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Biologische en duurzame landbouw



Op 9 maart 2015 kreeg toenmalig PvdA staatssecretaris 
Sharon Dijksma het eerste exemplaar van de brochure 
‘Meer biologische en duurzame landbouw in Noord-Hol-
land’ uitgereikt. Dit gebeurde in Sint Maarten, op het 
biologisch dynamisch tuinbouwbedrijf De Lepelaar van Jan 
Schrijver. Deze bijeenkomst herinner ik mij nog heel goed 
omdat onze PvdA-lijsttrekker Tjeerd Talsma er een bevlogen 
toespraak hield over het belang van méér duurzame land-
bouw in Noord Holland. Tjeerd Talsma overleed eind 2016 
waarmee onze fractie een geweldige partijgenoot en Noord 
Holland een buitengewoon kundig gedeputeerde verloor.
Vier jaar na de bijeenkomst van 2015, constateer ik met 
plezier dat de ambities van de PvdA voor méér duurzame 
landbouw dichterbij zijn gekomen. Het percentage van 
biologische landbouwgrond in de provincie is duidelijk 
toegenomen, het aantal bedrijven dat biologisch werkt 
is gegroeid. Mooi ís het om te zien dat in de bollenteelt 
een Noord Hollandse voorloper als John Huibers steeds 
meer collega’s krijgt die óók biologisch werken. Op diverse 
plekken in de provincie zie ik bloemrijke akkerranden die 
zorgen voor het toenemen van vlinders, bijen en insecten 
en daarmee met het toenemen van de biodiversiteit. Het 
is geweldig om te zien dat de Provincie Noord Holland het  
actieve programma ‘Groen Kapitaal’ heeft gestart. Hierdoor 
komt een grotere groep agrariërs in aanraking met na-
tuurinclusieve landbouw en gaan daar zelf mee aan de slag. 
In deze nieuwe brochure staan de ambities van de PvdA 
Noord-Holland voor de komende 4 jaar. Onderscheidend 
daarin is dat we ook pleiten dat de agrarische opleidingen 
worden ingeschakeld. Dáár moeten immers de toekomstige 
agrariërs vandaan komen. Zij zijn nieuwe generatie die zorg-
vuldig zullen moeten omgaan met de bodem. Zij hebben de 
kans om de biodiversiteit (weer) te vergroten en kunnen op 
die manier gezonde en lekkere producten afleveren. Over 
4 jaar zullen we zien of deze ambities ook weer zijn gereali-
seerd. 

Nico Papineau Salm
Statenlid PvdA-Noord Holland
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Biologisch dynamisch bedrijf De Lepelaar heeft o.a. phacelia als groenbemester. V.l.n.r. Jan Schrijver, Inge Schrijver-De 
Roos, Joris Kollewijn en Reinout Schrijver

Biologische en duurzame 
landbouw moet zich blijven 
ontwikkelen in Noord-Holland

DOOR JAN SCHRIJVER
Sint Maarten 

Noord-Holland als historische koploper 
Het eerste biologisch bedrijf in Nederland is opgericht in 
1926 door mevrouw Maria Tak van Poortvliet op Walcheren 
in Zeeland. Het werd de ‘Cultuurmaatschappij NV Love-
rendale’. Dit bedrijf, waar landbouw, tuinbouw én veeteelt 
onderdeel van uitmaakten, had destijds zelfs een broodbak-
kerij, een zuivelfabriekje en een boomgaard met druivenkas. 
Eigenlijk een kringlooplandbouwbedrijf ‘avant la lettre’, 
keurig passend in de huidige visie van landbouwmainister 
Carola Schouten. 
Na Loverendale startten er rond 1950 een handvol biolo-
gische bedrijfjes. Noord-Holland was al snel koploper met 
diverse bedrijven in de Haarlemmermeer en in de buurt 
van de dorpen Bergen en Schoorl. Twee toonaangevende 

biologische bedrijven zijn Kanaän in Middenmeer (1969) 
en De Lepelaar in Warmenhuizen (1971). Deze pioniers van 
destijds hebben hebben zich ontwikkeld tot toonaangeven-
de ondernemingen.
Noord-Holland is inmiddels echter ingehaald door de pro-
vincie Flevoland. Zowel op het gebied van de groei van het 
biologisch areaal als in de handel en verwerking. Hetzelfde 
geldt voor onderwijs en kennisontwikkeling. Provincie Flevo-
land gaat hierin voorop. Noord-Holland telt wel de meeste 
biologische veehouderijen en heeft rond Amsterdam een 
aantal prachtige stadsboerderijen.     

Inspanningen duurzame landbouw
De afgelopen vier jaar is er vanuit de Provincie Noord-Hol-
land veel aandacht geweest voor natuurinclusieve land-
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Overzicht groei biologische bedrijven plus areaal in Noord Holland

Aantal 
bedrijven

Gecertificeerd 
areaal (ha)

Areaal 
omschakeling (ha)

% van het totaal 
in Noord-Holland

% van het totaal 
landelijk

2015 132 6.020 190 4,8 3,1

2016 149 6.406 416 5,4 3,3

2017 148 6.668 663 5,9 3,9

2018 148 7.300

bouw. Het doel: de sterke teruggang van de biodiversiteit 
te stoppen door zoveel mogelijk agrarische ondernemers 
te vinden zijn die dit gedachtegoed willen integreren in hun 
bedrijfsvoering. 
Het besef dat de biodiversiteit onder druk staat en dat 
daardoor veel planten en dierensoorten dreigen te verdwij-
nen, begint bij steeds meer ondernemers door te dringen. 
De terugloop van de bijen vormt een direct gevaar omdat 
bloemen onvoldoende worden bestoven. En ook is het 
maatschappelijk onaanvaardbaar dat het aantal weidevogels 
verder terugloopt. 
Via agrarische natuurverenigingen worden er bloemrijke 
akkerranden ingezaaid en worden er stukken land geschikt 
gemaakt als wintervoedsel plaatsten voor overwinterende 
vogels. De meest ideale situatie gaat ontstaan als bloemrij-
ke akkerranden kunnen aansluiten op natuurgebieden en 
bermen waardoor flora en fauna zich weer beter kunnen 
ontwikkelen. De provincie Noord-Holland heeft vooral daad-
kracht laten zien door met het programma Groen Kapitaal 
deze initiatieven te ordersteunen.

Kansen voor biologische en duurzame landbouw in 
Noord-Holland
Kansen liggen er genoeg, zeker wanneer het gaat over de 
toenemende afzetmogelijkheden van biologische producten. 
Er bestaat inmiddels een grote diversiteit aan biologische 
ondernemingen. Elk kiest hierin zijn eigen weg. Er zijn speci-
alistische bedrijven die kiezen voor een paar gewassen en er 
zijn juist agrariërs die inzetten op een breed assortiment. 
Wat de bedrijven gemeen hebben is het verbeteren van de 
bodemvruchtbaarheid door middel van groenbemesting en 
ander organisch materiaal. Ook begint het gebruikelijk te 
worden om de grond een aantal jaren rust te geven om de 
biodiversiteit weer op orde te krijgen. 
De meest ideale situatie voor een biologisch bedrijf is nog 
steeds een gemengd bedrijf (tuinbouw, akkerbouw en 

veeteelt). Dit kan ook door een koppeling tussen bedrijven. 
De Lepelaar werkt bijvoorbeeld samen met De Buitenplaats 
(veehouder in Eenigenburg). 
Als de veehouderijen echt iets aan het fosfaat en stikstof-
probleem willen doen, horen ze grondgebonden te gaan 
werken. Veel bedrijven binnen de biologische sector zijn ook 
zeer sterk circulair gericht gaan werken en nemen vaak een 
koppositie in. De boerderijverkoop aan consumenten levert 
in veel gevallen een belangrijke bijdrage aan het inkomen 
van de ondernemers.

In het veenweide gebied zijn veel biologische veehouderij-
en die als gevolg van ontwatering sterk met bodemdaling 
te maken krijgen en ook nog de extra CO2-uitstoot van het 
veen. Biologische veehouderijen zijn een verrijking voor dit 
gebied omdat ze minder intensief werken dan de gangbare 
veehouders. Dit gebied vraagt wel een speciale aanpak; 
alleen omschakelen naar biologisch helpt onvoldoende. 
Meedenken van de provincie Noord-Holland is hierbij hard 
nodig. Voor alle sectoren is innovatie en kennisontwikkeling 
uitermate belangrijk voor de toekomst. Het aantal biologi-
sche bedrijven in Noord-Holland neemt langzaam toe, per 
bedrijf groeit het areaal zeer snel en gelukkig groeit het 
aantal jonge ondernemers in de biologische sector ook nog 
steeds. In die zin vertoont de gangbare landbouw een ander 
beeld. 

Stad en platteland vinden elkaar in de voedseltransitie
Het jarenvijftigmodel van meer produceren en intensiveren 
heeft zijn rol gespeeld en zorgt nu voor scheve situaties in de 
keten. Deze productiemethode heeft ervoor gezorgd dat de 
bodem uitgeput raakt en de biodiversiteit achteruit holt. 
Zeker in de grote steden wordt de roep om biologische 
producten steeds groter en willen jongeren weer meer ver-
binding zoeken met het platteland. Het gedachtengoed dat 
consumenten via voedsel invloed kunnen uitoefenen op hun 



gezondheid wint terrein. 
Er zijn inmiddels speciale boer-burger dialogen gestart die 
ervoor moeten zorgen dat de kloof tussen stad en platteland, 
daar waar het gaat om voedselproductie, wordt gedicht. 
Treffend is de actie in Beieren waar 1,7 miljoen burgers een 
petitie hebben ondertekend en massaal duurzame landbouw 
eisen. Mogelijk kan de visie van onze landbouwminister die 
voor kringlooplandbouw is hier bij helpen om burgers en 
boeren weer meer bij elkaar te krijgen. 
Een veel gehoorde roep van de boeren is dat er wel een goed 
verdienmodel bij hoort. Het gaat er om dat voor een eerlijk 
product een eerlijke prijs betaald moet worden. Interessant 
zijn de oprichters van de Youth Food Movement beweging 
in Amsterdam die internationaal betrokken zijn bij de Slow 
Food-beweging. Wie weet liggen daar aanknopingspunten 
om in Nederland een voedseltransitie te bevorderen via het 
boerenerf 

Medewerker Gijs Broersen van De Lepelaar haalt 
bospeen van het land



DOOR COLJA CORTS
Petten

Noord-Holland is het grootste productiecentrum van bloem-
bollen in de wereld. De sector als geheel is toonaangevend 
in de wereld en meer dan 60 procent van alle bloembollen 
in de wereld komt uit Nederland.  De bloembol als groen 
product, als symbool voor Holland, symbool voor de vitaliteit 
en schoonheid van de natuur, is nauw verweven met onze 
cultuur. Daarmee levert de bloembollenteelt een belangrijke 
bijdrage aan de uitstraling en economie van Noord-Holland.
Tegelijkertijd staat de bollensector net als de gehele land-
bouwsector aan de vooravond van een aantal belangrij-
ke veranderingen. Het succes van de bollensector heeft 
namelijk ook geleid tot druk op de leefomgeving. De steeds 
verdergaande kostenverlaging en productieverhoging van de 
teelt is ten koste gegaan van bodem, biodiversiteit, het mi-
lieu, kwaliteit van (drink)water en de aantrekkelijkheid van 
het landschap. Het gebruik van chemische middelen in de 
bloembollenteelt  behoort tot de hoogste in de landbouw.

Vitale teelt 2030
Om de toonaangevende positie van de bloembollensector 
in Noord-Holland te behouden is het  nodig om in te spelen 
op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Daarvoor is 
nodig dat bloembollenteelt zich ontwikkelt richting een teelt 
met zo weinig mogelijk uitstoot van schadelijke stoffen die 
bijdraagt aan biodiversiteit, een gezonde leefomgeving en 
die de ondernemer in staat stelt een rendabele bedrijfsvoe-
ring te realiseren. De eerste aanzetten daartoe zijn gezet. Op 
landelijk niveau heeft Carola Schouten deze visie geformu-
leerd in haar visie op de kringlooplandbouw. Dit is voor de 
bloembollensector uitgewerkt door de KAVB in haar visie  
Vitale teelt 2030.
Om dit te bereiken zou conform bovenstaande visies moeten 
worden ingezet op weerbaarheid van de bodem en bollen, 
innovatie, natuurlijk kapitaal en nieuwe verdienmodellen.  
 Een gezonde bodem is de basis van een weerbare 

bloembollenteelt met zo weinig mogelijk gebruik vanB-

schadelijke middelen. Bodembeheer dat gericht is op het 
herstellen van de natuurlijke balans tussen verschillende 
organismen in de bodem, waardoor je weerbare bollen 
krijgt, het risico op ziekten en plagen aanzienlijk afneemt 
en daarmee de noodzaak tot het gebruik van chemische 
middelen;

 Innovatie op gebied van veredeling, precisielandbouw en 
mechanisatie zorgen voor een schone efficiënte produc-
tiewijze met een hoge kwaliteitsstandaard. Veredeling 
moet gericht zijn op groeikracht en ziekteresistentie, 
weerbare bollen in een gezonde bodem die zonder of 
met weinig gebruik van middelen een kwalitatief goed 
product geven. Oplossingen in lijn met de natuur maar 
volgens de laatste stand der techniek;

 Natuurlijk kapitaal moet het fundament vormen van de 
bloembollensector, de sector maakt op verantwoorde 
wijze gebruik van natuurlijke hulpbronnen en draagt bij 
aan belangrijke natuurwaarden in en rond de bollenvel-
den zoals vogels en insecten. Verder speelt de sector een 
rol in het leveren van meerdere ecosysteemdiensten en is 
onderdeel van meerdere kringlopen. Belangrijke ecosys-
teemdiensten zijn het klimaatbestendig maken van de 
bodem zodat deze beter kan omgaan met de negatieve 
gevolgen van klimaatverandering, het vastleggen van 
koolstof (CO2) in de bodem en de bestrijding van plagen 
in het gewas door natuurlijke vijanden;

 Verdienmodellen, bovenstaande vereist investeringen 
waarvoor het huidige verdienmodel in de bloembollen-
sector weinig ruimte biedt. Alle belanghebbenden zullen 
moeten bijdragen aan een beter verdienmodel dat de 
teler in staat stelt om duurzame keuzes te maken. Het is 
aan de hele keten, de overheid en de consument om dit 
mogelijk te maken.

Op weg naar 
duurzame   
bollenteelt in 
Noord-Holland

Biologische tulpen in Noord-Holland (Bron: NLG Holland)



Kennisontwikkeling
Er is kennis, geld en samenwerking nodig om praktische 
uitwerking te geven aan deze visie en concrete resultaten 
te behalen. Koplopers binnen de sector zijn al enkele jaren 
bezig om de kennis en de praktijk te ontwikkelen die nodig is 
om te komen tot een duurzame bollenteelt. Uiteindelijk zal 
daar de kennis ontwikkeld moeten worden die de sector als 
geheel duurzamer kan maken. Het is daarom van belang dat 
de samenwerkingen tussen dit soort koplopers (zoals  bijv NLG 
Holland) financieel ondersteund worden in de ontwikkeling en 
vermarkting van duurzame teelt van bollen die uiteindelijk de 
gehele sector gaat helpen in de transitie naar een duurzaam 
systeem. Concreet stellen wij de volgende ondersteuning voor:
 organisatiekosten voor verduurzaming moeten vergoed 

worden vanuit de sector of door de overheid;
 subsidie voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling 

van toepasbare kennis op het gebied van verduurzaming, 
bijvoorbeeld CO2 opslag, duurzaam bodembeheer, klimaat-
adaptatie en vermarkting;

 de overheid & consument betalen een meerprijs voor bio-
logische of duurzaam geproduceerde bollen;

 via GLB ontvangen telers een substantiële vergoeding  voor 
het leveren van ecosysteemdiensten;

 bij de verdeling van gronden, verlening van vergunningen 
krijgen duurzame & biologische telers een voorkeursbehan-
deling;

 er moet een belasting komen om het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen die gerelateerd is aan de kosten van vervui-
ling;

 duurzaam en/of biologisch geteelde bollen dienen vrijge-
steld te worden van BTW

 de positie van de teler ten opzichte van de afnemer moet 
verstevigd worden 

Opleiding voor de 
(biologische) 
landbouw 
bevorderen
DOOR UDO TEUNIS
Den Haag

De biologische landbouw is een kennisintensieve sector. 
Voor bedrijfsopvolging, om de voortgaande groei van de 
biologische landbouw in Noord Holland te volgen en de 
snelle innovatie in (niet alleen de biologische) landbouw 
mogelijk te maken is een goed aanbod van opleidingen be-
langrijk. Het groen onderwijs moet ook zorgen voor snelle 
verspreiding van nieuwe kennis en inzichten, om verduur-
zaming van de landbouw te ondersteunen. Daarvoor is 
samenwerking met onderzoek, overheden en het bedrijfs-
leven nodig. De provincie is mede-opdrachtgever voor deze 
inzet; dat zal in de volgende collegeperiode moeten worden 
voortgezet en uitgebouwd.

Greendeal Natuurinclusieve landbouw 
De groene vakopleidingen op MBO-niveau worden in 
Noord-Holland overwegend verzorgd door het AOC Clusi-
us College, en dan vooral in Noord-Holland Noord. Uit de 
andere regio’s in Noord Holland komen maar weinig deel-
nemers, en de bijdrage van AOC Wellantcollege aan deze 
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Biologische tulpen in Noord-Holland (Bron: NLG Holland) Kwekerscollectief NLG Holland doet proeven met nieuwe groenbemester in de polder van Petten



opleidingen is in Noord Holland erg klein. Clusius College 
kampt met dalende aantallen MBO-studenten. Zorgwekkend 
is ook de daling van het aantal leerlingen VMBO; dat maakt 
de recruteringsbasis smaller. Toch is het aantal deelnemers 
aan de tuinbouwopleidingen nog redelijk op peil, nu met 
zo’n 180 studenten (inclusief de ondernemersopleidingen, 
veel gevolgd door bedrijfsopvolgers). 
Clusius College zet zich actief in om verduurzaming van de 
landbouw een plek te geven in deze opleidingen. Het college 
heeft zich daartoe verplicht door ondertekening van de 
Greendeal Natuurinclusieve landbouw. Op verduurzaming 
en natuurinclusief vinden de gangbare en de biologische 
landbouw elkaar steeds meer, en dat klinkt ook door in de 
opleidingen. In 2018 is gestart met het keuzevak Biologische 
bedrijfsvoering binnen de opleiding Veehouderij. Deelne-
mers kunnen zich zo al binnen hun opleiding specialiseren 
op de biologische landbouw. Clusius college wil zich actief 
inzetten voor uitbreiding van dit keuzevak, ook binnen de 
opleidingen Teelt.

Samenwerking en actief opdrachtgeverschap
HBO gericht op de (biologische) landbouw is er niet binnen 
Noord Holland, maar ontwikkelt zich wel in Leeuwarden 
(Associate Degree Biologische melkveehouderij VHL) en in 
Dronten (Aeres Hogeschool Dronten biedt hier de minor 
-HBO-bijvak- Biologische landbouw aan). Voor een aanbod 
in Noord- Holland zelf zijn de aantallen te klein, maar actieve 
samenwerking met de opleidingen in Leeuwarden en Dron-
ten is zeker mogelijk en noodzakelijk.
Het groen MBO en HBO werkt in twee verbanden samen 
met onderzoek, bedrijfsleven en overheden aan verduur-
zaming: in de Green Campus Amsterdam, vooral gericht op 
maximale benutting van groene kennis, en in het Kenniscen-

trum Natuur en Leefomgeving, het schakelpunt tussen in-
novatievragen uit het veld en kennis en kennis verspreiding 
door het onderwijs. Beiden zijn partner van Groen Kapitaal, 
hét netwerkplatform van de Provincie voor initiatieven die 
de biodiversiteit stimuleren. Als ‘Groen Kapitaal Academie’ 
hebben zij in 2018 de Provincie een kennisagenda aangebo-
den.  
Van de provincie verwachten we een actief opdrachtge-
verschap richting het groen onderwijs om een bijdrage te 
leveren aan de verduurzamingsopdracht van de provincie. 
Voortzetting van het platform Groen Kapitaal is daarvoor 
essentieel. Beleid van de provincie, en initiatieven die door 
Groen Kapitaal worden ondersteund, dienen altijd  actieve 
inzet van onderzoek en onderwijs te omvatten; kennis en 
inzicht uit en over verduurzamingsinitiatieven moeten via de 
groene opleidingen ‘landen’ bij een nieuwe generatie groe-
ne ondernemers en werkenden om te beklijven. 

De uitwerking voor Noord Holland van het Deltaplan 
biodiversiteitsherstel, waaraan o.a. LTO, Bio-NH en de 
agrarische natuurverenigingen werken, en waarbij ook het 
Clusius college is betrokken vanuit de Greendeal, komt voor 
steun vanuit dit platform in aanmerking. De Kennisagen-
da, afgesproken tussen Groen Kapitaal en Green Campus 
Amsterdam en het Kenniscentrum N&L, dient in 2019 en 
verder te worden voortgezet en uitgebouwd. Provincie en 
bedrijfsleven trekken gezamenlijk op om de uitdagingen 
van verduurzaming een plek te geven in het onderwijs en 
een voldoende instroom in de landbouwopleidingen, en de 
specifieke opleidingsroutes voor de biologische landbouw 
daarbinnen, te bevorderen. Het bedrijfsleven neemt zijn ver-
antwoordelijkheid door onder meer voldoende stageplekken 
en bedrijfsbezoeken aan te bieden 

Akkerranden met bloemenmengsel ter bevordering van de biodiversiteit (Bron: De Lepelaar)


