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1.	  Waarom	  is	  land	  een	  Europese	  kwestie?	  

a)	  Op	  beleids	  niveau	  zijn	  er	  verschillende	  beleidskaders	  die	  invloed	  
uitoefenen	  over	  de	  verdeling,	  gebruik	  en	  beheer	  van	  land	  in	  Europa:	  

–  Landbouw	  subsidies	  en	  rurale	  ontwikkeling	  (GLB/CAP)	  
–  Milieu,	  landschap	  en	  natuurbehoud	  
–  Gebiedsontwikkeling	  en	  territoriale	  cohesie	  
–  Investeringen	  en	  het	  vrijverkeer	  van	  kapitaal	  in	  de	  interne	  markt	  

	  

b)	  Op	  grassroots	  niveau	  zijn	  er	  verchillende	  aspecten	  die	  de	  land	  
problematiek	  in	  Europa	  kenmerken:	  

–  Land	  concentratie	  
–  Land	  grabbing	  
–  Land	  speculatie	  
–  Verlies	  van	  agrarisch	  land	  



2.	  The	  state	  of	  land	  in	  Europa	  vandaag	  	  





3.	  De	  rol	  en	  positie	  van	  Nederland	  
•  Grote	  mate	  van	  

‘landongelijkheid’	  in	  
Nederland	  

	  
•  Verdwijning	  van	  

kleinschalige	  
landbouwbedrijven	  in	  
Nederland	  

•  Rol	  van	  Nederlandse	  
investeerders	  in	  
andere	  Europese	  
landen	  



4.	  Overwinningen	  	  



5.	  Stappen	  voorwaarts	  

High level task 
force 

EU Land Observatory 

Public policy 
restrictions on 
national land 
markets 

Guiding principles on 
EU land governance 
based on the CFS 
Tenure Guidelines 





6.	  Terugkoppeling	  Nederland	  

•  Nederland	  is	  ondertekenaar	  van	  de	  CFS	  Tenure	  Guidelines	  
maar	  blijft	  echter	  achter	  in	  de	  implementatie	  hiervan	  in	  eigen	  
land	  

	  
•  	  Veel	  meer	  ruimte/mogelijkheid	  voor	  interventies	  in	  de	  

landmarkt	  in	  Nederland	  om	  zo	  toegang	  tot	  land	  voor	  jonge/
nieuwe	  boeren	  en	  kleinschalige	  landbouw	  te	  verbeteren	  en	  
landspeculatie/land	  concentratie	  terug	  te	  dringen.	  Voorbeeld	  
van	  het	  SAFER	  systeem	  in	  Frankrijk.	  

	  
•  Zou	  het	  nieuwe	  land	  platform	  die	  vandaag	  wordt	  opgezet	  

kunnen	  dienen	  als	  een	  monitorings/early	  warning	  systeem	  
rondom	  trends	  in	  de	  land	  markt	  in	  Nederland	  en	  zo	  bijdragen	  
aan	  de	  EU	  Land	  Observatory?	  


