
Thema 2:  "circulaire economie, energietransitie en toekomst van de landbouw" 
12.15 uur  inleiding door de heer W. van Stralen voor de provincie Friesland 
 
Geachte leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal en Statenleden van de Provincies 
Zeeland en Friesland, 
 
Ik realiseer mij dat het in de afgelopen 14 jaar nog niet eerder is voorgekomen dat tijdens 
deze gelegenheid niet een Statenlid maar een gewone burger van de Provincie plaatsneemt 
achter het spreekgestoelte. Een unicum dus op deze Dag van de Duurzaamheid. 
Ik vind het een eer om het woord tot u te richten over een belangrijk onderwerp voor beide 
Provincies die vandaag uw gast zijn.  
De reden dat ik ben gevraagd om deze inleiding te verzorgen heeft ongetwijfeld te maken 
met het feit dat in Friesland de afgelopen 6 jaar een ongewone ontwikkeling plaatsvindt.  
U weet misschien dat de Friese bevolking sterk verbonden met haar landschap. Dit 
landschap van grazige weiden delen zij ook al vele eeuwen met bijvoorbeeld de weidevogels. 
Een soort, die sinds 2012 de ‘Kening fan ‘e Greide’ of Koning van de Weides wordt genoemd, 
de grutto, is inmiddels het symbool geworden van een gesprek tussen de bewoners van dat 
landschap en de boeren (zelf ook bewoners van dat landschap trouwens). Het is zelfs een 
van de rode draden in de evenementen tijdens dit jaar dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad 
van Europa is en daarmee afstraalde op de hele provincie en soms zelfs ons hele land.  
 
Ik wil u vertellen hoe ik zelf in dat gesprek ben betrokken en wat de betekenis kan zijn voor 
de landbouw in Nederland.  
 
Veel Friezen dragen het voorjaarsgevoel in hun hart: uitgestrekte polders, koeien in het gras, 
voorjaarszon, bekende geuren van grond, water en gras en daarin het geluid van insecten en 
vogels in het luchtruim. Dit geldt ook voor mijzelf, ik weet niet beter of ik was als kleine 
jongen vanaf het vroegste voorjaar tot diep in de zomer in de weilanden te vinden. Zoeken 
naar kievitseieren, nestbeschermers plaatsen en op verkenningstocht door de natuur. Als ik 
met schone broek en droge sokken thuiskwam na zo’n middag buitenspelen vroeg mijn 
vader of er soms iets mis was, meestal had ik immers de laarzen vol slootwater, de broek vol 
drek en eendenkroos in het haar. Dat er in dit weidelandschap een bijna natuurlijk 
samenspel was tussen de boer, de koeien, de ruige mest, het waterpeil en de weidevogels, 
was voor mij iets vanzelfsprekends.  
Na mijn kinderjaren ging ik naar de middelbare school, ging studeren en het landschap 
verdween naar de achtergrond. Ik doorliep de Hogere landbouwschool zoals zoveel 
studiegenoten en ging daarna werken in de veevoerbranche. Melkveehouders adviseren 
over hun bedrijfsvoering, het landgebruik en de melkproductie van hun veestapel. Of 
eigenlijk gewoon veevoer verkopen, want dat was natuurlijk het doel. Als vanzelfsprekend 
keek ik met de blik zoals die inmiddels in de sector heel gewoon geworden is, technisch, 
altijd strevend naar verbetering en productieverhoging. Hoeveel voer is er nodig om genoeg 
melk in de tank te krijgen, hoe zien de koeien eruit, wat is de kwaliteit van het ruwvoer, hoe 
efficiënt wordt er geproduceerd. Ik leerde boeren hun bedrijfsvoering te optimaliseren, 
meer te produceren met minder arbeid en de omzet te vergroten. Uit Duitsland, 
Denemarken en Amerika haalden we de voorbeelden hoe je een moderne koeienstal zou 
moeten bouwen en hoe de productie opgevoerd kon worden tot tenminste 40 liter per koe 
per dag als alles klopte. Ook raakte ik bedreven in hoe je het best met de overtollige mest 



kon omgaan. Die bedrevenheid zorgde ervoor dat LTO mij op een gegeven moment vroeg 
aan de slag te gaan in de belangenbehartiging en zo leerde ik ook Den Haag kennen.  
In de jaren 2013-2017 heb ik hier meer tijd doorgebracht dan me lief is, want zoals u 
ongetwijfeld hebt gemerkt is de Nederlandse melkveehouderij in deze periode haar 
onschuld verloren. De afschaffing van het melkquotum betekende een gevoel van vrijheid, 
een vrijheid die de sector niet aankon. Toen de melkveehouderij uit haar voegen dreigde te 
barsten heb ik hier vanaf de publieke tribune de nodige wetsbehandelingen in Uw Kamer 
bijgewoond, evenals een hoorzitting. De melkveewet, de wet grondgebonden groei en de 
fosfaatrechten. Het werden allemaal noodzakelijke ingrepen om de melkveehouderij weer 
binnen de wettelijke begrenzingen te krijgen.  
 
Toen was bij mij al het inzicht ontstaan dat de melkveehouderij grotere uitdagingen zou 
staan te wachten dan fosfaat, de landbouw meer dan het mestbeleid. Immers, 
klimaatverandering en biodiversiteitsverlies vragen om meer dan opereren binnen de 
grenzen van Europese richtlijnen. Die vragen om een heroriëntatie op de grondbeginselen 
van onze landbouwpraktijk. Letterlijk, een landbouw gebaseerd op boeren vanuit de bodem. 
 
Tijdens een bijeenkomst in een kerkje in Britswerd werd ik geraakt door Theunis Piersma en 
Sytze Pruiksma, met een performance over de relatie tussen de weidevogels uit mijn jeugd 
en de landbouw van nu. Aangetrokken door de lokroep van de Kening fan ‘e Greide, ben ik 
mij de afgelopen jaren gaan storten op verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw, ik 
ging terug naar Friesland. Ik merkte dat het op dit snijvlak van natuur & landbouw bruiste en 
borrelde. Met boeren, burgers en buitenlui werd en wordt verkend hoe de verbroken 
verbindingen hersteld kunnen worden. Tussen landbouw & natuur, tussen boer en buur, 
tussen bodem, koe en gras. In de natuur bestaat er geen afval, ieder restproduct is weer 
voedsel voor de volgende productiecyclus. Ik kwam boeren tegen die zichzelf zien als 
‘zonneboer’, zij zetten de energie uit zonlicht om met behulp van koeien en gras. Dat 
levert melk en vlees op en mest die weer in de bodem terechtkomt voor een nieuw rondje 
in de kringloop. Die levende bodem is bovendien in staat om koolstof op te nemen en zo 
letterlijk en figuurlijk een spons te zijn. Veel van wat er bedacht is tussen bodem, gras en 
koe hebben zij weggelaten. Ze laten de koeien het meeste werk doen, letterlijk door veel 
koeien op kleine stukken van hun land telkens heel kort te laten grazen in soortenrijke 
weides. Hierdoor verandert de bodem, die kan opvallend meer water vasthouden en er 
komt meer organische stof in de grond. Doordat de koeien letterlijk bewegen door het 
landschap brengen ze ook de dynamiek terug die nodig is voor florerende natuur, zoals 
wormen en insecten voor weidevogels en bloemen voor bestuivers. De melkproductie per 
koe is weliswaar lager, maar wel rijker aan bijvoorbeeld gunstige vetzuren en mineralen en 
heeft veel meer smaak. Het mooie is dat er mensen zijn die hier graag voor betalen, wat ook 
nodig is om als boeren meerdere generaties lang te kunnen bijdragen aan het herstellen van 
het landschap.  
 
Natuurlijk is het niet mijn bedoeling om een soort romantisch beeld te schetsen dat dit het 
voorbeeld is van de landbouw van de toekomst. Ik heb slechts het beeld geschetst van de 
kortste circulaire economie die je met koeien, gras en grond kunt hebben. Fossiele energie 
hebben we hierbij niet of nauwelijks nodig, wat een energietransitie!  
 
Ik realiseer me dat de uitdaging voor de landbouw in ons land groter is dan de transitie die 



de beschreven melkveehouders hebben doorgemaakt. Het vergt meer uitleg dan ik nu tijd 
heb om het bredere plaatje te schetsen. Toch wil ik een aantal paralellen trekken tussen 
mijn belevenissen en de vraagstukken voor de landbouw.  
 
Wij hebben in onze landbouw sinds Mansholt een enorme ontwikkeling gekend. In de kern 
is dat een lineair proces geweest. Door meer energie en grondstoffen in het 
productieproces te stoppen, genereerden we meer output. Wel hebben door veelvuldig 
ploegen zoveel koolstof uit de bodem naar de atmosfeer laten ontsnappen dat boeren nu 
merken dat de bodem minder vruchtbaar is. Het gebruik van kunstmest en veevoer heeft 
gezorgd dat er bovendien kwetsbare natuur verdwijnt en er teveel nutriënten overblijven 
die in ons milieu terechtkomen, zoals ammoniak, nitraat en fosfaat. Doordat in ons 
dichtbevolkte landje constante druk was op het beschikbare landoppervlak en 
milieueffecten is de grotere productie wel gepaard gegaan met een veel grotere 
verbetering van de efficiëntie dan elders. Daarom wordt onze landbouw tot in het verre 
buitenland geprezen en als lichtend voorbeeld gezien. Onze transitie van ‘nooit meer 
honger’ naar ‘wij voeden de wereld’ is inderdaad indrukwekkend. We maken 
tegenwoordig driemaal zoveel als we zelf nodig hebben.  
 
Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat onze boeren de opdracht van Mansholt beter 
hebben vervuld dan iemand vooraf had kunnen denken. Het wordt dus tijd dat Nederland 
de generaties boeren bedankt die dit gepresteerd hebben. Het heeft ons veel welvaart 
gebracht. Het heeft ons ook veel natuurlijk kapitaal gekost. De grutto vertelt ons dat we de 
rijkdom van onze weides aan het verliezen zijn. En we verliezen de boeren in ons 
landschap en samen met hen verdwijnt er meer bedrijvigheid. Zij kunnen de kost niet meer 
verdienen ten opzichte van hun collega’s elders in de wereld. Er zijn genoeg 
boerenkinderen, maar te weinig kinderen die boer willen worden. De komende generatie 
boeren in Nederland heeft daarom een andere opdracht nodig. Een motto voor een 
landbouw van de toekomst zou kunnen zijn dat die ook zorgt voor een rijk en divers 
landschap, kan rekenen op de steun van de maatschappij en de beloning daarvoor kan 
halen uit de markt. Alleen daarmee kunnen we de circulaire economie en energietransitie 
realiteit laten worden.  
Dat kan namelijk alleen als we voor onze energie niet de voorraden uit de bodem halen,  
maar door haar te verrijken. Door de bodem nooit meer bloot te laten liggen, maar altijd 
te bedekken met planten, kunnen zij genoeg koolstof uit de lucht halen om het 
bodemleven te voeden. Dat is de basis voor planten en dieren, die we kunnen we inzetten 
voor onze behoeftes aan voedsel, energie en biomassa.  
 
Zo levert een kanteling van ons huidige landbouwmodel een ook in de toekomst 
renderende sector op, terwijl we erop vooruitgaan in biodiversiteit en we klaar zijn voor 
klimaatverandering  
 
Dank voor uw aandacht!   
 
  


