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De toekomstvisie van de jonge agrariërs in Zeeland!

De speerpunten van het ZAJK: 

• De toekomst van de jonge boer is afhankelijk van een goed rendement. Daarbij is het belang-
rijk dat aanpassingen van de bedrijfsstrategie gestuurd worden vanuit de markt. 

• Meer maatwerk is noodzakelijk voor de mestnormen. Creëer een balans, wat je afvoert mag 
je ook weer aanvoeren. Voornamelijk meer mogelijkheden met organische mest bieden kan-
sen voor het verbeteren van de bodem. 

• Verzilting is een groot probleem voor onze deltaprovincie. De noodzaak om hiermee aan de 
slag te gaan is groot. 

• Duurzame pacht zorgt voor een gezonde bodem met een ruime gewasrotatie.
• Zoet water beschikbaarheid is noodzakelijk voor de teelt van kwalitatief en kwantitatief ge-

zonde gewassen. 
• Er moeten voldoende beschikbare gewasbeschermingsmiddelen blijven om de gewassen te 

kunnen beschermen. 
• Resistente rassen kunnen kansen bieden voor het verminderen van gewasbeschermingsmid-

delen. Verder onderzoek en veredeling is hierbij van groot belang. 
• Groei in de veehouderijsector biedt zowel kansen voor de huidige veehouderijbedrijven als 

voor de akkerbouwbedrijven om kringlopen te sluiten.
• Innovatie en verduurzaming is het sleutelwoord voor weerbare toekomstbestendige veehou-

derij. 
• De beschikbaarheid en de huisvesting van (seizoens)medewerkers baart ons zorgen.
• Verbrede landbouw biedt kansen voor ondernemers, maar is niet voor iedereen weggelegd.
• Een verruimde regelgeving en goede infrastructuur voor energie en gas is belangrijk om on-

dernemers de kans te geven om duurzaam te ondernemen. Energie kan daarbij een tweede 
economische pijler worden binnen het agrarische bedrijf. 

• Agrariërs zijn bereid meer natuurinclusief te ondernemen, mits dit financieel langdurig on-
dersteund wordt.
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Inleiding
Het ZAJK maakt zich sterkt voor ruim driehonderd Zeeuwse agrarische jongeren in de leeftijd van 16 
t/m 35 jaar. Over één ding zijn al onze leden het eens: ze hebben het mooiste beroep wat er bestaat! 
Helaas zijn er momenteel maar weinig dagen zonder zorgen. De klimaatveranderingen, 
stikstofmaatregelen, afzetzorgen, kringloopvisies, problemen rondom de levering van grondstoffen
en de lage rendementen geven de sector momenteel, nu in 2022, weinig perspectief. De snel 
veranderende wet- en regelgeving zorgt ervoor dat veel jonge boeren twijfelen of zij wel 
daadwerkelijk het mooiste beroep hebben of dat zij dit wellicht willen verruilen voor een veilige 
baan. Boeren hebben we nodig, want zij produceren ons voedsel! Zeeland is een prachtige 
deltaprovincie met een vruchtbare bodem, gunstige temperaturen en vele zonuren. Onze ligging, 
tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen, zorgt voor efficiënte exportmogelijkheden. 
Nederland is klein in oppervlakte, maar groot in handel. Toch is er ruimte voor verbetering wat 
betreft de logistiek in Zeeland. De toltunnel, vele bruggen en het lage aantal snelwegen zorgt voor 
een inefficiënte logistiek. 

Het is van groot belang om deze jonge agrariërs te ondersteunen en hen een toekomst te bieden! 
Het ZAJK heeft daarom met het dagelijks bestuur en vele leden een visie opgesteld. Wat hen betreft 
zijn dit de belangrijke thema’s voor een toekomstbestendige agrarische sector in Zeeland. 

De toekomst van de jonge boer
Schaalvergroting, specialisatie of verbreding? Dat is de keuze waar veel agrarische ondernemers voor 
staan. Het rendement op agrarische bedrijven staat onder druk, wat dwingt tot het maken van 
keuzes. Voor jonge ondernemers die inzetten op schaalvergroting bieden stoppende ondernemers 
mogelijk nieuwe kansen. Arbeid kan een bepalende rol gaan spelen in deze schaalvergroting. Er 
zullen daarom ook diverse ondernemers kiezen voor verbreding. Door een inkomen te genereren uit 
een andere bedrijfstak kan een agrarische bedrijf financieel gezond blijven. De korte keten kan 
eveneens kansen bieden voor het verhogen van het rendement. Verandering van de vraag uit de 
markt zal voor de meeste doorslaggevend zijn voor aanpassingen in de bedrijfsstrategie. Als er meer
vraag ontstaat naar bijvoorbeeld biologische producten, dan zal er uiteindelijk ook meer biologische 
geteeld gaan worden. Verandering van de bedrijfsstrategie dient alleen gestuurd te worden vanuit de
markt en niet vanuit de wensen van de overheid en het bijbehorende beleid. 
Rendement op het bedrijf is tenslotte het belangrijkste!

Een gezonde bodem is de toekomst van de jonge boer 
Iedereen is het erover eens, een gezonde weerbare bodem is de sleutel voor de toekomst. Jonge 
boeren doen momenteel al veel om de bodem gezond te maken en te houden. Ieder gewas heeft zijn 
eigen teeltstrategie, waarbij de ondernemer de vrijheid moet hebben om zelf zijn teeltmaatregelen 
of bewerkingen te kiezen die op dat moment de beste werking hebben. Hierbij kan gedacht worden 
aan NKG, ploegen, extra aanvoer organische stof, biologisch telen, toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen etc. 
Een mineralenbalans zou een mooi instrument zijn om op kleigronden de mestnormen te verhogen. 
Op de kleigronden vindt veel minder afspoeling en uitspoeling plaats. Door verhoging van de 
organische mestnormen kunnen de agrariërs hun organische stofgehalte in hun bodem verhogen, 
waardoor de grond weerbaarder wordt. 

Verzilting is een veelbesproken onderwerp in onze deltaprovincie. Diverse landbouwgronden 
rondom zoute waterlopen en natte natuurgebieden ervaren verzilting. Vooral tijdens droge perioden 
ontstaat er zoute kwel. De beschikbaarheid van zoet water is hierbij van groot belang. Door het 
grondwaterpeil constant te houden, krijgt de zoute kwel minder kans om door te dringen. 
Het ZAJK pleit voor compensatie voor de agrariërs die door verandering van het waterpeil in 
waterlopen of natuurgebieden te maken krijgen met verzilting van hun landbouwpercelen. 
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Een bodem gezond maken of gezond houden is geen proces van enkele maanden, maar van 
generaties. Het is daarbij van groot belang om de bodem langdurig door één gebruiker te laten 
bewerken. Bij kortdurende pacht worden veel intensieve teelten toegepast voor economisch gewin. 
Duurzame pacht zorgt voor een gezonde bodem met een ruime gewasrotatie. Een bodem die in 
goede conditie is, is ook weerbaarder bij extreme weersomstandigheden.

Water 
Door langdurige droogte is de beschikbaarheid van zoet water steeds belangrijker. Zoet water is 
noodzakelijk voor de teelt van kwalitatief goede en gezonde gewassen. In een beperkt deel van de 
provincie kan worden beregend uit oppervlaktewater en oppervlakkig grondwater (zoetwater 
bellen). De robuustheid van deze bellen moet worden geborgd, omdat de beregeningsbehoefte 
toeneemt. In het grootste deel van de provincie is geen zoet water beschikbaar. Met name in deze 
gebieden is het van belang om in de winter zoveel mogelijk water in sloten, kreken en waterbassins 
vast te houden. Dit kan onder meer door aanleg van bedienbare stuwtjes in sloten. Regelbare 
drainagesystemen kunnen eveneens gebruikt worden om water vast te houden op het perceel. 
Daarnaast kunnen reststromen zoet water uit de industrie hergebruikt worden door de agrarische 
sector. Dit water wordt momenteel vaak op het kanaal of in de zee geloosd, wat zonde is van het 
kwalitatief goede water. Voor diverse agrarische bedrijven kan een opvangbassin voor zoet water 
interessant zijn. Het huidige beleid rondom het bufferen van zoetwater is momenteel niet altijd 
praktisch uitvoerbaar. Het is belangrijk om het gebruik van water te reguleren, zodat het zoete water 
op een efficiënte manier wordt ingezet. 

De huidige watersystemen zijn over het algemeen goed in staat om wateroverlast snel te verminderen. 
Toch moeten na overvloedige regen snel maatregelen genomen mogen worden om water naar sloten 
af te vloeien, zodat gewasschade wordt voorkomen. Op lokaal niveau kunnen riool overstorten tot 
wateroverlast en verontreiniging leiden indien het overtollige water geloosd wordt in agrarisch gebied. 

Een grote doorbraak voor de agrarische sector zou zijn als zout water omgezet kan worden naar 
betaalbaar zoet water, dan is het zoetwater probleem in de agrarische sector in één keer opgelost.

Gewasbeschermingsmiddelen 
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft noodzakelijk voor de teelt van gezonde gewassen. 
Agrariërs zijn bereid om stappen te nemen om de emissies nog meer te beperken. Het is daarbij van 
groot belang dat er een duidelijk beleid komt m.b.t. de toegestane middelen en de technieken voor de 
lange termijn. Het is belangrijk dat de beschikbare middelen pas verboden worden, nadat er betaalbare
alternatieve middelen met dezelfde werking beschikbaar zijn. Momenteel worden veel traditionele 
middelen verboden, terwijl er nog geen alternatieven beschikbaar zijn. Het gebruik van resistente en 
tolerante rassen biedt kansen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen maximaal te 
reduceren. Verder onderzoek naar nieuwe rassen en technieken zijn noodzakelijk om nieuwe rassen 
te kunnen veredelen. 

Veehouderij, kans in de provincie Zeeland
De provincie Zeeland bestaat veelal uit uitgestrekte kleigebieden, waar voornamelijk akkerbouw en 
fruitteelt te zien is. De veehouderij is veel minder vertegenwoordigt dan de akkerbouw wat maakt 
dat er voldoende plaatsingsruimte is voor mest die afgevoerd moet worden. De lokale mest kan niet 
voorzien in de vraag vanuit de akkerbouwers, waardoor er veel mest vanuit o.a. Noord-Brabant en 
België naar Zeeland wordt getransporteerd. Om kringlopen te sluiten binnen Zeeland is het belangrijk 
dat de mestproductie op het niveau komt van de plaatsingsruimte. 
Door het lage aantal veehouderijbedrijven en de geografische ligging zijn er maar weinig leveranciers 
en afnemers beschikbaar. Innovatie en verduurzaming is het sleutelwoord voor het verlagen van de 
emissies. De veehouderij is bereid om hun bedrijven te ontwikkelen om deze kringlopen te sluiten. 
Daarvoor is een betrouwbaar beleid en goed verdienmodel nodig.  
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Innovatie en verduurzaming
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Arbeid
Door het vele fysieke en onregelmatige werk in de agrarische sector, is het steeds lastiger om aan 
voldoende arbeid te komen. De grote vraag naar vakkrachten en seizoensmedewerkers leidt tot 
meer automatisering en robotisering in de sector. Desondanks zal de vraag naar 
seizoensmedewerkers blijven bestaan. De beschikbaarheid en de huisvesting van deze medewerkers 
baart ons zorgen. Door de toenemende welvaart in diverse landen in Oost-Europa wordt het steeds 
moeilijker om medewerkers te werven. 
Om vakkrachten aan te trekken zijn een goede beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
van groot belang. De meeste vraag naar arbeid ligt in de oogstperiode. Door verbeterde 
infrastructuur, goede verkaveling en efficiënte bedrijfsvoering kan er bespaard worden op arbeid.
Door schaalvergroting ontstaan er kansen om een fulltime arbeidsplaats te creëren. Daarnaast liggen
er kansen door krachten te bundelen in een samenwerking. Door machines en arbeid samen te 
voegen kunnen bedrijven efficiënter werken en pieken in de arbeid opvangen. Daarnaast biedt 
robotisering mogelijkheden om  de vraag naar arbeid te verlagen. 

Verbrede landbouw
In de afgelopen twintig jaar is de verbrede landbouw sterk toegenomen in Nederland. Voor veel 
ondernemers is het een gedwongen stap geweest, omdat het primair agrarisch bedrijf niet 
voldoende rendement oplevert. Verbreding zou niet noodzakelijk moeten zijn om het bedrijf voort te 
laten bestaan. Het is belangrijk dat de rendementen in de agrarische sector stijgen, zodat een 
ondernemer zelf de keuze kan maken of hij zich richt op de primaire sector of kiest voor verbreding. 
De lokale afzetmarkt is in verhouding maar klein, dus het biedt slechts voor enkele een mooie kans. 
Vrijheid vanuit de overheid is daarbij belangrijk om de creatieve ideeën van de ondernemers te 
stimuleren, zodat er een divers aanbod komt van verbrede landbouw op het platteland. 

Natuur 
Er zijn al vele discussies gevoerd over wat er verstaan wordt onder het woord ‘natuur’. Agrariërs 
streven naar een gezond bodemleven, voldoende natuurlijke vijanden en een goede vogelpopulatie.
Er wordt door agrariërs veel gedaan t.b.v. de natuur, zo worden er bijvoorbeeld akkerranden 
aangelegd. Helaas geven deze akkerranden momenteel niet altijd een positief effect op de teelten. 
Ze zorgen soms zelfs voor een negatief effect, bijvoorbeeld een hogere luizendruk en slakken. 

Het verdienmodel staat sterk onder druk in de agrarische sector, waardoor er bij bedrijven geen 
financiële mogelijkheden zijn om de gewenste duurzame keuzes te maken. De agrariërs zijn bereid 
meer natuur op hun bedrijf toe te passen, mits dit financieel langdurig ondersteund wordt. 
Agrariërs met landbouwpercelen rondom natuurgebieden ervaren diverse negatieve effecten, zoals 
een hogere disteldruk en meer faunaschade. Een compensatie voor deze ondernemers is belangrijk! 

Energie
Op dit moment produceren vele agrariërs al duurzame energie, waarvan het overgrote deel door 
zonnepanelen op het dak. Bedrijven worden steeds meer energieneutraal en een deel zal doorgroeien 
naar de rol van netto energieleverancier. Oftewel, de agrarische sector is een duurzame sector als het 
gaat om de opwekking van eigen energie. De aanleg van zonnepanelen op agrarische daken is efficiënt, 
heeft geen negatieve gevolgen voor het landschap en zorgt ervoor dat percelen beschikbaar blijven 
voor de landbouw. Het is belangrijk dat er betaalbare mogelijkheden komen om energie op te slaan, 
zodat deze ook in de winter gebruikt kan worden. 

In onze windrijke provincie kunnen kleine windmolens (tot 21-25m tiphoogte) interessant zijn. Juist in 
combinatie met een zonnestroominstallatie op het dak. De gemeentes hebben de mogelijkheid om 
hiervoor vergunningen te verlenen binnen de Provinciale ruimte. 
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Er kan dan gewerkt worden in de vorm van energie coöperaties, dan heeft iedereen die in zo’n gebied 
woont er de voor- en nadelen van. Tevens sluit een windmolen ook meer aan bij de energiebehoefte 
in de wintermaanden voor de agrarische sector. 

Ook kan er in de toekomst gekeken worden naar waterstof opwekking d.m.v. eigen stroomopwekking 
met zonnepanelen en met de vrij gekomen energie waterstof produceren. Daarnaast zijn er nog 
mogelijkheden met mono mestvergisters en energie uit water. Een verruimde regelgeving en goede 
infrastructuur is belangrijk om ondernemers de kans te geven om duurzaam te ondernemen. 
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