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Hoe ploegt de boer voort in het krachtenveld van deze tijd? Volgens boer en 
filosoof Jan Huijgen is dit hét momentum om anders te kijken naar voedsel, 

landbouw en gezondheid. Hij kiest de weg van regionale zelforganisatie, 
om zo - samen met burgers - weer grip te krijgen op de eigen leefomgeving 

en voedselvoorziening. Ook de pootgoedteelt heeft daar een taak in.

a

‘anders kijken naar 
voedsel, landbouw 

en gezondheid’

interview

an alles voelt Huijgen dat we 
op een cruciaal kruispunt 
staan, net als na de Tweede 
Wereldoorlog, toen de 

voedselvoorziening in Nederland een 
impuls nodig had. Toen ging het om 
schaalvergroting, nu om verandering in 
ons voedselsysteem. Hij schreef daarom 
– een paar dagen voor het interview met 
Ruggespraak – een persoonlijke brief aan 
minister Carola Schouten, waarin hij 
proactief inspeelt op haar visienota over 
kringlooplandbouw. In zijn brief roept hij 
op tot een verkenning voor een Taskforce 
Sociale Innovatie rondom voedsel, 
landbouw en gezondheid. Thema’s die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 
en die volgens Huijgen gebaat zijn bij een 
nieuw scenario op basis van de sociale, 
coöperatieve en innovatieve beweging 
die hij aanzwengelt. 

Sinds Huijgen in 2007 de Mansholtprijs 
ontving voor zijn bijdrage aan duurzame 
landbouw is hij een visionair naar wiens 

ideeën wordt geluisterd. Zijn open, 
positieve bevlogenheid werkt aansteke-
lijk. Hij voelt een urgentie, een missie om 
de betekenis van boerenbedrijven in 
onze (voedsel)cultuur opnieuw vorm te 
geven. En daar handelt hij naar. Op zijn 
eigen Eemlandhoeve in Bunschoten- 
Spakenburg laat hij zien hoe het anders 
kan en deelt hij zijn bevindingen met 
boeren, burgers, politici en maatschap-
pelijke partijen. Als pionier is zijn weg 
soms eenzaam. Toch wint de bezieling 
het altijd. ‘Het is nodig om te inspireren, 
ruimte te creëren en handelingsperspec-
tief te bieden’, stelt Huijgen. ‘Daarom wil 
ik een voorbeeld zijn en me inspannen 
om boeren en burgers elkaar weer te 
laten vinden.’

kapers op de kust
Huijgen schat in dat een derde van de 
Nederlandse boeren de weg van schaal-
vergroting blijft volgen. ‘Zij blijven groeien 
en gaan straks volledig op in big tech 
voedselketens die steeds verder van ons 

af komen te staan. Dit biedt kansen in 
efficiency, maar laten we waakzaam 
blijven in het hedendaagse krachten-
veld van de wereldmarkt, waar enkele 
giganten de miljarden hebben klaarliggen 
om complete voedselketens te beheer-
sen’, waarschuwt Huijgen. ’De afhankelijk-
heid, de kwetsbaarheid… we moeten 
alert zijn op de risico’s. Ook als boeren 
overwegen te stoppen met hun bedrijf, 
want welke kapers zijn er op de kust voor 
de grond? In hoeverre zijn die partijen 
werkelijk begaan met onze leefomgeving 
en voedselvoorziening?’

Het zijn terechte vragen in een tijd waarin 
mondiale ontwikkelingen een krachtige 
invloed uitoefenen. ‘Als we dichtbij geen 
betrokkenheid meer hebben, raken we 
de verbinding met onze basis kwijt’, zegt 
Huijgen. ‘Daarom ben ik blij dat er in ons 
land ook een categorie boeren is – ik 
schat een derde deel – die een andere 
weg zoekt. Een groep die beseft dat er 
meer scenario’s mogelijk zijn dan alleen 
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Boer en filosoof Jan Huijgen:



‘Het begint allemaal met anders 
durven denken’
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bestaande systemen dat ze echt opnieuw 
moeten nadenken wat zij zouden doen 
met een ton aan burgereuro’s. Stel je 
eens voor, als mensen uit je eigen regio 
investeren in jouw bedrijf. Wat kun je ze 
bieden? Wat ga je doen met het geld? 
Met de BB4F-beweging (Burgers & 
Boeren for Food, red.) brengen we 
inspiratie en concrete handvatten om 
aan te haken bij een nieuw, breder 
ontwerp van ons voedselsysteem.’

De verbinding die Huijgen in zijn eigen 
regio tot stand brengt, begint vruchten  
af te werpen. Intussen kijkt de bevlogen 
boer alweer vooruit. ‘De komende tien 
jaar wil ik de Eemlandhoeve uitbreiden 
tot een soort burgernatuurpark met 
ruimte voor landbouw, vee, processing 
van producten en een logistieke hub.  
Een plek waar ambacht en techniek 

maar groot, groter, grootst. Deze boeren 
kunnen - in samenspel met burgers -  
bijdragen aan regionale zelforganisatie, 
waarbij streken weer grip krijgen op hun 
leefomgeving en zelf invloed hebben op 
hun voedselvoorziening. High tech kan 
ons prima helpen om dat op een sociale 
én economische manier te doen, in  
regionale communities.’

een ton burgereuro’s
De Eemlandhoeve laat zien dat het kan: 
Huijgen ontdekte dat 100 betrokken 
burgers uit Amersfoort en omstreken 
bereid waren om 1000 euro te investeren 
in zijn bedrijf. ‘Wow, wat een dynamiek 
komt er dan los! Natuurlijk vergt het 
inspanningen om de zaken goed en 
betrouwbaar te regelen, maar het kán  
en het opent nieuwe mogelijkheden.  
Veel boeren zitten zo ingeklemd in de 

elkaar versterken. Vanuit herwaardering 
van grond, voedsel en gezondheid, maar 
ook met aandacht voor een economisch 
bestaansmodel en gemak voor de 
burger. Daarbij stel ik mezelf de vraag  
of ik opnieuw durf na te denken over 
mijn grondpositie. Moet ik het allemaal 
in eigen bezit hebben – via de bank – of 
kunnen we een beweging maken naar 
gemeenschappelijke gronden, waarin de 
burgers ook delen? Het begint allemaal 
met anders durven denken.’

overal regionale focus
Die boodschap – anders durven denken 
– geeft Huijgen ook mee aan de poot-
goedsector. ‘Juist omdat het Nederland-
se pootgoed de hele wereld over gaat’, 
benadrukt hij. ‘Dat wij hier in onze delta 
zulke goede poters kunnen telen, brengt 
verantwoordelijkheid met zich mee. 
Bovendien betekent nadenken over je 
plek en taak in deze wereld altijd verder 
kijken dan je eigen erf, regio of land.  
Het is belangrijk om onze grond en 
kennis te benutten, maar óók om die te 
delen. Dus vraag je je af welke concep-
ten je elders kunt uitrollen en hoe je 
daarmee betekenis kunt geven aan 
regionale voedselvoorziening op andere 
plekken in de wereld. Regionale focus is 
overal belangrijk, waar je het pootgoed 
ook naartoe brengt.’

‘Vergis je niet, de wereld staat nergens 
stil, ook niet in de pootgoedsector. 
Landen als China staan te trappelen om 
kunstjes te kopiëren. Het zou me niet 
verbazen als ze fiks willen investeren  
in een dependance van Wageningen.  
Zoals we de voedselsystemen nu 
hebben opgetuigd, kun je erop wachten 
dat krachtenvelden gaan verschuiven. 
Helaas gebeurt dat niet altijd met de 
beste bedoelingen, daarom pleit ik voor 
meerdere sporen die ons in Nederland 
minder afhankelijk maken van wereld-
wijde big tech ketens. Kijk wat er om je 
heen gebeurt, blijf zelf nadenken en 
initiatieven ontplooien. Dat is ook een 
oproep aan telers: in hoeverre toon je 
zelf nog ondernemerschap? Welke rol en 
verantwoordelijkheid pak jij in de regio? 
Wat hebben je rassen te bieden?’



De vader van Jan Huijgen deed het vroeger 
al: kijken bij vakgenoten om inspiratie op 
te doen. op de eemlandhoeve zijn boeren 
daarom van harte welkom. ‘Boeren die 
loeren blijven zich ontwikkelen’, is de 
overtuiging van Huijgen, die zijn eigen 
ideeën als boer en filosoof ook graag 
bij anderen tegen het licht houdt. op 
zijn brede boerenbedrijf in Bunschoten-
Spakenburg organiseert hij zelfs een 
excursie in samenspel met zijn buurman, 
de grootste moderne boer van de regio. 
twee werelden naast elkaar die laten  
zien hoe waardevol verbinding is.
nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje 
op www.eemlandhoeve.nl of op hun 
Facebookpagina. Meer achtergrond over 
Huijgens initiatief Burgers & Boeren 
for Food staat op www.bb4food.nl, een 
concrete uitwerking van zijn ideeën 
over een Maatschappelijk gezond 
Voedselsysteem.

op de eemlandhoeve staan diverse gebouwen die gebruikt worden voor inspiratiebijeenkomsten.

Zoek met open geest
Dat boeren verschillende ideeën hebben 
en andere keuzes maken, dat juicht  
Huijgen alleen maar toe. ‘Kijk naar mijn 
eigen buurman, het grootste melkvee-
bedrijf van de regio, voorzien van alle 
moderne technieken. We verschillen  
als dag en nacht. Dat kan ik zien als een 
bedreiging, maar ik heb ontdekt dat 
innovatie vooral ontstaat op plekken 
waar paradigma’s schuren. We houden 
elkaar in de smiezen, leren van elkaar, 
komen op ideeën. Een journalist vroeg 
buurman eens: wat als de melkprijzen 
jarenlang onder de kostprijs duiken? 
Toen vertelde hij met glinsterende ogen 
dat hij een eigen melkfabriekje zou 
starten om via mijn regionale kanalen 
Amersfoort van melk te voorzien.  
Daar heb je ‘m hè? Niet clashen, maar 
schuren, dan vind je altijd nieuwe 
wegen.’

Huijgen benadrukt wel dat we die wegen 
alleen kunnen begaan als we blijven 
zoeken. Met een open geest, zonder 
verstrikt te raken in rigide overtuigingen. 
‘Als de keten te strak wordt, dan moeten 
we als de sodemieter ruimte creëren. 
Inzetten op meerdere sporen, maar wél 
met elkaar in gesprek blijven. Altijd met 
een open geest, moreel respect en voor 
mij persoonlijk ook met een geloofsdi-
mensie. Soms moet je simpelweg stil en 
ontvankelijk zijn, pijnlijke vragen laten 
binnenkomen en voelen wat je te doen 
staat. Ik voel - en met mij steeds meer 
boeren en burgers - dat we op een 
cruciaal punt staan. Een punt waarop we 
het lef nodig hebben om met andere 
ogen naar onze voedselwaarheid te 
kijken en nieuwe scenario’s vorm te 
geven voor onze landbouw. Met elkaar, 
in een robuuste, veerkrachtige maat-
schappelijke beweging.’

Boeren, kom loeren!
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