Het landschap van de toekomst
Het huidige landbouwsysteem in Nederland is gericht op maximale
productie. Om de omslag te realiseren naar een maximale benutting
van het landbouwsysteem is het cruciaal dat de kringloop tussen
vee, mest, bodem en gewas zo veel mogelijk gesloten wordt.
Hiervoor is minimalisatie van de input en output nodig. De volgende
uitgangspunten kunnen het landschap van de toekomst
ontwikkelen bij een transitie naar kringlooplandbouw:

KUSTZONE

Weinig tot geen mogelijkheden voor
landbouw. De uitgangspunten spelen
hierbij geen rol.

KUSTZONE

ZANDGEBIED

Zand is makkelijk te bewerken, maar heeft
veel input nodig om gewenste opbrengsten
te behalen. Hierdoor is het minder geschikt
voor het telen van gewassen en daarom
moet de landbouw hier extensiveren.

KUNSTMESTGIFT BEPERKEN

Kunstmest draagt niet bij aan de stimulans van het bodemleven, waardoor het niet past binnen kringlooplandbouw. Een
gevolg van het beperken van de kunstmestgift is dat de gewasopbrengsten zullen dalen. Desalniettemin kunnen door het
beperken van de nitraatuitspoeling en het vergroten van het
gebruik aan dierlijke mest de gewasopbrengsten gelijk blijven.

LAAGVEENGEBIED

Veen is lastig te bewerken door een lage
draagkracht van de bodem. Daarom is deze
grond vooral geschikt voor grasland en
hierdoor is het laagveengebied een goed
gebied voor melkveehouders.

AKKERBOUWGEWASSEN MEER GERICHT OP HUMANE VOEDING

De gewasbeschikbaarheid voor dieren daalt sterk, als
gevolg van dit uitgangspunt. Echter is niet ieder akkerbouwgewas geschikt voor humane consumptie. Het aantal
dieren hoeft niet te verminderen als de benutting
per dier stijgt op basis van stikstof en fosfaat.

RIVIERENGEBIED
LAAGVEENGEBIED

INKRIMPEN VAN LANDBOUWAREAAL

Het landbouwareaal maakt
plaats voor andere invullingen
en neemt hierdoor af. De gewasopbrengsten zullen sterk
afnemen en er kan minder
dierlijke mest geplaatst
worden in Nederland.

ZANDGEBIED

RIVIERENGEBIED

ZEEKLEIGEBIED

Rivierklei heeft een slechtere ontwatering en
is daarom lastiger te bewerken. De kans op
verdichting is relatief groot. Daarom is het
rivierengebied meer geschikt voor grasland
dan voor akkerbouwgewassen.
ZEEKLEIGEBIED

Zeeklei heeft een betere ontwatering en is
daarom beter te bewerken. Deze grond is
uitermate geschikt voor het telen van
akkerbouwgewassen.
HEUVELLAND

Gebied met veel reliëf en met zowel
akkerbouw- als graslandmogelijkheden.

HEUVELLAND

De bodem is cruciaal
in de kringlooplandbouw.

