
Boeren moeten willen en kunnen omschakelen
In de Nederlandse landbouw staat de transitie naar duur-
zaamheid centraal. Boeren spelen een centrale rol in dit
proces. Zij moeten bereid en in staat zijn om te schakelen
naar duurzame landbouw. De persoonlijkheid van de boer,
zijn intrinsieke drive, maar ook bedrijfsomstandigheden,
zoals de locatie van het bedrijf en de bodemkwaliteit, en
de financiële situatie van de boer spelen een rol van bete-
kenis. 

Verschillende motieven om wel of niet om te
schakelen.
Boeren noemen verschillende motieven om wel of niet om
te schakelen naar duurzame landbouw:
• economische motieven: „het levert me meer op“ of „het

kost alleen maar geld“
• technische motieven: „ik krijg een gezondere bodem“ of

„hoe ga ik om met het onkruidprobleem?“
• institutionele motieven: „de maatschappij vraagt erom“ of

„collega’s en andere betrokkenen nemen het mij kwalijk“
• ideologische motieven: „ik voel me weer boer“ of „ja

maar, we deden het toch altijd goed?“

Omschakelen kan je niet alleen: samenwerking tussen boeren en andere relevante
actoren is essentiëel in het omschakelingsproces

De intrinsieke ‘drive’ van een boer speelt een essentiële rol bij de omschakeling
naar duurzame landbouw

Institutionele motieven het belangrijkst..…
Institutionele motieven vormen de belangrijkste reden om
NIET om te schakelen naar duurzame landbouw.
Voorbeelden zijn: sceptische houding van collega-boeren of
omringende actoren, inconsistent overheidsbeleid en te
strakke regelgeving, machtsverhoudingen in de keten en
niet genoeg kennis voorhanden.

Eenzelfde motief kan voor de ene boer een reden zijn om
wel om te schakelen en voor de andere een reden om dit
niet te doen…

Omschakelen kan je niet alleen…
Aan een motief om niet om te schakelen ligt vaak een
onzekerheid ten grondslag. Deze kan verminderd of weg
genomen worden door relevante actoren in het 
omschakelingsproces te betrekken, financiële prikkels,
kennisoverdracht en – waar nodig – kennisontwikkeling,
consistent overheidsbeleid en experimenteerruimte.

Omschakelen is echter niet de verantwoordelijkheid van
boeren alleen. Relevante actoren die hen omringen moeten
‘mee gaan’ in het omschakelingsproces…..
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