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Samenvatting 
 
Dit is een onderzoek vanuit LTO Noord naar de relatie tussen boeren en steden, dus in welke 
opzichten hebben zij last/profijt van elkaar en wat zou LTO Noord hierin kunnen bijdragen. 
 
Er zijn 21 deelnemers, verspreid over 4 typen bedrijven, namelijk: melkveehouderij, varkenshouderij, 
akkerbouw en tuinderij. De bedrijven bevinden zich in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. 
 
Op de vraag of de deelnemers bewust in de nabijheid van de stad zijn gaan wonen blijkt dat het 
overgrote deel hier niet bewust voor gekozen heeft.  
 
Op de vraag of de deelnemers iets merken van de nabijheid van de stad geeft het overgrote deel aan 
invloeden vanuit de stad te merken. Tevens maakt het grootste deel van de bedrijven gebruik van de 
nabijheid van de stad. 
 
Bijna alle bedrijven hebben maatregelen genomen/zijn van plan maatregelen te nemen om de 
nadelen/voordelen van de nabijheid van de stad te beperken/versterken.  
 
Over consumenten zijn de deelnemers zeer positief, in tegenstelling tot politiek/bestuur.  
Over recreanten zijn de bedrijven vaak neutraal/positief, en wat betreft het planologisch regime zijn 
de bijna alle bedrijven positief. 
 
 
Als antwoord op de vraag wat LTO Noord zou kunnen doen om de relatie tussen boeren en steden te 
verbeteren/versterken komt het vaakst naar voren: 
 

 LTO Noord zou ondernemers meer moeten informeren, stimuleren en begeleiden bij 

bedrijfsverbreding.  

Daarnaast komen ook de volgende punten regelmatig naar voren: 
 

 LTO Noord zou ondernemers meer moeten laten zien wat de kansen van de nabijheid van 

een stad voor een bedrijf kunnen zijn. 

 LTO Noord zou ondernemers moeten helpen met een goede uitstraling naar buiten. 

 LTO Noord zou ervoor moeten zorgen dat bij de politiek meer waardering voor de boeren 

ontstaat. 

 LTO Noord zou ervoor moeten zorgen dat vergunningen verkrijgen eenvoudiger en sneller 

gaat. 

 
 
 
 

 

 



 

 
 
 

Inhoudsopgave 
 

1. Opzet onderzoek ...................................................................................................................... 1 

2. Deelnemers .............................................................................................................................. 1 

3. Resultaten enquête .................................................................................................................. 3 

3.1 Bent u bewust in de nabijheid van de stad gaan wonen? ............................................................. 3 

3.2 Merkt u binnen uw bedrijf iets van de nabijheid van de stad? ..................................................... 3 

3.3 Denkt u dat u invloed heeft op de stad? Zo ja, hoe? .................................................................... 4 

3.4 Maakt u gebruik van de nabijheid van de stad? ............................................................................ 4 

3.5 Heeft u maatregelen genomen/bent u van plan maatregelen te nemen om de 

nadelen/voordelen van de nabijheid van de stad te beperken/versterken? ..................................... 4 

3.6 Consumenten ................................................................................................................................ 5 

3.7 Recreanten .................................................................................................................................... 5 

3.8 Politiek/bestuur ............................................................................................................................. 6 

3.9 Planologisch regime ...................................................................................................................... 7 

4. Vergelijking .............................................................................................................................. 8 

4.1 Positief ........................................................................................................................................... 8 

4.2 Negatief ......................................................................................................................................... 8 

5. Rol LTO Noord ..................................................................................................................... 9, 10 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

 
 
 

1. Opzet onderzoek 
 
Als stagiair van LTO Noord, afdeling West, heeft Sharona de Klerk onder begeleiding van adviseur 
Andries Middag een onderzoek gedaan naar de relatie tussen boeren en steden. Aanleiding hiervoor 
is de groei van de stad en de toenemende populariteit van lokaal geproduceerd, gezond voedsel. Er 
worden steeds meer initiatieven genomen om boeren bij steden te betrekken en vice versa. Om te 
onderzoeken of boeren en steden last/profijt van elkaar hebben, heeft De Klerk 21 boeren/tuinders 
in West-Nederland geïnterviewd over de effecten van de steden op de bedrijven. Uiteindelijk is 
gekeken naar wat de ondernemers vinden dat LTO Noord zou kunnen doen om te relatie tussen 
boeren en steden te verbeteren/versterken. 
 
Voorafgaand aan het onderzoek is er literatuurstudie toegepast, waarin naar voren kwam dat de 
uitbreidende steden veel kansen bieden voor de boeren, zowel op het gebied van multifunctionele 
landbouw, als op het gebied van agrarisch natuurbeheer aan de rand van de stad. Er werd weinig 
gesproken over eventuele nadelen voor de bedrijven.  
In dit onderzoek worden de kansen om met multifunctionele landbouw te starten als positief effect 
van de nabijheid van de stad regelmatig bevestigd, maar er worden ook nadelen genoemd.  
 

2. Deelnemers 
 
Bij dit onderzoek zijn 20 boeren/tuinders geïnterviewd, verspreid over 4  typen bedrijven.  

 Melkveehouderij  12  

 Tuinbouw  5 

 Akkerbouw  3 

 Varkenshouderij  1 

 

Om het onderzoek representatief te laten zijn, is bij de selectie van de deelnemers gekeken naar de 

verhouding tussen het aantal en typen land- en tuinbouwbedrijven in Noord-Holland, Zuid-Holland 

en Utrecht. Aangezien het aandeel melkveehouderijen veruit het grootst is in deze drie provincies, is 

ervoor gekozen uit deze sector de meeste deelnemers te interviewen. Met een kleiner aandeel volgt 

de tuinbouw, dus deze is maar vijf keer geïnterviewd. Hierna volgt de akkerbouw en met het kleinste 

aandeel volgt ook de varkenshouderij. 
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Veel van deze bedrijven hebben een nevenfunctie naast het bedrijf.  

 Recreatiefunctie 9 

 Paardenpension 3 

 Schapen  2 
 
In het de drie provincies is volgens CBS op 67% bedrijven sprake van nevenactiviteiten. Omgerekend 
zouden dus 14 van de 21 deelnemers nevenactiviteiten moeten hebben, wat ook het geval is. 
 
 
De bedrijven zijn verspreid gelegen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht.  

 Zuid-Holland  10 

 Noord-Holland  8 

 Utrecht   3 
 
Aangezien in Zuid-Holland de meeste agrarische bedrijven gevestigd zijn, is ervoor gekozen hier de 
meeste deelnemers te interviewen. In Noord-Holland zijn iets minder bedrijven te vinden, dus zijn er 
ook minder deelnemers. In Utrecht bevinden zich de minste agrarische bedrijven, dus zijn er daar 
maar drie deelnemers geïnterviewd. 
 
 
Overzicht boeren/tuinders: 

1. De Buijtenhof   Rhoon 
2. Hans de Klerk   Rhoon 
3. Hoeve Ackerdijk  Schipluiden 
4. Hoeve Biesland   Delfsgauw 
5. Jaap Balder    Schagen 
6. Jaap Kreuger   Woerden 
7. Jan Van de Nes   Haarlem 
8. Jeroen Van Wijk  Odijk 
9. Nico Rodenburg  Zwartewaal 
10. Notenhoeve   Ottoland 
11. Paul Dijkzeul   Santpoort 
12. Peet Zwink   De Lier 
13. Peter Gille   Bergschenhoek 
14. Peter Van Tilburg  Rijnsburg 
15. Ton Van Schie   Nieuw-Vennep 
16. Toos Van Soest   Harmelen 
17. Vitensa    Vierpolders 
18. Wilbert Van der Post  Leiden  
19. Wilco Brouwer- De Koning Heiloo 
20. Wim Bijman   Amsterdam 
21. Wouter Hartendorf   Santpoort 
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3. Resultaten enquête 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de vragen uit de enquête getoond. Er is een aantal vragen 

weggelaten, omdat deze tijdens het onderzoek niet relevant bleken te zijn. 

 

3.1 Bent u bewust in de nabijheid van de stad gaan wonen? 
 

 
 
 
 
 

Uit deze resultaten blijkt dat het overgrote deel van de deelnemers niet bewust in de nabijheid van 
de stad is gaan wonen. Vaak komt dit doordat zij het bedrijf hebben overgenomen, en het hierdoor 
vanzelfsprekend was om op de bestaande locatie het bedrijf voort te zetten.  
Bij veel deelnemers is het zo dat er bij het oprichten van het bedrijf nog geen stad in de buurt was, 
maar dat deze er later omheen gebouwd is. 
 
Een zeer beperkt aantal deelnemers heeft wel bewust gekozen voor een bedrijf nabij de stad, omdat 
de transportlijnen daardoor korter zijn, wat beter is voor het milieu en voor het product. Een ander 
motief was dat de nabijheid van de stad ook kansen voor het bedrijf biedt.  
 
 
 

3.2 Merkt u binnen uw bedrijf iets van de nabijheid van de stad? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het overgrote deel van de deelnemers wordt in hun bedrijfsvoering beïnvloed door de nabijheid van 
de stad, met name door de aanwezigheid van consumenten.  
Ook recreanten en sociale controle is bij veel bedrijven merkbaar. In sommige gevallen ontvangen 
boeren klachten over geluids- of geuroverlast, of zitten omwonenden hen dwars. 
 
Een klein deel van de deelnemers zegt niets te merken van de nabijheid van de stad. 
 

 

  

Nee 19 Ja 2 

Bedrijfsopvolger 7 Korte transportlijnen 1 

Stad er omheen gebouwd 6 Biedt kansen 1 

Overig 6   

Nee 5 Ja 16 

  Consumenten 9 

  Recreanten 5 

  Sociale controle 5 

  Klachten 3 

  Dwarszittende omwonenden 2 

  Dure grond 1 

  Bestuurlijk niveau 1 
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3.3 Denkt u dat u invloed heeft op de stad? Zo ja, hoe? 
 
De deelnemers beïnvloeden de stad 

door de educatieve functie van het 

bedrijf. Mede door deze functie 

wordt er begrip gekweekt bij de 

stedelingen, wat een belangrijke 

factor is om gewaardeerd te worden 

door zowel stedelingen als 

bestuurders. Ook op politiek gebied heeft een aantal deelnemers invloed, aangezien er in de politiek 

rekening wordt gehouden met de boeren in het gebied.  

Een deel van de deelnemers denkt geen invloed uit te oefenen op de stad. 

 

3.4 Maakt u gebruik van de nabijheid van de stad? 
 
Iets meer dan de helft van de 

deelnemers maakt gebruik van de 

nabijheid van de stad. Naast de 

sociale controle, vrijwilligers en 

afzetmarkt, wordt vooral de 

aanwezigheid van consumenten en 

recreanten benut. Veelal worden er (streek)producten aan huis verkocht of recreatieve activiteiten 

uitgeoefend/aangeboden. 

 

3.5 Heeft u maatregelen genomen/bent u van plan maatregelen te nemen om 

de nadelen/voordelen van de nabijheid van de stad te beperken/versterken? 
 
De meeste deelnemers hebben/zijn 

van plan maatregelen te nemen om 

de voordelen/nadelen van de 

nabijheid van de stad te 

beperken/versterken. Dit gebeurt 

hoofdzakelijk door 

bedrijfsverbreding, zoals een winkel 

aan huis of andere recreatieve/educatieve voorzieningen. Daarnaast doen veel bedrijven mee aan 

open dagen en wordt er geïnvesteerd in een goed imago naar buiten toe. 

*= valt onder bedrijfsverbreding 

Nee 6 Ja 15 

  Educatie 7 

  Begrip kweken 6 

  (streek)producten leveren 3 

  Politiek  3 

  Overlast (geluid/geur) 1 

  Recreatie 1 

Nee 10 Ja 11 

  Consumenten 8 

  Recreanten 4 

  Vrijwilligers 3 

  Sociale controle 1 

  Afzetmarkt 1 

Nee 4 Ja 17 

  Bedrijfsverbreding 9 

  (Recreatiemogelijkheden)* 9 

  (Educatiemogelijkheden)* 7 

  Open dagen 7 

  Overige 3 

  Imago naar buiten verbeteren 2 
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3.6 Consumenten 
 
De meeste bedrijven worden door de aanwezigheid van consumenten positief beïnvloed, aangezien 

zij producten van de bedrijven kopen. Dit levert het bedrijf geld en bekendheid op. 

 

3.7 Recreanten 
 
De aanwezigheid van recreanten wordt vooral als iets positiefs of neutraals ervaren. Neutraal omdat 

er vaak geen last, maar ook geen profijt van recreanten wordt ondervonden. Maar in veel gevallen 

wordt er juist gebruik gemaakt van de aanwezige recreanten door recreatieve nevenfuncties van de 

bedrijven. Zij ervaren de aanwezige recreanten als positief. 
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3.8 Politiek/bestuur 
 
Over politiek/bestuur zijn de meeste deelnemers negatief. Dit is te wijten aan de hoge legeskosten 

en de moeilijke, ingewikkelde procedures om vergunningen te krijgen. Ook de hoge belastingen, 

strenge milieueisen en slechte bestemmingsplannen dragen bij aan een negatief resultaat. 

In hoeverre dit specifiek een probleem is voor de ‘stadsboeren’ is  niet duidelijk, aangezien ook de 
boeren die niet in de buurt van een stad wonen hier last van kunnen hebben, doordat zij met 
dezelfde gemeente/politiek te maken hebben. 
 

 
 

Positief 4 Neutraal 8 Negatief 8 

Boervriendelijke gemeente 4   Hoge leges 6 

    Hoge belastingen 2 

    Strenge milieueisen 1 

    Moeilijk vergunningen verkrijgen 5 

    Slecht bestemmingsplan 1 
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Neutraal

Positief

Politiek/bestuur 
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3.9 Planologisch regime 
 

Op het gebied van planologisch regime worden door de deelnemers hoofdzakelijk positieve 

invloeden ervaren. Dit is te danken aan het feit dat veel gemeentes boervriendelijk zijn en hierbij een 

agrarisch bestemmingsplan handhaven, waarin genoeg mogelijkheden zijn voor de bedrijven.  

Een aantal bedrijven ondervindt negatieve invloeden, doordat er in de gemeente een slecht 

bruikbaar bestemmingsplan is en processen moeizaam zijn. 

 

 

Positief 16 Neutraal 1 Negatief 4 

Boervriendelijke/agrarische 
gemeente 

14   Slecht bestemmingsplan 3 

    Moeizame processen 1 
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4. Vergelijking 
 

4.1 Positief 
 
De deelnemers waren het meest positief over het planologisch regime. Dit is te danken aan het 
meestal goede bestemmingsplan. 
 

 

4.2 Negatief 
 
De deelnemers waren het meest negatief over politiek/bestuur. Dit is vooral te wijten aan de hoge 
legeskosten en de moeite die gedaan moet worden om vergunningen te krijgen, door ingewikkelde 
procedures en strakke bestemmingsplannen. 
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5. Rol LTO Noord 
 

Met voorgaande bevindingen in het achterhoofd, is de belangrijkste vraag van het onderzoek: wat 

kan LTO Noord doen om te relatie tussen boeren en steden te verbeteren/nog meer versterken? 

De opmerking die het vaakst naar voren komt is:  

 LTO Noord zou ondernemers meer moeten informeren, stimuleren en begeleiden bij 

bedrijfsverbreding.  

Dat wordt volgens de ondernemers veel te weinig gedaan, en doordat veel ondernemers niet 

weten wat er komt kijken bij bedrijfsverbreding is de drempel om te verbreden vaak te hoog. 

In de ogen van de deelnemers is dit een gemiste kans, omdat bedrijfsverbreding leidt tot een 

aantrekkelijkere plek voor stedelingen om naartoe te trekken. Tevens is verbreding van het 

bedrijf goed ook voor de ondernemer om meer begrip bij de stedelingen te kweken en de 

zekerheid van financiële inkomsten te verhogen. 

Daarnaast komen ook de volgende punten regelmatig naar voren: 

 LTO Noord zou ondernemers meer moeten laten zien wat de kansen van de nabijheid van 

een stad voor een bedrijf kunnen zijn. 

De nabijheid van een stad biedt veel kansen, maar deze worden vaak niet gezien door 

ondernemers, terwijl dit juist een positieve bijdrage aan het bedrijf zou kunnen leveren. 

 

 LTO Noord zou ondernemers moeten helpen met een goede uitstraling naar buiten. 

Dit zou op allerlei manieren kunnen, zoals het gebruik van social media, maar ook het 

houden van open dagen en informeren over het belang van het onderhouden van de 

bedrijven.  

 

 LTO Noord zou ervoor moeten zorgen dat bij de politiek meer waardering voor de boeren 

ontstaat. 

Vaak worden boeren nog steeds niet op waarde geschat door de politiek, hoewel dit verschilt 

per gemeente/provincie. Dit terwijl zij juist zorgen voor een goed onderhouden landschap en 

behoud van de Nederlandse cultuur met educatieve-/recreatieve functies.  

Zo zouden er bijvoorbeeld meer artikelen geschreven kunnen worden om de positieve 

kanten van de land-/tuinbouw te belichten  op diverse vlakken. Ook de lobby vanuit de LTO 

bij de politiek zou hierbij kunnen helpen. 
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 LTO Noord zou ervoor moeten zorgen dat vergunningen verkrijgen eenvoudiger en sneller 

gaat. 

De drempel om te verbreden of uit te breiden is vaak te hoog, doordat het ingewikkeld, 

moeilijk en langdradig is om vergunningen aan te vragen. LTO zou hierbij kunnen helpen door 

de ondernemers meer informatie te verstrekken over het verkrijgen van vergunningen, 

eventueel hierbij te begeleiden en ook bij de lokale overheden de voordelen van 

bedrijfsverbreding duidelijk te maken, zodat er makkelijker vergunningen vergeven worden. 

 


