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LANDBOUW, AQUACULTUUR 

Inclusief: akkerbouw, veehouderij, verbrede landbouw, nieuwe economische dragers, bedrijfsopvolging C 

Huidige situatie 

Wat is kort samengevat de huidige stand van zaken bij dit het onderwerp?  Wat gaat er nu goed of juist niet goed? 

 Landbouw: 

 Goed = verduurzaming, herinvulling vrijkomende bebouwing -> ontwikkel door cultuurhistorische waardevolle agrarische bebouwing -> 

NED -> maatwerk -> maar met behoud kwaliteit landschap/erfgoed, natuur inclusief landbouw mogelijkheden bieden, schaalvergroting 

 Niet goed = slechte opbrengsten akkerbouw 

Veehouderij onder druk (fosfaat, stikstof) 

Droogte, gebrek aan zoet water 

Verouderde infra, steeds grotere machines 

Teveel regelgeving 

 Kleinschalig kamperen 

 -> of in plaats van uitbreiden met 5 plaatsen om de camperproblematiek op te lossen 

-> loslaten van 20% vaste plaatsen op minicampings. Overal resorts? Wat geef je terug aan het landschap? 

 Geen zonnepanelen op landbouwgrond (eerst daken) 

 Circulaire landbouw (Ministerie LNV) ook goed voor archeologie en cultuurhistorie  

 Infrastructuur, mild klimaat, prima bodem, ondernemerschap zijn prima op orde in Zeeland 

 Nog beter uitbuiten in verdienmodellen in samenwerking met andere organisaties/keten en marktpartijen 

 Verbreed is achterhaalde term = gewoon 1 bedrijf wat zijn economische kansen benut! 

 Akkerbouw, fruitteelt en glastuinbouw gericht op export.  

 Sterke ketens: uien en aardappelen 

 Tekort aan organische mest (weinig veehouderij) 

 Bodemkwaliteit gaat achteruit: verdichting, bodemleven, organische stoffen 

 Zoetwaterbeschikbaarheid aandachtspunt: onbalans aanvoer en afvoer 

 Beperkende wet- en regelgeving (mest, reststromen, energie)  

 Slechte financiële positie boeren: beperkt ontwikkeling, innovatie en kansen bedrijfsovername 

 Kansen voor eiwitteelten (GPA) 

 Kansen voor nevenactiviteiten (toerisme, verbinding stad/platteland) 

 Kansen teelt biobased grondstoffen 

 Kansen voor functionele agro biodiversiteit (Interreg) 

 Aquacultuur: Potentie voor uitbreiding op regionale schaal 

 

 

Belangrijke bronnen 

Rapporten, websites, databases, kaartbeelden, namen 

experts. 

ZLTO 

CBS Statline 

https://www.zlto.nl/home
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/


Trends & Ontwikkelingen 

Welke ontwikkelingen zijn van groot belang voor dit onderwerp? Wat komt er op ons af?  

 Archeologisch onderzoek voorafgaand aan start aspergeteelt: water: aanvoer/afvoer in plaats van alleen afvoer, bodem: mineralen, 

biodiversiteit, 

 toerisme ontwikkelen 

 carbon farming, 

 energie lokaal en regionaal, 

 economie/verdienmodellen, 

 bedrijfsopvolging,  

 economische dragers uitnutten, 

 kwaliteitsontwikkeling -> wat geef je terug aan het landschap? 

 Slimme samenwerkingen/netwerken ontwikkelen met verdienmodellen 

 Ruimte geven aan innovatie (advies!) 

 Cultuurhistorie aanbieden als streekproduct/kringlooplandbouw 

 Integraal denken: fundam. Keuzes -> niet overal kan int. Landbouw gehandhaafd -> inclusieve landbouw 

 Aansluiting groen onderwijs op bedrijfsleven verbetert. 

 Schaalvergroting en intensivering zorgt voor kostprijsverlaging 

 Landelijke inzet op kringlooplandbouw 

 Aantal omdenkers en pioniers neemt toe, maar peloton blijft in vaste patroon 

 Klimaateffecten nemen toe (verzilting, verdroging, wateroverlastschade) 

 Uitdaging is te komen tot maatschappelijk verdienmodel: van vragende partij naar partij met aanbod 

 Nieuwe periode GLB: NL schijft eigen Strategisch Plan (NSP). Inzet is meer beloning voor diensten en minder prijsondersteuning. 

 Vragen: welke diensten gewenst, welke bijdrage haalbaar 

 Landbouw steeds afhankelijker van externe input (kunstmest, gewasbescherming, ed). 

 Oplossing via natuurinclusieve landbouw of precisielandbouw. 

 Transitie naar opbrengstgedreven systeem vraagt versterking rol in bestaande en nieuwe ketens. 

 Inzet op volhoudbare landbouw is nodig (economisch, sociaal, ecologisch). 

 LNV ambitie om in 2030 tot duurzaam bodemgebruik in agrarische sector te komen 

 Aandacht voor veerkrachtige bodem die minder gevoelig is voor extreme droogte en natheid (klimaatrobuust) 

 

 

 

Belangrijke bronnen 

Rapporten, websites, databases, kaartbeelden, namen 

experts. 

 

NBTC 2019 trends en ontwikkelingen 

LNV 

RLi 

 
  

https://nbtcmagazine.maglr.com/nl_NL/11237/163369/titelblad.html
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit
https://rli.nl/
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Ambitie 2050 

Wat is uw droombeeld voor de situatie in 2050 voor dit onderwerp?  

 Leefbaarheid op het platteland 

 Gezonde lokale producten 

 Gezonde kleinschaligheid op Walcheren 

 Vergroten/stimuleren van de diversiteit van het landschap 

 Verbrede landbouw zichtbaar 

 Meer diversiteit aan landbouwgewassen 

 Streekproducten versterken 

 Duurzaam bodemgebruik met een landgebruik die passend is bij de bodemeigenschappen 

 

Wat is in 2050 anders dan nu en wat is gelijk gebleven? 

 Meer zoetwaterbassins of ondergronds 

 Meer gericht op lokale markt dan mondiale 

 Veerse Meer is zoetwaterbron 

 Meer toeristen 

 Beter verdienmodel voor agrarische ondernemers 

 Klimaat robuust zijn van de bodem 

 Principe van functie volgt natuurlijk systeem  

 

Hoe gaan we voor dit onderwerp om met de ontwikkelingen die op ons afkomen?  

 

Met welke verschillen binnen Zeeland moet de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 rekening houden voor dit specifieke thema? 

 Koester de eilandencultuur zonder dat deze uitmondt in eilanddenken 

 Benut de verschillen en versterk de samenwerking 

Raakvlak met andere visietrajecten 

Komt dit onderwerp ook aan bod in andere lopende visietrajecten en zo ja, welk visietraject is dit en wie doen er aan mee?  

 Toerisme en recreatie 

 Klimaatadaptatie strategie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Opstellers 

Voor ieder onderwerp zoeken wij een klein team van enthousiaste experts die dit onderwerp de komende maanden samen verder willen uitwerken voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Het projectteam 

Omgevingsvisie verzorgt ondersteuning. Bent u één van deze experts? 

Ja, zet mij maar op de lijst! 

Naam:  

Organisatie:  

Naam:  

Organisatie:  

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Meedenkers 

Voor ieder onderwerp zoeken wij ook enthousiaste experts die bij dit onderwerp kunnen dienen als meedenker voor de opstellers. Bent u één van deze meedenkers? 

Ja, zet mij maar op de lijst! 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

 


