De Boerderij Van Morgen
Hoe ziet het Zuid-Limburgse Heuvelland er over 5, 10 en 100 jaar uit?
Dat is een vraag die mij als jonge Zuid-Limburgse boer enorm fascineert. En met
deze vraag ontstond een grote droom: een nieuwe manier van boeren die past bij
ons landschap en de volle potentie van de Zuid-Limburgse grond benut.
Een boerderij die over 200 jaar net zo bewonderd wordt als de oude hoeves van nu.
Ik noem het: De Boerderij Van Morgen. Geen sciencefictionfilm of visionaire
toekomstmuziek. Een praktische droom die Zuid-Limburg morgen al op de kaart kan
zetten op het gebied van innovatie, natuurbehoud en duurzaamheid.
Een nieuwe kijk
Ik ben Willem Voncken, 28 jaar en als vijfde generatie boer ben ik opgegroeid met
liefde voor de Zuid-Limburgse lössgrond. Juist daarom pleit ik voor een nieuwe kijk
op boeren.
In mijn visie voor De Boerderij Van Morgen stap ik af van de traditionele vorm van
boeren en omarm een nieuwe aanpak, waarbij we kijken naar een groter geheel.
Ik zie een boerderij als een interactieve samenwerking tussen landschap, grond en
boer. Een boerderij is dus meer dan alleen het gebouw.
Hoe werkt De Boerderij Van Morgen? Flexibiliteit is de sleutel.
De Boerderij Van Morgen kent geen vaste traditionele vorm zoals de akkerbouwer of
de veehouder die we nu kennen, maar speelt in op veranderende vraag en tijdgeest.
En dat is nodig. Alleen al in de afgelopen 5 jaar is de vraag naar voedsel sterk
veranderd. Denk aan de groeiende vraag naar plantaardige eiwitten en nieuwe
gewassen. Daarom is het belangrijk om flexibel te zijn als boer.
Door slim om te gaan met de grond en een flexibel gebouw te bouwen, kan De
Boerderij Van Morgen transformeren naar elke gewenste vorm. Van aardappels,
tarwe en bieten verbouwen tot dieren houden en sojabonen kweken zonder dat daar
een nieuwe boerderij voor gebouwd hoeft te worden. Het werkt qua functionaliteit net
zoals een pand wat verschillende bedrijven kan huishouden. Zo kan deze boerderij
eeuwenlang verschillende vormen van voedselproductie bedienen.
Beeld je eens in: een boerderij die bij grote verandering zijn functie niet verliest, maar
juist aanpast. Dat is De Boerderij Van Morgen. Met flexibiliteit als kernwaarde zal
deze boerderij zich altijd aanpassen aan de vraag, behoeftes en nieuwe regelgeving.
Dat is in mijn ogen échte duurzaamheid.
Multifunctioneel: meer dan voedsel alleen
De landbouwgrond van De Boerderij Van Morgen voorziet niet alleen in
voedselproductie. Diezelfde grond helpt ook bij het oplossen van grote
maatschappelijke uitdagingen.

Een van de belangrijkste uitdagingen waar we bij kunnen helpen is
klimaatverandering. Landbouwgrond heeft namelijk van nature de eigenschap om
broeikasgassen op te slaan. Planten vangen CO-2 op en zetten het om naar
zuurstof. Als een van de weinige sectoren ben ik als boer in staat CO-2 vast te
leggen in plaats van alleen maar uit te stoten. Hiermee kunnen we een deel van de
CO-2 uitstoot van bijvoorbeeld de toeristensector in Zuid-Limburg compenseren.
Een andere belangrijke maatschappelijke uitdaging is het vergroten van
biodiversiteit. Door bloemrijke akkerranden te zaaien en samen mét de natuur te
boeren helpen we biodiversiteit te vergroten.
Al drie jaar lang werk ik met een PlanetProof certificaat en met De Boerderij Van
Morgen gaan we voor volledig energie- en klimaatneutraal boeren. Niet alleen met
voedselproductie maar ook door het helpen oplossen van andere maatschappelijke
uitdagingen. De functie van de boerderij breidt zich uit!
Nieuw cultureel erfgoed voor het merk Zuid-Limburg
Naast de verschillende functies van De Boerderij Van Morgen is het belangrijk dat
deze boerderij past in het heuvellandschap van Zuid-Limburg. Daarin ga ik op zoek
naar welk soort gebouw het heuvelland kan aanvullen in plaats van het
verstoren. Het is een belangrijk onderdeel van mijn missie iets te creëeren waar de
Zuid-Limburger trots op is: een nieuwe generatie cultureel erfgoed.
Zo kunnen inwoners en toeristen over 200 jaar net zo genieten van deze boerderij
als wij dat nu doen van de oude hoeves die nog steeds te bewonderen zijn. Kortom:
een trekpleister voor het merk Zuid-Limburg.
De Zuid-Limburgse lössgrond maakt het verschil
In dit project benutten we wat recht voor ons ligt. De grond in Zuid-Limburg is
namelijk uniek. Het behoort tot een van de oudste landbouwgebieden van Europa, al
meer dan 7000 jaar is het in gebruik door boeren. Zuid-Limburg werd ook wel de
graanschuur van de Romeinen genoemd. De bodemkwaliteit is in al die tijd nooit
afgenomen en geeft nog steeds optimaal vruchtbare grond.
Er zit gouden kennis verborgen in deze grond waar we nog veel van kunnen leren.
Met deze eigenschappen is de Zuid-Limburgse lössgrond van nature al geschikt voor
kringlooplandbouw.
Alle innovatiekracht zit dus al in de grond zelf. Met De Boerderij Van Morgen gaan
we deze potentie veel meer benutten dan nu wordt gedaan en zorgen we dat alle
goede eigenschappen behouden blijven.
We hebben goud in handen met de Zuid-Limburgse lössgrond en daar mogen we
trots op zijn. Al 7000 jaar zijn wij een voorbeeld voor boeren overal ter wereld. De
Boerderij Van Morgen helpt dat zo te houden.

Van eilandjes naar samen
In dit project gaan we actief op zoek naar samenwerkingen met collega-boeren,
ondernemers, omwonenden en burgers. De Boerderij Van Morgen is geen eiland
maar gelooft in de kracht van kruisbestuiving in de regio om zo bij te dragen aan
werkgelegenheid.
Daarnaast is het voor mij als jonge boer belangrijk een nieuwe generatie boeren te
enthousiasmeren om net zoveel van het vak te houden als ik dat doe. Met dit project
wil ik een voorbeeldfunctie geven en laten zien dat je als jonge boer je eigen
innovatieve koers kunt bepalen. Dit zal zorgen voor levendigheid in onze regio en
een aantrekkingskracht zijn voor jonge mensen om naar Zuid-Limburg te komen.
Waarom ik?
Als vijfde generatie boer is het mijn missie om de volle potentie van Zuid-Limburg te
omarmen. Ik wil dat doen op een manier die past bij deze tijd, een manier die goed is
voor natuur, mens en regio.
Ik beschik over de achtergrond, vaardigheden en kennis om van deze droom naar
realiteit te gaan.
Toen ik op mijn 18e mijn intrede in de boerderij deed, heb ik de bewuste keuze
gemaakt om over te stappen van een melkveehouderij naar een akkerbouwbedrijf. Ik
deed dit vanwege mijn passie voor het verbouwen van gewassen. Al 3 jaar werk ik
met een PlanetProof certificaat met als belangrijkste doel volledig energie- en
klimaatneutraal boeren.
In mijn zoektocht naar een meer toekomstbestendige boerderij werd ik in 2018
geselecteerd voor het internationale Nuffield scholarship. Daarmee reisde ik de
wereld over en bezocht boerderijen op verschillende continenten. Van Japan, Texas
en Chili tot Indonesië en Israël.
De boeren die ik op deze plekken ontmoet heb spraken hun grote bewondering uit
over de Zuid-Limburgse grond. Hoe is het mogelijk dat wij na 7000 jaar nog steeds
van dezelfde vruchtbare grond gebruik kunnen maken? Daardoor realiseerde ik me
dat de Zuid-Limburgse lössgrond behoort tot de beste en meest vruchtbare grond ter
wereld.
Door deze reizen zag ik de potentie van Zuid-Limburg door nieuwe ogen. Sindsdien
is het mijn missie deze innovatiemogelijkheden te realiseren in De Boerderij Van
Morgen.
Doe mee!
Of we over 5, 10 of 100 jaar in Zuid-Limburg bieten telen, insecten kweken of kiwi’s
verbouwen niemand kan het nu nog voorspellen. Een ding is zeker: de potentie voor
de regio Zuid-Limburg is eindeloos. Als jonge boer omarm ik alle kansen die voor ons
liggen en dat wil ik bij elkaar brengen in De Boerderij Van Morgen.
Laten we samen een frisse wind waaien door het heuvelland en bouwen aan een
toekomstbestendige boerderij voor het Zuid-Limburg van vandaag en voor volgende
generaties.
Bouwen jullie mee?

