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Inleiding

Aanleiding en doel

De transitie van de landbouw naar een duurzame landbouw en de communicatie die 

daarmee gepaard gaat, kenmerkt zich door een wijd gebruik aan verschillende termen 

om deze duurzame landbouw aan te duiden. Voorbeelden van deze termen zijn 

duurzame landbouw, kringlooplandbouw, toekomstbestendige landbouw, klimaat-

neutrale landbouw, natuur inclusieve landbouw, biologische landbouw. Stuk voor stuk 

termen met verschillende connotaties en ontstaansgeschiedenis, maar vaak door elkaar 

gebruikt. 

De opgaves die met de transitie van de landbouw samenhangen (stikstof, klimaat, 

verduurzaming, biodiversiteit, dierenwelzijn, etc.) worden soms meer met de ene term 

voor de transitie naar duurzame landbouw geassocieerd en soms weer meer met een 

andere. Ook beïnvloeden deze opgaves de connotaties van de termen voor de 

landbouwtransitie. 

De term “kringlooplandbouw” als aanduiding voor de transitie van de landbouwsector 

naar een duurzame landbouw in 2030 is deze kabinetsperiode geïntroduceerd. Het 

ministerie van LNV hanteert deze term om te communiceren over de omschakeling naar 

kringlooplandbouw. In de praktijk blijkt dat ook het ministerie inmiddels meerdere 

termen naast elkaar gebruikt. Op dit moment is het formatieproces dat moet leiden tot 

een nieuw kabinet in volle gang. Dat betekent dat dit een goed moment is om de 

positionering en communicatieve lading van de termen onder de loep te nemen. 

Doel van het onderzoek

Het centrale doel van het onderzoek is bepalen welke term het beste uitgangspunt vormt 

voor de communicatie over de transitie naar duurzame landbouw en wat de lading is van 

deze term in relatie tot de opgaves van de transitie. Het gewenste resultaat is uiteindelijk 

eenduidige communicatie met draagvlak van de verschillende stakeholders die onderdeel 

uit maken van de transitie. De Directie Communicatie (DC) van het ministerie van LNV zal 

de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken om het departement te adviseren over 

terminologie rondom de transitie naar kringlooplandbouw.



Inleiding

Vraagstelling, onderzoek en rapport

De centrale vraag van het onderzoek is als volgt geformuleerd:

Welke term is het best te hanteren om de transitie van de landbouw aan te duiden als middel om 

eenduidig te communiceren te realiseren?

Hieruit vloeien onder andere de volgende deelvragen voort:

• Welke termen worden gehanteerd om de transitie in landbouw aan te duiden en wat is de 

betekenis van deze woorden?

• Hoe worden deze termen gebruikt (context)?

• Wat is de lading van deze woorden – hebben ze een positieve of negatieve connotatie?

• Welke associaties roepen deze woorden op (waar denkt men allemaal aan deze termen)? 

• Aan welke termen geeft men de voorkeur en waarom?

• Wat zijn er overeenkomsten en verschillen in het gebruik en de voorkeur van de termen tussen 

de doelgroepen? 

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in  drie fasen:

1. Brede verkenning van spontaan taalgebruik (door middel van online narratief onderzoek)

2. Kwalitatief onderzoek naar de betekenis van een subset van termen door middel van single 

interviews.

3. Kwantitatief online onderzoek waarbij een subset van termen is getoetst op diverse 

variabelen

Er zijn drie verschillende doelgroepen gedefinieerd:

1. Algemeen Nederlands publiek, personen 18+

2. Boeren (specifiek veehouders, akkerbouwers en tuinders)

3. Ketenpartijen (dat zijn personen die werken bij organisaties die onderdeel uitmaken van 

dezelfde keten als de landbouw. Denk aan bedrijven die toeleverancier zijn van de agrarische 

sector en ook partijen die de output van de sector verder verwerken, distribueren en 

verkopen.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderzoeksfasen, de doelgroepen en de 

responseverantwoording zijn weergegeven in de onderzoeksverantwoording, aan het einde van 

dit rapport

Over dit rapport

Voor het vaststellen van welke term het meest geschikt is om de transitie in de landbouw aan te 

duiden, is een beknopt kwantitatief beoordelingskader opgesteld, dit is weergeven op pagina 56 

van dit rapport. Dit zal verder worden ondersteund met bevindingen uit de kwalitatieve 

gesprekken. In het volgende hoofdstuk staan de belangrijkste conclusies en resultaten van het 

onderzoek. In de daarop volgende hoofstukken zijn de resultaten van de 3 onderzoeksfasen 

weergegeven. 



2. Conclusies en belangrijkste 
resultaten
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Conclusies

Toekomstbestendige landbouw en Duurzame landbouw zijn 
meest populair en passen goed bij de transitieopgaven

Toekomstbestendige 

landbouw meest 

populaire term onder 

boeren

De term ‘toekomstbestendige landbouw’ wordt door alle doelgroepen geaccepteerd. Daarnaast past de term goed bij de 

diverse opgaven waarvoor de landbouwsector zich gesteld ziet. De term wordt gepercipieerd als actief, haalbaar, open en 

reëel. De term geeft ruimte om samen met alle stakeholders na te denken over wat toekomstbestendig concreet inhoud. Een 

open en transparante discussie over welke aanpassingen, maatregelen, nieuwe systemen en innovaties nodig zijn om daar 

goede invulling aan te geven. 

Ruim de helft van de boeren heeft (zeer) positieve associaties bij de term Toekomstbestendige landbouw, slechts een vijfde 

negatieve. De term past goed bij belangrijke opgaven als zorg voor het milieu, het tegengaan van klimaatverandering en het 

behoud van natuur. Daarnaast zien we dat boeren van mening zijn dat deze term ook goed past bij begrippen als eerlijke prijs, 

waardering/goed voor boeren. Dit wordt bevestigd door de ketenpartijen. Boeren hebben het idee dat met de term 

Toekomstbestendige landbouw ook hun belangen zijn geborgd en dat ze erbij worden betrokken. 

Positieve associaties, 

breed begrip en draag-

vlak onder boeren

Duurzame landbouw is 

favoriet van publiek en 

ketenpartijen

Wat voor Toekomstbestendige landbouw geldt, is ook van toepassingen op Duurzame landbouw. Duurzame landbouw is iets 

concreter en zorgt daardoor bij het algemeen publiek en de ketenpartijen voor iets meer positieve associaties. Daarnaast past

deze term voor deze doelgroepen in nog iets grotere mate bij de gestelde opgaven. 
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Conclusies

Andere termen hebben minder brede betekenis en zijn minder 
populair

Voor het algemeen publiek en de ketenpartijen roept de term Biologische landbouw overwegend positieve associaties op. 

Bovendien past de term redelijk tot goed bij de meeste thema’s binnen de transitieopgave. Ook voor boeren geldt dat de 

term goed aansluit bij een deel van de transitiethema’s. Er bestaat onder boeren echter ook stevige weerstand tegen de term.

Biologische landbouw roept 

weerstand op bij boeren

Klimaatneutrale landbouw 

heeft smalle betekenis

De term Klimaatneutrale landbouw wordt vooral gelinkt aan thema’s die direct raken aan het klimaat, zoals CO2-uitstoot en 

energie besparen en opwekken. De term is daarnaast ook niet zo populair om de bredere transitieopgave aan te duiden. Dat 

laatste geldt voor het algemeen publiek, de ketenpartijen en de boeren.

Kringlooplandbouw geniet als term weinig voorkeur bij het algemeen publiek en de ketenpartijen. Deze doelgroepen linken 

de term ook slechts aan een deel van de transitiethema’s. De term wordt door boeren al behoorlijk goed gelinkt aan de 

transitiethema’s en is onder deze doelgroep ook duidelijk populairder.

Kringlooplandbouw is 

weinig populair bij publiek 

en ketenpartijen
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Conclusies

Duidelijke verschillen tussen de doelgroepen

Algemeen publiek juicht 

transitie toe, niet zo 

belangrijk welke term 

wordt gekozen

De vijf termen worden door het algemeen publiek niet wezenlijk verschillend beoordeeld. Alle termen roepen bij circa drie 

kwart (zeer) positieve associaties op. Slechts een enkeling heeft negatieve associaties. Het lijkt erop dat het algemeen publiek

de transitie van de landbouw richting klimaatneutraal, natuur inclusief, goed voor dieren etc. toejuicht. Alle termen passen in 

zekere zin bij de brede set van opgaven. Er zijn verschillen maar die zijn vaak niet groot en uiteindelijk zeker overbrugbaar. Wat 

dat betreft zijn de termen inwisselbaar. Desgevraagd geeft het algemeen publiek de voorkleur aan Duurzame landbouw, 

gevolgd door Biologische landbouw. Het algemeen publiek lijkt zich weinig bewust van hoe groot de impact van de transitie zal

zijn op de agrarische sector en lijkt daar ook niet zo in geïnteresseerd te zijn.

Impact transitie op 

boeren is groot. Veel van 

de termen zijn beladen

Boeren vinden de opgaven m.b.t. klimaat, natuur, stikstof, duurzaamheid vaak niet realistisch/haalbaar. Er is veel weerstand. De

transitie gaat ten koste van de levensvatbaarheid van de onderneming, de concurrentiekracht t.o.v. het buitenland en de 

voedselzekerheid staat op het spel. Boeren hebben soms het idee dat hen het ondernemen onmogelijk wordt gemaakt door 

toenemende regeldruk en steeds wijzigend beleid. Boeren zijn daarnaast van mening dat niet of onvoldoende wordt opgemerkt 

dat zij al heel veel doen aan klimaatbescherming, gesloten ketens, natuurbehoud etc. Deze gevoelens en overtuigingen zien we 

terug bij de beoordeling en bespreking van de diverse termen. Met name de termen Klimaatneutrale landbouw en Biologische 

landbouw moeten het ontgelden. De termen Toekomstbestendige landbouw en Duurzame landbouw lijken wel acceptabel voor 

boeren.

Ketenpartijen meest 

betrokken bij Duurzaam 

en Toekomstbestendig

Ketenpartijen hebben meer kennis van zaken dan het algemeen publiek en hebben daardoor ook meer associaties bij de 

diverse termen. Ze hebben daarbij minder negatieve gevoelens dan de boeren. Ketenpartijen geven de voorkeur aan de termen 

Duurzame landbouw en Toekomstbestendige landbouw en voelen zij zich ook het meest betrokken bij deze termen.



• OVERWEGEND POSITIEVE ASSOCIATIES
De overgrote meerderheid van het algemeen publiek 
(76%) heeft vooral positieve associaties bij de term 
toekomstbestendige landbouw

• HERGEBRUIK EN MINDER AFVAL, OOK 
BODEMKWALITEIT EN BIODIVERSITEIT
Spontane associaties van het algemeen publiek hebben 
met name te maken met het milieu, minder 
CO2/uitstoot, minder bestrijdingsmiddelen. Ook goed 
voor het klimaat en minder pesticiden passen goed bij 
deze term.

• BESTENDIG BETEKENT GOED DOORDACHT
De term bestendig geeft aan dat het doordacht is, 
haalbaar, genoeg voedsel, genoeg inkomen, 
levensvatbaar, maatschappelijk gedragen en in balans 
met de natuur

• TERM IS GEMIDDELD POPULAIR
De termen Duurzame landbouw en Biologische 
landbouw zijn populairder. Die termen verwijzen nog 
directer naar gepercipieerde voordelen voor het 
algemeen publiek

• KETERPARTIJEN HEBBEN MEER POSITIEVE DAN 
NEGATIEVE ASSOCIATIES
Circa 2 van de 3 ketenpartijen heeft positieve associaties 
bij de term toekomstbestendige landbouw.

• OOK NATUURVRIENDELIJK, MILIEUVRIENDELIJK EN 
DUURZAAM
Voor ketenpartijen gaat toekomstbestendig over 
duurzaam, minder uitstoot (CO2) en het milieu. Ook 
natuurvriendelijk en goed voor de boeren passen goed 
bij deze term. In iets mindere mate passen ook 
biodiversiteit en goed voor de omgeving. De term dekt 
daarmee goed de diverse transitiethema’s af.

• VERBINDEN VAN BOEREN EN KETENPARTIJEN
De term geeft ruimte om samen met alle stakeholders 
na te denken over wat toekomstbestendig concreet 
inhoudt. Een open en transparante discussie over welke 
aanpassingen, maatregelen, nieuwe systemen en 
innovaties nodig zijn om daar goede invulling aan te 
geven.

• OP EEN NA POPULAIRSTE TERM
Na duurzame landbouw geniet toekomstbestendige 
landbouw de grootste voorkeur

• MEERDERHEID VAN BOEREN HEEFT POSITIEVE ASSOCIATIES
Boeren zijn in meerderheid positief over deze term. 
Toekomstbestendige landbouw is de enige term waarbij de 
boeren in meerderheid overwegend positieve associaties 
hebben.

• VERDIENMODEL, INKOMEN, SAMEN
Voor boeren gaat toekomstbestendig ook over prijzen, 
verdienmodel en inkomen. Ook de begrippen goed voor de 
boeren, waardering voor de boeren en diervriendelijk passen 
volgens boeren goed bij deze term. Deze term geniet 
daarmee het meeste draagvlak onder boeren. Boeren zeggen 
ook al veel bezig te zijn met de toekomst: slimmer, beter, 
efficiënter voor de grond, het gewas, het dier, de opbrengst, 
het inkomen, de omgeving en de natuur. 
De term geeft ruimte om samen met alle stakeholders na te 
denken over wat toekomstbestendig concreet inhoud. Een 
open en transparante discussie over welke aanpassingen, 
maatregelen, nieuwe systemen en innovaties nodig zijn om 
daar goede invulling aan te geven. 

• MEEST POPULAIR ONDER BOEREN
ruim 70% heeft de term toekomstbestendige landbouw in z’n 
top2. Deze term is daarmee het meest populair bij deze 
doelgroep.
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Belangrijkste resultaten: Toekomstbestendige landbouw

Toekomstbestendige landbouw geeft boeren perspectief

Algemeen 
publiek

Keten-
partijen Boeren



• OVERWEGEND POSITIEVE ASSOCIATIES
Ruim 75% van het algemeen publiek heeft overwegend 
(zeer) positieve associaties bij de term Duurzame 
landbouw.

• DUURZAAM BETEKENT GOED VOOR HET MILIEU
Spontane associaties zijn op de eerste plaats goed voor 
het milieu/milieuvriendelijk en minder CO2, daarnaast 
worden ook minder bestrijdingsmiddelen en minder 
uitstoot veel genoemd. Desgevraagd worden ook 
begrippen als natuurvriendelijk, goed voor het klimaat 
en diervriendelijk in behoorlijke mate bevestigd. De 
term dekt daarmee het transitiespectrum behoorlijk 
goed af. 

• DUURZAAM IS OOK WEINIG CONCREET EN 
ONDERSCHEIDEND
De term is een beetje platgetreden en weinig concreet. 
Alles en iedereen is tegenwoordig duurzaam, zeggen 
sommige consumenten.

• TERM GENIET DE GROOTSTE VOORKEUR
Toch geniet de term onder het algemene publiek de 
grootste voorkeur. 2 van 3 consumenten noemen deze 
term als eerste of tweede voorkeur.

• RUIM TWEE DERDE HEEFT POSITIEVE ASSOCIATIES
68% van de ondervraagde ketenpartijen zegt 
overwegend positieve associaties te hebben bij de term. 
Daarmee is dit onder deze doelgroep de hoogste 
scorende term

• MILIEU EN NATUUR
De spontane associaties van ketenpartijen hebben in 
grote mate te maken met milieu en natuur. Desgevraagd 
worden ook goed voor het klimaat, stikstofarm en CO2 
neutraal relatief passend gevonden

• DUURZAAM IS MAAR EEN DEEL VAN DE OPGAVE
Duurzaam lijkt vanzelfsprekend, maar het is maar een 
deel van de opgave. Het wordt op dit moment nog 
weinig geassocieerd met dierenwelzijn en biodiversiteit. 
Het zou kunnen passen bij de brede transitieopgave 
maar is op dit moment toch vooral een niet erg 
specifieke term waar weinig visie vanuit gaat.

• GROOTSTE VOORKEUR
Ook onder ketenpartijen is Duurzame landbouw de 
meest populaire term

• PER SALDO MEER POSITIEVE ASSOCIATIES
Bijna 50% van de boeren heeft overwegend positieve 
associaties, 1 op de 5 heeft vooral negatieve associaties

• GOED VOOR BOEREN
Spontane associaties van boeren liggen inhoudelijk op het 
vlak van milieu en natuur. Ze merken echter ook vaak op dat 
er op dit moment al duurzaam wordt geboerd. De term 
wordt dus weinig geassocieerd met transitie. 
Desgevraagd vinden boeren de term relatief goed passen bij 
begrippen als eerlijke prijs en goed voor boeren/ waardering 
voor boeren. Ook de thema’s bodemkwaliteit en minder 
pesticiden past goed bij de term. De term duurzame 
landbouw is voor boeren veel minder bedreigend dan enkele 
van de andere termen. Boeren zijn (in hun eigen ogen) al 
volop bezig met duurzame landbouw en willen daar ook mee 
verder.

• TERM IS POPULAIR ONDER BOEREN
Duurzame landbouw is onder boeren de op één na meest 
populaire term. Alleen Toekomstbestendige landbouw geniet 
een nog hogere voorkeur.

11

Belangrijkste resultaten: Duurzame landbouw

Duurzame Landbouw: breed draagvlak, generieke en ruime betekenis

Algemeen 
publiek

Keten-
partijen Boeren



• OVERWEGEND POSITIEVE ASSOCIATIES
Ongeveer 75% van het algemeen publiek heeft 
overwegend positieve associaties bij de term 
Kringlooplandbouw.

• HERGEBRUIK EN MINDER AFVAL, OOK 
BODEMKWALITEIT EN BIODIVERSITEIT
Kringloop betekent vooral “hergebruik” van 
grondstoffen en minder afval. Het resultaat is duurzaam 
en beter v.h. milieu. Desgevraagd past de term ook bij 
bodemkwaliteit en biodiversiteit. 
Daar waar de term voor boeren al behoorlijk goed is 
gelinkt aan de transitiethema’s, geldt dat duidelijk 
minder voor het algemeen publiek.
De term is wellicht wat technisch/procesgericht en 
communiceert minder goed de voordelen voor het 
publiek/de maatschappij. 

• TERM IS HET MINST POPULAIR
Het algemeen publiek plaatst kringlooplandbouw 
helemaal onderaan als het gaat om voorkeur

• RUIME MEERDERHEID HEEFT POSITIEVE ASSOCIATIES
Ruim 60% van de ondervraagde ketenpartijen zegt 
overwegend positieve associaties te hebben bij de term. 

• OOK NATUURVRIENDELIJK, MILIEUVRIENDELIJK EN 
DUURZAAM
De ketenpartijen hebben vergelijkbare associaties als 
het algemeen publiek. Zijn benoemen daarnaast ook 
voordelen voor de natuur. Ketenpartijen linken ook wat 
meer andere transitiethema’s aan de term zoals 
innovatie, milieuvriendelijk en duurzaam.

• VERBINDEN VAN BOEREN EN KETENPARTIJEN
Kringlooplandbouw is in de basis wel een aansprekend 
concept. Het gaat over slim hergebruiken, zoveel 
mogelijk zelfvoorzienend zijn, samenwerken met boeren 
en bedrijven uit de regio en daarmee lokale kringloop 
cirkels maken.

• TERM IS HET MINST POPULAIR
Bij ketenpartijen staat de term onderaan de 
voorkeursranking. Dit komt niet door aversie tegen de 
term. Dan andere termen krijgen echter een hogere 
voorkeur.

• KRINGLOOPLANDBOUW SCOORT GEMIDDELD ALS HET 
GAAT OM POSITIEVE ASSOCIATIES
Boeren zijn duidelijk positiever over Kringlooplandbouw dan 
over Biologische landbouw en Klimaatneutrale landbouw. 
Toekomstbestendige landbouw en Duurzame landbouw 
scoren juist weer beter dan Kringlooplandbouw. 

• KRINGLOOPLANDBOUW ROEPT VOORAL 
TECHNISCHE/PROCESGERELATEERDE ASSOCIATIES OP
De spontane associaties van boeren zijn tamelijk technisch. 
Ze benoemen niet de eventuele voordelen voor zichzelf en de 
omgeving. Desgevraagd associëren ze de term wel met 
begrippen als goed voor de boeren, eerlijke prijs, 
bodemkwaliteit en bodemleven. De term is de afgelopen 
jaren gebruikt in beleid en communicatie en dat lijkt de term 
in ieder geval meer goed dan kwaad te hebben gedaan.

• GEMIDDELD POPULAIR ONDER BOEREN
Duurzame landbouw en Toekomstbestendige landbouw 
hebben duidelijk de voorkeur als het aan de boeren ligt. 
Klimaatneutraal en Biologische kennen weinig voorkeur. 
Kringlooplandbouw zit daar tussenin.
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Belangrijkste resultaten: Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is weinig populair bij burgers en ketenpartners

Algemeen 
publiek

Keten-
partijen Boeren



• OVERWEGEND POSITIEVE ASSOCIATIES
Ruim 70% van het algemeen publiek zegt overwegend 
(zeer) positieve associaties te hebben bij de term 
Klimaatneutrale landbouw.

• KLIMAATNEUTRAAL GAAT OVER MINDER CO2
Klimaatneutrale landbouw gaat volgens het algemeen 
publiek over primair minder CO2-uitstoot. Desgevraagd 
past ook het thema milieuvriendelijk en stikstofarm bij 
deze term. Klimaatneutraal is belangrijk maar dekt maar 
een klein gedeelte van de totale transitieopgave.

• TERM IS WEINIG POPULAIR
De term is onder het algemeen publiek de op één na 
minst populaire. Alleen kringlooplandbouw geniet 
minder voorkeur

• RUIME MEERDERHEID HEEFT POSITIEVE ASSOCIATIES
60% van de ondervraagde ketenpartijen zegt 
overwegend positieve associaties te hebben bij de term. 

• CO2 en MILIEU
De spontane associaties van ketenpartijen hebben in 
grote mate te maken met (vermindering) van CO2-
uitstoot en het milieu. Andere voor de transitie 
belangrijke thema’s worden weinig gelinkt aan deze 
term.

• KLIMAATNEUTRAAL IS OPGAVE VOOR IEDEREEN
Niet alleen de agrarische sector maar ook andere 
sectoren en de gehele maatschappij moeten 
klimaatneutraal worden. De term is daarom niet 
specifiek van toepassing op de landbouw. Daarnaast 
dekt de term maar een klein deel van de benodigde 
transitie in de landbouw af

• TERM IS NIET POPULAIR ONDER KETENPARTIJEN
Iets meer dan een kwart van de ketenpartijen heeft de 
term als eerste of tweede voorkeur. De term staan 
daarmee op de één na laatste plaats.

• MEER BOEREN HEEBEN NEGATIEVE ASSOCIATIES
Ongeveer een kwart van de boeren heeft positieve 
associaties bij deze term, ongeveer een derde negatieve.
De term doet het in dat opzicht iets beter dan biologische 
landbouw. Er is weliswaar weerstand tegen de term maar die 
lijkt minder persoonlijk dan bij bijv. biologische landbouw. Bij 
de huidige discussie rondom stikstof hebben boeren het idee 
dat dit veel te veel in de schoenen van de agrarische sector 
wordt geschoven. Dat speelt veel minder bij de uitdagingen 
rondom het klimaat. Er zijn ook de nodige boeren die kansen 
zien en willen meewerken aan een oplossing door bijv. het 
plaatsten van zonnepanelen en windmolens.

• KLIMAATNEUTRAAL WORDT DOOR BOEREN PRIMAIR 
GELINKT AAN CO2
Voor boeren heeft de term klimaatneutraal vooral te maken 
met (minder CO2-uitstoot) en energie. Desgevraagd vinden 
zij ook begrippen als duurder en veel regeltjes passen bij deze 
term. De term wordt maar weinig in verband gebracht met 
andere transitiethema’s

• OP EEN NA MINST POPULAIRE TERM ONDER BOEREN
Klimaatneutrale landbouw is onder boeren de op één na 
minst populaire term. Alleen Biologische landbouw geniet 
een nog lagere voorkeur.
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Belangrijkste resultaten: Klimaatneutrale landbouw

Klimaatneutrale landbouw: smalle betekenis en weinig populair

Algemeen 
publiek

Keten-
partijen Boeren



• OVERWEGEND POSITIEVE ASSOCIATIES
Ongeveer 75% van de burgers zegt overwegend (zeer) 
positieve associaties te hebben bij de term Biologische 
landbouw.

• BETEKENT OP DE EERSTE PLAATS MINDER 
BESTRIJDINGSMIDDELEN
Consumenten verbinden de term Biologische landbouw 
met name aan minder/geen 
bestrijdingsmiddelen/pesticiden en kunstmest en in iets 
mindere mate aan beter voor de natuur, het milieu, de 
dieren en de gezondheid. Dat geldt zowel voor de 
spontane als de geholpen associaties.

• ROMANTISCH/ NOSTALGISCH BEELD
Het roept een romantisch/nostalgisch beeld op van 
kleinschaligheid, dieren in de wei, geen toevoegingen, in 
balans met de natuur en gezond/puur. Het algemeen 
publiek vraagt zich niet af of het haalbaar is op grotere 
schaal en of er een verdienmodel is voor boeren.

• TERM GENIET BEHOORLIJK GROTE VOORKEUR
De term geniet onder het algemeen publiek een 
behoorlijk grote voorkeur. Na Duurzame landbouw is dit 
de meest populaire term.

• IN MEERDERHEID POSITIEVE ASSOCIATIES
Ook ketenpartijen zeggen in meerderheid (zeer) 
positieve associaties te hebben (62%).

• TERM PAST OOK BIJ DE BREDERE TRANSITIEOPGAVE
Ketenpartijen hebben grotendeels dezelfde spontane 
eerste associaties bij de term als het algemeen publiek. 
Daarnaast bevestigen ze in grotere mate dan het 
algemeen publiek dat de transitie gerelateerde thema’s 
als milieuvriendelijk, natuurvriendelijk, diervriendelijk en 
biodiversiteit goed passen bij deze term.

• DE TERM KRIJGT OOK KRITIEK
Ketenpartijen zijn in tegenstelling tot consumenten ook 
in enige mate kritisch. Zo zijn er ketenpartijen die 
opmerken dat er onvoldoende ruimte is in Nederland 
om biologische landbouw op grote schaal toe te passen. 
Ketenpartijen hebben meer kennis van wat het begrip 
precies inhoudt en zien daardoor zowel de voor- als de 
nadelen.

• GEMIDDELDE VOORKEUR
De term is gemiddeld populair bij deze doelgroep. 
Toekomstbestendige en Duurzame landbouw zijn 
populairder, Klimaatneutrale en Kringloop landbouw zijn 
minder populair

• VEEL MEER NEGATIEVE DAN POSITIEVE ASSOCIATIES
Voor boeren geldt dat de term Biologische landbouw in 
absolute zin en in vergelijking met de andere termen voor de 
meesten overwegend (zeer) negatieve associaties oproept 
(41% negatief tegen 16% positief).

• GROTE SCEPSIS TEN AANZIEN VAN BREDE TOEPASBAARHEID
Voor boeren betekent de term ook minder 
bestrijdingsmiddelen. Er klinkt echter ook veel scepsis door 
ten aanzien van de opbrengsten, de kosten/prijs, zeer 
arbeidsintensief. Veel boeren zien deze vorm van landbouw 
als een niche. Desgevraagd worden de thema’s duurder en 
veel regeltjes vaak bevestigd.

• POPULARITEIT ONDER HET PUBLIEK BERUST OP 
MISVERSTANDEN
Boeren benoemen dat er misverstanden bestaan rondom 
biologische landbouw: is het werkelijk diervriendelijker en 
beter voor het milieu, is er markt voor (zijn consumenten 
bereid om de hogere prijs te betalen)? Ze vragen zich ook af 
of het voldoende schaalbaar is en of er een gezond 
verdienmodel denkbaar is

• ONDER BOEREN DE MINST POPULAIRE TERM
De term biologische landbouw is onder boeren de term met 
de minste voorkeur (bij slecht 6% van de boeren in de top 2)
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Belangrijkste resultaten: Biologische landbouw

Term Biologische landbouw roept weerstand op bij boeren

Algemeen 
publiek

Keten-
partijen Boeren



3. Resultaten
fase 1: kwantitatieve verkenning
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Brede verkenning spontaan taalgebruik

De antwoorden van alle deelnemers op alle drie de vragen zijn samengenomen en in 

samenhang geanalyseerd. De tekstanalyse heeft iets weg van coderen, maar in plaats 

van alles met de hand te coderen, deelt de analyse antwoorden op de open vragen in 

aan de hand van een zogenoemde ‘library’. Door het maken van deze library

analyseren we alle antwoorden op de open vraag en de verbanden hiertussen. 

De analyse wordt weergegeven in een zogenaamde ‘bollenplaat’. Deze geeft een 

overzicht van alle thema’s en de samenhang daartussen. De bollenplaat wordt 

vervolgens toegelicht. 

De deelnemers aan deze fase van onderzoek hebben ook een tiental termen die op dit 

moment worden gebruikt beoordeeld en ze hebben hun favoriete term benoemd. 

De uitkomsten op deze vragen zijn gebruikt om goed onderbouwd te adviseren ten 

aanzien van de selectie van vijf termen die in de tweede fase van dit traject nader zijn 

onderzocht.

Tijdens de eerste fase van het onderzoek is verkend welke woorden/termen mensen 

gebruiken om de (toekomstige) veranderingen in de landbouw te beschrijven. Dit is gedaan 

door middel van een online survey onder het brede publiek en onder agrarische 

ondernemers.

Ze hebben in hun eigen woorden beschreven hoe zij denken en praten over de 

veranderingen in de landbouw. Dat hebben ze gedaan aan de hand van 3 open vragen:

1. Stel dat een familielid of [algemeen publiek: vriend(in)] [agrarische ondernemer: 

vakgenoot/collega] aan u vraagt waar u aan denkt bij de landbouw in Nederland, nu én 

in de toekomst, wat zou u dan vertellen? Wees zo uitgebreid mogelijk, er zijn geen 

goede of foute antwoorden.

2. En wat komt er in u op wanneer u denkt aan de veranderingen in de landbouw in 

Nederland? Welke woorden, gedachten en gevoelens komen er bij u op? U kunt 

steekwoorden gebruiken. 

3. Aan welke onderwerpen denkt u wanneer u de veranderingen in de landbouw zou 

moeten omschrijven?
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4 clusters van thema’s

Wanneer het brede publiek en de agrarische 

ondernemers worden samengenomen ontstaan de 

bollenplaat die hiernaast is weergegeven. Er komen 

vier clusters van thema’s naar voren:

• Biologisch/Duurzaam/Natuur (donkergroen)

• Klimaat (lichtgroen)

• Stikstof/uitstoot/dieren (licht blauw)

• Boeren/overheid/grond/prijs/voedsel 

(donkerblauw).

De thema’s zullen op de hierop volgende slides nog 

verder worden beschreven, o.a. aan de hand van 

quotes van de respondenten. We zien dat de exacte 

terminologie (Landbouwtransitie, Kringlooplandbouw, 

Natuur inclusieve landbouw etc.) weinig terugkomt in 

de verhalen, de betekenis/ de gedachten hierachter 

uiteraard wel.

Leeswijzer: 

• De grootte van een bol geeft weer hoe vaak iets genoemd 

is: hoe groter de bol, hoe vaker dit onderwerp in de open 

antwoorden naar voren komt. 

• De lijn tussen twee bollen geeft overlap weer: hoe dikker 

de lijn, hoe groter de samenhang tussen deze twee 

onderwerpen.

• De kleuren geven de overkoepelende clusters weer: bollen 

die dezelfde kleur hebben, horen bij elkaar. 
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Duurzaam, natuur

Duurzaam
Inclusief woorden als 

duurzamer, duurzame, 

verduurzamen en 

duurzaamheid.

Quotes:

“Duurzaamheid, niet alleen efficiënt produceren maar 
ook slim omgaan met de natuurlijke bronnen. Oog 
voor dierenwelzijn, veel innovaties. Voorloperrol.” 

“Alles moet duurzamer, en met meer respect 
voor dier en natuur”

“Duurzaam, toekomstgericht, milieuvriendelijk”

Biologisch

Inclusief biologische, 

bio en biodiversiteit 

(3x genoemd)

“Dat we zuinig moeten zijn op de landbouwers en 
ze een eerlijkere prijs moeten geven voor hun 
producten. Maar ook dat alles wat zij doen zo 
milieuvriendelijk gedaan moet worden. Meer op de 
biologische toer gaan. Geen uitbuiting van de 
planeet meer.” 

“Alles zal biologisch worden geteeld en er zullen 
geen chemische middelen meer ingezet worden, 
maar enkel biologische , natuurlijke oplossingen.
Bijvoorbeeld lieveheersbeestjes tegen luizen”

“Biologische landbouw, 
kleinschaliger, minder 
vleesproductie, minder 
gebruik van 
bestrijdingsmiddelen”

Natuurlijke, 

natuurgebied(en), 

natuurvriendelijk, 

natuurinclusief (1x 

genoemd)

Natuur

“Nu denk ik aan grootschalig produceren wat ongelukkiger wijs gepaard gaat met veel werk, 
bestrijdingsmiddelen en vaak ook nog matig rendement. In de toekomst zullen we niet bv voor heel Europa 
hoeven produceren maar tegen betere prijzen minder telen met het oog op de natuur die ook voor onze
kinderen super belangrijk is. Laat de consument maar een goede prijs betalen zodat de akkerbouwers en 
veetelers ook met veel minder werk een goede boterham hebben. De tijd van veel...heel veel is voorbij. 
We moeten een afweging maken wat het belangrijkst is

Gezien de inspanningen die de overheid verricht om het boeren in Nederland zo moeilijk mogelijk te maken, zie ik 
niet zo heel veel toekomst voor de landbouw en veehouderij in Nederland. Alles moet kapot! Momenteel is er een 
heel duurzame, diervriendelijke landbouw en veehouderij met enorme inspanningen voor natuur, milieu en 
dierwelzijn. Dat kan nog beter, maar is al enorm goed t.o.v. veel andere landen wereldwijd.

‘Gedeelte terug geven aan de natuur wat niet geschikt is voor landbouw’ 



Klimaat, stikstof, dieren(welzijn)

Klimaat
Klimaatverandering, 

milieu, milieubewust, 

milieuvriendelijk

Quotes:

“huizen milieu lijkt zo mooi maar de sector wordt 
ondertussen de nek omgedraaid”

“duurzaamheid, klimaatverandering, 
energietransitie”

“Lekker eten hoort bij landbouw. De producten van 
de Nederlandse landbouw vertrouw ik. Ik weet dat 
het gezond is. Is ook goed voor het milieu en de bio 
diversiteit”

Stikstof
Mest, meststoffen, 

mestoverschot, 

kunstmest

“Stikstof reductie en uitbreiding natuur. Meer 
ruimte voor woningen”

“Er moet wel iets gebeuren maar niet op de manier die ze nu 
willen. De boeren doen al heel veel om hun stikstof te verminderen 
maar leg het niet alleen bij de boeren neer”

“Inkrimping veestapel stikstofuitstoot omlaag”

Dieren
Koeien, varkens, 

kippen, veestapel, 

dierenwelzijn.

“Koeien varkens etc.”

“Beter dierenwelzijn, minder stikstofuitstoot”

“Een deel van de economie die het heel moeilijk 
heeft: steeds meer beperkende maatregelen, mede 
doordat mensen menen dieren als medemens te 
moeten behandelen: hebben absoluut geen idee hoe 
het toegaat in deze sector. Erg frustrerend voor de 
boeren die steeds weer met nieuwe maatregelen 
geconfronteerd worden die ze lastig in hun 
verkoopprijs kunnen doorberekenen”

Uitstoot
Stikstof uitschoot, CO2, 

vervuiling, lucht-

verontreiniging

“Dat veel mensen zich bewust worden van de natuur en 
milieu en dat we minder vlees moeten gaan eten en wat 
meer lokale producten moeten kopen. De boer heeft het flink 
te verduren i.v.m. co2 uitstoot, maar we moeten het samen 
doen. Nu en in de toekomst beter zijn voor onze aarde. En 
dat demonstraties, gestructureerder moet.”

“CO2 emissie, mest, grondgebied, sancties 
en belastingen, vernieuwingen”



Boer en overheid en (eerlijke) prijs

Boer
Boeren, boerderij, 

geboerd

Quotes:

“Herinneringen aan vroeger: achter belgen, die de 
ploeg trokken en wagens, waarmee de oogst naar de 
boerderij ging. De dorsmachines, aangedreven door 
een trekker. Maar een groot verschil met huidige 
landbouw: nu uitputting van de grond, kunstmatige 
waterpeilen, enorme hoeveelheden kunstmest etc.”

“De landbouw wordt door middel van wet- en 
regelgeving steeds meer aan banden gelegd, 
waardoor het er voor boeren niet gemakkelijk 
op wordt gemaakt”

“Natuurvriendelijk is streven van mij en vele 
gangbare gewone boeren. Maar commercie en 
politiek richten zich slechts op hele grote agrarische 
ondernemingen.”

Overheid
Regels, regelgeving, 

politiek, beleid

“Dat de regels qua landbouw zoveel 
moeilijker/onmogelijk worden gemaakt dat het voor 
een normale boer niet meer te doen is.”

“Geen want we zijn al 
teveel beperkt in onze 
bedrijfsvoering. Ik ben 
45 jaar boer en het 
voelt bij mij alsof ik 90 
jaar getreiterd ben door 
de overheid”

“Het lijkt wel of 
de overheid de 
landbouw weg 
wil hebben uit 
Nederland“

Prijs
Duurder, goedkoper, 

geld, prijzen, kosten

“Landbouwgrond word schaars omdat het word omgezet in natuur of bouw grond. Dus 
hogere kostprijs voor de boer. nog veel meer regels. Dus stoppen of vertrekken er veel 
boeren. En in de verre toekomst kopen we ons eten uit het buitenland, waar het 
goedkoper is en aan minder eisen voldaan hoeft te worden. dus slechter voor de 
gezondheid van de Nederlandse bevolking”

“Landbouw moet minder doen aan schaal vergroten. Koeien in de wei. 
Aandacht voor combinatie traditioneel en biologisch. Waar mogelijk 
biologisch maar zo nodig ook bestrijdingsmiddel. Daar moeten wel betere 
prijzen tegenover staan. Minder import van producten die we zelf telen. 
Vaak voldoen die niet aan de criteria waar Nederlandse producten aan 
moeten voldoen. Oneerlijke concurrentie”.
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Boeren en burgers vinden 
duurzaamheid belangrijk

Beide doelgroepen zijn gevraagd om aan te geven hoe 

belangrijk zij het vinden dat de samenleving en economie 

duurzamer worden.

• In het algemeen kan worden gesteld dat beide 

doelgroepen dit belangrijk vinden. Slechts zo’n 5% noemt 

dit onbelangrijk

• Agrariërs vinden verduurzaming van economie en 

samenleving iets minder belangrijk dan burgers.

Het brede publiek is ook gevraagd of/ in welke mate men 

zich betrokken voelt bij de landbouw in Nederland. 

• Een meerderheid van de burgers voelt zich op z’n minst 

een beetje betrokken bij de sector.

In hoeverre vindt u het van belang dat de Nederlandse 
samenleving en economie duurzamer worden?

3%

4%

23%

44%

26%

2%

5%

32%

47%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Weet niet

Onbelangrijk

Enigszins belangrijk

Belangrijk

Zeer belangrijk

Agrarische ondernemers (n=250) Algemeen publiek (n=500)

4%

14%

28%

31%

18%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Weet niet/ geen antwoord

Niet betrokken

Nauwelijks betrokken

Beetje betrokken

Redelijk betrokken

Enorm betrokken

Algemeen publiek (n=500)

In hoeverre voelt u zich persoonlijk betrokken bij de Landbouw 
in Nederland?
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Meeste positieve associaties bij de term ‘Duurzame landbouw’

De deelnemers hebben een lijst met 10 term voorgelegd 

gekregen die op dit moment al worden gebruikt om de 

veranderingenn in de landbouw te beschrijven. Men is gevraagd 

om per term aan te geven of men hier overwegend positieve, 

neutrale of negatieve associaties bij heeft. De resultaten op 

deze vragen zijn weergeven in de tabellen hiernaast.

• Agrarische ondernemers zijn over het algemeen kritischer 

op alle termen (minder vaak positief, vaker negatief)

• Als de beoordelingen worden gerankt blijkt de volgorde in 

grote lijnen hetzelfde. Zowel de agrarische ondernemers als 

het algemene publiek zijn meest positief en minst negatief 

over de termen:

• Duurzame landbouw

• Toekomstbestendige landbouw

• Kringlooplandbouw

• Klimaatneutrale landbouw

• Voor de termen Biologische en natuurinclusive landbouw 

geldt dat het brede publiek er relatief positief over is. De 

agrarische ondernemers hebben bij deze termen echter de 

meest negatieve associaties.

Wilt u per term aangeven of u hier (overwegend) positieve, neutrale of negatieve associaties bij heeft?

% positief % positief Kiezen:

Duurzame landbouw 76% Duurzame landbouw 56% Duurzame landbouw

Biologische landbouw 68% Toekomstbestendige landbouw 58% Toekomstbestendige landbouw

Toekomstbestendige landbouw 66% Kringlooplandbouw 35% Kringlooplandbouw

Klimaatneutrale landbouw 63% Klimaatneutrale landbouw 30% Klimaatneutrale landbouw

Kringlooplandbouw 51% Natuurinclusieve landbouw 23%

Natuurinclusieve landbouw 51% Circulaire landbouw 27% Natuurinclusieve landbouw

Circulaire landbouw 43% Landbouwtransitie 15% Circulaire landbouw

Emissiearme landbouw 42% Emissiearme landbouw 29%

Landbouwtransitie 34% Biologische landbouw 20%

Regeneratieve landbouw 29% Regeneratieve landbouw 12%

% negatief % negatief Kiezen:

Kringlooplandbouw 4% Toekomstbestendige landbouw 10% Duurzame landbouw

Duurzame landbouw 4% Duurzame landbouw 11% Toekomstbestendige landbouw

Natuurinclusieve landbouw 5% Circulaire landbouw 20% Kringlooplandbouw

Toekomstbestendige landbouw 6% Regeneratieve landbouw 22% Klimaatneutrale landbouw

Biologische landbouw 6% Klimaatneutrale landbouw 25%

Regeneratieve landbouw 7% Kringlooplandbouw 27% Circulaire landbouw

Circulaire landbouw 7% Landbouwtransitie 33% Regeneratieve landbouw

Emissiearme landbouw 7% Emissiearme landbouw 34%

Klimaatneutrale landbouw 7% Natuurinclusieve landbouw 39%

Landbouwtransitie 10% Biologische landbouw 43%

Algemeen publiek (n=500) Agrarische ondernemers (n=250)

Algemeen publiek (n=500) Agrarische ondernemers (n=250)
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Boeren prefereren Toekomstbestendige landbouw 

Tot slot is gevraagd welke van de voorgelegde termen men het liefste zelf 

gebruikt.

• De agrarische ondernemers hebben een duidelijke voorkeur voor de term 

“toekomstbestendige landbouw”. Ook de term Duurzame landbouw wordt 

door hen relatief vaak genoemd.

• De voorkeur van het algemene publiek ligt wat meer verspreid. De top 3 

bestaat uit Duurzame, Biologische en Toekomstbestendige landbouw

Verder met vijf termen

• Op basis van de kwantitatieve verkenning is geadviseerd om in ieder geval 

de volgende vier termen verder te onderzoeken.

• Duurzame landbouw

• Toekomstbestendige landbouw

• Kringlooplandbouw

• Klimaatneutrale landbouw

• In gezamenlijk overleg is hier Biologische landbouw aan toegevoegd omdat 

deze term zeer populair is bij het algemeen publiek en juist relatief veel 

aversie oproept bij boeren.

1%

2%

2%

4%

5%

5%

11%

17%

20%

33%

3%

1%

1%

2%

4%

7%

3%

49%

3%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Emissiearme landbouw

Regeneratieve landbouw

Landbouwtransitie

Natuurinclusieve landbouw

Circulaire landbouw

Kringlooplandbouw

Klimaatneutrale landbouw

Toekomstbestendige landbouw

Biologische landbouw

Duurzame landbouw

Agrarische ondernemers (n=250) Algemeen publiek (n=500)

Voorkeur: welke van de hiervoor genoemde termen gebruikt u zelf het liefst?



3. Resultaten
fase 2a: kwalitatief betekenisonderzoek
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Toekomstbestendige landbouw heeft de meeste potentie

Toekomstbestendige landbouw

25

Is kringloop  Is duurzaam Is klimaatneutraal

Biologische 
landbouw 

Gangbare landbouw

Toekomstbestendige landbouw dient als een paraplu 
boven alle andere termen:

• Kringloop, duurzaam en klimaatneutraal zijn allemaal 
belangrijke aspecten die samen zorgen dat de 
landbouw toekomstbestendig gaat worden.

• Biologisch wordt gezien als een klein, emotie gedreven 
segment in de markt. De focus moet vooral liggen op 
de gangbare landbouw die voor de voedselvoorziening 
zorgt, waarvan biologische landbouw dan een klein 
onderdeel is.

• Toekomstbestendig dient vooral geladen te worden in 
de betekenis van toekomstgericht, een stip op de 
horizon.



Toekomstbestendige 
landbouw

De term toekomstbestendige landbouw is actief, haalbaar, open en reëel 

• Het woord toekomst maakt het actief, het is een stip aan de horizon waar je naar toe kan werken.

“Het woord toekomst geeft aan dat we vooruit denken, en in het nu al rekening houden met mogelijke toekomstige uitdagingen” – Ketenpartner 

• Het woord bestendig geeft aan dat het doordacht is, haalbaar, genoeg voedsel, genoeg inkomen, levensvatbaar, maatschappelijk gedragen en in balans met de natuur.

“Het is als de waterwerken en dijken die Nederland beschermen, we zijn tegen het water gewapend maar we moeten ook alert blijven” - Burger

• De term geeft ruimte om samen met alle stakeholders na te denken over wat toekomstbestendig concreet inhoudt. Een open en transparante discussie over welke
aanpassingen, maatregelen, nieuwe systemen en innovaties nodig zijn om daar goede invulling aan te geven.

“Het is niet meer alleen iets tussen de boeren en de politiek, we moeten samen het imago verbeteren, draagvlak creëren, een toekomstperspectief hebben en weer trots 
worden op deze mooie en cruciale sector” - Boer

• De term is ook realistisch, het geeft aan waar het issue nu ligt als het gaat om de uitdagingen in de landbouw, het negatieve beeld en de rol van de politiek. 

• Toekomstbestendig is ook iets waar boeren eigenlijk al dagelijks mee bezig zijn op hun eigen bedrijf: altijd slimmer, beter, efficiënter voor de grond, het gewas, het dier, de 
opbrengst, het inkomen, de omgeving en de natuur. Het raakt daardoor ook de overdracht van het bedrijf aan toekomstige generaties, daar liggen veel zorgen. Hier ligt de 
verbinding met deze groep. 

“Hier zijn we elke dag al mee bezig, we investeren in een nieuwe stal, we automatiseren verder, plaatsen zonnepanelen en we zorgen dat we er een inkomen uit kunnen 
blijven halen, nu en in de toekomst” - Boer

• Voor een enkeling voelt bestendig te defensief: de toekomst wordt zo geframed als negatief. De term toekomstgericht geeft een beter gevoel, omdat dit de toekomst meer 
omarmt. Bij het laden van de term is het belangrijk deze betekenis te benadrukken.
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De thema’s liggen hier op een 
wat hoger niveau:

• Stikstof (op zoek naar een 
werkbare oplossing)

• Voedselzekerheid (hoe gaan 
we ervoor zorgen dat er 
voldoende voedsel is voor 
iedereen)

• Klimaat (hoe kunnen we ons 
wapenen tegen komende 
uitdagingen hierin)

• Verdienvermogen 
(volhoudbaar en leefbaar 
inkomen voor boeren)

• Innovatie (leren van andere 
sectoren, automatisering)

Relevante thema’s

• Overkoepelend 

• Actief

• Slim 

• Efficiënt (beeld 1)

• Vernieuwend 

• Realistisch 

• Draagvlak

• Samenwerken (beeld 4)

• Automatisering

• Innovatie (beeld 2)

• Hybride 

• Vriendelijk

• In balans met de natuur (beeld 3)

• Volhoudbaar

• Duidelijk

• Concreet 

Associaties Beelden

Toekomstbestendige 
landbouw

1

2

3

4



Duurzaam is een containerbegrip, maar staat idealiter voor houdbaarheid, bestendigheid, transparantie, ethisch en eerlijk

• De term duurzame landbouw is een goede tweede, het heeft vele positieve aspecten in zich, maar de term duurzaam is ook gekleurd. De uitdaging zal liggen om de term 
specifiek en concreet te laden richting de landbouw. 

• Het begrip duurzaam is inmiddels een container begrip geworden waar verschillende merken, bedrijven en sectoren een eigen draai aan hebben gegeven.

“Iedereen claimt tegenwoordig dat ze duurzaam zijn, of dat ze duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, maar een concrete afbakening is er eigenlijk niet, het is ook een 
beetje een modewoord en wordt ook misbruikt door bijvoorbeeld greenwashing.” - Burger

• Duurzaam, of liever actiever gesteld verduurzamen, is wel belangrijk en relevant in de landbouw. Het is iets wat nooit stopt, want dingen kunnen altijd duurzamer.

“Het is een woord dat vaak genoemd wordt in de sector, maar het is 1 van de pijlers waar wij ons op richten. Met alleen duurzaam zijn, kom je er niet” - Ketenpartner

• Duurzaam wordt meer gezien als een positief streven of denken, het is geen term waar automatisch een sterke visie of een toekomstperspectief aan hangt. 

• Opvallend is dat duurzaam of duurzaamheid vaak specifiek gekoppeld wordt aan een proces of aan de bodem(kwaliteit). 

“Voor de landbouw gaat duurzaamheid met name over de bodemkwaliteit – het behouden en versterken van de kwaliteit, het optimaliseren van de opbrengst, de 
verbetering in water efficiëntie en mestgebruik” - Boer

“Je kan in mijn ogen alleen een proces verduurzamen – bijvoorbeeld duurzame teelt - niet de landbouw in zijn geheel” – Ketenpartner 
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• Bodemkwaliteit 

• Biodiversiteit (variatie)

• Voedselzekerheid (opbrengst)

• Natuur (in balans met 
landbouw grond)

• Klimaat (water, 
gewasbescherming) 

• Verdienvermogen 
(verdienmodel voor boeren)

• Waardering (van de natuur, 
en boeren die zorgen voor de 
natuur)

• Innovatie in processen (peer 
learning)

Relevante thema’s

• Containerbegrip

• Gekleurd 

• Positief  

• Regeneratief 

• Verduurzamen

• Processen (beeld 3)

• Bodemgezondheid (beeld 1)

• In balans met de natuur

• Goed voor mens en dier (beeld 2 

en 4)

• Zo min mogelijke vervuiling 

• Lange termijn

• Ethisch

• Eerlijk

• Transparant 

• Samenhang 

Associaties Beelden

Duurzame landbouw

1 3

4
2



Kringloop wordt geassocieerd met circulair, efficiënt, kleine schaal, natuurlijk, nostalgisch

• Kringloop landbouw wordt herkend als de huidige term gebruikt door het Ministerie van LNV, de term mist vooral concrete invulling en roept daardoor aversie op.

“Schouten heeft dat woord de lucht in geblazen, maar de minister mag wel eens gaan uitleggen wat het precies is” - Boer

“Ze doen alsof kringloop het nieuwe toverwoord is, maar wij boeren werken al heel lang zo. Je kunt de landbouw wel nog meer regionaliseren en daarmee versterken.” -
Boer

• Kringlooplandbouw is in de basis wel een aansprekend concept voor alle doelgroepen. Het is een term die gelijk een beeld oproept. Het gaat over slim hergebruiken, zoveel 
mogelijk zelfvoorzienend zijn, samenwerken met boeren en bedrijven uit de regio en daarmee lokale kringloop cirkels maken.

“Wij maken nu al afspraken met bedrijven in de omgeving, om lokaal zoveel mogelijk samen te werken, zij gebruiken ons restproducten en wij die van hun” - Boer

• Veel boeren geven aan dat ze in feite al aan kringlooplandbouw doen, echter beperkt de huidige regelgeving hen in een goede uitvoering. 

“Door regelgeving wordt mijn kringloop verstoord omdat ik nu niet genoeg mais mag telen voor mijn koeien, dus dan komt er elke keer een grote vrachtwagen met mais 
aanrijden terwijl ik wel land genoeg heb, dat voelt ontzettend krom.”  - Boer

• Ook liggen er kansen om ketenpartners en afnemers ook bij de kringloop landbouw te betrekken.

“We zouden nog wel een stap verder kunnen gaan met kringloop landbouw. Nu staan de ketenpartners en afnemers erbuiten, samen moeten we eigenlijk een nieuw 
ecosysteem gaan vormen”  - Boer

• Net zoals bij duurzame landbouw zit kringloop landbouw vooral op het proces. Het is een circulair systeem met zo min mogelijk lekkages.

“Je regelt alle stromen zo dat het een optimaal systeem is: het gaat over type gewassen, machines, mest, compost, restproducten, afwisseling en biodiversiteit ” - Boer
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• Regionaal

• Biodiversiteit

• Keten leveranciers en 

afnemers betrekken

• Natuur 

Relevante thema’s

• Circulair 

• Zelfvoorzienend

• Precisie landbouw 

• Zo efficiënt mogelijke benutting 

zonder lekkages (beeld 4)

• Hergebruiken, afval van een 

ander als compost

• Lokaal / regionaal netwerk, 

meerdere bedrijven die samen 

een cirkel vormen (beeld 1)

• Zoveel mogelijk op de plek zelf 

• Geen reststromen

• Levend ecosysteem 

• In balans (beeld 2)

• Zowel dier, mens als natuur erbij 

betrekken (beeld 3)

Associaties Beelden

Kringloop landbouw

1

2

4

3



Klimaatneutraal wordt vooral gekoppeld aan vermindering van uitstoot, minder energie en water en niet aan andere aspecten als bodem, gewassen en dieren.

• Klimaatneutraal is een belangrijk en relevant thema, maar te niche om de transitie te gaan dragen. 

“Dit is aan de ene kant maatschappelijke uitdaging als boer, consument en bedrijf moet iedereen zoveel mogelijk klimaatneutraal gaan worden, ook heeft het iets heel 
individueels voor mij” – Ketenpartner 

• Klimaatneutraal wordt gekoppeld aan energieneutraal, dus aan een eigen windmolen of zonnepanelen op het dak.

“Ik zou heel graag zelfvoorzienend willen zijn en zo weinig mogelijk energie en water willen gaan gebruiken. Dan kan ik ook de kostprijs van mijn producten verlagen” -
Boer

• Er hangen ook negatieve associaties aan klimaatneutraal. Het voelt namelijk als iets wat je kan compenseren door het af te kopen. 

“Grote bedrijven als Shell en Tata Steel pretenderen ook klimaatneutraal te zijn, maar die kopen het gewoon af” - Burger

• Veel boeren zijn al in grote mate klimaatneutraal in hun beleving.

“Dit zal niets veranderen aan mijn bedrijf, ik denk trouwens dat de meeste boerenbedrijven al klimaatneutraal zijn” - Boer
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• Klimaat

• Innovatie, gericht op nieuwe 

technieken

• Nationaal en internationaal, 

iedereen heeft er mee te 

maken

• Stikstof 

• Europees beleid

• Politiek 

Relevante thema’s

• Te specifiek, maar 1 aspect 

van het grote plaatje

• Zonnepanelen

• Co2 neutraal (beeld 2)

• Greenwashing

• Afkoopbaar (beeld 4)

• Maatwerk (beeld 3)

• Maatschappelijk probleem

• Individueel

• Klimaatverandering (beeld 1)

Associaties Beelden

Klimaat neutrale landbouw

1

2

3

4



Biologische landbouw wordt gezien als romantisch, emotioneel, negatief, niche

• Biologische landbouw roept de meeste emoties op. Het wordt gezien als een onduidelijke term, een klein segment in de markt dat gedreven wordt door emotie en 
marketing. Er zijn veel misvattingen over biologische landbouw.

“Biologisch is een verdienmodel voor de retail, het is puur verkopen van emotie waardoor ze hogere prijzen kunnen vragen” Boer

“Er zijn veel misvattingen over biologische landbouw. Ik vind het dierenleed daar bijvoorbeeld groter dan bij ons. Er gaan veel meer dieren dood omdat ze geen 
antibiotica mogen toedienen. Ook knippen ze niet de hoorns af, waardoor dieren zichzelf en elkaar verminken, dat weet de gemiddelde consument niet” - Boer

• Volgens boeren heeft de consument een romantisch, idealistisch beeld bij biologische landbouw en wordt de gangbare landbouw gekoppeld aan vervuiling en 
overbemesting. Echter, burgers zien biologisch, hoewel overwegend positief, ook niet als dé oplossing voor de toekomst.

“Consumenten zien een kleinschalig romantisch boerenbedrijf, gedreven door passie, handen in de grond, handmatig plukken, maar de werkelijkheid is anders”. - Boer

“Ik denk dat het heel goed zou zijn, maar dat het op grote schaal niet werkt. Ik denk wel dat het heel belangrijk is voor insecten en bijen en dat soort dingen waar je veel 
over hoort.” - Burger

• Biologische landbouw mist ook een (potentieel) verdienmodel.

“Ik wil best biologisch gaan produceren, maar er is geen grote markt voor. Het merendeel van de consumenten wil die hoge prijs daarvoor simpelweg niet betalen. Er zit 
dus geen verdienmodel voor mij in” - Boer

• En het is geen haalbaar concept op grote schaal.

“Daar is de ruimte er niet voor in Nederland, of we krijgen allemaal honger, of het voedsel wordt enorm duur” - Ketenpartner 
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• Natuur

• Biodiversiteit

• Dierenwelzijn (negatief)

• Uit Nederland

• Regionaal

• Waardering (negatief)

Relevante thema’s

• Kleinschalig (beeld 1)

• Niche

• Een klein behoefte segment

• Emotie

• Marketing 

• Romantisch

• Idealistisch (beeld 4)

• Nostalgie (beeld 3)

• Duur

• Onrealistisch

• Niet transparant 

• Misvattingen (beeld 2)

• Geen verdienmodel 

• Geen ruimte genoeg

• Dierenleed

Associaties Beelden

Biologische landbouw

1

2

3

4



Resultaten
fase 2b: kwantificering
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Fase 2b van dit onderzoek is bedoeld om 
kwantitatief inzicht te krijgen in de kennis, 
houding en voorkeur die de doelgroepen hebben 
ten aanzien van de termen. De volgende vijf 
termen zijn hierbij onderzocht:

1. Duurzame landbouw
2. Toekomstbestendige landbouw
3. Kringlooplandbouw
4. Klimaatneutrale landbouw
5. Biologische landbouw

Tijdens het kwantitatieve onderzoek is allereerst 
vastgesteld of een term vooral positieve of juist 
negatieve associaties oproept. Dit is gemeten met 
behulp van een gesloten 
vijf-puntschaal. 

Vervolgens is er per term gevraagd om spontane 
associaties te noemen en daarna om de 
verschillen ten opzichte van reguliere landbouw te 
benoemen. Dit is gedaan met behulp van een 
tweetal open vragen.

Daarna is er een set van woorden en begrippen 
die zijn verzameld tijdens de kwantitatieve 
verkenning voorgelegd. Er is gevraagd om per 
term woorden aan te kruisen die goed of juist niet 
goed passen bij de één van de vijf onderzochte 
termen.

Aansluitend is vastgesteld voor welke term(en) de 
doelgroepen een voorkeur hebben.

Tot slot is onderzocht in welke mate termen van 
elkaar verschillen of overlappen.
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Vraag: Wilt u per term aangeven of u hier (overwegend) 
positieve, neutrale of negatieve associaties bij heeft?

Houding

Duurzame landbouw en 
Toekomstbestendige landbouw 
hebben meest positieve associaties

Ketenpartijen (n=323)

Boeren (n=279)Algemeen publiek (n=303)

Het algemeen publiek en de ketenpartijen hebben bij alle termen nauwelijks negatieve en 

overwegend positieve associaties. Voor de boeren geldt dat ze bij alle termen duidelijk vaker 

negatieve associaties hebben (in vergelijking met het algemene publiek en de ketenpartners). 

Boeren zijn het meest positief over toekomstbestendige landbouw en duurzame landbouw en 

hebben de meeste negatieve associaties bij Biologische landbouw en Klimaatneutrale landbouw.
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24 bestrijdingsmiddelen 6 bestrijdingsmiddelen 5 reguliere 3 fruit

16 zonder 6 biologisch 5 Zonder 3 gezond

12 beter 6 dieren 4 andere 3 grond

11 biologische 6 kunstmatige 4 bemesting 3 hebben

11 worden 6 maar 4 dier 3 idee

10 chemische 6 middelen 4 dierenwelzijn 3 maken

10 gebruik 6 minder 4 duurzaam 3 Minder

10 milieu 6 neutraal 4 gebruiken 3 pesticide

9 gebruikt 5 duurzamer 4 manier 3 pesticiden

9 kunstmest 5 gezonder 4 mens 2 antibiotica

9 natuur 5 Goed 4 rekening 2 bestrijding

8 stoffen 5 meer 3 alles 2 boeren

8 veel 5 natuurlijk 3 altijd 2 Boeren

7 duurder 5 natuurlijke 3 Beter 2 Duur

7 gif 5 producten 3 Biologisch 2 Gebruik

39

Spontane associaties algemeen publiek bij Biologische landbouw

Biologisch is vooral minder/geen bestrijdingsmiddelen

Algemeen publiek – Biologische landbouw

Vraag 1: Waaraan denkt u bij de term: <term>? Welk gevoel roept deze term bij u op? 

Vraag 2:  Wat betekent <term1> voor u? Waarin verschilt <term> van de ‘reguliere’ landbouw

Voor de tekstanalyse zijn de antwoorden op vraag 1 en 2 samengenomen.

De termen zijn afzonderlijk voorgelegd aan de doelgroepen. Per term zijn er twee open vragen gesteld. De 

antwoorden op de twee open vragen zijn voor elke term en daarbinnen voor elke doelgroep gecombineerd  

geanalyseerd. Voor alle 15 term/doelgroep-combinaties is een geschoonde wordcount weergegeven. Deze is 

tevens gevisualiseerd door middel van een wordcloud.
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Spontane associaties ketenpartijen Biologische landbouw

Ook ketenpartijen leggen met name de link met 
bestrijdingsmiddelen. Ze noemen ook iets vaker dieren

Ketenpartijen – Biologische landbouw

36 bestrijdingsmiddelen 7 gewassen 4 slecht

29 zonder 7 houdt 4 stoffen

24 Biologische 7 natuurlijke 4 toekomst

19 meer 7 veel 3 Beter

17 chemische 6 gezond 3 biologisch

14 minder 6 kwaliteit 3 buiten

13 dieren 6 mogelijk 3 chemicalien

13 middelen 6 rekening 3 dier

13 natuur 5 pesticiden 3 dierenwelzijn

11 kunstmest 5 Puur 3 Duurder

10 milieu 5 ruimte 3 Duurzaam

10 producten 4 aarde 3 gevoel

10 worden 4 gifstoffen 3 gewerkt

8 gif 4 Goed 3 gezonder

7 beter 4 Landbouw 3 goed

Vraag 1: Waaraan denkt u bij de term: <term>? Welk gevoel roept deze term bij u op? 

Vraag 2:  Wat betekent <term1> voor u? Waarin verschilt <term> van de ‘reguliere’ landbouw

Voor de tekstanalyse zijn de antwoorden op vraag 1 en 2 samengenomen.
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Spontane associaties boeren Biologische landbouw

Boeren gebruiken meer woorden en noemen naast 
bestrijdingsmiddelen ook lagere prijs, opbrengst, inkomen

Boeren – Biologische landbouw

21 kunstmest 5 niets 3 antwoord 3 middelen

19 veel 5 onkruid 3 bemesting 3 Minder

17 meer 5 opbrengst 3 bestrijding 3 niks

15 chemische 5 opbrengsten 3 betalen 3 nodig

14 bestrijdingsmiddelen 5 prijzen 3 bio 3 regulier

13 middelen 4 arbeidsintensief 3 boeren 3 spuiten

13 minder 4 beperkt 3 dure 3 stoffen

13 reguliere 4 beter 3 duurzaam 3 teelt

12 zonder 4 gewasbescherming 3 elkaar 3 verdienen

8 gewasbeschermingsm. 4 gezond 3 gangbaar 3 vorig

8 markt 4 mensen 3 geitenwollensokken 3 worden

7 prijs 4 natuur 3 geld 2 aanbod

6 chemie 4 niche 3 gewassen 2 antibiotica

6 consument 4 onzin 3 groene 2 basis

5 dieren 4 productie 3 handwerk 2 bescherming

5 gebruikt 4 voedsel 3 inkomen 2 bestrijdings

5 goed 4 vraag 3 klein 2 betere

5 grond 4 weinig 3 koper 2 biodiversiteit

5 kosten 3 aarde 3 lage 2 bodem

5 lagere 3 afzet 3 metalen 2 boer

Vraag 1: Waaraan denkt u bij de term: <term>? Welk gevoel roept deze term bij u op? 

Vraag 2:  Wat betekent <term1> voor u? Waarin verschilt <term> van de ‘reguliere’ landbouw

Voor de tekstanalyse zijn de antwoorden op vraag 1 en 2 samengenomen.
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Spontane associaties algemeen publiek bij Duurzame landbouw

Duurzaam levert meer associaties: milieu, (minder/geen) 
bestrijdingsmiddelen, CO2, natuur en uitstoot

Algemeen publiek – Duurzame landbouw

23 milieu 6 Landbouw 4 gewassen

22 minder 6 meer 4 Goed

11 duurzame 6 Milieuvriendelijk 4 grond

10 bestrijdingsmiddelen 6 water 4 Meer

9 co2 6 zonder 4 stoffen

9 natuur 5 CO2 4 termijn

9 neutraal 5 duurzaam 4 toekomst

8 goed 5 land 3 alles

8 uitstoot 5 middelen 3 belasting

7 beter 5 rekening 3 energie

7 gebruik 5 veel 3 gaat

7 mogelijk 4 Beter 3 gedacht

6 dier 4 biologisch 3 gevoel

6 dieren 4 chemische 3 gif

6 Duurzame 4 gebruiken 3 goede



43

Spontane associaties ketenpartijen bij Duurzame landbouw

Voor ketenpartijen gaat duurzaam vooral over milieu en 
natuur

Ketenpartijen – Duurzame landbouw

24 milieu 6 bestrijdingsmiddelen 4 hergebruik

14 meer 5 energie 4 Weinig

14 natuur 5 grond 3 binnen

12 producten 5 land 3 biologische

11 rekening 5 Meer 3 boeren

11 worden 5 Minder 3 dus

10 Goed 5 omgaan 3 klimaat

10 goed 5 reguliere 3 milieuvriendelijk

10 minder 4 aandacht 3 Reguliere

8 biologisch 4 Beter 3 termijn

8 dieren 4 co2 3 toekomstbestendig

8 groen 4 duurzaam 3 verschil

7 aarde 4 gebruik 3 water

7 beter 4 gezond 2 behoud

7 uitstoot 4 groene 2 belangrijk
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Spontane associaties boeren bij Duurzame landbouw

Veel boeren vinden dat ze al duurzaam ondernemen: geen 
verschil met huidige werkwijze

Boeren – Duurzame landbouw

38 duurzaam 5 prijzen 3 chemie 3 Veel

20 meer 4 belasting 3 dier 3 worden

18 goed 4 bemesten 3 duur 2 bedrijven

17 verschil 4 bodem 3 gezond 2 begrip

16 mogelijk 4 boer 3 goede 2 belasten

15 duurzame 4 chemische 3 iedereen 2 bemesting

14 veel 4 kringloop 3 inkomen 2 betalen

11 regulier 4 min 3 kost 2 betekend

10 minder 4 minder 3 kosten 2 biologische

10 weinig 4 omgaan 3 mechanische 2 dieren

9 middelen 4 omgeving 3 mest 2 duurzamer

9 milieu 4 regels 3 mode 2 economisch

9 natuur 4 Reguliere 3 onzin 2 eigenlijk

7 Duurzaam 4 spuiten 3 organische 2 energie

7 reguliere 4 verdienmodel 3 prijs 2 gangbare

6 bedrijf 4 werken 3 produceren 2 geld

6 boeren 4 zonder 3 teelt 2 generatie

6 grond 3 aandacht 3 termijn 2 geproduceerd

6 niets 3 aarde 3 toekomst 2 gezonde

5 kunstmest 3 biologisch 3 uitputting 2 grondstoffen

Vraag 1: Waaraan denkt u bij de term: <term>? Welk gevoel roept deze term bij u op? 

Vraag 2:  Wat betekent <term1> voor u? Waarin verschilt <term> van de ‘reguliere’ landbouw

Voor de tekstanalyse zijn de antwoorden op vraag 1 en 2 samengenomen.
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Spontane associaties algemeen publiek bij Klimaatneutrale landbouw

Het algemene publiek denkt bij klimaatneutraal vooral aan 
CO2-uitstoot en het milieu

Algemeen publiek – Klimaatneutrale landbouw

24 CO2 4 energie 2 belastend

20 uitstoot 4 heeft 2 bemesting

15 landbouw 4 klimaatneutrale 2 bestrijdingsmiddelen

14 klimaat 4 natuur 2 bodem

12 milieu 3 broeikasgassen 2 chemicalien

12 minder 3 compensatie 2 Circulair

8 meer 3 compenseren 2 Cool

6 Landbouw 3 gecompenseerd 2 Duurzaam

6 Minder 3 invloed 2 duurzaamheid

5 beter 3 Milieu 2 duurzame

5 goed 3 Milieuvriendelijk 2 electrische

4 aarde 3 milieuvriendelijk 2 fossiele

4 c02 3 negatieve 2 gebruik

4 duurzaam 3 verminderen 2 Goed

4 duurzamer 2 beheer 2 groene
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Spontane associaties ketenpartijen bij Klimaatneutrale landbouw

Voor ketenpartijen gaat Klimaatneutraal over CO2 en milieu

Ketenpartijen – Klimaatneutrale landbouw

20 klimaat 4 bestrijdingsmiddelen 3 negatief

12 CO2 4 beter 3 rekening

10 goed 4 kunnen 2 aarde

10 milieu 4 veel 2 actualiteit

10 uitstoot 4 verbouwen 2 allerlei

7 meer 3 bodem 2 antwoord

7 Minder 3 boer 2 begrip

6 neutraal 3 compensatie 2 biologische

5 gebruik 3 duurzaam 2 boeren

5 gevoel 3 gas 2 dieren

5 manier 3 heeft 2 Duurzaamheid

5 Milieu 3 Klimaat 2 eerlijke

5 minder 3 klimaatneutraal 2 effect

5 stikstof 3 Klimaatneutrale 2 elektrische

5 weinig 3 mogelijke 2 gedacht

Vraag 1: Waaraan denkt u bij de term: <term>? Welk gevoel roept deze term bij u op? 

Vraag 2:  Wat betekent <term1> voor u? Waarin verschilt <term> van de ‘reguliere’ landbouw

Voor de tekstanalyse zijn de antwoorden op vraag 1 en 2 samengenomen.
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Spontane associaties boeren bij Klimaatneutrale landbouw

Ook voor boeren gaat Klimaatneutraal gaat vooral over 
CO2 en energie

Boeren – Klimaatneutrale landbouw

20 meer 6 mensen 3 bezig 2 chemische

18 klimaat 6 mest 3 broeikasgassen 2 consument

14 CO2 5 aarde 3 elektriciteit 2 dier

14 energie 5 milieu 3 gas 2 diesel

13 reguliere 5 onzin 3 gewassen 2 drijfmest

12 uitstoot 4 beter 3 goede 2 duurder

11 klimaatneutraal 4 brandstoffen 3 kringloop 2 duurzaam

10 neutraal 4 eigen 3 lucht 2 economisch

9 minder 4 land 3 Nederland 2 energieneutraal

9 verschil 4 Landbouw 3 neutrale 2 energieverbruik

8 co2 4 Minder 3 onmogelijk 2 eten

8 produceren 4 natuur 3 producten 2 evenwicht

8 zonnepanelen 4 niets 3 regulier 2 fauna

7 fossiele 4 opname 3 vermindering 2 genoeg

7 klimaatneutrale 4 opwekken 3 weinig 2 gevolgen

7 mode 4 productie 3 werkelijkheid 2 gewasbeschermingsm.

6 bodem 4 stikstof 2 aardwarmte 2 hectare

6 grond 3 balans 2 bestrijdingsmiddelen 2 hogere

6 kosten 3 bedrijf 2 boer 2 huidige

6 kunstmest 3 bedrijven 2 boeren 2 input
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Spontane associaties algemeen publiek bij Kringlooplandbouw

Kringloop betekent vooral “hergebruik” van grondstoffen en 
minder afval. Het resultaat is duurzaam en beter v.h. milieu

Algemeen publiek – Kringlooplandbouw

13 hergebruikt 5 producten 3 grond

12 gebruikt 5 spullen 3 hergebruiken

11 afval 4 alles 3 Kringloop

11 milieu 4 circulair 3 milieuvriendelijk

11 minder 4 duurzaam 3 tweedehandse

11 worden 4 duurzame 2 Beter

8 beter 4 reguliere 2 boeren

8 hergebruik 4 veel 2 bouw

6 grondstoffen 4 verspilling 2 Cool

6 Hergebruik 4 zaden 2 dus

6 weer 3 andere 2 Dus

5 duurzamer 3 boer 2 Duurzaam

5 gebruiken 3 circulaire 2 ecological

5 meer 3 compost 2 eigen

5 opnieuw 3 duurzaamheid 2 gebruik

Vraag 1: Waaraan denkt u bij de term: <term>? Welk gevoel roept deze term bij u op? 

Vraag 2:  Wat betekent <term1> voor u? Waarin verschilt <term> van de ‘reguliere’ landbouw

Voor de tekstanalyse zijn de antwoorden op vraag 1 en 2 samengenomen.
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Spontane associaties ketenpartijen bij Kringlooplandbouw

Eenzelfde beeld bij ketenpartijen. Zij benoemen ook voordelen 
voor de natuur

Ketenpartijen – Kringlooplandbouw

17 Hergebruik 4 Circulair 3 afval

12 gebruik 4 duurzamer 3 beter

10 milieu 4 gebied 3 circulair

9 alle 4 gesloten 3 cirkel

8 grondstoffen 4 hands 3 cradle

7 meer 4 hergebruiken 3 Duurzaam

7 natuur 4 keten 3 duurzaamheid

6 mogelijk 4 kringloop 3 duurzame

6 producten 4 Landbouw 3 gevoel

6 stoffen 4 mest 3 Goed

6 weer 4 minder 3 hergebruik

5 gebruiken 4 opnieuw 3 Hergebruiken

5 terug 4 recycling 3 houdt

4 Beter 4 reguliere 3 restproducten

4 binnen 4 vorm 3 seizoen

Vraag 1: Waaraan denkt u bij de term: <term>? Welk gevoel roept deze term bij u op? 

Vraag 2:  Wat betekent <term1> voor u? Waarin verschilt <term> van de ‘reguliere’ landbouw

Voor de tekstanalyse zijn de antwoorden op vraag 1 en 2 samengenomen.
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Spontane associaties boeren bij Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw heeft een brede betekenis voor boeren, 
vergelijkbaar en meer gedetailleerd dan bij het publiek en de 
ketenpartijen. Boeren hebben het niet over de voordelen.

Boeren – Kringlooplandbouw

23 meer 5 grond 3 akkerbouw 2 afvalstromen

20 mest 5 natuur 3 biologisch 2 afzet

11 hergebruik 5 reststromen 3 chemische 2 balans

11 land 5 samenwerking 3 dier 2 beperkt

10 gebruiken 4 ambtenaren 3 duurzaam 2 bodemleven

9 grondstoffen 4 beter 3 eten 2 boer

9 verschil 4 binnen 3 evenwicht 2 buitenaf

8 bedrijf 4 bodem 3 grote 2 bureau

8 input 4 hergebruiken 3 koeien 2 circulair

8 voer 4 jaren 3 mens 2 denken

7 goed 4 kring 3 mensen 2 dierlijke

7 kunstmest 4 Landbouw 3 niks 2 energie

7 niets 4 materialen 3 omgeving 2 export

7 regulier 4 Mest 3 praktijk 2 fauna

7 reguliere 4 middelen 3 produktie 2 fruitteler

6 gesloten 4 minder 3 varkens 2 gebied

6 producten 4 output 3 veehouderij 2 Gebruik

5 bedrijven 4 steeds 3 Veel 2 gewassen

5 boeren 4 verzonnen 3 vroeger 2 groei

5 dieren 4 weinig 2 aanvoer 2 haalbaar
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Spontane associaties algemeen publiek bij Toekomstbestendige landbouw

Toekomstbestendig gaat over het milieu, duurzaam, minder 
CO2 en minder bestrijdingsmiddelen

16 milieu 4 hergebruik 2 bio

13 minder 4 toekomstbestendig 2 biologische

12 duurzaam 3 bedrijf 2 duurzaamheid

8 toekomst 3 gebruik 2 Excellent

8 zonder 3 gif 2 extra

7 co2 3 goede 2 future

7 Landbouw 3 Minder 2 gebruiken

6 bestrijdingsmiddelen 3 neutraal 2 gericht

6 biologisch 3 producten 2 geschikt

6 idee 3 regulier 2 goedkoper

5 aarde 3 stoffen 2 groen

5 alles 3 uitstoot 2 groente

4 beter 2 agriculture 2 kunstmatige

4 boeren 2 anders 2 kunstmest

4 grond 2 betere 2 langdurig

Algemeen publiek – Toekomstbestendige landbouw

Vraag 1: Waaraan denkt u bij de term: <term>? Welk gevoel roept deze term bij u op? 

Vraag 2:  Wat betekent <term1> voor u? Waarin verschilt <term> van de ‘reguliere’ landbouw

Voor de tekstanalyse zijn de antwoorden op vraag 1 en 2 samengenomen.
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Spontane associaties ketenpartijen bij Toekomstbestendige landbouw

Voor ketenpartijen gaat toekomstbestendig over duurzaam, 
minder uitsloot (CO2) en het milieu

Ketenpartijen – Toekomstbestendige landbouw

21 meer 4 Duurzamer 3 niks

15 toekomst 4 gebruikt 3 overheid

10 Duurzaam 4 Milieu 3 producten

9 uitstoot 4 natuur 3 Regulier

8 Meer 4 produceren 3 toekomstbestendige

8 Minder 4 reguliere 3 verbouwen

7 milieu 3 belangrijk 3 vervuilend

6 Goed 3 beter 2 agrarisch

6 Toekomstbestendige 3 duurzame 2 agrarische

5 boeren 3 generaties 2 bedrijf

5 minder 3 gezond 2 beperken

4 Biologische 3 gifstoffen 2 besparen

4 boer 3 middelen 2 Beter

4 CO2 3 natuurlijke 2 betere

4 dieren 3 Nederland 2 bewust

Vraag 1: Waaraan denkt u bij de term: <term>? Welk gevoel roept deze term bij u op? 

Vraag 2:  Wat betekent <term1> voor u? Waarin verschilt <term> van de ‘reguliere’ landbouw

Voor de tekstanalyse zijn de antwoorden op vraag 1 en 2 samengenomen.
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Spontane associaties boeren bij Toekomstbestendige landbouw

Voor boeren gaat toekomstbestendig ook over prijzen, 
verdienmodel en inkomen

Boeren – Toekomstbestendige landbouw

22 meer 6 toekomstbestendig 3 eten 2 Biologische

20 toekomst 6 toekomstbestendige 3 financieel 2 buitenland

17 minder 5 boeren 3 gewasbeschermingsm. 2 chemie

16 veel 5 kosten 3 groente 2 dieren

14 goed 5 middelen 3 grote 2 diervriendelijk

9 blijven 5 producten 3 groter 2 duurzaam

9 boer 5 regulier 3 intensief 2 eerlijk

9 reguliere 5 Toekomstbestendige 3 jaren 2 gecompenseerd

8 natuur 5 voedsel 3 kunstmest 2 gek

7 bedrijf 4 eerlijke 3 land 2 gelijk

7 bedrijven 4 markt 3 Minder 2 gericht

7 consument 4 mensen 3 Nederland 2 gevolg

7 milieu 4 prijs 3 regels 2 gewassen

7 prijzen 4 veranderingen 3 rekening 2 gewoon

7 produceren 3 aarde 3 ruimte 2 gezond

7 verdienmodel 3 bestrijdingsmiddelen 3 tijd 2 gezonde

6 burger 3 betaald 2 aangepast 2 goede

6 grond 3 betere 2 bestendige 2 hopelijk

6 inkomen 3 biologische 2 beter 2 huidige

6 omgeving 3 chemische 2 biologisch 2 inclusief

Vraag 1: Waaraan denkt u bij de term: <term>? Welk gevoel roept deze term bij u op? 

Vraag 2:  Wat betekent <term1> voor u? Waarin verschilt <term> van de ‘reguliere’ landbouw

Voor de tekstanalyse zijn de antwoorden op vraag 1 en 2 samengenomen.
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Vanuit fase 1 (kwantitatieve verkenning) is er een 
lijst met begrippen en associaties samengesteld 
die de doelgroepen noemen in relatie tot de 
transitie in de landbouw. Deze begrippen zijn 
getoond aan de onderzoeksdeelnemers en hen is 
gevraagd om voor de vijf onderzochte termen 
(Biologische landbouw, Duurzame landbouw, 
Klimaatneutrale landbouw, Kringlooplandbouw en 
Toekomstbestendige landbouw) aan te geven 
welke woorden goed en welke juist niet goed 
passen bij deze term. De resultaten hiervan zijn 
weergegeven op de volgende pagina’s.



Biologische landbouw
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De woorden Biologisch, 
Natuurvriendelijk, Minder 
pesticiden, Diervriendelijk en 
Milieuvriendelijk passen 
volgens het algemeen 
publiek het beste bij de term 
Biologische landbouw. 
Ketenpartijen noemen ook 
Gezond en Duurzaam. De 
twee termen die volgens 
boeren het beste passen zijn 
Duurder en Veel regeltjes.

Termen die niet passen bij 
Biologische landbouw zijn 
Goedkoper en Kunstmest. 
Daar zijn de drie 
doelgroepen het over eens. 
Het algemeen publiek noemt 
daarnaast Export en Uitstoot, 
Ketenpartijen noemen ook 
Uitstoot en veel regeltjes en 
boeren noemen daarnaast 
voedselzekerheid, export en 
goed voor boeren.

Welke woorden passen GOED/NIET GOED bij deze term

Vraag: Welke van de onderstaande woorden passen wat u betreft <goed bij / NIET bij> de term BIOLOGISCHE LANDBOUW

P
as

se
n

 G
O

ED
P

as
se

n
 N

IE
T

Algemeen publiek Ketenpartijen Boeren

19%

17%

15%

13%

12%

11%

11%

11%

10%

10%

Biologisch

Natuurvriendelijk

Minder pesticiden

Diervriendelijk

Milieuvriendelijk

Duurzaam

Lokaal en regionaal

Bodemkwaliteit

Kwaliteit van de omgeving…

CO2 neutraal

16%

11%

8%

7%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

Kunstmest
Goedkoper

Export
Uitstoot

Biologisch
Eerlijke prijs

Omschakeling

Duurder
Veel regeltjes

Diervriendelijk

28%

25%

25%

23%

22%

21%

18%

18%

18%

17%

Biologisch

Milieuvriendelijk

Natuurvriendelijk

Gezond

Duurzaam

Minder pesticiden

Diervriendelijk

Duurder

Biodiversiteit

Goed voor het klimaat/…

17%

15%

12%

8%

8%

8%

7%

6%

5%

5%

Goedkoper

Kunstmest

Uitstoot

Veel regeltjes

Vleesproducten

Korte keten

Waardering voor boeren

Vegetarisch

Export

Eerlijke prijs

32%

27%

26%

23%

20%

19%

17%

16%

15%

14%

Duurder

Veel regeltjes

Biologisch

Minder pesticiden

Natuurvriendelijk

Milieuvriendelijk

Bodemleven

Biodiversiteit

Omschakeling

Lokaal en regionaal

32%

28%

23%

17%

16%

14%

14%

13%

11%

9%

Goedkoper

Kunstmest

Voedselzekerheid

Export

Goed voor boeren

Vegetarisch

Eerlijke prijs

CO2 neutraal

Levensvatbaar

Waardering voor boeren



Duurzame landbouw
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Welke woorden passen GOED/NIET GOED bij deze term

Vraag: Welke van de onderstaande woorden passen wat u betreft <goed bij / NIET bij> de term DUURZAME LANDBOUW

P
as

se
n

 G
O

ED
P

as
se

n
 N

IE
T

22%

20%

17%

17%

17%

16%

16%

15%

15%

14%

Milieuvriendelijk

Natuurvriendelijk

CO2 neutraal

Goed voor het klimaat/…

Diervriendelijk

Schone lucht

Duurzaam

Kringlooplandbouw

Biologisch

Bodemkwaliteit

15%

11%

11%

9%

8%

6%

4%

4%

4%

4%

Kunstmest

Goedkoper

Export

Uitstoot

Vleesproducten

Veel regeltjes

CO2 neutraal

Bodemleven

Duurder

Vegetarisch

Algemeen publiek

16%

14%

14%

13%

13%

13%

13%

13%

12%

12%

Milieuvriendelijk

Duurzaam

Goed voor het klimaat/…

Stikstofarm

CO2 neutraal

Biologisch

Diervriendelijk

Schone lucht

Biodiversiteit

Natuurvriendelijk

18%

17%

9%

8%

6%

6%

5%

5%

5%

4%

Goedkoper

Vegetarisch

Veel regeltjes

Eerlijke prijs

Biologisch

Uitstoot

Stikstofarm

Kunstmest

Omschakeling

Minder pesticiden

Ketenpartijen

12%

11%

9%

7%

6%

6%

5%

5%

5%

4%

Goedkoper

Kunstmest

Uitstoot

Export

Veel regeltjes

Vleesproducten

Vegetarisch

Minder pesticiden

Omschakeling

Duurder

19%

18%

17%

16%

16%

16%

16%

15%

14%

14%

Eerlijke prijs

Waardering voor boeren

Goed voor boeren

Minder pesticiden

Bodemkwaliteit

Kwaliteit van de omgeving…

Bodemleven

Lokaal en regionaal

Duurzaam

Duurder

Boeren

Bij Duurzaam past een 
bredere set met 
woorden/begrippen: voor 
algemeen publiek passen de 
woorden Milieuvriendelijk, 
Natuurvriendelijk, CO2 
neutraal, Goed voor het 
klimaat en Diervriendelijk. 
Onder in de top10 vinden we 
ook Bodemkwaliteit. 
Ketenpartijen noemen ook 
Stikstofarm, Schone lucht en 
Biodiversiteit. Boeren vinden 
de woorden Eerlijke prijs, 
Waardering voor boeren en 
Goed voor boeren goed 
passen bij dit begrip.

Het algemeen publiek en de 
ketenpartijen zeggen 
eensgezind dat de woorden 
Kustmest, Goedkoper, 
Export, uitstoot en 
Vleesproducten niet goed 
passen. Bij de boeren staan 
de woorden Goedkoper en 
Vegetarisch bovenaan als 
niet-passend.
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Welke woorden passen GOED/NIET GOED bij deze term

Vraag: Welke van de onderstaande woorden passen wat u betreft <goed bij / NIET bij> de term KLIMAATNEUTRALE LANDBOUW

P
as

se
n

 G
O

ED
P

as
se

n
 N

IE
T

Algemeen publiek Ketenpartijen Boeren

26%

25%

23%

20%

16%

15%

13%

13%

12%

12%

Milieuvriendelijk

CO2 neutraal

Goed voor het klimaat/…

Schone lucht

Stikstofarm

Biologisch

Biodiversiteit

Duurzaam

Bodemleven

Minder pesticiden

13%

11%

7%

6%

6%

6%

4%

4%

4%

4%

Kunstmest

Goedkoper

Uitstoot

Veel regeltjes

Export

Vleesproducten

Goed voor boeren

CO2 neutraal

Duurder

Eerlijke prijs

14%

14%

13%

13%

12%

11%

10%

10%

9%

9%

Goed voor het klimaat/…

Milieuvriendelijk

CO2 neutraal

Schone lucht

Duurzaam

Stikstofarm

Minder pesticiden

Kringlooplandbouw

Goed voor boeren

Natuurvriendelijk

12%

9%

9%

7%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

Goedkoper

Kunstmest

Export

Uitstoot

Stikstofarm

Biologisch

Eerlijke prijs

Waardering voor boeren

Natuurvriendelijk

Milieuvriendelijk

20%

18%

18%

15%

14%

14%

13%

13%

13%

12%

CO2 neutraal

Goed voor het klimaat/…

Duurder

Veel regeltjes

Waardering voor boeren

Milieuvriendelijk

Natuurvriendelijk

Bodemkwaliteit

Schone lucht

Duurzaam

23%

12%

11%

10%

9%

8%

8%

7%

7%

7%

Goedkoper

Kunstmest

Levensvatbaar

Uitstoot

Export

Vegetarisch

Eerlijke prijs

Goed voor boeren

Waardering voor boeren

Voedselzekerheid

Bij Klimaatneutrale landbouw 
passen (logischerwijs) de 
termen Goed voor het 
klimaat, CO2 neutraal het 
beste. Bij algemeen publiek 
en de ketenpartijen staat ook 
de term Milieuvriendelijk 
hoog in het rijtje meest 
passend. Boeren noemen 
ook Duurder en Veel 
regeltjes. Daarnaast past ook 
de term Goed voor boeren 
relatief goed.

Kunstmest en goedkoper 
passen niet bij 
Klimaatneutrale landbouw. 
Daar zijn alle doelgroepen 
het over eens. Ketenpartijen 
en ook boeren en algemeen 
publiek benoemen ook 
Export als niet passend. 
Hiermee erkennen ze dat de 
concurrentiekracht ten op 
zichten van het buitenland 
wellicht onder druk komt 
door een te strenge 
klimaatregelgeving.
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Welke woorden passen GOED/NIET GOED bij deze term

Vraag: Welke van de onderstaande woorden passen wat u betreft <goed bij / NIET bij> de term KRINGLOOPLANDBOUW

P
as

se
n

 G
O

ED
P

as
se

n
 N

IE
T

Algemeen publiek Ketenpartijen Boeren

19%

15%

15%

14%

12%

12%

12%

12%

11%

11%

Bodemkwaliteit

Biodiversiteit

Kringlooplandbouw

Milieuvriendelijk

Gezond

Duurzaam

Natuurvriendelijk

Biologisch

Minder pesticiden

Bodemleven

11%

9%

7%

6%

6%

5%

3%

3%

3%

3%

Kunstmest

Uitstoot

Goedkoper

Veel regeltjes

Export

Vegetarisch

Transitie

Omslag

Vleesproducten

Duurder

19%

18%

16%

16%

15%

14%

13%

12%

12%

12%

Duurzaam

Kringlooplandbouw

Milieuvriendelijk

Goed voor het klimaat/…

Innovatief

Natuurvriendelijk

Kwaliteit van de omgeving…

Biodiversiteit

CO2 neutraal

Bodemleven

9%

8%

7%

7%

6%

6%

6%

5%

4%

4%

Export

Veel regeltjes

Uitstoot

Minder dieren

Kunstmest

Goedkoper

Voedselzekerheid

Korte keten

Waardering voor boeren

Minder pesticiden

18%

18%

17%

17%

16%

13%

13%

13%

13%

12%

Eerlijke prijs

Bodemkwaliteit

Goed voor boeren

Bodemleven

Kringlooplandbouw

Waardering voor boeren

Goed voor het klimaat/…

Duurder

Veel regeltjes

Duurzaam

17%

15%

12%

12%

11%

10%

10%

6%

6%

6%

Goedkoper
Vegetarisch
Kunstmest

Veel regeltjes
Minder dieren

Biologisch
Export

Stikstofarm
Uitstoot

CO2 neutraal

Bij Kringlooplandbouw zien 
we relatief veel verschillen 
tussen de doelgroepen. 

Het algemeen publiek vind 
de woorden Bodemkwaliteit, 
Biodiversiteit en 
milieuvriendelijk het meest 
passend. Ketenpartijen noem 
eerder Duurzaam en 
Innovatief en pas later 
Biodiversiteit en kwaliteit 
van de omgeving. Boeren 
noemen Eerlijke prijs, 
Bodemkwaliteit en Goed 
voor Boeren en het klimaat.

Diervriendelijk wordt door 
geen van de groepen 
genoemd als passend. 
Echter, dit begrip wordt ook 
niet benoemd als niet 
passend.

Ook als het gaat om termen 
die volgende de doelgroepen 
niet passen zien we wat 
meer verdeeldheid dan bij de 
andere termen.
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Welke woorden passen GOED/NIET GOED bij deze term

Vraag: Welke van de onderstaande woorden passen wat u betreft <goed bij / NIET bij> de term TOEKOMSTBESTENDIGE  LANDBOUW

P
as

se
n

 G
O

ED
P

as
se

n
 N

IE
T

Algemeen publiek Ketenpartijen Boeren

20%

19%

19%

16%

16%

15%

15%

15%

14%

13%

Minder pesticiden

Milieuvriendelijk

CO2 neutraal

Goed voor het klimaat/…

Duurzaam

Schone lucht

Lokaal en regionaal

Natuurvriendelijk

Bodemkwaliteit

Biodiversiteit

17%

13%

11%

8%

8%

7%

5%

5%

5%

4%

Kunstmest

Goedkoper

Export

Uitstoot

Vleesproducten

Veel regeltjes

Duurder

Eerlijke prijs

Duurzaam

Transitie

21%

18%

18%

18%

16%

15%

15%

15%

15%

14%

Milieuvriendelijk

Natuurvriendelijk

Goed voor het klimaat/…

Goed voor boeren

CO2 neutraal

Duurzaam

Biodiversiteit

Minder pesticiden

Kwaliteit van de omgeving…

Waardering voor boeren

15%

12%

10%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

Goedkoper

Kunstmest

Veel regeltjes

Export

Uitstoot

Vegetarisch

Duurder

Minder dieren

Vleesproducten

Duurzaam

29%

28%

25%

21%

21%

21%

21%

20%

18%

18%

Eerlijke prijs

Waardering voor boeren

Goed voor boeren

Diervriendelijk

Levensvatbaar

Bodemkwaliteit

Voedselzekerheid

Bodemleven

Kwaliteit van de omgeving…

Gezond

21%

20%

17%

12%

12%

8%

7%

7%

6%

6%

Goedkoper

Veel regeltjes

Vegetarisch

Stikstofarm

Minder dieren

Kunstmest

Biologisch

Uitstoot

Minder pesticiden

Eerlijke prijs

Het algemeen publiek vindt 
Minder pesticiden het beste 
passen bij 
Toekomstbestendige 
landbouw. Daarnaast scoren 
ook milieu- en 
klimaatvriendelijke, CO2-
neutraal en duurzaam 
relatief hoog. Ketenpartijen 
noemen daarnaast ook Goed 
voor boeren. Boeren zelf 
benoemen Eerlijke prijs, 
Waardering/Goed voor 
boeren, Levensvatbaar, 
Bodemkwaliteit/-leven en 
Voedselzekerheid.

Alle doelgroepen zijn het er 
over eens dat Goedkoper en 
Kunstmest niet passen.

Over dieren/vlees zijn de 
doelgroepen het duidelijk 
niet eens. Een deel van de 
consumenten vindt 
vleesproducten niet passend 
bij Toekomstbestendige 
landbouw. Boeren vinden dat 
Vegetarisch niet past. Een 
deel van de boeren vind ook 
Stikstofarm en Biologisch niet 
passen
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Geholpen associaties

Focus op opgaven en draagvlak

• Duurzaam

• Goed voor boeren

• Waardering voor boeren

• Biologisch

• Biodiversiteit

• Natuurvriendelijk

• Diervriendelijk

• Goed voor het klimaat/ 

klimaatneutraal

• Milieuvriendelijk

• Minder pesticiden

• Vegetarisch

• Stikstofarm

• Kunstmest

• Innovatief

• Export

• Veel regeltjes

• Duurder

• Goedkoper

• Eerlijke prijs

• Vleesproducten

• Uitstoot

• CO2 neutraal

• Bodemkwaliteit

• Schone lucht

• Voedselzekerheid

• Kringlooplandbouw

• Transitie

• Omslag

• Omschakeling

• Korte keten

• Kwaliteit van de omgeving en de 

producten

• Minder dieren

• Levensvatbaar

• Bodemleven

• Lokaal en regionaal

• Gezond

Bij het vaststellen van welke term het meest geschikt is voor toekomstige communicatie rondom de transitie in de landbouw, is het nuttig om te focussen op die termen die raken aan de 

opgaven rondom de transitie (Klimaat, Stikstof, Milieu en Natuur (waaronder ook bodemleven, biodiversiteit). Daarnaast is het belangrijk dat de term draagvlak geniet onder boeren. Dat 

blijkt uit het passend vinden van begrippen als Goed voor boeren, Waardering voor boeren, Eerlijke prijs en Levensvatbaar. Op de volgende pagina is een samenvattend overzicht 

weergeven van de belangrijkste woorden (opgaven en draagvlak) voor de drie doelgroepen en de vijf termen. Groen gemarkeerde cellen geven aan dat een woord relatief vaak als 

passend bij een term wordt beschouwd door een doelgroep. Rood gemarkeerde cellen wijzen relatief lage scores aan.



Toekomstbestendige landbouw
Welke woorden passen GOED/NIET GOED bij deze term

Voor het algemeen publiek geldt dat de term 
Duurzame landbouw het beste alle opgaven 
afdekt. Ook de termen Klimaatneutrale 
landbouw en Toekomstbestendige Landbouw 
scoren relatief goed bij deze doelgroep.

Ketenpartijen vinden dat de term Biologische 
landbouw het beste alle opgaven afdekt. Ook 
de term Toekomstbestendige landbouw slaagt 
daar relatief goed in. Toekomstbestendige en 
Duurzame landbouw passen wat hen betreft 
het beste bij de belangen van de boeren.

De term Kringlooplandbouw past volgens 
boeren het beste bij de opgaven. LNV is er 
blijkbaar best goed in geslaagd om deze term te 
laden. Ook de term Biologische landbouw, 
Klimaatneutrale landbouw en 
Toekomstbestendige landbouw slagen hier 
relatief goed in. De term Duurzame landbouw 
past het minst goed bij de opgaven. In 
verhouding tot de andere twee doelgroepen 
vinden de boeren in het algemeen dat alle term 
minder goed passen bij de opgaven. Als het 
gaat om het draagvlak dan scoort de term 
Toekomstbestendige landbouw duidelijk het 
hoogste, op enige afstand gevolgd door 
Duurzame landbouw en Kringlooplandbouw.

Als voor boeren de scores voor de Opgaven en 
het Draagvlak worden gecombineerd dan 
scoort de term Toekomstbestendige landbouw 
het hoogste.

AP KP B AP KP B AP KP B AP KP B AP KP B

Opgaven

Biodiversiteit 10 18 16 15 12 13 15 12 11 19 15

Natuurvriendelijk 17 25 20 20 12 11 9 13 12 14 11 15 18 17

Diervriendelijk 13 18 17 13 13 10 12 13 13 21

Goed voor het klimaat 9 17 17 14 23 14 18 10 16 13 16 18

Milieuvriendelijk 12 25 19 22 16 13 26 14 14 14 16 12 19 21

Stikstofarm 9 13 13 13 16 11 10 13

CO2 neutraal 10 15 17 13 25 13 20 10 12 19 16

Bodemkwaliteit 10 15 11 14 16 12 13 19 18 12 21

Bodemleven 17 16 12 12 17 12 20

Som (passend bij opgaven) 90 146 83 135 93 45 126 74 90 80 102 94 114 125 79

Draagvlak

Goed voor boeren 9 17 9 17 18 25

Waardering voor boeren 12 9 18 8 14 13 14 28

Eerlijke prijs 11 19 9 18 29

Levensvatbaar 14 21

Som (draagvlak) 0 0 12 0 29 68 0 17 14 0 9 48 0 32 103

Opgaven + Draagvlak 90 146 95 135 122 113 126 91 104 80 111 142 114 157 182

AP=Algemeen Publiek; KP = Ketenpartijen; B = Boeren

% past goed

Biologische Duurzame

% past goed

Toekomst-

bestendige

% past goed

Klimaatneutrale

% past goed

Kringloop-

% past goed



De ideale term is breed inzetbaar en 
wordt positief beoordeeld
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De transitieopgave is breed. Hiertoe 
horen o.a. reductie van stikstofuitstoot, 
energiebesparing (en duurzame opwek), 
verduurzaming, kringloop, biodiversiteit, 
dierenwelzijn, etc. De ideale term 
dek/past bij al deze onderwerpen. Een 
term die heel specifiek past bij slecht één 
of enkele van deze thema’s is minder 
geschikt. Een term is ook minder geschikt 
als één of meerdere doelgroepen van 
mening zijn dat één of meerdere 
opgaven niet verenigbaar zijn met de 
term. Voor de boeren geldt bovendien 
dat de term wordt geaccepteerd en dat 
er draagvlak voor is.

Daarnaast kiezen we het liefste voor een 
term die overwegend positieve 
associaties oproep en geen of weinig 
negatieve. Een term die nog niet of 
nauwelijks associaties oproept is op zich 
ook geschikt.

Met behulp van dit onderzoek kunnen 
alle vijf de onderzochte termen worden 
‘geplot’ in het assenstelsel hiernaast. 
Elke term wordt drie keer geplot 
(algemeen publiek, boeren, 
ketenpartijen).

De meest geschikte term is die term die 
door alle drie de doelgroepen positief 
wordt beoordeeld en die breed inzetbaar 
is. Deze bevindt zich dus zo ver mogelijk 
rechtsboven in het groen gemarkeerde 
vlak.

Kwantitatief beoordelingskader

De term roept 

vooral positieve 

associaties op

De term roept 

vooral negatieve 

associaties op

Enge/ (zeer) 

specifieke betekenis

Brede betekenis (bij boeren incl. 

het draagvlak draagvlak)



De term Toekomstgerichte landbouw is 
het meest geschikt
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Beoordelingskader

De term roept 

vooral positieve 

associaties op

De term roept 

vooral negatieve 

associaties op

Enge/ (zeer) 

specifieke betekenis

Brede betekenis (i.g.v. 

boeren ook draagvlak)

D = Duurzame landbouw

KR = Kringlooplandbouw

KL = Klimaatneutrale landbouw

B = Biologische landbouw

T = Toekomstbestendige landbouw

AP = Algemeen publiek

KP = Ketenpartijen

B = Boeren

Voor de term Toekomstbestendige 
landbouw (de roze stippen) geldt dat alle 
doelgroepen hier positieve associaties bij 
hebben. Daarnaast vinden de doelgroepen 
ook dat de opgaven die samenhangen met 
de transitie goed passen bij deze term.

Hetzelfde kan worden gezegd over de term 
Duurzame landbouw, echter daarvoor geldt 
dat het draagvlak onder boeren een stuk 
lager ligt.

Voor de term Kringlooplandbouw 
(weergegeven met de gele stippen) geldt 
dat deze redelijk goed en breed geladen is 
voor boeren en dat zij er in verhouding tot 
de andere termen (met name 
Klimaatneutrale landbouw en Biologische 
landbouw) nog redelijk positieve associaties 
bij hebben. De term heeft (nog) niet zoveel 
betekenis voor het algemeen publiek en de 
ketenpartijen.

B/AP

B/KP

B/B

D/AP

D/KP

D/B

KL/AP

KL/KP

KL/B

KR/AP

KR/KP

KR/B

T/AP

T/KP

T/B
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Publiek en ketenpartijen kiezen voor 
Duurzaam, boeren voor Toekomstbestendig

Term die men bij voorkeur zelf gebruikt

Vraag:

• Welke van de hiervoor genoemde 
termen gebruikt u zelf het liefst?

• En welke term gebruikt u daarna 
het liefst?

In de grafieken zijn combineerde 
totalen weergeven. Het vermelde 
percentage is het deel van het totaal 
dat een term het liefste of daarna als 
liefste gebruikt (1e of 2e keuze).

65%

39%

34%

29%

22%

Duurzame landbouw

Biologische landbouw

Toekomstbestendige landbouw

Klimaatneutrale landbouw

Kringlooplandbouw

61%

43%

36%

28%

25%

Duurzame landbouw

Toekomstbestendige landbouw

Biologische landbouw

Klimaatneutrale landbouw

Kringlooplandbouw

71%

55%

24%

10%

6%

Toekomstbestendige landbouw

Duurzame landbouw

Kringlooplandbouw

Klimaatneutrale landbouw

Biologische landbouw

Algemeen publiek Ketenpartijen

Boeren



Duurzaam en toekomstbestendig 
komen het meest overeen 
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De vijf termen betekenen voor een groot 
deel van het algemeen publiek 
(ongeveer) hetzelfde

De term Biologische landbouw 
onderscheidt in de ogen van het 
algemeen publiek nog het meest van de 
andere termen. 

Duurzaam en Toekomstbestendig lijkt 
het meest op elkaar. 

Mate waarin termen overlappen/van elkaar verschillen

5%

4%

6%

7%

8%

10%

12%

8%

10%

14%

12%

8%

9%

12%

9%

9%

10%

13%

15%

16%

13%

10%

15%

15%

10%

11%

10%

17%

11%

18%

22%

33%

27%

24%

30%

31%

30%

28%

32%

20%

19%

27%

27%

23%

26%

25%

27%

26%

17%

24%

19%

12%

6%

16%

13%

9%

6%

5%

13%

6%

10%

7%

10%

5%

4%

6%

6%

4%

Gem 

4,4

4,3

4,2

4,1

4,1

4,0

3,9

3,8

3,8

3,5

Toekomstbestendige landbouw en Biologische landbouw

Kringlooplandbouw en Klimaatneutrale landbouw

Klimaatneutrale landbouw en Biologische landbouw

Duurzame landbouw en Biologische landbouw

Kringlooplandbouw en Biologische landbouw

Toekomstbestendige landbouw en Kringlooplandbouw

Duurzame landbouw en Klimaatneutrale landbouw

Duurzame landbouw en Kringlooplandbouw

Toekomstbestendige landbouw en Klimaatneutrale landbouw

Duurzame landbouw en Toekomstbestendige landbouw

1 = Betekenen precies hetzelfde 2 3 4 5 6 7 = Betekenen totaal iets anders

Algemeen publiek

Vraag: We leggen u nu steeds twee termen voor. Wilt u aangeven in welke mate 

deze termen overeenkomen/overlappen, dan wel van elkaar verschillen. 



Biologisch heeft minste overlap met 
andere termen
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Het onderscheid/de overlap tussen de 5 
termen wordt door de ketenpartijen 
vergelijkbaar ingeschat als door het 
algemeen publiek.

Mate waarin termen overlappen/van elkaar verschillen

Ketenpartijen

Vraag: We leggen u nu steeds twee termen voor. Wilt u aangeven in welke mate 

deze termen overeenkomen/overlappen, dan wel van elkaar verschillen. 
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3%

3%

5%

8%

6%

6%

8%

11%

9%

3%

6%

15%

7%

9%

13%

15%

15%

16%

22%

17%

20%

15%

16%

16%

14%

14%

13%

22%

16%

25%

32%

30%

42%

25%

29%

32%

28%

22%

31%

23%

27%

22%

18%

28%

27%

20%

21%

15%

13%

15%

7%

8%

8%

9%

8%

9%

8%

10%

4%

11%

4%

6%

3%

3%

3%

4%

6%

5%

Gem 

4,5

4,1

4,0

4,0

4,0

3,9

3,9

3,9

3,5

3,5

Klimaatneutrale landbouw en Biologische landbouw

Toekomstbestendige landbouw en Biologische landbouw

Toekomstbestendige landbouw en Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw en Biologische landbouw

Duurzame landbouw en Biologische landbouw

Kringlooplandbouw en Klimaatneutrale landbouw

Duurzame landbouw en Kringlooplandbouw

Duurzame landbouw en Klimaatneutrale landbouw

Toekomstbestendige landbouw en Klimaatneutrale landbouw

Duurzame landbouw en Toekomstbestendige landbouw

1 = Betekenen precies hetzelfde 2 3 4 5 6 7 = Betekenen totaal iets anders



Duurzaam en toekomstbestendig 
komen het meest overeen 
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Boeren nemen duidelijk meer verschillen 
waar tussen de vijf termen. Biologische 
landbouw wordt gezien als “het meest 
verschillend” van de andere termen. 

Duurzame landbouw en 
Toekomstbestendige landbouw lijken het 
meest op elkaar volgens de boeren. De 
combinaties van Toekomstbestendige en 
Duurzame landbouw met 
Kringlooplandbouw overlappen volgens 
boeren eveneens in redelijk grote maten.

Mate waarin termen overlappen/van elkaar verschillen

Boeren

Vraag: We leggen u nu steeds twee termen voor. Wilt u aangeven in welke mate 

deze termen overeenkomen/overlappen, dan wel van elkaar verschillen. 
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36%
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18%
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23%

19%
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15%
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17%

13%
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25%
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18%
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15%

29%

18%
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23%
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13%

5%

30%

37%

33%

19%

20%

20%

19%

6%

15%

6%

Gem 

5,0

5,0

4,9

4,3

4,2

4,1

3,9

3,7

3,7

2,8

Toekomstbestendige landbouw en Biologische landbouw

Klimaatneutrale landbouw en Biologische landbouw

Duurzame landbouw en Biologische landbouw

Toekomstbestendige landbouw en Klimaatneutrale landbouw

Kringlooplandbouw en Biologische landbouw

Kringlooplandbouw en Klimaatneutrale landbouw

Duurzame landbouw en Kringlooplandbouw

Toekomstbestendige landbouw en Kringlooplandbouw

Duurzame landbouw en Klimaatneutrale landbouw

Duurzame landbouw en Toekomstbestendige landbouw

1 = Betekenen precies hetzelfde 2 3 4 5 6 7 = Betekenen totaal iets anders



Bijlage 
- Onderzoeksverantwoording 
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Onderzoek in het kort
Onderzoeksverantwoording

Fase 1 Fase 2B Fase 2B

Methode Kwantitatief online onderzoek Kwalitatief single interviews Kwantitatief online onderzoek

Steekproefkader
Boeren: Agrifirm BV

Algemeen publiek: Dynata

Werving ia gespecialiseerd 
selectiebureau en eigen netwerk

Boeren: Agrifirm BV

Algemeen publiek: Dynata

Ketenpartijen: Panelclix

Steekproef netto

Boeren: totaal n=255
Akkerbouwers: n= 90
Tuinbouw: n=78
Veeteelt: n=87

Algemeen publiek: n=551

Boeren: n=5
Ketenpartijen: n=5
Algemeen publiek: n=5

Boeren: totaal n=279
Akkerbouwers: n= 98
Tuinbouw: n=86
Veeteelt: n=95

Algemeen publiek: n=303

Ketenpartijen: 323

Veldwerk

Het veldwerk heeft 
plaatsgevonden vanaf 18 tot en 
met 28 mei.

De gemiddelde invultijd van de 
vragenlijst bedroeg: 6 minuten

Het veldwerk heeft plaatsgevonden op 
24, 25 en 26 mei. De gesprekstijd 
bedroeg 50 min.

Het veldwerk heeft plaatsgevonden 
vanaf 9 tot en met 24 juni.

De gemiddelde invultijd van de 
vragenlijst bedroeg: 16 minuten




