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Hoe nu verder? 

Inspirerende boeren

Stichting Veldleeuwerik

Tweegesprek

Met het uitbrengen van de Natuurvisie ‘Natuurlijk ver-
der’ heeft het ministerie van Economische Zaken in 
het beleid een omslag gemaakt. Van natuur bescher-

men tégen de maatschappij gaan we naar het versterken van de 
natuur mét de maatschappij. Dat vraagt om een netwerkaanpak: 
de overheid is partner in een netwerk met partijen uit de sa-
menleving en kijkt waar ze van waarde kan zijn om die partijen 
vooruit te helpen.

Het bevorderen van natuurinclusieve landbouw is een van de 
onderwerpen waar EZ in dat kader werk van maakt. Centraal 
bij natuurinclusieve landbouw staat een positieve relatie 
tussen landbouw en natuur. Natuur en landbouw kunnen veel 
aan elkaar hebben. Het doel is dat het op termijn (pakweg 10 
jaar) ‘gangbaar’ is om natuur en biodiversiteit te integreren in 
een rendabele landbouwbedrijfsvoering. De invulling zal per 
bedrijf verschillen, afhankelijk van de plek waar een bedrijf zich 

bevindt en afhankelijk van de ideeën en het ondernemerschap 
van de boer. Het vorm geven aan natuurinclusieve landbouw 
is echter niet alleen een zaak van de agrarisch ondernemer, 
maar minstens evenveel een zaak van zijn omgeving. Hij moet 
immers wel in staat worden gesteld om natuurinclusief te on-
dernemen. Financiers, ketenpartijen, adviseurs, leveranciers en 
andere erfbetreders hebben daarin een belangrijke rol.

De eerste netwerkdag natuurinclusieve landbouw heeft laten 
zien dat er op het gebied van natuurinclusieve landbouw een 
enthousiast en vastberaden netwerk is. Van mensen die met 
concrete acties elkaar en anderen willen inspireren om de ver-
binding tussen landbouw en natuur verder vorm te geven.

Met dit magazine ontvangt u een beeldende terugblik op de 
netwerkdag. Maar dat is niet alles. U vindt ook interviews met 
aanwezigen en links naar mooie voorbeelden en achtergrond-
informatie. Ik hoop dat het magazine u inspireert en niet alleen 
aanzet tot denken, maar ook tot actie!

Van beschermen       
     tégen naar 
versterken mét

‘Natuur en landbouw kunnen 
veel aan elkaar hebben’

Roel Feringa
Directeur Natuur en Biodiversiteit
ministerie van Economische Zaken
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Dat de natuur, met een gezonde bodem, 
schoon water en talloze organismen aan de 
basis staat van onze voedselproductie is  
genoegzaam bekend. En dat de huidige 
staat van de landbouw die natuur onder 
druk zet is ook duidelijk. Maar een over-
stap naar natuurinclusieve landbouw is 
waarschijnlijk niet genoeg, stelt Jan Willem 
Erisman. Erisman is hoogleraar Integrale 
Stikstofstudies aan de Vrije Universiteit en 
directeur van het Louis Bolk Instituut in 
Driebergen, een kennisinstelling op het 
gebied van duurzame landbouw, voeding 
en gezondheid. 

“Hoge grondprijzen en concurrentie op de 
wereldmarkt dwingen boeren tot verdere 
kostprijsverlaging en hogere opbrengsten 
per hectare. Dat geldt voor akkerbouw- en 

melkveebedrijven”, schetst hij de situatie 
waarmee de meeste Nederlandse boeren 
nu te maken hebben. “Zware machines, 
verlaging van het waterpeil, gebruik van 
kunstmest en chemische bestrijdingsmid-
delen en het verwijderen van landschap-
selementen gaan ten koste van weidevogels 
en andere fauna. We verkwanselen enkele 
van de belangrijkste productiemiddelen: de 
bodem en biodiversiteit.” 

Landbouwinclusieve natuur
Natuurinclusieve landbouw – zoals het mi-
nisterie voorstaat – is volgens Erisman niet 
de oplossing. “Dat is een voortzetting van 
het huidige agrarische natuurbeheer, terwijl 
dat tot op heden niet succesvol is gebleken. 
Bij natuurinclusieve landbouw zijn boeren 
te veel afhankelijk van financiële vergoedin-

gen van de overheid. Stopt de subsidie, dan 
stopt de boer met zijn maatregelen.”  
Erisman pleit ervoor dat juist de kracht van 
de natuur wordt gebruikt om voldoende 
voedsel te produceren. Hij introduceert 
daarom de term landbouwinclusieve natuur.

Controle- versus adaptatiemodel
Het huidige bedrijfsmodel van de meeste 
boeren is gericht op kortetermijnwinst. 
Daarbij hebben zij te maken met banken 
die hun leningen willen terugverdienen, 
met de belangen van leveranciers van kunst-
mest, voer, zaad en zware machines en met 
de eisen die de retail stelt aan kleur, grootte 
en productveiligheid, legt Erisman uit. Deze 
situatie noemt hij het Controlemodel. 
De toekomst ligt volgens Erisman bij het 
Adaptatiemodel. Daarin wordt uitgegaan 
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van het versterken van de weerbaarheid van het landbouwsysteem. 
“Door natuurlijke processen en functionele biodiversiteit juist te 
benutten in bodem, water, gewas, dier en bedrijf, vermindert de 
afhankelijkheid van externe middelen en vangt het systeem zelf de 
risico’s op van klimaatfluctuaties, ziekten en plagen.”

Akkerberaad
Om deze omslag naar landbouwvriendelijke natuur te kunnen ma-
ken moet je het gesprek aangaan met veel partijen uit de hele keten, 
stelt Erisman. En dat gebeurt al. FrieslandCampina, Rabobank en 
het Wereld Natuurfonds hebben samen met het Louis Bolk Instituut 
het ‘Conceptueel kader’ ontwikkeld en ontwikkelen dit nu verder 
als basis voor een nieuw verdienmodel voor biodiversiteit in de 
melkveehouderij. In het zogeheten ‘Akkerberaad’ willen Rabobank, 
Vogelbescherming, Werkgroep Grauwe Kiekendief, Agrifirm, Cosun 
en Stichting Veldleeuwerik ditzelfde kader gaan toepassen in de 
akkerbouw, om boeren de overstap naar landbouwinclusieve na-
tuur te laten maken. “Het besef dat we bij landbouw meer rekening 
moeten houden met de natuur bindt deze partijen”, stelt Erisman. 

Eiland-specifieke kaas
In een pilot op Schiermonnikoog wordt dit traject in praktijk ge-
bracht bij melkveehouders. 
Erisman: “Deze boeren produceren nu onder de marktprijs. En 
mede daardoor hebben zij weinig ruimte om rekening te houden 

met de natuur. In de pilot worden ze gestimuleerd zich te richten op 
een ander businessmodel: duurzaam geproduceerde kwaliteitspro-
ducten, zoals eiland-specifieke kaas en zuivelproducten. Ze zullen 
moeten gaan samenwerken om een vuist te kunnen maken in de 
markt”, aldus Erisman.
Een dergelijk model vraagt aanpassingen van overheid, boeren en 
consument. De consument zal eraan moeten wennen dat ze een 
serieuze prijs moet betalen voor duurzaam geproduceerde produc-
ten. De overheid zal de omslag moeten faciliteren en regelgeving 
tegen het licht moeten houden. Erisman: “Landbouwregels zijn nu 
sectoraal opgesteld: fosfaatrechten, stikstofregelgeving, grondge-
bondenheid, dierenwelzijn. Die sectorale aanpak kan een grotere 
biodiversiteit belemmeren. Wellicht moeten we naar integrale 
regelgeving voor biodiversiteit.” 

Intrinsiek gemotiveerd
De boeren zelf moeten de grootste stap maken. Erisman gelooft dat 
zij zeker intrinsiek gemotiveerd zijn. “Maar samenwerken betekent 
het opgeven van een deel van hun vrijheid.”
Het kan lukken als alle partijen in de keten hetzelfde belang 
voor ogen houden, stelt Erisman. “Die grotere biodiversiteit is op 
termijn essentieel voor duurzame landbouw en gezonde voeding. 
En ik ben ervan overtuigd dat boeren er door het produceren van 
kwaliteitsproducten - waar de consument een eerlijke prijs voor 
betaalt - financieel ook beter van kunnen worden.” 

Jan Willem Erisman 
Louis Bolk Instituut :

Landbouw waar boeren subsidie 
krijgen om rekening te houden  
met biodiversiteit levert te weinig 
op en is te kwetsbaar.  Het roer 
moet om, zegt Jan Willem Erisman. 
“Gebruik de kracht van de natuur 
om  voldoende voedsel te 
produceren.” Dat proberen ze nu
op Schiermonnikoog.

‘Een dergelijk model vraagt aanpassingen
 van overheid, boeren en consument’
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‘Natuurinclusieve 
landbouw is 
niet genoeg’



Twee gesprek

Anne van Doorn: “Ik ben van huis uit ecoloog, dus ik had al een 
hoop bagage. Van daaruit ben ik gestart. Wat is nu eigenlijk land-
bouw en hoe definieer je natuur?” 
Bas Volkers: “Er is natuurlijk een continuüm tussen landbouw en 
natuur. De vraag is op welk deel van dat continuüm natuurinclusie-
ve landbouw van toepassing is.”
Van Doorn: “We hebben ons op zowel economische als ecologi-
sche pijlers gebaseerd. Het was wel echt een desk study. Was je ver-
rast door de uitkomsten?”

Volkers: “Niet verrast, maar het heeft wel een aantal dingen in-
zichtelijk gemaakt. Bijvoorbeeld of we deze term wel zo strikt willen 
definiëren. Voor mij gaat het toch vooral om creativiteit.”
Van Doorn: “Er moet inderdaad een balans zijn tussen een definitie 
en ruimte voor creativiteit. Maar pas op voor holle terminologie.”
Volkers: “Inmiddels zijn we druk bezig om ons beleid vorm te ge-
ven mede naar aanleiding van de uitkomsten. We hebben daarvoor 

drie lijnen ontwikkeld: een interne agenda voor beleid en regelge-
ving, een kennis- en onderwijsagenda en een netwerkagenda voor 
de buitenwereld. Wat vind jij daarvan?” 
Van Doorn: “Het is een ambitieus plan. Alle krachten in markt en 
beleid –  ook op Europees niveau – moeten natuurlijk wel dezelfde 
kant op gaan.”
Volkers: “Ik hoop toch wel dat over tien jaar de helft van de boeren 
bezig is met natuurinclusieve landbouw.”

Van Doorn: “Daarvoor moet je bij grote bewegingen aansluiten. De 
consument in beweging krijgen. Maar hoe je dat doet, ik weet het 
ook niet…”
Volkers: “Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen, maar ik hoop dat 
er op deze netwerkdag veel nieuwe verbindingen worden gelegd.”
Van Doorn: “Ja, iedereen wil dat ook graag. Misschien is het goed 
een digitaal platform op te richten waar de verschillende initiatie-
ven elkaar kunnen vinden. Bas…?”

Hoe kan het dat ecologisch herstel nog niet of nauwelijks gepaard gaat met 
goede businesscases? Met die vraag op zak ging Ferwerda over de hele wereld in 
gesprek met boeren, bedrijven en grote investeerders. Zijn conclusie: “Iedereen 
was ernstig de weg kwijt; er werd niet echt tussen de verschillende partijen ge-
praat.” 
Volgens Ferwerda is landschapherstel de oplossing voor heel veel problemen. 
“Maar hoe kan je daar een framework van maken dat iedereen begrijpt, in een 
taal die iedereen pakt?” En dus ontwikkelde hij het ‘four returns model’, als basis 
voor een systemische, holistische aanpak. “Uitgangspunt is dat elk te herstellen 
gebied vier returns oplevert: inspirationele, sociale, natuurlijke en financiële re-
turns. Ofwel: we geven mensen in dit soort gebieden hun hoop en trots terug, 
gaan banen ontwikkelen, zorgen dat de biodiversiteit weer op orde komt en 
zorgen daarmee voor financieel rendement.”

Landschapsrestauratiepuzzel
Om de returns praktisch invulling te geven, verdeelt Commonland elk te herstel-
len gebied in drie zones: een natuurlijke zone, waarin herstel van de vegetatie 
centraal staat, een gecombineerde zone met ruimte voor agro-ecologische sys-
temen en een economische zone voor productie, zoals een machinepark voor 
het pellen van amandelen. “Samen met lokale partijen gaan we die landschaps-
restauratiepuzzel leggen. Dat klinkt complex, maar als je het gaat doen dan be-
gint het echt te leven.”
In Zuid-Afrika, Spanje en Australië boekt Commonland inmiddels al belangrijke 
successen met deze aanpak. “Zo zijn we in Zuid-Spanje samen met lokale be-
trokkenen een gebied van 630.000 hectare aan het restaureren. Dat kost tijd. 
Maar we komen wel ergens. Met elkaar slagen we erin het gebied opnieuw in te 
kleuren, en van nieuw perspectief te voorzien.

Gedegradeerde gebieden herstellen in samenwerking met lokale partijen, bedrijven en 
investeerders? Het kan, stelt Willem Ferwerda, directeur en oprichter van Commonland. Met 
het ‘four returns model’ boekt hij aansprekende resultaten in Zuid-Afrika, Spanje en Australië.  

“In het veenweidelandschap rondom Amsterdam willen we samen met boeren, onderne-
mers en burgers nieuwe bedrijfsvoeringsmodellen ontwikkelen. Deze zijn gebaseerd op de 
vier returns en zorgen voor herstel van het landschap. In juni 2016 starten we in de Ooste-
lijke Vechtplassen het eerste project in Nederland waarbij we deze methode toepassen. We 
gaan hier voor zeven akkerboeren, samen met natuurorganisaties, een nieuw verdienmodel 
ontwikkelen. Het moet echt hét inspirerende praktijkvoorbeeld worden. Daarom zetten we 
tegelijkertijd een kennis- en leernetwerk op.”
Danielle de Nie, business developer Commonland
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Commonland succesvol met ‘four returns model’

‘Landschapsherstel? Het kan!’

‘Richt een digitaal platform op waar initiatieven 
elkaar kunnen vinden’  Anne van Doorn

Toen Bas Volkers, beleidscoördinator bij het ministerie van EZ, onderzoeker Anne van Doorn 
(Alterra)  vroeg om te helpen met een begripsbepaling van natuurinclusieve landbouw, wist geen 
van beiden wat de uitkomst zou zijn. Het onderzoek is inmiddels afgerond. En nu?

Tweegesprek

 ‘Ik hoop dat over tien jaar de helft van de boeren 
bezig is met natuurinclusieve landbouw’  Bas Volkers



‘Laat de markt betalen voor biodiversiteit’
“Negentien jaar geleden zette ik de eerste stap. Van ‘gewone’ melk-
veehouder ging ik biologische melk produceren. Ik geloof niet zo 
in Nederlandse melkproductie voor de wereldmarkt. Ik geloof in 
toegevoegde waarde. Mijn focus is steeds breder geworden. Ik werd 
actief in het vogelbeheer en zorgde ervoor dat mijn grasland krui-
denrijk was. De subsidies voor het weidevogelbeheer zijn nodig om 
verlies aan productiviteit van grasland te compenseren. Inmiddels 
produceren we weidevogelkaas, hebben een zorgboerderij, organi-
seren weidevogelsafari’s, verhuren kano’s en organiseren familie- 
en bedrijfsfeestjes.  
Onlangs hebben we vlakbij Zwolle een boerderij gekocht. Dat moet 
een beleefboerderij worden: een stadsboerderij om producten 
rechtstreeks te verkopen. De stierkalveren lopen in 
de wei, maar het vlees wordt ook verkocht. Er 
komt een moestuin met hoogstam fruitbo-
men. Hulpboeren – van de zorgboerderij 
– gaan helpen in het winkeltje en de kal-
veren verzorgen. Kaas en vlees verkopen 
we ook in natuurwinkels, gespecialiseer-
de winkels en supermarkten.
Van elke kilo weidevogelkaas die 
we verkopen, gaat een euro 
naar de vogelbescherming. 
Die financiert daarmee 
nieuw kruidenrijk grasland. 
Zo zou het moeten zijn: 
geen subsidies. Laat de con-
sument maar betalen voor 
biodiversiteit en een mooi 
landschap.”
Henk Pelleboer
Boer biologisch melkveebedrijf
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Inspiratoren

Overal in het land zijn koplopers al volop 
aan het pionieren met natuurinclusieve 
landbouw. Hoe doen zij dat, vanuit welke 
drive en met welke resultaten? Vier inspiratoren 
met praktijkervaring uitgelicht.

‘Ruim baan voor voedselbossen’
“Ik geloof erg in de kracht van voedselbossen, in bossen met daarin productie voor landbouwdoeleinden. Veel mensen denken dat 
ik het dan heb over een echt bos, een soort sprookjesbos. Maar ik bedoel een bos dat nog in ontwikkeling is, met open plekken voor 
landbouw of akkers met flink brede randen daaromheen. Dergelijke voedselbosachtige percelen leveren meer op dan gangbare sys-
temen. Waarom? Je werkt met minder input – de grond levert zelf de kracht voor de productie. Bovendien bestaat zo’n perceel uit 
meerdere lagen, dus uit meer oppervlakte. En de kosten kunnen omlaag vanwege 
minder onderhoud. De werkelijkheid gebiedt te zeggen: echte grote voedselbos-
sen zijn er nog nauwelijks. Maar van tuinachtige varianten zijn er al een aantal en 
van boomgaarden als voedselbos zijn er zelfs al heel wat. Totaal heeft Nederland 
enkele honderden hectares voedselbos. Laatst heb ik een congres georganiseerd 
voor naar schatting 500 deelnemers die zich met voedselbossen bezighouden. 
Daaronder veel jonge boeren, die hier graag mee aan de gang gaan. Maar er is 
geen grond. Clubs als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer maar ook de over-
heid zouden vaker hun grond voor een zachte prijs moeten verpachten of zelfs 
verkopen. De overheid kan best beleid ontwikkelen om grond voor natuurdoel-
einden goedkoop van de hand te doen. Want het begint met passie, en die is er 
voldoende. Nu nog met elkaar zorgen dat we de volgende stap kunnen zetten.” 
Louis Dolmans - Stichting Doornik Natuurakkers

‘Maak milieuvriendelijke 
producten goedkoper
“Het aardige van milieuvriendelijke landbouw is dat je 
over het algemeen per hectare minder gaat produce-
ren. Producten worden duurder en de subsidies voor 
de boeren kunnen worden afgeschaft, want ze halen 
hun inkomen uit de markt. Graan, dat veel in veevoer 
zit, wordt duurder en als gevolg daarvan daalt de pro-
ductie van vlees. Als vlees – om maar wat te noemen  
–  twintig keer zo duur wordt, dan eten we misschien 
nog maar twee keer per week vlees. Als je dit invoert, 
worden de boeren steeds inventiever en wordt het ook 
mogelijk om een hogere productiviteit per hectare te 
halen dan dat we nu voor mogelijk houden. Maar dan 
zonder dat de biodiversiteit achteruit gaat. 
Over vijf jaar hoop ik dat er een systeem is waarbij we 
als maatschappij en overheid zeggen dat milieuvrien-
delijke producten goedkoper moeten zijn dan de niet 
natuurvriendelijke. Ongeveer hetzelfde als dertig of 
veertig jaar geleden, toen loodvrije benzine werd ge-
introduceerd voor een lagere prijs, door middel van 
accijns. Dat kon vroeger met benzine, maar ook met 
bier, vlees en melk, dus dat kan met alles. 
Iedereen gaat dan die goedkope 
producten kopen.” 
Jan Wieringa
Biologische boer Veld & Beek

‘De regie in handen van de stadsboeren’
“Tja, het was gewoon een heel praktische overweging: als eenling 
kreeg ik geen voet aan de grond. Daarom heb ik de vereniging 
Stadsboeren opgericht. Met zes pioniers zetten we ons nu in voor 
de stadsboeren, die langzaamaan in de verdrukking komen door 
de enorme verstedelijking. Voor hun belangen maken we ons hard. 
Hoe? Als zich ergens een probleem voordoet, zoeken we partners die 
ook een sociaal maatschappelijk belang hebben bij dat gebied. Denk 
aan ambtenaren, natuurorganisaties, maar ook aan hogescholen en 
kunstenaars. Vervolgens stellen we hen de vraag hoe dat gebied beheerd moet wor-
den. Het moet hun idee worden. Zo creëren we draagvlak en voelt iedereen zich eigenaar 
van dat gebied. Natuurlijk hebben we zelf onze wensen. De karaktereigenschappen van 
het landschap moeten worden behouden met gebruik van  ‘natuurlijk beheer’, vinden 
wij. Pas dan kan het weer weidevogelgebied worden. Want dat is natuurlijk wat we wil-
len. De regie moet dus weer bij die stadsboeren komen te liggen; die moeten hun part-
ners enthousiast maken voor hun idee, dan kun je een heleboel bereiken. Echt waar.” 
Jan Duijndam - Stadsboer, Hoeve Biesland
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‘Het begint allemaal met passie, en die is er voldoende’



Stichting Veldleeuwerik is een uniek samenwer-
kingsverband tussen akkerbouwers en bedrijven om 
duurzame productie in de akkerbouw te stimuleren. 
De focus ligt op driebasisprincipes: kennisdeling, 
samenwerken in de keten en het verbeteren van de 
bedrijfsvoering op biodiversiteit, gewasbescherming 
en bodemvruchtbaarheid.

Hiervoor heeft stichting Veldleeuwerik een systematiek ont-
wikkeld die uitgaat van een integrale aanpak van een bedrijf. 
De stichting heeft het begrip verduurzaming vertaald in tien 
indicatoren. Denk hierbij naast de bovengenoemde thema’s 
aan productwaarde, menselijk kapitaal en water. Vaak beperken 
andere projecten zich maar tot een van die indicatoren. “Wij 
proberen duurzaamheid bedrijfsbreed toe te passen”, legt Henk 
Heinhuis van stichting Veldleeuwerik uit. “Wij vinden: alleen als je 
een integrale bedrijfsvoering hanteert, werk je aan een toekomst-
bestendig bedrijf.”

Intrinsieke motivatie
Mooi op papier, maar waar begin je? Het start volgens stichting 
Veldleeuwerik allemaal met het vinden van de intrinsieke moti-
vatie van een boer. “We hebben de laatste jaren een systematiek 
ontwikkeld die daarbij helpt.” Wat 
houdt deze precies in? De boer 
stelt een duurzaamheidsplan op, 
neemt deel aan bijeenkomsten 
om kennis uit te wisselen, en stelt 
een duurzaamheidsprofiel op. 
Op een lijst met tweehonderd 
verduurzamingsmaatregelen vult 
de boer in welke maatregelen hij 
wel of niet uitvoert. Heinhuis: “Het 
is een bottom up systeem, dat uit-
gaat van continu verbeteren, niet 
van uitkomsten. Dat werkt.”

Het gezamenlijke doel van het Living Lab 
is om boerenlanddiversiteit te bevorde-
ren. “In het netwerk wordt cultuur ingezet 
als inspiratie, kennis als fundament en 
innovaties zijn de vrucht”, zegt Klaas Sietse 
Spoelstra, een van de initiatiefnemers. Een 
van de spin-offs uit dit netwerk is de ont-
wikkeling van het Living Lab voor natuurin-
clusieve landbouw. De provincie Fryslân is 
daarvan de opdrachtgever. In de loop van 
2016 gaat het Living Lab officieel van start.

Natuuruitdaging
“Boeren staan voor een natuuruitdaging”, 
aldus Spoelstra. “In het Living Lab-netwerk 
zoeken we oplossingen voor de collectieve 
onmacht om de puzzel op te lossen van die 
afnemende biodiversiteit via innovatieve 
verdienmodellen. Hoe geef je bijvoorbeeld 
weidevogels een goede plek in de bedrijfs-
voering? Kun je inklinking van veenweide 

3 praktijk voorbeelden

1. ‘Alleen een integrale  bedrijfsvoering werkt’ 2.‘Samen zoeken 
naar alternatieve 
verdienmodellen’
‘Uit het burgerinitiatief Kening 
fan ‘e Greide is een Living Lab 
voor natuurinclusieve landbouw 
ontstaan. Met een breed netwerk 
van wetenschappers, burgers, 
kunstenaars en overheden wordt 
gezocht naar verdienmodellen 
voor boeren die biodiversiteit 
hoog in het vaandel hebben staan. 
De eerste pilots lopen al.

tegengaan en de daarmee gepaard gaande 
effecten op CO2-uitstoot en kosten voor 
waterbeheer? En kun je dat verwaarden?”

Boerengilde
Het al bestaande Boerengilde past heel 
mooi in dit Living Lab, vertelt Spoelstra. 
“De boeren van het Boerengilde produce-
ren al deels natuurinclusief en bieden hun 
melk via hun coöperaties aan bij zuivelver-
werkers en supermarkten. De afnemers 
kunnen de melk inzetten om de kwaliteit, 
duurzaamheid en natuurlijke oorsprong 
van hun zuivelproducten te verbeteren. De 
boeren onderzoeken samen of hun melk 
– afkomstig van koeien die op kruidenrijk 
grasland grazen – anders smaakt en zo 
toegevoegde waarde biedt.” Juist in sa-
menwerking zit de kracht, aldus Spoelstra.
Een ander project is de pilot van Friesland-
Campina, Rabobank en het WNF. Hierin 

wordt naar mogelijkheden gezocht voor 
duurzamer handelen door boeren.  
Spoelstra: “Je kunt denken aan groene  
financieringsvormen vanuit banken voor 
natuurinclusieve boeren en het inbrengen 
van natuurinclusiviteit in het Foqus-Planet 
programma van Friesland-Campina.”

Opschalen
Eén van de grote uitdagingen is om 
goedlopende projecten op te schalen, 
aldus Spoelstra. “Dat zie je bij het Boeren-
gilde. Ga je van 3 boeren naar 100 boeren 
die bijzondere melk leveren, dan moet 
je je afzetmarkt verbreden. Maar grote 
systeemspelers hebben  nu moeite om 
kleinschalige vernieuwingsinitiatieven die 
leiden tot meer natuurinclusiviteit te on-
dersteunen. Daar ligt ook een belangrijke 
rol voor ons als Living Lab, maar ook voor 
de overheden.” 

Netwerk
Als we het over ‘natuurinclusieve landbouw’ hebben, denken 
we toch vooral aan het vergroten van de biodiversiteit. In het 
verleden zijn er prima initiatieven geweest, maar deze bereikten 
vaak maar een beperkt aantal boeren. Stichting Veldleeuwerik 
heeft inmiddels een netwerk gevormd van ruim 400 boeren, 
die elkaar ondersteunen, en kennis uitwisselen. Dat werpt zijn 
vruchten af. Zo heeft 24 procent van de boeren een of meerdere 
nestkasten geplaatst, en zaait 24% van de boeren meerjarige 
akkerranden. En maar liefst 79 procent van de boeren teelt meer 
dan drie gewassen. De grootste uitdaging is het verbeteren van 
de bodemvruchtbaarheid, bijvoorbeeld door aanvoer van orga-
nische meststoffen. Heinhuis: “Het zijn mooie resultaten waar we 
oprecht trots op zijn.”

Behoud van soorten
Dat stichting Veldleeuwerik zich hiervoor inzet is evident. “Biodi-
versiteit is simpelweg de basis van ons leven”, benadrukt Hein-
huis. “Wij kunnen niet zonder een grote diversiteit aan soorten. Er 
is nog steeds een zeer groot verlies van soorten. De veldleeuwerik 
is bijvoorbeeld met meer dan 90% in populatie gedaald. Dat is 
pijnlijk. Maar gelukkig zien we ook de beweging dat steeds meer 
boeren zich bewust zijn dat behoud van soorten nu de hoogste 
prioriteit heeft.”
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‘Juist in samenwerking zit de kracht’

Inspirerende  praktijkvoorbeelden

‘Het is een bottom up systeem’

3
Stichting Veldleeuwerik, het Friese Living Lab voor natuurinclusieve landbouw en 
BoerenNatuur.nl: drie voorbeelden uit de praktijk die aantonen dat natuurinclusieve 
landbouw terrein wint. 



Jan Huijgen: “Willem Ferwerda van Com-
monland gebruikt voor landschapsherstel 
van gedegradeerde gebieden de metafoor 
van inzoomen en dan weer uitzoomen. Dat 
vind ik een mooie metafoor. Als je natuurin-
clusieve landbouw wilt, dan zal je ook het 
grotere plaatje voor ogen moeten houden.”
Gerbrand van ’t Klooster: “Ik denk dat het 
nodig is om als sector de luiken open te zet-
ten. Want we hebben best problemen. In 
een aantal sectoren is de verdiencapaciteit 
slecht, en dat zal zo blijven. Bij de strategie 
van extreme kostprijsverlaging moeten we 
op z’n minst vraagtekens zetten. Laten we 
op zoek gaan naar verbinding.”
Wieke Tas: “Ik vind het interessant om te 
bekijken hoe we meer samen met provin-
cies kunnen optrekken. Veel oplossingen 
moeten in mijn ogen regionaal gevonden 

worden. Als EZ hebben we samen met de 
provincies een meerjarenagenda opgesteld. 
Duurzame landbouw is daarop een van de 
drie speerpunten. En terecht, vind ik.”
Huijgen: “Aan de LTO zou ik willen advise-
ren: zet de boeren in hun kracht. Nu staan 
velen in een overleefmodus. En heb het lef 
om te zeggen dat we het niet alleen kunnen, 
dat we het samen moeten doen. Tegen EZ 
zou ik willen zeggen: geef mij en andere pio-
niers ruimte om het anders te doen.”
Van ’t Klooster: “Ik zou van EZ iets meer 
toekomstvisie willen, over wat er over vijf 
tot tien jaar van onze sector wordt ver-
wacht.”
Tas: “Omgekeerd zou ik de LTO juist willen 
adviseren om ook wat meer vooruit te kij-
ken. Er is veel conservatisme in de sector en 
de reflex is vaak om geld vragen bij de over-

heid. Hoe kunnen we dat achter ons laten?”
Huijgen: “De komende tijd ga ik me er hard 
voor maken om de maatschappelijke groe-
ne coalitie te versterken. Landelijk, waarbij 
ik hoop dat we duurzaamheid terug kunnen 
brengen in de grondfinanciering. En op lo-
kaal niveau, in mijn eigen gemeente.
Van ’t Klooster: “LTO kan daarbij een podi-
um bieden. Wij kunnen het debat over na-
tuurinclusieve landbouw faciliteren, ideeën 
verzamelen en kennis verspreiden. De kunst 
zal dan wel zijn om over onze eigen scha-
duw heen te stappen.” 
Tas: “Ik wil graag aan de slag met hoe we 
nog meer partijen bij dit onderwerp kunnen 
betrekken. Op welke manier doen we dat 
het slimste en beste? Dat hoeft niet altijd 
groots en meeslepend. Dat kan ook op lo-
kale schaal. Samen met provincies dus.”

Datema is sinds kort voorzitter van 
BoerenNatuur.nl. Doel van deze organi-
satie is collectieven, maatschappelijke 
organisaties en landelijke overheden 
aan elkaar verbinden rondom het the-
ma agrarisch natuurbeheer. Daarnaast 
is samen kennis genereren en ervarin-
gen delen belangrijk voor de individue-
le leden van de koepel. 
Volgens Datema is er komende tijd veel 
werk te verzetten. “Allereerst bij boeren 
zelf. Onder hen moet het besef breed 

landen dat we niet alleen op basis van 
geld moeten produceren, maar dat het 
normaal is om na te denken over de 
consequenties van onze keuzes voor de 
omgeving, de biodiversiteit en het mi-
lieu.” Daarnaast vindt hij dat er vanuit 
de keten meer aandacht voor agrarisch 
natuurbeheer moet komen. “Vervol-
gens is het de taak van de overheid om 
initiatieven die financieel niet haalbaar 
zijn te ondersteunen. Want er moet 
altijd geld bij.”

Groene dooradering
Waterbeheer wordt de komende jaren 
steeds belangrijker, denkt hij. “Hoe 
gaan we om met onze sloten? Nu heb-
ben we daar kilometers van die geen 
productie opleveren. En de slootkanten 
an sich leveren ook niets op. In potentie 
kunnen al die sloten voor een groene 
dooradering zorgen. Dat zou een enor-
me verrijking van landbouwgebieden 
betekenen. En veel geld hoeft dat echt 
niet te kosten.”

3. BoerenNatuur.nl: samen staan we sterk(er)
BoerenNatuur.nl is de landelijke koepelorganisatie van veertig collectieven op het gebied van agrarisch 
natuurbeheer. Inzet is de kwaliteit van hun activiteiten te verbeteren. “Want als je dat aan elk collectief 
afzonderlijk overlaat bereik je veel minder”, is de overtuiging van Alex Datema.
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Driegesprek Wat is er nodig om natuurinclusieve 
landbouw de komende tijd een boost te geven?  Wieke Tas (ministerie van EZ), 
Gerbrand van ’t Klooster (LTO) en  Jan Huijgen (Eemlandhoeve) geven een voorzet.

‘Vanuit de keten moet 
er meer aandacht  

voor agrarisch 
natuurbeheer komen’



Debat
Mooi natuurlijk, zo’n dag van believers. Maar wat levert zo’n netwerkbijeenkomst nu concreet 
op? Hoe krijgen we de non-believers en consumenten mee? Een inspirerend nagesprek met 
een verrassende uitkomst.

JE MOET ANDERE PARTNERS DEELGENOOT MAKEN VAN 
JOUW IDEE. BEDENK VROEGTIJDIG WIE JE NODIG HEBT.

DAN HEBBEN WE HIERBIJ OP 
10 MAART 2016,  DE TOPSECTOR 

NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW 
OPGERICHT. WIE DOET ER MEE?  

VERTEL DE BANKEN DAT ALS HET ZO 
DOORGAAT, DE BOEL IN ELKAAR STORT. 

ZIJ HEBBEN ER OOK BELANG BIJ DEZE 
NIEUWE WEG IN TE SLAAN.

HET IS BELANGRIJK OM DE VERBINDING 
TUSSEN BURGER EN BOER WEER TE HER-

STELLEN, ZODAT ER EEN HERWAARDERING 
VAN HET BOERENPRODUCT KOMT. 

WE HEBBEN MENSEN MET LEF NODIG. DIE IETS 
MOBILISEREN. WAT WE EIGENLIJK WILLEN IS 
EEN TOPSECTOR VOOR NATUURINCLUSIEVE 

LANDBOUW. 

DE SECTOR VRAAGT OM DIVERSITEIT. DENK DUS 
NA BIJ DE TOPSECTOREN HOE JE DAT GAAT 

ORGANISEREN. WAT TE DOEN? MAAK INZICHTE-
LIJK DAT DIE DIVERSITEIT UITGANGSPUNT IS. 

ER ZIJN VEEL MOOIE NIEUWE INITIATIEVEN, MAAR DIE ZIJN 
VAAK TE KLEIN EN BEREIKEN HET TOPSECTORENBELEID 

NIET. DAAR MOET DE OVERHEID BIJ HELPEN.

WIL JE EEN KANS MAKEN OM JE VOORSTEL BIJ 
DE TOPSECTOREN GEHONOREERD TE KRIJGEN, 

DAN MOET JE EEN NIEUW MODEL 
ONTWIKKELEN. ECHT VERNIEUWEN. 

JE MOET EEN BYPASS AANLEGGEN.
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EN HOE BRENG JE ONS PRODUCT BIJ DE 
(BEREIDWILLIGE) CONSUMENT? DENK AAN 

EEN PODIUM ALS DWDD, MET DAARIN 
MAANDELIJKS DE VERKIEZING VAN DE (NA-

TUURINCLUSIEVE!) BOER.



Werken aan systeeminnovatie
•  Start pilots en laat zien wat mogelijk is.
• Investeer in strategisch nichemanagement: organiseer opschaling.
• Zorg voor korte regionale ketens.
• Coördineer het beïnvloeden van grote, traditionele marktpartijen.2

4 5

1
3 Verwaarden van 

natuurinclusieve 
landbouw via 
markt en beleid
•   Geef ondernemers de ruimte.
•   Verander onderwijs op alle niveaus: 
 voedseleducatie en lessen over 
 natuurinclusieve landbouw.
•   Erken het natuurinclusief systeem 
 door het te standaardiseren.

Natuurinclusieve landbouw 
als  topsector Kan je in Nederland een topsector bottom-up starten? 

Natuurinclusieve boeren gaan dat samen proberen.

De Nederlandse topsector Agri & Food omvat alles rond voedsel, zowel de primaire productie als het bewerken, verwerken, vermarkten 
en de distributie ervan. Dus eigenlijk wat de natuurinclusieve boer allemaal zelf doet. Maar leden van de beoordelingscommissie van die 
topsector, snappen niet wat natuurinclusieve landbouw is, constateert één van de boeren die aanwezig is op de netwerkdag. Dat maakt 
kans op subsidies heel klein. Tijd voor actie dus. Een aantal deelnemers steekt de koppen bij elkaar. De ambitie? Samen willen zij van de 
natuurinclusieve landbouw – met duurzame, kwalitatief hoogstaande producten in regionale ketens – een topsector  maken. 
Bottom up dus. Wordt vervolgd.

5 Thema’s, 16 conclusies
Na een dag intensief nadenken over natuurinclusieve landbouw, blijkt dat er veel te doen 
valt. In beeldvorming, verandering van de keten en qua organisatie. Vijf thema’s met zes-
tien voorlopige conclusies die verder uitgewerkt kunnen worden.

Naar een ecologisch 
houdbaar
voedselsysteem
•   Vertrouw de consument: ga voor kwaliteit.
•  Laat de keten een eerlijke marge betalen.
•  Betaal voor ecosysteemdiensten of beprijs 
 niet-natuurinclusieve landbouw.

Empowerment 
door communicatie 
en netwerken
•  Zet maandelijks een natuurinclusieve 
 boer in De Wereld Draait Door aan tafel.
•  Bereik jongeren via boeren, festivals 
 en kunstenaars.
•  Toon succesverhalen in de media.

Kansen voor 
voedselbossen 
en agroforestry
•  Versterk de organisatiegraad 
 en maak de sector zichtbaar.
•  Vind het geld bij burgers, 
 pensioenfondsen en banken.
•  Zorg voor een dynamische 
 grondbank, zodat ook 
 initiatiefrijke mensen zonder 
 grond kansen krijgen.
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          Inspiratie voor de toekomst
Volop inspiratie na een dag praten over natuurinclusieve landbouw. Maar 
wat heb jij nodig? Wat is jouw tip? Wat is nog niet besproken? Een selectie. 

Zet een netwerk op 
van boeren én burgers.

Beleid moet niet vrijblijvend 
zijn. Zet handtekeningen 

onder afspraken. 

Zorg voor een 
‘communicatieteam’ 

of  communicatiegoeroe’ 
voor natuurinclusieve landbouw. 

Yvonne Jaspers;-)?

Wie binnen de overheid helpt 
mij aan een overzicht van wet- 

en regelgeving waaraan een 
kleinschalig gemengd bedrijf 

moet voldoen? 

Vandaag werd mij ineens 
duidelijk dat tussen de 

consument en boer grote 
machtsblokken zitten die het 

geld aftappen, de macht hebben, 
maar die ook de communicatie 

en het onderzoek regelen.

Nodig: durf en vooruitkijken. 
Niet besproken: hoe 

schakel je het effect uit van 
de producerende wereldmarkt 

op natuurinclusief boeren?

Laten we al doende innoveren
via ‘living labs’ (als onderdeel 

van de zojuist opgerichte topsec-
tor natuurinclusieve landbouw) 

met boeren, kennis 
en ruimte in regels.
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Meer lezen: 
Achtergrond: 
Verdienmodellen
Klik hier

De Rijksnatuurvisie 
“Natuurlijk verder” (2014)
Klik hier 

Onderzoeksrapport WUR-Alterra 
met voorbeelden en analyses 
Klik hier

Biodiversiteit als basis voor het 
agrarisch bedrijf 
klik hier

Biodiversiteit in de melkveehouderij
Klik hier

Jelleke de Nooy - van Tol: 25 voorbeelden 
uit vele landen van koplopers in na-
tuurinclusieve landbouw:
Klik hier

Diesoratie van prof.dr. Geert R. de Snoo 
(Universiteit Leiden): Succesvol natuur 
beschermen 
Klik hier

Korte introductie 
op ‘Herstellende 
landbouw’, van Mark 
Shepard: 
klik hier

Initiatieven en organisaties:
Zo doen wij dat, 
Stichting Veldleeuwerik 
Klik hier

Henk Pelleboer: 
polderzicht Mastenbroek
Klik hier

Boerengilde
Klik hier

Weidevarkens, Den Elshorst 
Klik hier

Living Lab natuurinclusieve 
landbouw in Fryslân
Klik hier 

True Price, Tony Chocolonely 
Klik hier 

Eosta 
Klik hier

’Red de rijke weide’
klik hier

Meer bekijken:
Stichting Veldleeuwerik 
Klik hier

Rosse Grutto, documentaire over cultuur 
en biodiversiteit in Friesland
Klik hier

Commonland, 4 returns
Klik hier

Nog meer inspiratie
 Meer weten? Meer lezen? Meer bekijken? Hier een waslijst aan interessante links 
naar onderzoeken, achtergrondartikelen en nieuwe initiatieven. Kortom: 

alles wat u nog wilt weten.
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http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Verdienmodellen-Natuurinclusieve-Landbouw_2015_05_20-1.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2014/04/11/natuurlijk-verder
http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Naar-een-natuurinclusieve-duurzame-landbouw.htm
http://www.louisbolk.org/downloads/3099.pdf
http://www.louisbolk.org/downloads/2944.pdf
https://issuu.com/jellekeforagroecology/docs/tta_25_examples
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/algemeen/plechtigheden/succesvol-natuur-beschermen.pdf
http://permacultuuronderwijs.nl/herstellende-landbouw-boek-mark-shepard/
http://teler.veldleeuwerik.nl/wp-content/uploads/sites/4/2015/11/veldleeuwerik_zodoenwijdat_LR.pdf
http://www.polderzichtmastenbroek.nl/informatie.html
http://www.boerengilde.nl/
http://www.elshorstpuur.nl/55/Onze%20weidevarkens.html
http://www.kingofthemeadows.eu/living-lab-voor-natuurinclusieve-landbouw-2/
http://trueprice.org/case-tonys-chocolonely
http://www.eosta.com/en/content/nature-more-presents-true-cost-food-and-product-innovations-trade-fairs
https://www.redderijkeweide.nl
https://www.youtube.com/watch?v=TYaAjKZqkb8&feature
http://www.npo.nl/fryslan-dok/20-02-2016/POW_02993234
https://www.youtube.com/watch?v=7MVAlIEwedE
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