
Stad en platteland hebben elkaar nodig
De biodiversiteit in Nederland heeft 
flinke klappen gehad. Het landschap 
dat ooit bulkte van de bloemen, wilde 
bijen en vogels is sterk aangetast. Daar 
komen de verstrekkende gevolgen van 
klimaatverandering nog eens bovenop.  
Met de waardering voor het harde werk  
van de boeren is het slecht gesteld. Het 
besef groeit dat het echt anders moet.  
Dat stad en platteland elkaar nodig hebben.  
Dit is hét moment om bestaande initiatieven 
een boost te geven en een schaalsprong te 
bewerkstelligen. Precies dat gaan we doen.

Grootse ambitie 
‘Rotterdam de boer op!’ richt zich op  
de gehele keten en werkt aan zowel de 
consumenten- als producentenkant. We 
faciliteren boeren bij de transitie naar 
natuurinclusief boeren en herstellen de 
relatie tussen stad en platteland. Onze brede 
coalitie aan partners bestrijkt het volledige 
speelveld. De ambitie is groot: het geld  
van de loterij voor ‘Rotterdam de boer op!’  
wordt ingezet als een vliegwiel om 
investeringen van derden aan te zwengelen 
om ook nadat het project is afgerond, de 
vruchten van de inzet te plukken.

Grutto’s, hermelijnen en argusvlinders 
In 2027 voorziet het Rotterdams platteland 
voor een flink deel in de voedselbehoefte 
van de regio. Aardappels en groenten 
uit de Hoeksche Waard. Vlees en zuivel 
van veehouders in de Krimpenerwaard. 
Voedselbossen voorzien de stad van 
vruchten en noten. Tientallen ondernemers 
op het platteland hebben een nieuw 
businessmodel en duizenden burgers 
investeren letterlijk in het eten op hun 
bord. Het aantal grutto’s, veldleeuweriken, 
argusvlinders, korenbloemen en 
hermelijnen is sterk toegenomen.

In de Rotterdamse regio gaan we aan de slag met het ambitieuze project ‘Rotterdam de boer op!’. Dit project is  

mogelijk door een financiële impuls van 5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Daarmee kan Natuurmonumenten 

samen met 18 partners tot de unieke ambitie komen: spectaculair meer boerenlandnatuur met regionaal geproduceerd 

voedsel als economische drager. Om die te verwezenlijken is een innovatieve aanpak nodig, waarin het stimuleren van de 

consument hand in hand gaat met het mogelijk maken van de transitie van het boerenbedrijf. Een complex en uitdagend 

project. Alleen samen veranderen we het voedselsysteem en maken we het verschil voor de biodiversiteit. 

ROTTERDAM  
DE BOER OP!

Een landschap vól natuur.  
Eten voor de stad.  
Business voor boeren.

De urgentie De impactDe aanpak

Ons winkelmandje is ongetwijfeld de meest bepalende factor voor de kwaliteit van natuur en landschap in Nederland. 

Rapporten over de relatie tussen voedselproductie en de kwaliteit van onze leefomgeving buitelen over elkaar heen.  

Steeds spreekt uit die studies dezelfde droom: de boer die, met waardering van de samenleving en tegen een eerlijke 

prijs, voedsel produceert met meer toegevoegde waarde voor natuur en landschap. Natuurmonumenten gaat met een 

unieke coalitie van boeren, ketenpartijen, retailers en ondernemers deze droom concreet maken voor boer én natuur. 

Droombeeld 2050: Rotterdam-Noord



De vier-sporen-aanpak 
Concreet werken we volgens vier sporen, met daarbinnen een aantal focuspunten.

Spoor 2 -  Een sterke verbinding  
tussen stad en platteland 

Samen met bestaande initiatieven programmeren we activiteiten 
zoals uitjes naar de boerderij, excursies door het landschap en 
boerenfestivals in de stadsparken. Rond Rotterdam zien we kansen 
voor zeker vijf coöperatieve boerderijen, waar stedeling en agrariër 
samen duurzame landbouw mogelijk maken. Ook leggen we 
meerdere voedselbossen aan.

Spoor 4 - Kennis en community 

Voor het slagen van het project is continue monitoring en kennis-
ontwikkeling van groot belang. We hebben al verkend welke tools we 
kunnen gebruiken voor de selectie van veelbelovende projecten en 
het monitoren van de behaalde impact. We gaan samenwerken met 
de nieuwe Delta Labs van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. 
Onze ervaringen kunnen andere (toekomstige) projecten helpen en we 
stellen onze data daarom open source beschikbaar.

Spoor 3 - Producenten 

Het project ondersteunt boeren die willen overschakelen naar 
een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Hiervoor richten we het 
Rotterdams Transitiefonds op. Ook ondernemers uit de andere 
plekken van de keten met innovatieve businessmodellen kunnen 
aanspraak maken op het transitiefonds.

Spoor 1 - Consument en keten 

We gaan de efficiency van kleinschalige verwerking en distributie 
vergroten. Dat zorgt voor minder autokilometers en minder 
milieubelasting. Samen met (online) supermarkten organiseren  
we meer aanbod van regionale en duurzame producten. Onze  
inzet is dat zuivel met het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’  
de nieuwe norm wordt voor supermarkten in de regio. Ook helpen 
we spelers in de korte keten om nog beter aansluiting te vinden bij 
de consument.

Waarom Rotterdam?

Rotterdam is een van de meest verstedelijkte stukjes Nederland, 
omringd door een wereldhaven, industrie en infrastructuur. Juist 
hier staat de natuur onder druk. Tegelijkertijd biedt de regio 
volop kansen, door de grote hoeveelheid consumenten en de 
ondernemersmentaliteit van de Rotterdammer.

Droomfonds als vliegwiel

‘Rotterdam de boer op!’ wordt een meerjarenproject van 6 jaar. 
Met de bijdrage van 5 miljoen euro van de Nationale Postcode 
Loterij kan het project nu een snelle start maken met de uitvoering. 
In de komende maanden gaan de samenwerkende partners 
zich onder meer inzetten om in samenwerking met private en 
publieke partijen tot een multiplier van dit bedrag te komen 
om ‘Rotterdam de boer op!’ verder uit te bouwen. Ben jij een 
partij die een bijdrage kan en wil leveren? Laat het weten via 
rotterdamdeboerop@natuurmonumenten.nl. 

Bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij

Natuurmonumenten is een van de 105 beneficiënten van de Nationale Postcode Loterij. De loterij geeft met 
het Droomfonds haar beneficiënten de kans om ambitieuze dromen te realiseren. Een groot project dat niet uit 
eigen middelen gefinancierd kan worden, krijgt zo een enorme impuls. Het Droomfonds is vaak ook de eerste 
stap in het in beweging krijgen van een vliegwiel waarmee een droom echt vleugels krijgt, omdat andere 
partijen ook financieel gaan bijdragen. 
In 2012 ontving Natuurmonumenten bijvoorbeeld 15 miljoen euro uit het Droomfonds van de  
Postcode Loterij voor de aanleg van natuurparadijs de Marker Wadden. In 2017 volgde een extra bijdrage  
van 7,7 miljoen euro van de Postcode Loterij voor verdere uitbreiding van dit prachtige natuurgebied.  
Kijk hier voor meer informatie.

mailto:rotterdamdeboerop%40natuurmonumenten.nl?subject=Ik%20doe%20mee%20met%20%E2%80%98Rotterdam%20de%20boer%20op%21%E2%80%99
https://www.postcodeloterij.nl/goede-doelen/bijzondere-projecten
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 1  Boerderij met bakhuisje
 2  Winkel
 3  Boomgaard
 4  Schuurtjes

Droombeeld 2050: Rotterdam-Zuid

Game changer voor de voedseltransitie

Over zes jaar heeft deze unieke coalitie van ondernemers, maatschappelijke partijen en de Nationale Postcode Loterij voor een 
ware kentering gezorgd. In dit tijdsgewricht van frictie en polarisatie is het dé game changer gebleken voor de voedseltransitie rond 
Rotterdam. Bestaande pioniers en nieuwe medestanders hebben regionaal en natuurinclusief geproduceerd voedsel een enorme push 
gegeven. Deze transitie is zichtbaar op het bord van duizenden Rotterdammers, maar vooral ook in de natuur die weer tot bloei is 
gekomen. Het Rotterdams platteland is weer kleurrijk en levendig vol, met veel ruimte voor vogels, vlinders en bloemen.  
En dat ziet er zo uit...

 5  Camping
 6  Woonhuizen derden
 7   Koeienstal met zonnepanelen
 8  BSO met speelnatuur

 9  Fietspad
10  Houtwallen
11   Grasland met roodbonte koeien
12  Parkeren

13  Voedselbossen
14  Robot pixelfarming
15  Strokenteelt
16  Agroforestry

17  Metrohalte
18  Stadstuinen
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De Droompartners

De partners van ‘Rotterdam de boer op!’ vormen samen een droomteam. De 19 organisaties opereren in de gehele keten, van producent  
tot consument, en zijn gecommitteerd om het verschil te maken rond Rotterdam op het gebied van voedsel en landschap.  
De partners zijn zelf onderdeel van bestaande korte ketens, dan wel langere mainstream-ketens, waardoor ze direct invloed hebben op 
lopende processen en innovaties.

Wil je meer weten over dit project en op de hoogte blijven? Kijk op www.rotterdamdeboerop.nl

http://www.rotterdamdeboerop.nl

