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Sjaak Hoogendoorn leidt het webinar. Hoogendoorn is voorzitter van het OBN Deskundigenteam 

Cultuurlandschap en heeft een melkveehouderij vlak boven Amsterdam. Het is duidelijk dat de 

landbouw steeds vaker botst met andere doelen. Het is vandaag een verkenning over wat je kan 

regelen in een pachtovereenkomst zodat de verpachter ook op de lange termijn een gezonde bodem 

behoudt en de pachter een gezonde boterham kan verdienen. 

 

Paul Kindt is rentmeester bij advies- en ingenieursbureau LPB | Sight en bestuurslid van de Federatie 

Particulier Grondbezit. Er is volgens hem de afgelopen jaren te weinig aandacht geweest voor de 

kwaliteit van de bodem. Ongeveer de helft van de bodems wordt verpacht dus is het goed om te 

kijken wat je via de pacht kunt bereiken. Kindt denkt dat we toe moeten naar een situatie waarin een 

goed-beheerde bodem zich via hogere opbrengsten of lagere pachtprijzen uitbetaalt. Bijvoorbeeld 

via een soort bodempaspoort. Juridische mogelijkheden zijn nu nog heel beperkt. In een reguliere 

pachtovereenkomst kun je nog weinig van dit soort zaken inbrengen. Nu het meest gebruikte 

instrumentarium is geliberaliseerde pacht, maar dat moet in de toekomst nog breder bruikbaar 

mogelijk worden. 

Voordat elke bodem een eigen bodempaspoort heeft (vergelijkbaar met een energielabel van een 

huis) moeten we eerst objectieve criteria bedenken voor het beoordelen van een bodem. Zeker als je 

daarin ook wil vastleggen hoe de ontwikkeling van die bodem is geweest. 

 

Theo Vogelzang is beleidsadviseur bij LandschappenNL. Wat hem betreft gaat de thematiek verder 

dan alleen de bodem, maar om een duurzame landbouw, waterbeheer, stikstofproblematiek, 

biodiversiteit. Hoe kun je samen met de pachters zorgen voor duurzame landbouw en hoe kun je dat 

regelen, bijvoorbeeld via de pacht? Gebiedsgerichte samenwerking is volgens Vogelzang daarbij van 

belang. We moeten nieuwe bedrijfssystemen ontwikkelen en kijken hoe onder andere grondruil 

daarin een rol kan spelen. Terreinbeheerders zouden zich ook meer moeten uitspreken voor 

bepaalde pachters wel en welke niet. Daar horen ook langdurige contracten bij zodat boeren weten 

dat ze kunnen gaan investeren. Ook zouden terreinbeherende organisaties en landgoedeigenaren 

samen met pachters zich kunnen inzetten voor het opzetten van korte productketens zodat je de 

streek kunt promoten en dus de lokale landbouw kunt promoten. 

De vraag is of je dat als landgoedeigenaar kunt (en wilt) betalen. Het is voor een kleine 

grondeigenaar ongetwijfeld lastiger dan voor bijvoorbeeld een grote speler als a.s.r. Maar juist 

daarom is het goed om dit gebiedsgericht aan te pakken en met alle partijen in een regio of streek 

samen te werken. 

 

Jolan Knol is adviseur bij advies en ingenieursbureau LPB | Sight. Hij heeft inmiddels een aantal 

regionale projecten begeleid op het gebied van duurzame gronduitgifte. Dus pachtcontracten met 

voorwaarden van duurzaam beheer. De gemeente Cranendonk wilde bijvoorbeeld kijken of ze hun 

eigen maatschappelijke doelen zouden kunnen bereiken via pacht. Er blijken nog steeds hogere 

prijzen geboden te worden, ook met extra duurzame maatregelen. 



Knol benadrukt voor het slagen van dit soort projecten het belang van een transparant proces. De 

doelen van alle partijen moeten duidelijk zijn, en er moet een open overleg zijn met alle 

stakeholders. Dan blijkt er opeens best veel mogelijk, weet Knol. Ga gewoon aan de slag met 

experimenteren en zie het als een lerende samenwerking. Probeer kleine stappen te zetten in pilots. 

Hij onderscheidt drie vormen die hij alle drie al succesvol heeft ingezet, afhankelijk van de situatie en 

doelen van de steakholders: 1) Inzetten op beloning van maatregelen, 2) voorwaarden stellen in de 

overeenkomst en dan laten inschrijven (geliberaliseerde pacht) en 3) beginnen met gezamenlijke 

visie met pachters en verpachters (erfpacht). 

Als je afspraken maakt, moet je ze ook handhaven en nakomen. Knol vindt het belangrijk dat dit niet 

alleen in de handhavende sfeer plaatsvindt, maar als gesprekspartner. Dat is ook voor agrariërs heel 

belangrijk en interessant. Dat schept ruimte voor bijvoorbeeld gesprekken over agrarisch 

natuurbeheer of een beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

 

Hugo Vernhout is directeur-rentmeester van landgoed Vilsteren. Hij vertelt over een nieuw 

pachtsysteem dat is uitgedacht voor Landgoed Vilsteren. Een systeem dat zijn fundament heeft in 

een sterke sociale en maatschappelijke betrokkenheid van alle deelnemers vanwege de 

dorpsstructuur op het landgoed. In 2010 is het proces begonnen met de constatering dat de 

intensievere landbouw niet meer paste bij het kleinschalig landschap. Als stip op de horizon is 

gekozen voor een gemengd bedrijf op landgoedniveau. Dus meer dan alleen een pachtverhaal. 

Landgoed Vilsteren nam de regie in een proces van verduurzaming waarin is geïnvesteerd in het 

gevoel van gezamenlijkheid, sociale verbondenheid, streekproducten. Vervolgens is geïnvesteerd in 

inhoudelijke projecten en een collectief eigen systeem van de KPI opgezet. Het pachtsysteem komt 

erop neer dat agrariërs duurzaamheidspunten kunnen halen door het nemen van bepaalde 

maatregelen: Hoe meer punten, hoe langer de pachtcontracten. Omdat dit systeem het resultaat is 

van een gebiedsproces vanuit een gemeenschappelijke visie, wilde de Pachtkamer hierin mee. 

Jaarlijks hebben pachters en verpachter individuele gesprekken over de behaalde resultaten en de 

eventuele mogelijkheden en wensen om extra punten te halen. De lengte van de pachtduur is dus de 

beloning. Vilsteren heeft de principiële keuze gemaakt om niet het landgoed of de agrariërs op de 

laten draaien voor de duurzaamheidswensen vanuit de samenleving. 

 

De discussie gaat over vier thema’s: 

• Moet je duurzame pacht afdwingen of stimuleren? Als het lukt heeft het stimuleren en 

vrijwilligheid natuurlijk de voorkeur. 

• Verdienmodel: wie haalt de vergoedingen binnen en waar komen die terecht? Collectief 

vanuit de maatschappelijk, de pachter, verpachter? Een overheid zal sneller en gemakkelijker 

kunnen overstappen op een verlaging van de pachtprijs als beloning voor duurzaamheid.  

• Instrumenten: KPI, voorlichting, bodemindex, eenmalig via project, looptijd van pacht, 

samenwerking. In alle voorbeelden blijkt dat deze elementen veel belangrijker zijn dan het 

uiteindelijke pachtcontract.  

• Wat regel je nu technisch in een pachtovereenkomst? Met een goed verhaal, een heldere 

visie en goede afspraken tussen pachter en verpachter, blijkt er meer mogelijk te zijn (bij de 

Grondkamer) dan menigeen zich voorstelt. 


