertijd staat het verdienmodel en daarmee het toekomstperspectief voor de boer onder druk. 

Hoe kan je als toekomstig boer en als agrarisch bedrijf hier nu het best op inspelen? Want één ding is 
duidelijk: de landbouw in Nederland loopt tegen grenzen aan. We zijn op zoek naar de boerderij en de 
boer van de toekomst. 

Voortbouwend op de visie van Mansholt is het landschap de afgelopen 50 jaar heringericht, zijn 
logistieke systemen efficiënter gemaakt en zijn gewasopbrengsten gestegen. Tegelijk werd de relatie 
tussen boer en burger zwakker, verloor de boer de regie over de prijs van het voedsel en nam de 
ecologische voetafdruk toe. Illustratief hiervoor zijn de grote zorgen rond afnames van insecten, 
weidevogels en de biodiversiteit van het bodemleven als ook verdroging van natuur. Deze ecologische 
knelpunten leiden op hun beurt weer tot toenemende risico's voor gewasopbrengst en 
voedselveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van bodemverdichting, ziekteprotectie, verzilting 
en droogteschade. 

De cruciale vraag hier is of en hoe boeren de huidige hoogproductieve vorm van landbouw kunnen 
combineren met maximale prestaties op het vlak van andere ecosysteemdiensten. En hoe zij daarbij 
tegelijkertijd de verbinding met burgers weten te herstellen, zodat burgers de kwaliteit van voedsel 
weer waarderen en voor deze kwaliteit ook gaan betalen. Veel telers geven aan dat ze de problemen 
die ontstaan door bijvoorbeeld klimaatverandering, het wegvallen van steeds meer (chemische) 
gewasbeschermingsmiddelen, stikstofproblematiek, de toenemende druk op de bodemkwaliteit en de 
toenemende kosten voor o.a. grond, arbeid en energie niet op kunnen lossen binnen het huidige 
teeltsysteem. 
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Boerderijen van de Toekomst voor handelingsperspectief 
Om de boer weer (terug) aan het stuur te krijgen en hem concreet handelingsperspectief te bieden 
start(t)en in diverse regio’s Boerderijen van de Toekomst. Daar wordt gewerkt aan handvatten voor de 
ondernemer in de vorm van (combinaties van) mogelijke oplossingen. Dit vanuit de overtuiging dat de 
cirkel van intensivering en schaalvergroting binnen de agrarische sector moet en kan worden 
doorbroken. Er wordt op zoek gegaan naar een boerderij van de toekomst die ingebed is binnen een 
regionaal voedselsysteem waar voedsel, leefomgeving, productie en gezondheid sterk verweven zijn.  

Op een regionale BvdT worden mogelijke oplossingen voor de regionale problematiek uitgeprobeerd 
en vergeleken. Niet als blauwdruk voor de praktijk, maar als mogelijke rendabele oplossingsrichtingen, 
inspelend op de lokale omstandigheden en kenmerken en passend in een regionale gebiedsaanpak.  

Samenwerken op het nationaal platform 
Een regionale BvdT werkt dus onder de specifieke regionale omstandigheden, maar dit betekent niet 
dat BvdTs’ niet van elkaar kunnen leren. Er wordt afgestemd tussen en samengewerkt met de 
verschillende BvdT op een platform, met behoud van de regionale autonomie; het nationaal platform 
BvdT.  

Het platform van Boerderijen van de Toekomst is van start gegaan. De samenwerking van 
(toekomstige) regionale Boerderijen van de Toekomst (BvdT’s) gaat bijdragen aan de transitie naar 
een regeneratieve, productieve en veerkrachtige landbouw.  

 

1.2. Oprichten en vormgeven nationaal platform 

Opdracht nationaal platform 
Tegen bovenstaande achtergrond hebben de WUR en het ministerie van LNV Lysias Advies 
ingeschakeld om een organisatieplan op te stellen voor het nationaal platform Boerderijen van de 
Toekomst (NP BvdT). Dit in vervolg op een verkenning eerder in 2022. Dit organisatieplan borduurt 
voort op die verkenning en geeft invulling op de volgende aanvullende punten:  

1. Kwantificeer de doelstellingen van het nationaal platform BvdT in relatie tot de doelen van de 
regionale BvdT 

2. Wat zijn de criteria voor deelname aan het NP BvdT? En met welke initiatief-BvdT wordt 
daadwerkelijk gestart? Geef de mogelijke samenhang tussen regionale initiatieven aan 

3. Werk de beoogde functies van de NP BvdT verder uit 
4. Wat is een gedragen business case voor NP BvdT, inclusief meerjarig perspectief? Werk hierbij de 

inbedding van het NP BvdT en de invulling van de werkorganisatie uit 
5. Hoe ziet de (aan)sturing van het NP BvdT eruit? En wat is de rol van de diverse (nationale en 

regionale) partijen en stakeholders?  
6. In verlengde daarvan: Wat betekent dit voor de samenstelling en de taak/verantwoordelijkheid van 

de programmaraad BvdT Centrale Zeeklei (Lelystad)? 

1.3. Gedragen organisatieplan 
Van en samen de regionale Boerderijen van de Toekomst 
Dit organisatieplan gaat dus over het nationaal platform en is in korte tijd tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met een groot aantal belanghebbenden. In een drietal werksessies met 
vertegenwoordigers van regionale Boerderijen van de Toekomst, overleggen/interviews met 
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aanpalende organisaties, in afstemming met de Programmaraad BvdT Centrale Zeeklei en in onder 
begeleiding van de twee opdrachtgevers, is de basis gelegd voor dit plan.  

Dit organisatieplan bevat de contouren, structuur, randvoorwaarden en uitgangspunten voor het 
nationaal platform Boerderijen van de Toekomst. Er is bewust gekozen de details niet te ver in te vullen. 
Dit zal gaandeweg door de deelnemers en de centrale ondersteuning van het platform gebeuren. 

Leeswijzer 
Dit organisatieplan is als volgt opgebouwd: 

• In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de kenmerken van de Boerderijen van de Toekomst en hun 
ambities en doelstellingen 

• Het derde hoofdstuk geeft een schets van (de werking van) het nationaal platform en geeft inzicht 
in de gedeelde ambitie en doelstellingen van het platform 

• In het vierde hoofdstuk worden vervolgens de functies uitgediept; wat gaat gebeuren op het 
nationaal platform en hoe ziet de ondersteuning eruit.  

• Hoofdstuk 5 behandelt het samenwerkingsmodel en gaat in op sturing en relaties 

Wij sluiten dit plan af met de volgende bijlage:  

• Bijlage: Het overzicht van geïnterviewde personen en deelnemers werksessie 
  



 
 
 
 
 

 

 

| 8 

2. Regionale Boerderijen van de Toekomst 

2.1. Initiatieven in diverse regio’s 

Boerderij van de Toekomst Lelystad 
In Lelystad, op de proeflocatie van de WUR aan de Edelhertweg, is in 2020 gestart met de ‘Boerderij 
van de Toekomst’. Daar wordt sindsdien geprobeerd handen en voeten te geven aan de visie van het 
ministerie van LNV op kringlooplandbouw. De Boerderij van de Toekomst combineert daar maatregelen 
en kennis uit de biologische en gangbare landbouw in een zo duurzaam mogelijk bedrijfssysteem. Er 
worden innovatieve oplossingen ontwikkeld, getest en gedemonstreerd in een bedrijfsmatige setting.  

Navolging in andere regio’s  
Ook in andere regio’s zijn initiatieven gestart om de boer concreet handelingsperspectief te bieden. 
Insteek is het eigen regionale voedselsysteem waar voedsel, leefomgeving, productie en gezondheid 
sterk verwerven zijn. Een regionaal voedselsystem dat andere kenmerken heeft dan in Lelystad. Op 
een regionale BvdT worden mogelijke oplossingen voor de regionale problematiek uitgeprobeerd en 
vergeleken. Niet als blauwdruk voor de praktijk, maar als mogelijke rendabele oplossingsrichting, 
inspelend op de lokale omstandigheden en kenmerken en passend in een regionale gebiedsaanpak.  

Acht kandidaat BvdT betrokken bij de vormgeving van het platform  
In de aanloop naar het nationaal platform is gesproken met acht potentiële (maar niet exclusieve) 
toetreders tot het platform; kandidaat BvdT’s die in verschillende fases (uitvoerings-, ontwerp- en 
ideefase) verkeren. Deze acht zijn hieronder schematisch weergegeven. Overigens kan er bij BvdT in 
de ideefase ook al sprake zijn van een living lab-constructie zoals bij het Veldlab Bollen in Noord-
Holland. Een negende partij aan tafel was de Akker van de Toekomst uit Ens. Voor dit plan gaan we 
ervan uit dat dit living lab deel uitmaakt van de nabijgelegen BvdT Centrale Zeeklei (Lelystad). Latere 
aansluiting van andere of nieuwe initiatieven is natuurlijk mogelijk.  
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Figuur 1. Overzichtskaartje kandidaat BvdT in verschillende regio’s 

2.2. Toetredingsvereisten Boerderijen van de Toekomst 
Soortgelijke kenmerken Boerderijen van de Toekomst 
Het is voor de samenhang tussen (nieuwe en toekomstige) BvdT’s in het platform van belang dat de 
deelnemende BvdT aan dezelfde doelen werken en soortgelijke kenmerken hebben. Ze werken vanuit 
dezelfde filosofie, maar dit betekent geenszins dat ze allemaal op dezelfde wijze hun doelen willen (of 
kunnen) halen of dat streefwaarden op de verschillende plekken gelijk zijn. Immers, de uitdagingen 
kunnen verschillen per regio, sector of in een voorkomend geval per thema en de manier waarop 
invulling kan worden gegeven aan het doelbereik daarmee ook. Dit laat onverlet dat de Boerderijen 
werken aan dezelfde doelen en deze op gelijk wijze gaan monitoren.   

Vastgestelde uitgangspunten voor toetreding 
Een BvdT past in bedrijfsverband allerlei innovaties toe die in de pioniersfase zitten: bijvoorbeeld 
strokenteelt, diverse precisielandbouwtoepassingen en gebruik van circulaire meststoffen. Met de 
kandidaat Boerderijen van de Toekomst zijn de volgende uitgangspunten of criteria vastgesteld waar 
een BvdT aan moet voldoen om BvdT te zijn en toe te treden op het platform.  

• Ambitie: (op termijn) voldoen aan integrale set van doelen 
• Systeemontwerp dat potentieel voldoet aan deze set van doelen; gebieds- en bodemgericht 
• Toekomsthorizon van vijf tot tien jaar 
• Systeemaanleg op (semi) praktijkschaal; grondgebonden locatie 
• Praktijkgericht systeemonderzoek uitvoeren, valideren, testen en verbeteren.   
• Regionale multi-stakeholder betrokkenheid 
• Gelegenheid voor deelonderzoek en experimenteerruimte (versoepeling van regels) 
• Gelegenheid tot demonstratie, excursie, dialoog 
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2.3. Gezamenlijke doelen en KPI’s, eigen werkwijze en streefwaarden  

De BvdT hebben dezelfde visie en doelen  
Een BvdT heeft of werkt aan een bedrijfsmatig model om gezamenlijke doelen gevat in de termen 
‘regeneratief’, ‘circulair’, ‘weerbaar’, ‘productief’, ‘sociaal’ en ‘multifunctioneel’ nadere invulling te 
geven. Een BvdT heeft een visie op hoe zij – in de regionale setting - de volgende doelen gaat bereiken:  

1. Multifunctionele bodem 
2. Hoogwaardige productie (in kwantiteit en/of kwaliteit) 
3. Eerlijk inkomen (ondernemer en werknemers) 
4. Schone leefomgeving (lucht, water en bodem) 
5. Rijke biodiversiteit (binnen en buiten bedrijf) 
6. Behoud eindige voorraden; circulariteit en energie 
7. Klimaatadaptie en klimaatmitigatie 
8. Gezonde en welzijnde dieren 
9. Verbinding met (regionale) maatschappelijke uitdagingen 

Invulling verschilt per regio 
De regionale omstandigheden en de (sectorale of thematische) benadering kunnen verschillen per 
BvdT. Zo zal in bepaalde gebieden mogelijk de focus op productie meer onder druk staan dan in een 
ander regio. Ook spreekt het voor zich dat de nadruk op gezonde en welzijnde dieren bij een op 
veehouderij-gerichte BvdT breder speelt dan bij een BvdT gericht op akkerbouw (met inbegrip van de 
kringloop).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkerbouw en kringloop – Een toelichting door Jan Willem Elsenga, melkveehouder (125 Jersey koeien: 
1 mln. kg melk/jaar) in Lelystad: 

"In een gebied waar de grond van zo’n goede kwaliteit is, kun je met akkerbouw goede opbrengsten realiseren. Het is wel 
belangrijk om veel aandacht te besteden aan een goede bodemgezondheid. Is datgene wat je van de grond oogst in balans 
met datgene waarmee je de grond voedt? 

Daarom vormt de melkveehouderij zo’n mooie combinatie met akkerbouw. Afvalstromen (niet geschikt voor humane 
consumptie) van het akkerbouwbedrijf zijn een goede input voor het melkveebedrijf. Bijvoorbeeld afvalproducten van 
granen, aardappels en suikerbieten. 

Deze afvalproducten worden al dan niet bewerkt gevoerd aan onze koeien. Samen met het gras, wat geteeld wordt op 
Boerderij van de Toekomst zetten onze melkkoeien deze om in waardevolle producten als melk, vlees en mest. Die mest is 
weer een waardevolle voedingstof voor het akkerbouwbedrijf. Doordat onze beide bedrijven zich concentreren op datgene 
waar ze goed in zijn, lopen processen optimaal en worden goede resultaten bereikt." 

Bron: www.farmofthefuture.nl 
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Uitwerking indicatoren en streefwaarden 
Door de deelnemers aan de werksessies is een start gemaakt met het concretiseren van de doelen. Er 
zijn indicatoren (met streefwaarden) in ontwikkeling die inzicht geven in de mate van doelbereik. Het 
is voor de geloofwaardigheid van de BvdT belangrijk dat deze indicatoren meetbaar en betrouwbaar 
zijn. Uiteindelijk zal op basis van feiten duidelijk moeten zijn of een bepaalde aanpak wel of niet werkt; 
een eenduidige en gedragen set indicatoren draagt daar in sterke mate aan bij. 

 

Tabel 1: voorlopige uitwerking KPI’s – Work in progress 

2.4. Kandidaat Boerderijen van de Toekomst 
Eerst kandidaatstelling 
Hoewel in een aantal regio’s al gestart is met een living lab of Boerderij van de Toekomst, zijn er – 
voor toetreding tot het nieuwe nationale platform – geen ‘gratis tickets’ beschikbaar. Dat betekent dat 
ieder afzonderlijk initiatief zich kan melden voor toetreding en diens plan en ontwerp onafhankelijk kan 
laten toetsen voor het predicaat Boerderij van de Toekomst en toetreding op het platform. Die toetsing 
geschiedt via een visitatiecommissie. Hierover meer in Hoofdstuk 5.   

Er staat dus een nadrukkelijke uitnodiging naar initiatieven om zich aan te sluiten op het platform, mits 
zij de gezamenlijke ambities onderschrijven en voldoen aan de criteria. De meerwaarde ten opzichte 
van al toegetreden BvdT’s dient ook aangetoond te worden; bijvoorbeeld op typering van 
landbouwgebieden in Nederland of andere thematische insteek. 

 

Thema Indicatoren Indicatie streefwaarde

Multifunctionele bodem Chemische bodemkwaliteit streeftraject met balans tussen agronomie en 
ecologie

Organische stof balans > 2300 kg EOS/ha/jaar
Hoogwaardige productie Opbrengst = gemiddelde praktijk in gebied
Schone leefomgeving P overschot 0

N min najaar 70 kg/ha  klei; 45 kg/ha zand 
a.i. gebruik 75% reductie t.o.v. referentie
Milieubelasting gwb Geen MBP > 100
Ammoniak In ontwikkeling

Rijke biodiversiteit KPI’s uit BMA en BMV In ontwikkeling
Eindige voorraden/circulariteit Gebruik Fossiele energie 0

Hergebruik P > 90%
Hergebruik N > 50%

Klimaat adaptief Bodem structuur Geen verdichting
Water kwantiteit 0-onttrekking of waterberging

Klimaat mitigerend Emissie CO2 equivalenten In ontwikkeling
Dierenwelzijn In ontwikkeling
Eerlijk inkomen Netto bedrijfsresultaat > huidige praktijk; verwaarding diensten
Verbinding (regionale) uitdagingen #relevante partijen Gebiedsplan – in ontwikkeling
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Fases voor toetreding 
We onderscheiden drie fases voor toetreding van initiatieven tot het nationaal platform.  

1. Ideefase: Een initiatief heeft een idee om een Boerderij van de Toekomst op te zetten of een 
bestaand fieldlab door te ontwikkelen. Dit initiatief kan informatie uitwisselen met het platform 
maar maakt hier geen onderdeel van uit; 

2. Ontwerpfase: Er wordt gewerkt aan een ontwerp om te komen tot een Boerderij van de 
Toekomst. In deze fase is er veel baat bij overleg en afstemming voor de zogeheten ‘kandidaat’-
BvdT. Zodra er zicht is op een startmoment (inclusief financiering) treedt het initiatief – na 
overleg met de reeds aansloten BvdT - toe als kandidaat-BvdT. Zodra zicht is op financiering 
zal de visitatiecommissie toetsen aan de criteria tot toetreding; 

3. Uitvoeringsfase: Met het rondkomen van de financiering en na toetsing door de 
visitatiecommissie start kan het initiatief als Boerderij van de Toekomst en als zodanig actief 
zijn op het nationaal platform.  
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3. Nationaal platform in oprichting 

3.1. Samenwerking op het platform met behoud autonomie 

Deelnemers vormen het platform 
Uit het advies ‘Nationaal Platform Boerderijen van de Toekomst’ van mei 2022, naar aanleiding van 
een verkenning die Lysias Advies begin 2022 uitvoerde, worden de uitgangspositie en kracht van de 
regio ook de autonomie en potentie van de regionale Boerderijen van de Toekomst geroemd.  Ook 
werd de noodzaak geschetst van samenwerking, focus en afstemming. Hiervoor lijkt het oprichten van 
een gezamenlijk samenwerkingsplatform de meest logische stap.  

Autonoom samenwerkend 
Het platform vervangt niet de belangrijke rol van de regionale Boerderijen van de Toekomst in hun 
relatie tot de eigen ‘achterban’; de ondernemers, plaatselijke overheden en belangenorganisaties en 
hun afstemming met de regionale landbouwvisie(s). De regionale BvdT’s zijn en blijven autonoom, 
maar maken gebruik van elkaars ervaringen en kennis en zorgen voor meerwaarde zaken gezamenlijk 
op te pakken. 

Onderbouwd perspectief bieden  
Met het gezamenlijke optrekken op het platform kunnen de regionale BvdT’s – beter invulling geven 
aan de gewenste maatschappelijke verbinding. Richting de maatschappij, de sector, ketenpartijen, de 
burger en de overheid. De uitkomsten en de boodschap kunnen beter toegespitst, onderbouwd en 
gedragen worden gebracht.  

Het samenwerkingsplatform gaat ten slotte bijdragen aan het ‘overbrengen van het verhaal dat 
duurzame productie anders moet en kan’ met als doel het herstellen van de verbinding tussen 
landbouw/voedselproductie en de samenleving.  
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3.2. Missie; versnellen transitie landbouw 

Het fundament voor dit organisatieplan is een helder gedefinieerde missie voor het nationaal platform 
Boerderijen van de Toekomst.  

Missie 
Centraal in de missie van het NP BvdT staat het maximaal benutten van mogelijkheden om samen te 
werken om de transitie naar een toekomstbestendige landbouw te versnellen.  

Samen de versnelling realiseren 
Het versnellen van de transitie gaat om (1) het bieden van perspectief en (2) opschaling van 
gevalideerde ‘oplossingen’ en (3) het herstellen van de verbinding tussen landbouw en burger of 
samenleving. Alleen gezamenlijk kan opschaling worden bereikt door het in afstemming oppakken en 
in samenhang brengen van technologische, agro-ecologische en sociale innovaties. Het platform is 
dus de spil in het netwerk van boerderijen van de toekomst en zal verbinding maken met andere 
bestaande netwerken en initiatieven.   

De missie (en de voorziene meerwaarde) van het NP BvdT geeft richting aan de doelstellingen, de 
taakopvatting of functies, de activiteiten en de structuur van het platform.  

3.3. Doelstellingen nationaal platform 

Doelstellingen maken de missie van het nationaal platform concreet en kleuren deze in. Een eerste 
aanzet van de doelstellingen is gemaakt en moeten de komende periode worden geformuleerd in 
termen van:  

1. Versterking van het innovatieve vermogen (onderzoek en ontwikkeling, validatie etc.); 
2. Verbeteren van de (inter)regionale samenwerking en draagvlak; en, 
3. Effectieve (want afgestemde) inzet van middelen.  

Op het aantal deelnemende boerderijen van de toekomst is geen doelstelling geplakt. Ook niet op 
landelijke dekking op basis van regionale kenmerken. Immers, het platform ontwikkelt zelf geen 
initiatieven in een bepaalde regio, maar biedt ondersteuning aan partijen die in een regio een BvdT 
willen ontwikkelen. In Nederland worden 14 regio’s (zie ook figuur 1) onderscheiden; overigens lijkt 
niet in elke regio een BvdT voor de hand te liggen. Mochten er meerdere initiatieven per regio ontstaan 
dan kan het platform aansturen op samenwerking in een gezamenlijk ontwerp voor een regionale BvdT.  

3.4. Eisen aan de inrichting van het nationaal platform 

Realisatie van de doelstellingen van het nationaal platform stelt een aantal eisen aan de context 
waarbinnen dit zal gebeuren, aan de organisatie en aan de governance en zeggenschap.  

 

Context; voor de deelnemers, effectief en gericht op lange termijn 
• Het nationaal platform werkt vraag gestuurd, concrete strategische en tactische behoeften van 

de deelnemende Boerderijen van de Toekomst vormen het uitgangspunt voor de activiteiten en 
ondersteuning; 
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• De doelstellingen van het nationaal platform kennen een langetermijnperspectief, het blijvend 
valideren en bieden van handelingsperspectief door een systeembenadering staat voorop; 

• De activiteiten van het nationaal platform zijn gericht op het ondersteunen en het versterken 
van de gemene deler van de deelnemende boerderijen van de toekomst. Hierbij geldt; beter 
goed dan niet.  

Organisatie; flexibel, klein, slim en efficiënt 
• Het nationaal platform is een centrale, kleine, flexibele ondersteunende organisatie met een 

programmatische manier van werken; 
• Slim organiseren zit in het DNA van het platform, waar maar enigszins mogelijk worden 

activiteiten en werkzaamheden uitgevoerd of uitbesteed aan deelnemers, partners of andere 
organisaties; 

• Efficiënte uitvoering van werkzaamheden, onder meer door het op één plek oppakken van 
versnipperde activiteiten op de deelnemende boerderijen van de toekomst. 

Governance en zeggenschap: transparant, eenvoudig zonder juridische grondslag 
• Het nationaal platform is een publiek-privaat samenwerkingsverband. De deelnemende 

boerderijen van de toekomst zijn initiatieven van kennisinstellingen (publiek), ondernemers of 
stichtingen (privaat) die een aantoonbare gedrevenheid hebben en doorgaans (grotendeels) 
met publiek geld worden gefinancierd; 

• Uitgangspunt voor de governance is een transparante eenvoudige structuur zonder juridische 
grondslag en met een eenvoudige en heldere verantwoordingsgrondslag; 

• Aangezien het nationaal platform van en voor de deelnemende boerderijen van de toekomst is 
en door deze boerderijen gedragen moet worden om succesvol te zijn, is in de zeggenschap 
gekozen voor consensus en bij gelegenheid gelijke stemrechten, onafhankelijk van hun omvang 
of personele en financiële omvang.  

3.5. Primaire ondersteunende activiteiten door het platform 

Het platform biedt ondersteuning 
De activiteiten van (of op) het platform zijn te verdelen in vier primaire domeinen; ondersteuning op: 

A. Leren:     Uitwisseling van kennis en ervaringen 
B. Afstemmen:  Agendasetting & opzetten gezamenlijke (ontwerp)projecten 
C. Volgen:     Monitor en borging 
D. Verbinden:   Aanspreekpunt en spreekbuis 

Deze primaire activiteiten worden ondersteund en verbonden door een aantal lichte basisactiviteiten 
die voor alle vier de domeinen van belang zijn zoals (financiële) administratie, ICT en communicatie. 
De activiteiten dragen alle bij aan de realisatie van de doelstellingen en geven invulling aan de missie 
van het nationaal platform. De activiteiten zijn in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt.  
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3.6. Drie belangrijke randvoorwaarden / kritische succesfactoren 

Realisatie van de doelstellingen van het nationaal platform kent een drietal belangrijke 
randvoorwaarden c.q. kritieke succesfactoren 

Autonomie boerderijen van de toekomst 
Het nationaal platform is nadrukkelijk ondersteunend aan de deelnemende boerderijen van de 
toekomst. Die BvdT’s zijn regionaal ingebed en worden op hun eigen wijze aangestuurd en 
gefinancierd. Niettemin is – voor samenwerking op het platform – van belang dat de BvdT’s werken 
aan dezelfde doelen en gelijksoortige kenmerken hebben. Hierop is in paragraaf 2.3 al ingegaan.  

De BvdT’s zijn autonoom, dat willen zeggen dat ze niet door (de meerderheid op) het nationaal platform 
gedwongen kan worden bepaalde activiteiten, proeven of projecten uit te voeren. Aan de andere kant; 
als een BvdT zich niet kan of wil conformeren aan de vastgestelde criteria voor toetreding tot (en 
blijvende aanwezigheid op) het platform dan kan dat uitsluiting tot het platform betekenen. Tegelijkertijd 
kunnen de vastgestelde criteria vanuit het platform regionale BvdT’s ook helpen (samen met hun 
achterban) zaken op te pakken die minder vanzelf gaan. 

Het koord tussen autonomie en de (gepercipieerde) gezamenlijkheid kan smal zijn en verdient dus 
continu aandacht. 

Samenhang en coördinatie 
Het huidige agrarische landschap is verdeeld over (een aantal) maatschappelijke uitdagingen. Het 
speelveld van partijen die ‘iets’ willen bijdragen aan de transitie van de landbouw is versnipperd; zowel 
langs de regionale als de sectorale as. Het succes van de BvdT en het nationaal platform is in grote 
mate afhankelijk van de mate waarin het nationaal platform (op nationaal niveau) en de BvdT’s (op 
regionale schaal) in staat zijn om al lopende initiatieven te verbinden door afstemming en coördinatie. 
Dat vergt enerzijds inzicht in het veld van living labs en verbinding met aanpalende initiatieven en 
anderzijds het aantonen van meerwaarde van BvdT’s en de eigen kracht van platform voor die living 
labs.  

Verbinding en betrokkenheid stakeholders 
Eén van de kenmerken van een BvdT is de verbinding met regionale stakeholders zoals agrarische 
ondernemers, ketenpartijen, kennisinstellingen en overheden. Op nationaal schaal is iets soortgelijks 
gewenst. Als er goede invulling kan worden gegeven aan de activiteit ‘verbinden’ zal dat de impact van 
nationaal platform (en de deelnemende BvdT’s) vergroten. Risico is wel het draagvlak bij nationale 
stakeholders zoals de sector(organisaties), onderwijs en onderzoek, overheden en maatschappij 
afneemt als ze niet zelf ‘mee mogen of kunnen doen’.  In hoofdstuk 5 worden hier handvatten voor 
gegeven.    
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4. Uitwerking functies 

Bij de start richt het nationaal platform zich op vier primaire functionele domeinen: Leren, afstemmen, 
volgen en verbinden. In dit hoofdstuk zijn deze functies beschreven aan de hand van de doelstelling(en) 
en activiteiten. Ook is een omschrijving opgenomen van de lichte ondersteunende ‘basis’ functie, die 
de vier primaire functies met elkaar verbindt. Ook wordt ingegaan op de mogelijke prestatie-indicatoren 
en de inzet van de deelnemers.  

4.1. Leren: uitwisseling van kennis en ervaringen 

Doelstellingen kennisdeling 
De ‘leren’-functie wordt uitgevoerd op basis van een eenvoudig beginsel namelijk ‘het uitwisselen van 
kennis en ervaringen’ tussen de deelnemers. Deze belangrijkste structurele functie van het platform 
kent drie doelstellingen: 

• Het helder maken van inzichten en toepasbaar maken van deze inzichten voor andere 
deelnemers; 

• Het bundelen en overbrengen van (geabstraheerde) kennis en ervaringen naar ‘buitenwereld’; 
• Het ophalen en verspreiden van (internationale) best practices en inzichten ten behoeve van 

de deelnemers van het platform. 

Op het platform 
Voor een groot deel van deze functie biedt het nationaal platform ‘slechts’ het podium. Afgevaardigden 
van de regionale BvdT komen samen (al dan thematisch) en bespreken elkaars bevinden op 
verschillende terrein zoals inhoud, processen, participatie en organisatorisch. De deelnemers op het 
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platform leveren hun bijdrage voor eigen rekening, dat wil zeggen dat ze niet betaald worden voor hun 
aanwezigheid of tijd.  

Door het platform 
De organisatie van deze functie ligt bij het platform. Er wordt een jaarlijkse ‘leer’-agenda gemaakt met 
te bespreken onderwerpen en structureel wordt de koppeling met kennisnet bewaakt. Tijdsinschatting 
voor deze functie is ongeveer 1 dag per week (0,2 fte).    

4.2. Afstemmen: Agendasetting & opzetten gezamenlijke (ontwerp)projecten 

Doelstellingen afstemmen 
De tweede functie raakt de functie van leren. Immers, je kunt pas afstemmen als je kennis hebt van 
wat waar met welke reden gebeurt. De doelstellingen van deze functie zijn: 

• Het op basis van de leer-functie een totaaloverzicht opstellen en uitvoeren van een 
gezamenlijke agenda; 

• Inspelen op de actualiteit en kansen voor samenwerking benutten; 
• Ondersteunen in opzetten gezamenlijke projecten; 
• Ondersteunen in het opstellen van een (her)ontwerp. 

Op het platform 
De deelnemers op het platform zelf hebben een belangrijke (en eigen) inbreng. Ze brengen de 
ontwikkelingen, kansen en initiatieven (waaronder living labs) in de eigen regio in kaart en bespreken 
dat op het platform.  

Door het platform 
Het platform heeft zelf een signalerings- en coördinatierol en haalt op wat waar gebeurt op 
internationaal en nationaal vlak. Het platform inventariseert waar kansen liggen en doet voorstellen 
voor wie iets het beste zouden kunnen oppakken. Als er door de deelnemers op het platform besloten 
worden tot het opstellen van een roadmap dan stelt de coördinator die op. Mochten er kansen zijn voor 
gezamenlijke projecten dan zorgt de coördinator op het platform voor de ondersteuning in de vorm van 
het leggen van verbindingen en het zorgen voor ingangen (waaronder voor financiering). Dat geldt ook 
voor het meer incidentele proces rond (her) ontwerp van nieuwe initiatieven.   

Naast het platform 
Het (her)ontwerpproces zelf heeft een incidenteel en mogelijk repeterend karakter; ondersteuning bij 
het opstellen of het schrijven daarvan behoort niet tot de taken van het nationaal platform. Dergelijke 
ondersteuning van het proces door de WUR kost bij inschatting € 150.000 (nieuw ontwerp) of € 100.000 
(herontwerp). 

Tijdsinschatting voor deze functie (exclusief ontwerpprocessen) is oplopend naar ongeveer 2 dagen 
per week (0,4 fte). 

 



 
 
 
 
 

 

 

| 19 

4.3. Volgen: Monitor en borging 

Doelstellingen volgen 
Het derde functiedomein omhelst monitoring en borging. De doelstellingen van deze functie zijn: 

• Onderbouwen gezamenlijk verhaal  
• Ontwikkelen gedeeld monitorkader 
• Kwaliteitsborging 
• Afgeleide hiervan; imagobewaking 

Bewijsvoering op en door het platform met behulp van visitatiecommissie 
De geloofwaardigheid van een boerderij van de toekomst en de onderbouwing van een gezamenlijke 
visie op mogelijke oplossingen valt of staat bij een goede, onafhankelijke monitor. Het draait om feiten 
en bewijsvoering. Het opzetten van de gezamenlijke monitor zal een gedeelde inspanning zijn van de 
deelnemers aan het nationaal platform, waarbij het voortouw ligt bij het nationaal platform. Voor 
periodieke borging van de voortgang en toegang op het platform zal een visitatiecommissie worden 
ingericht met vertegenwoordigers vanuit de sector, overheid, onderzoek en onderwijs. Vanuit het 
nationaal platform zal de visitatiecommissie worden ondersteund.  

Tijdsinschatting voor deze functie op het nationaal platform is in 2023 incidenteel 10 dagen (voor 
monitor) en structureel (door het platform) ongeveer 0,5 dag per week (0,1 fte). 

4.4. Verbinden: Aanspreekpunt en spreekbuis 

Doelstellingen verbinden 
De vierde functie geeft invulling aan de ambities op gebied van verbinding. Het nationaal platform en 
de deelnemende BvdT’s willen met gezag kunnen spreken over de transitie van de landbouw en dat 
kan alleen als het nationaal platform de verbinding legt met de stakeholders. De doelstellingen van 
deze functie zijn:  

• Gezocht en gevonden worden voor vragen vanuit ‘de maatschappij’ (waaronder stakeholders 
en media) en de duiding van ontwikkelingen; 

• Uitdragen gedachtengoed BvdT’s en actief betrekken stakeholders bij het nationaal platform 
(en de deelnemende BvdT’s). 

Door het platform 
Het betreft een ‘boegbeeld’-functie; een verbindende, vernieuwende en gezaghebbende rol met 
eenvoudige ingang tot stakeholders. Hoewel er veel stakeholders zijn gesproken in het traject naar dit 
organisatieplan is er geen uitgebreide stakeholder-analyse uitgevoerd. Duidelijk is dat veel partijen 
geïnteresseerd zijn in wat er gaat gebeuren op het nationaal platform en bij de deelnemende 
boerderijen van de toekomst. Die interesse en gewenste betrokkenheid verschilt per (soort) 
stakeholder. Soms loopt de lijn via de financiering, een andere keer gaat het over draagvlak of bredere 
verspreiding van uitkomsten (opschaling). Op het nationaal platform wordt verbinding gemaakt waarbij 
de manier waarop dit gebeurt kan verschillen per stakeholder. Belangrijk uitgangspunt hierbij is ‘halen 
en brengen’; hoe kan bijvoorbeeld de sector of het onderwijs bijdragen aan het succes van het platform 
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en niet alleen luisteren naar de uitkomsten. Daarbij is een belangrijke kanttekening overigens wel dat 
verbinding ook echte betrokkenheid betekent; bijvoorbeeld via een visitatiecommissie of deelname aan 
thematische werkgroepen. Hierover meer in hoofdstuk 5.  

De tijdsinschatting voor deze functie is ongeveer 0,5 dag in de week (0,1 fte) plus ondersteuning op 
communicatie (eveneens 0,5 per week, 0,1 fte) 

4.5. Invulling functies; een coördinerend en organiserend boegbeeld 

Op basis van de hierboven beschreven functiedomeinen zal het nationaal platform een ‘dedicated’ 
coördinator/ondersteuner nodig hebben. Deze functie gaat richting een volledig fte, maar hoeft niet 
door 1 en dezelfde persoon uitgevoerd te worden. Hoewel de functies qua competenties in elkaars 
verlengde liggen zijn er zijn er toch wel verschillen. Een verdeling van de functies over twee personen 
kan dus eventueel ook, maar het is meer waarschijnlijk dat de ‘dedicated’ coördinator de juiste 
expertise (op tijdelijke basis) inhuurt. Dit kan ook een vertegenwoordiger van een regionale BvdT zijn.  

4.6. Backoffice door WUR 

De vier hoofdfuncties vormen samen het hart van de ondersteuning van de BvdT’s op het nationaal 
platform. Er zal een lichte vorm van ondersteuning nodig zijn, de zogenoemde back-office-activiteiten 
als facilitair, secretarieel, financieel en administratief. Voorstel is om deze activiteit door de WUR te 
laten uitvoeren als ‘gastheer-organisatie’. Hierover meer in hoofdstuk 5. 

4.7. Prestatie-indicatoren 

Het uitoefenen van deze functies moet leiden tot realisatie van de doelstellingen en invulling van de 
missie van het nationaal platform BvdT. Voor een deel betreft het een inspanningsverplichting, waarbij 
de plausibiliteit van de relatie tussen inspanning en uitkomst kan worden uitgelegd. Aan de andere 
kant is het mogelijk dat een aantal variabelen of KPI’s wordt uitgewerkt waardoor het succes van het 
nationaal platform meer zichtbaar en concreet gemaakt kan worden. Voorbeelden kunnen zijn: 
herkenbaar en onderschreven profiel en agenda, een gezamenlijk gedragen monitorkader dat 
geaccepteerd wordt door stakeholders en het aantal gezamenlijke projecten tussen en met 
deelnemende BvdT. Dit is slechts nog een ruwe aanzet voor prestatie-indicatoren. Indien gewenst 
kunnen die worden opgesteld en uitgewerkt door het nationaal platform. 

4.8. Tijdsinschatting deelnemers 

Investeringen deelnemers op het platform 
De bijdragen aan het succes van het nationaal platform door de deelnemers (afgevaardigden van 
regionale BvdT’s) vormt de basis van de samenwerking. In de werksessies is een inschatting 
gemaakt dat het platform jaarlijks tussen de 4 en 6 keer bij elkaar komt; bij voorkeur roterend op 
verschillende BvdT. Ook kan deelname aan thematische werkgroepen gevraagd worden, bijvoorbeeld 
op het gebied van monitoring, of het leveren van input op de gezamenlijke agenda. De bijdrage die 
wordt geleverd aan de gezamenlijkheid komt voor eigen rekening van de BvdT, maar vervangt 
grotendeels activiteiten die de BvdT ook zelfstandig zou moeten doen. Een vervangende bijdrage in 
natura derhalve. Er zullen geen vacatiegelden of andersoortige vergoeding voor deelname aan het 



 
 
 
 
 

 

 

| 21 

NP worden verstrekt. Er zal dus in de financiering van een deelnemende BvdT rekening gehouden 
moeten worden deze bijdrage. De inschatting is dat dat niet meer dan een halve dag in de week mag 
zijn.   
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5. Samenwerkingsmodel 

In dit hoofdstuk gaan we in op het samenwerkingsmodel. We bespreken de juridische vorm, het 
sturingsmodel en de voorziene afstemmingsorganen. 

5.1. Juridische vorm 

Een lichte samenwerking zoals de deelnemers van het platform voorstaat behoeft geen 
rechtspersoonlijkheid. Een juridische basis, zoals een samenwerkingsovereenkomst is ook niet nodig, 
Via een intentieverklaring van de kandidaat-BvdT bij de ‘officiële’ start en een convenant met de 
daadwerkelijke partijen (BvdT en stakeholders) kan gezamenlijkheid worden gecreëerd en commitment 
aan de gezamenlijke ambities. Dit laatste convenant kan vrij eenvoudig zijn door alle betrokken partijen 
dit organisatieplan te laten ondertekenen.  

5.2. Sturingsmodel 

In elk sturingsmodel is onderscheid te maken tussen de beleidsmatige en de bedrijfsmatige sturing. Zo 
ook bij een lichte organisatievorm zoals dat van het nationaal platform. 

De beleidsmatige sturing heeft betrekking op de inhoud van de activiteiten zoals beschreven in 
hoofdstuk 4. De bedrijfsmatige sturing is hiervan een afgeleide en betreft de sturing van het nationaal 
platform om de gezamenlijke ambities ook daadwerkelijk te realiseren. Beide onderdelen van het 
sturingsmodel gaan over ‘zeggenschap’ en zijn hieronder beschreven. 

Beleidsmatige sturing 
Het nationaal platform is het samenwerkingsvehikel van de deelnemende Boerderijen van de 
Toekomst. Zij komen in consensus overeen wat de ‘programmering’ wordt van het platform De 
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coördinator doet hiertoe (binnen de financiële kaders) een voorstel. Besluitvorming gaat bij 
meerderheid van stemmen. De vertegenwoordigers van de regionale BvdT stemmen af met hun eigen 
achterban voor inbreng op en verwachtingen van het platform. In die zin lijkt de sturing op die van een 
vereniging of coöperatie.  

De vraag of een boerderij van de toekomst toetreedt tot het nationaal platform (en blijft) wordt belegd 
bij een apart vorm te geven visitatiecommissie (zie 5.3).  

Bedrijfsmatige sturing 
Bij het ontbreken van een juridische rechtspersoonlijkheid kan het nationaal platform eigenstandig 
geen rechtshandelingen verrichten. Omdat er financiering benodigd is/aangevraagd moet worden en 
de functies moeten worden ingevuld is het voorstel het nationaal platform onder te brengen bij een 
‘gastheer’-organisatie. De WUR is hiervoor de meest voor de hand liggende kandidaat, omdat (1) de 
WUR deze ondersteuning impliciet al uitvoert en (2) de route naar financiering betrekkelijk eenvoudig 
kan worden ingevuld. Dit betekent dat het nationaal platform wordt ingebed bij de WUR. De WUR 
vraagt de subsidie aan voor het nationaal platform en ‘host’ de activiteiten in de vorm van het uitlenen 
of inhuren van formatie ter uitvoering van de functies van het platform. Op termijn kan zich een andere 
‘host’ aandienen, momenteel is er eigenlijk geen alternatief. 

Bedrijfsvoeringsoverleg – nationaal platform – WUR en financier(s) 
Aangezien de WUR ook (via een aantal regionale BvdT’s) betrokken is bij de inhoudelijke ambities is 
het van belang de bedrijfsmatige en beleidsmatige sturing zorgvuldig te scheiden. Er kan zich een 
situatie van tegenstrijdig belang voordoen of vermeende bevoordeling van een bepaalde BvdT ten 
opzichte van een andere. Afhankelijk van de wijze van financiering van het nationaal platform kan een 
bedrijfsvoeringsoverleg worden ingesteld die toeziet op de doelmatigheid van de gemoeide middelen; 
die zal dan bestaan uit de financier(s) en de WUR (als gastheerorganisatie). 

5.3. Visitatiecommissie 

Onafhankelijke toetreding en toetsing 
In hoofdstukken 2 en 4 kwam aan de orde dat het toetreden tot het platform en een periodieke toetsing 
op het nog steeds voldoen aan de criteria niet op het platform zal plaatsvinden. Dat zal buiten het 
platform belegd worden, aangezien er anders sprake is van het ‘keuren van eigen vlees’. Voor de 
eerste toetreding en periodieke toetsing (voorstel: 1x per drie jaar) wordt een visitatiecommissie 
ingesteld. Deze visitatiecommissie zal idealiter bestaan uit vijf of zeven experts vanuit verschillende 
stakeholders (vanwege de inbreng van verschillende perspectieven) en toetsen op de vast te stellen 
criteria. Profiel van de leden van de visitatiecommissie is primair deskundigheid en onafhankelijk. Zij 
doen een kwaliteitstoets op de (vastgestelde) doelen en functies. Voorbeelden zijn: 

1. BO Akkerbouw & Zuivel NL 
2. NAJK 
3. Groen onderwijs 
4. WUR 
5. Ministerie van LNV 
6. Natuur- en milieuorganisatie 
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Afbakening rol visitatiecommissie 
Naast het besluit over toetreding zal de visitatiecommissie ook periodiek de deelnemende BvdT 
beoordelen op het voldoen aan de criteria. De visitatiecommissie gaat niet over de gekozen aanpak 
maar wel over de plausibiliteit van doelbereik met het ontwerp bij toetreding. De visitatiecommissie 
gaat ook niet over en de resultaten van de regionale BvdT bij periodieke toetsing al zal het uitblijven 
van resultaten wel onderdeel zijn van het proces bij de periodieke toetsing.  

De visitatiecommissie werkt op basis van ‘terms of reference’; een kader met afgestemde afspraken 
over doel en werkwijze. De autonomie van de BvdT blijft gewaarborgd, de visitatiecommissie gaat over 
het voeren van het ‘merk’ BvdT en het bewaken van het imago ‘BvdT’ door kwaliteitscriteria.  

De leden van de visitatiecommissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden voor zover 
dat gebruikelijk is.  

5.4. Betrekken belanghebbenden 

Een belangrijke functie van het platform is het verbinden van diverse stakeholders in een speelveld dat 
onder een vergrootglas ligt. Betrekken of verbinden is tweerichtingsverkeer en afhankelijk van wat 
stakeholders willen en wat het nationaal platform van de stakeholders wil. Een belangrijk uitgangspunt 
van de wederkerigheid en samenwerking is dat de doelen niet ter discussie staan.  

Vanuit de stakeholders; van informatie tot aansturing 
Veel stakeholders hebben aangegeven graag – via het nationaal platform - op de hoogte te worden 
gehouden van wat er gebeurt op de BvdT en welke lessen daar voor beleid of praktijk uit te trekken 
zijn. Ook zijn er stakeholders die graag met het nationaal platform samen werken op gezamenlijke 
(nationale) projecten of in afstemming/aansluiting op de eigen activiteiten. Verdergaande wensen 
kunnen theoretisch gezien liggen op (inhoudelijke/procesmatige) beïnvloeding of aansturing al dan niet 
in gezamenlijkheid met andere partners.  

Vanuit het platform; inspelen op wat er speelt en commitment 
Vanuit het platform is het ook belangrijk om van verschillende stakeholders ‘te weten wat er speelt’ en 
de dialoog aan te gaan. Daarnaast zoekt het nationaal platform bij een aantal stakeholders graag een 
zeker commitment (financieel en/of inhoudelijk), denk aan ‘boegbeelden’ of ‘ambassadeurs.’ En 
natuurlijk is een aantal partijen belangrijk als samenwerkingspartner, bijvoorbeeld in onderzoeks-
/innovatieprojecten, opzetten van innovatie-instrumenten of monitoring.  

Betrokkenheid is maatwerk 
Stakeholders kunnen dus op verschillende manieren betrokkenheid wensen (en vice versa) met het 
platform. Voor de verschillende stakeholders geldt dat ze vanuit het nationaal platform worden 
benaderd om door te praten over de gewenste betrokkenheid. Zo past bij elkaar informeren een 
proactieve, enigszins vrijblijvende, houding maar geen vaste structuur.  Denkbaar zijn informatie- of 
discussiebijeenkomsten. Samenwerking op inhoud kan tot stand komen via bilaterale gesprekken en 
landen in gezamenlijke projecten of programma’s. Dat kan incidenteel zijn, tijdelijk of structureel. 
Betrokkenheid kan ook gerealiseerd worden via deelname in werkgroepen over en weer. 
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Verdergaand commitment (financieel/inhoudelijk) kan beteken partijen het nationaal platform BvdT 
steunen/omarmen, zich daarvoor inzetten en dat ook uitdragen. Dat is nu nog niet opportuun, maar 
kan richtinggevend worden voor de (toekomstige) governancestructuur. 

De coördinator zal – uiteraard in samenspraak met de deelnemende BvdT’s – invulling geven aan het 
betrekken van de belanghebbenden. Opgenomen onder het functiedomein ‘verbinding’ 

5.5. Relatie Programmaraad BvdT Centrale Zeeklei 

Brede vertegenwoordiging in Programmaraad BvdT Centrale Zeeklei 
De programmaraad BvdT Centrale Zeeklei heeft een afstem- en adviesfunctie voor de eerst gestarte 
BvdT in Lelystad. Naast de regionale borging kent deze programmaraad connecties met landelijk 
opererende partijen zoals het WNF, ABN-AMRO, toeleveranciers en de verwerkende industrie.  

Meer regionale setting 
De rol van de programmaraad voor de regionale binding met (gebied, uitdagingen en stakeholders), 
het specifieke ontwerp van en de activiteiten op BvdT Centrale Zeeklei blijft dezelfde. Net als andere 
regionale BvdT een bestuur, adviesraad of anderszins zullen hebben met voor hen belangrijke 
stakeholders.  

Nationale stakeholders via nationaal platform BvdT 
Voor een aantal nationale stakeholders ligt het voor de hand om de betrokkenheid via het nationaal 
platform te laten lopen; via werkgroepen en/of een vaste afspraakcyclus.  

 

5.6. Tijdspad 

  

Uitdenken
Nationaal
Platform

2022

2023 2025

2024
Opzetten
Nationaal
Platform

Uitvoering
Nationaal
Platform

Bijsturen
Nationaal
Platform
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Bijlage: Geïnterviewde personen & Werksessies  

Geïnterviewde personen 

Interviewlijst NP BvdT Interviewlijst NP BvdT 

Naam Organisatie Naam Organisatie 

Jetze Kempenaar Akker van de Toekomst – SFFP Frans Lips Ministerie van LNV 

Digni van de Dries Akker van de Toekomst – Ens  Chris de Visser Wageningen University & Research 

Henk Westerhof BvdT Noordelijke klei - SPNA Gert van Duinkerken Wageningen University & Research 

Marinus van Dee BvdT Zuidoostelijk zand – vd Borne Miriam van Bree CiV Agro 

Adrien van Haperen BvdT Zuidoostelijk zand - WUR Bastiaan Pellikaan Groenpact – AERES 

Tanja Beuling BvdT Veenkoloniën Jan-Willem Donkers Centre of Expertise Plant - InHolland 

Johan Booij BvdT Veenkoloniën - WUR André Hogendijk BO Akkerbouw 

Fleur Brinke BvdT Oostelijk veehouderijgebied -WUR 
De Marke Jenny May IPO 

Eric Kleissen BvdT Oostelijk veehouderijgebied – De 
Land Bouwers  Anne-Marie Beukers TKI Agrifood 

Kees de Koning BvdT Noordelijk veehouderijgebied – 
WUR Dairy Campus 

Opdrachtgevers & begeleiding 

Ingrid van Huizen Provincie Friesland Naam Organisatie 

John Huibers BvdT Noord-Holland / Veldlab bollen Lars Kramer Ministerie van LNV 

Wendy Ates Janssens Provincie Noord-Holland  Wijnand Sukkel Wageningen University & Research 

Charlotte van Sluijs BvdT Zuidwestelijke Delta – 
Proefboerderij de Rusthoeve Pieter de Wolf Wageningen University & Research 

Leendert Jan Onnes NAJK   

Neline Both NAJK   

Werksessies 

Werksessie 12 oktober 2022 [Lelystad] Werksessie 28 oktober 2022 [Vredepeel] 

Naam Organisatie Naam Organisatie 

Digni van de Dries Akker van de Toekomst – SFFP  Digni van de Dries Akker van de Toekomst – SFFP 

Henk Westerhof BvdT Noordelijke klei - SPNA Henk Westerhof BvdT Noordelijke klei - SPNA 

Marinus van Dee BvdT Zuidoostelijk zand – vd Borne Marinus van Dee BvdT Zuidoostelijk zand – vd Borne 

Adrien van Haperen BvdT Zuidoostelijk zand - WUR Adrien van Haperen BvdT Zuidoostelijk zand - WUR 

Johan Booij BvdT Veenkoloniën - WUR Johan Booij BvdT Veenkoloniën - WUR 

Fleur Brinke BvdT Oostelijk veehouderijgebied -WUR De 
Marke Fleur Brinke BvdT Oostelijk veehouderijgebied -

WUR De Marke 
Eric Kleissen BvdT Oostelijk veehouderijgebied – De 

Land Bouwers Eric Kleissen BvdT Oostelijk veehouderijgebied – De 
Land Bouwers 

Kees de Koning BvdT Noordelijk veehouderijgebied – WUR 
Dairy Campus Kees de Koning BvdT Noordelijk veehouderijgebied – 

WUR Dairy Campus 
John Huibers BvdT Noord-Holland/ Veldlab bollen Lars Kramer Ministerie van LNV 

Jeroen Onderwater BvdT Noord-Holland/ Total Crop Care Wijnand Sukkel Wageningen University & Research 

Charlotte van Sluijs BvdT Zuidwestelijke Delta – Proefboerderij 
de Rusthoeve Pieter de Wolf Wageningen University & Research 

Lars Kramer Ministerie van LNV   

Wijnand Sukkel Wageningen University & Research   
Pieter de Wolf Wageningen University & Research   
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Werksessie 6 december 2022 [Amersfoort] 

Naam Organisatie 

Digni van de Dries Akker van de Toekomst – SFFP  

Henk Westerhof BvdT Noordelijke klei - SPNA 

Adrien van Haperen BvdT Zuidoostelijk zand - WUR 

Fleur Brinke BvdT Oostelijk veehouderijgebied -WUR De Marke 

Eric Kleissen BvdT Oostelijk veehouderijgebied – De Land Bouwers 

Gert van Duinkerken BvdT Noordelijk veehouderijgebied – WUR  

Charlotte van Sluijs BvdT Zuidwestelijke Delta – Proefboerderij de Rusthoeve 

Sebastiaan Broere Ministerie van LNV 

Frank Gort Wageningen University & Research 

Wijnand Sukkel Wageningen University & Research 
Pieter de Wolf Wageningen University & Research 

 


