
Matrix Duurzame Voedselproductie
versie 1.0

soevereiniteit toelichting (bio)diversiteit toelichting circulariteit toelichting transparantie toelichting

A. bodem 1 Heeft jouw bodem rechten? bodemvoedselweb stofstromen onderzoek

2

Heb jij het recht om de bodem te 
benadelen?

Welk begrip is er over de bodem en de 
samenhang tussen kwaliteit en 
gebruik van de bodem?

koolstof communicatie

3
Wat doe jij om de kwaliteit van je 
bodem te verbetreren?

4

Op welke zaken heb jij 
rechtstreeks invloed en met 
welke invloeden van buiten heb jij 
te maken?

Heb je afstemming met andere acoren 
om de externe invloeden te beperken?

5

B. landschap 1
Heeft het landschap waarin je 
boert rechten?

houtig netwerk functionaliteit cultuur(historie)

2

Heb jij het recht om het 
landschap waarin je boert te 
beinvloeden?

water

3

Wat doen jij om de kwaliteit van 
het landschap waarin je boert te 
verbeteren?

Welk begrip is er over 
landschapstypen?

Welke planten en dieren 
komen voor op jouw stuk 
land?

is er begrip over de rol die 
jouw stuk land speelt in 
gebiedsopgaven op dit vlak?

4

Begrijp jij hoe het stuk land wat je 
bewerkt zicht verhoudt tot de 
omgeving?

5

Begrijp jij hoe jouw stuk land 
cultuurhistorisch tot stand is 
gekomen?

Welk gebrip is er over de 
cultuurhistorische achtergronden van 
de regio waarin jouow stuk land ligt?

C. productie 1 gemengde bedrijfsvoering stofstromen communicatie

2
Hebben jouw dieren rechten? Wat doe je om het dierwelzijn te 

bevorderen?
ecosysteem denken energie informatieplicht

3
Kunnen jouw dieren hun natuurlijk en 
instinktief gedrag vertonen?

gemixte bedrijfsvoering dieren als medewerker grondgebonden

4 plantrechten plantwelzijn combinatieteelt water

5 plantgemeenschappen voer

6 rechten voor de boer veiligheid eiwitproductie introductie van dierlijke eiwitten in voer

7 arbeidsomstandigheden reststromen

8 eerlijk inkomen

9
Kun je werkelijk onafhankleijk 
keuzes maken?

Hoe bewaak jij je afhankelijkheid van 
derden?

D. community 1 persoonsrechten samenstelling gemeleerd uit de regio eigenaarschap

2 beslissingsbevoegdheid eiwittransitie van dier- naar plantconsumptie communicatie

3 culturele aspecten reststroken recht op informatie

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Co
nt

ex
t

Ontwerp principes

St
ich

tin
g 

H
er

en
bo

er
en

 N
L

Kv
K 

59
13

58
24


