
Platform Streekgebonden Boeren 

Veel melkveehouders in Nederland keken enkele jaren geleden reikhalzend uit naar het einde van de melkquotering. 

Ook de overheid voorzag een goede toekomst voor de sector en stimuleerde veehouders met fiscale instrumenten 

en subsidie om een duurzaamheidslag te maken. Inmiddels zijn de gesprekken aan de keukentafel bij de 

melkveehouder omgeslagen en zijn er grote zorgen. De regelgeving hoopt zich op. Eerst mestverwerking, toen een 

AMVB en nu zitten we midden in een discussie over de introductie van fosfaatrechten. Het raakt veehouders en hun 

gezinnen in de grond van hun bestaan. Historisch gezien is de melkveehouderij een grondgebonden sector en dat 

moet zo blijven. De manier waarop streekgebonden boeren dit georganiseerd hebben willen wij nadrukkelijker 

onder de aandacht brengen 

Driekwart van de Nederlandse melkveehouders werkt namelijk op een of andere manier samen met andere 

bedrijven in de streek als het gaat om het plaatsen van mest en het telen van voeder- en akkerbouwgewassen. Om 

de eenvoudige reden dat veeteelt en akkerbouwbedrijven elkaar aanvullen. Dit is historisch zo gegroeid en hierdoor 

is een regionale kringloop ontstaan. Wisselteelt is beter voor de bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid. Akkers 

hebben organische stof en meststoffen nodig. 

Wie zijn de Streekgebonden boeren? 

Streekgebonden Boeren zijn boeren met een regionaal grondgebonden bedrijfsvoering: Een agrarisch bedrijf 

waarvan de productie geheel of hoofdzakelijk afhankelijk is van het voortbrengend vermogen van (onbebouwde) 

grond in de directe omgeving van het bedrijf. Afhankelijkheid van de grond kent het hierbij de volgende aspecten: 

voedervoorziening, mestafzet en het bieden van een natuurlijke bodem voor plantaardige teelten. * 

Streekgebonden Boeren horen thuis in hun omgeving en zijn gebonden aan de grond in de streek waarin ze wonen. 

De kracht van Streekgebonden Boeren is de regionale kringloop waarin boeren in een circulaire economie eikaars 

bedrijven versterken en op deze manier een nieuwe dimensie geven aan het gemengde bedrijf zoals we dat van 

vroeger kennen. 

Voor Streekgebonden Boeren staat niet de gebruikstitel of bezit van grond centraal, maar de omgang met grond. 

Grond is voor Streekgebonden Boeren een beperkende factor en is vaak moeilijk te verkrijgen. Cultuur, wetgeving en 

historische ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag. Deze schaarste dwingt tot innovatief ondernemen en het 

opzoeken van samenwerking. Door gebruikte maken van de regionale kringloop wordt de circulaire economie 

versterkt en neemt tegelijkertijd de bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit toe. Streekgebonden Boeren dragen 

bij aan de verduurzaming van de landbouw. Door het hergebruiken van reststromen en het toepassen van 

vruchtwisseling door de uitruil van grond. Maar ook door vooruitstrevend en innovatief te zijn. Denk hierbij aan de 

introductie van precisiebemesting en kunstmestvervangers. Nadrukkelijk ook de ontwikkeling van de kringloopwijzer 

waardoor bedrijven individueel verantwoordelijk worden voor milieuprestaties. 

Waarom hebben de Streekgebonden boeren zichzelf verenigd? 

Streekgebonden boeren hebben zich verenigd vanwege de ontwikkelingen rondom de introductie van 

fosfaatrechten in de melkveehouderij. De fosfaatrechten leiden tot veel discussie over de gewenste structuur van 

grondgebonden melkveebedrijven. Bovendien is ondanks de breed uitgesproken steun voor de regionale kringloop 

rondom de AMvB "Verantwoorde groei grondgebonden Melkveehouderij" hier géén invulling aan gegeven met grote 

gevolgen. Wij willen niet dat met de introductie van fosfaatrechten voor de melkveehouderij, boeren met een 

regionale kringloop wéér op achterstand worden gezet. 



Wat willen de Streekgebonden boeren? 

Het Platform Streekgebonden Boeren wil erkenning. Erkenning voor boeren die regionaal hun grondgebondenheid 

organiseren. Streekgebonden boeren voldoen aan alle gestelde milieu doelen. Ook streekgebonden boeren hebben 

de afgelopen decennia binnen de wettelijke kaders hun bedrijf aangepast en ontwikkeld wat tot de huidige structuur 

heeft geleid. Streekgebonden Boeren genieten maatschappelijk draagvlak. Streekgebonden Boeren willen hun 

waardevolle relaties met de plantaardige sector behouden. 

Streekgebonden boeren willen als volwaardig gezien en gelijkwaardig behandeld worden ten opzichte van 

bedrijven die een kringloop toepassen op eigen grond als het gaat om de in- en uitvoering van het stelsel van 
fosfaatrechten. 

*Bron: Nederlandse Encyclopedie 


