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Copernicus Institute of Sustainable

Opgaven landelijk gebied

• Droogte, wateroverlast 

• Zoetwatervoorziening

• Boerenlandvogels

• Insecten

• Bodemdaling

• Broeikasgassen

• Nutriënten

• Natuurkwaliteit

• Biodiversiteit

• Lucht- en waterkwaliteit

• Schaarse ruimte (energie, woningen, infra, landbouw, 
natuur, recreatie

• …….
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De diversiteit verdwijnt uit het landschap, de natuur en landbouw

1950
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Meerdere oorzaken

• 50% van de cultuur historische 
lijnelementen verdwenen (< 1990)

• minder randen of overgangen, weinig 
overhoekjes of bosjes en/of struweel

Rond percelen: Veranderd landgebruik Op percelen: Afname bloeiende 
maaigewassen en fruitbomen
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Boer zit gevangen in een economisch systeem
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Toekomstige risico’s

• Vanuit de markt (constante prijzen en concurrentie)

• Toenemende kosten (CO2, kunstmest, FB)

• Klimaat- en milieudoelen (bodemdaling, stikstof, water, 
biodiversiteit) 

• Klimaatverandering (extreme neerslag, droogte)

• Verzilting
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Perspectief voor het landelijk gebied

• Het landelijke gebied kent veel functies: 
landbouw, voedselvoorziening, natuur, 
water, energie, infra, wonen en recreatie. 

• Voor een vitaal landelijk gebied is het 
evenwicht tussen ecologie en 
economie van groot belang.

• Toekomst van de landbouw, natuur, 
biodiversiteit en leefomgevingskwaliteit 
wordt bepaald door de slag om de schaarse 
ruimte in ons land

• Zonder visie, regie en 
uitvoeringskracht is een vitaal platteland 
overgeleverd aan ‘de markt’ 
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Regeerakkoord 2021:
Doelen, geld en ambitie

• Bescherming natuur 
(stikstof, natuurherstel)

• Klimaat
• Doelen KRW
• Perspectief landbouw

Juli 2023: concept 
gebiedsplannen
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Actualiteit: derogatie, Addendum 7e Actieprogramma, 
vergunningverlening
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Stikstofopgave natuur (emissiereductie per gebied)

Maximale emissiereductie 50%.                                                65%                                             100%
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Geschat regio-specifiek risico per perceel op uitspoeling van 

stikstof (N) naar het oppervlakte- en grondwater
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Lesschen et al. 2019

Klimaatscenario’s Natuurinclusief
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Nationaal Programma Landelijk Gebied, NPLG

• Omgevingsvisie
• Woon- en bouwagenda
• Regiodeals
• Nationaal Waterprogramma
• RES
• Infrastructuur
• ……
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Landbouw: Technologische oplossingen onvoldoende

11

Alles uit de kast misschien 50% ammoniak emissiereductie; maar dan is er nog  
nitraat, lachgas, methaan en fosfaat (de Vries et al. in prep)

Koetoilet: 30%. reductie Verbeterde mestinjectieVrijLevenStal: 
in voorbereiding

Lely© Sphere: 
70% reductie
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Natuurinclusieve (veerkrachtige) landbouw is:

• Productie van veilig, voldoende en gezond voedsel

• Gebruikmakend van natuurlijke processen en ecologie

• Op een gezonde bodem passend in het landschap

• Binnen de randvoorwaarden van natuur- en 
milieukwaliteit, biodiversiteit en klimaat

• Goed voor boer, burger en economie (verdienmodel). 
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Naar een veerkrachtige landbouw
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Landbouw zit in onze natuur

Bodem bepaalt geschiktheid type landbouw
Diversiteit als basis voor weerbaarheid/veerkracht
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Genetische
Variatie gewassen

Diversiteit op
Het bedrijf

Variatie in een
Regio

Variatie in dieet 

(Bio)diversiteit als basis voor veerkracht 
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Functionele 
Agro-biodiversiteit

Landschappelijke
diversiteit

Diversiteit 
van soorten

Regionale
biodiversiteit

Kringlooplandbouw
Regeneratieve landbouw
Duurzame veehouderij

Biologische landbouw
Permacultuur

Agroforestry
Voedselbossen

Landbouw in 
natuurgebieden

Biodiversiteitsmonitor

Natuurinclsieve landbouw

© FELIXX/WWF NL
Erisman et al. 2014
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Wat ís dat?

Diversiteit op verschillende schaalniveau’s
• Gewas (/dier)

-Variatie in raskeuze
-Resistente rassen
-Veredeling op robuustheid

• Perceel
-Bemesting
-Bodembewerking

-Akkerranden, mengteelt
• Bedrijf

-Vruchtwisseling
-Inpassing bedrijfsvoering

• Landschap
-Inpassing landschap, afstemming natuurmaatregelen

Scenariostudie perspectief voor ontwikkel-
richtingen Nederlandse landbouw in 2050

Jan Peter  Lesschen, Joan Reijs, Theun Vellinga, Jan Verhagen, Hans Kros, Marion de V ries, Roel Jongeneel, 

Thalisa Slier, Ana Gonzalez Martinez, Izak Vermeij, Co Daatselaar

JUNI 2017

Jan Willem Erisman, N ick van Eekeren, Louis Bolk Instituut

Anne van Doorn, Willemien Geertsema, N ico Polman, WUR

Maatregelen 
Natuurinclusieve 
landbouw

Op weg naar een natuurinclusieve 

duurzame landbouw 

1Kakao Belanda & Forest Conservat ion Projec t Tan ah Papua

NAAR EEN NATUUR-
INCLUSIEVE AKKERBOUW
Meten en waarderen:
de Biodiversiteitsmonitor

N atu u rinclusie ve landbo u w  in  d e 
no ordelijke k le isch il

S tre e fbe e ld I nhoud

Inleiding

Food-for-thought
ESG Anne van Doorn, Dick Melman, Judith Westerink

SSG Nico Polman, Theo Vogelzang

PSG Hein Korevaar

Herfst  2016 

Dit  rapport is gratis te downloaden van ht tp: / / dx.doi.org/10.18174/401503

Natuurinclusieve 
landbouw

Verdienmodellen 
natuurinclusieve 

landbouw

Judith Westerink, Marleen Plomp, Fabrice Ottburg, Marleen Zanen, Raymond Schrijver

Lessen van vier pilotbedrijven en relevantie voor beleid

Boeren voor Natuur: de ultieme 
natuurinclusieve landbouw?

Condities voor natuurinclusief handelen

Analyse van vier praktijken van natuurinclusief ondernemen

J.M.J. Farjon, A.L. Gerritsen, J.L.M. Donders, F. Langers & W. Nieuwenhuizen WOt-technical report 121
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Hoe?
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Het schiet nog niet op

• Rijk: 50% van de bedrijven werkt op 
niveau 2 in 2030

• 2,6 miljard voor NIL

• Noordelijke provincies: Regiodeal

• Brabant: uitzondering stallen

Scenariostudie perspectief voor ontwikkel-
richtingen Nederlandse landbouw in 2050

Jan Peter Lesschen, Joan Reijs, Theun Velli nga, Jan V erhagen, Hans Kros, Mari on de Vries, Roel  Jongeneel, 

Thalisa S lier, Ana Gonzal ez  Marti nez , Izak Vermeij, C o Daatsel aar

JUNI 2017

Jan Willem Erisman, Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut

Anne van Doorn, Willemien Geertsema, N ico Polman, WUR

Maatregelen 
Natuurinclusieve 
landbouw

Op weg naar een natuurinclusieve 

duurzame landbouw 

1Kakao Beland a & Fo re st  Conservat ion Proj ect  Tanah  Pap ua

NAAR EEN NATUUR-
INCLUSIEVE AKKERBOUW
Meten en waarderen:
de Biodiversiteitsmonitor

N atuurinclus ie ve  landbo uw  in  d e  
noo rdelijk e  kle isch il

Stre e fb ee ld Inhoud

Inleiding

Food-for-thought
ESG Anne van Doorn, Dick Melman, Judith Wester ink

SSG Nico Polman, Theo Vogelzang

PSG Hein Korevaar

Herfst 2016 

Dit rapport is gr atis te downloaden van http: // dx.doi.org/10.18174/ 401503

Natuurinclusieve 
landbouw

Verdienmodellen 
natuurinclusieve 

landbouw

Judith West er ink, Marleen Plomp, Fab rice O tt burg, Marle en Zanen, Raymond  Sch rijver

Lessen van vier pilotbedrijven en relevantie voor beleid

Boeren voor Natuur: de ultieme 
natuurinclusieve landbouw?

Condities voor natuurinclusief handelen

Analyse van vier praktijken van natuurinclusief ondernemen

J.M.J. Far jon, A.L. Ge rritsen, J.L.M. Donders, F. Langers & W.  Nieuwenhuizen WOt -t echnical repor t 121
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Adaptief 

(natuurinclusief)

model

Herontwerp 

systeem

Agrarisch 

Natuurbeheer

Controle model

Subsidies

Nieuwe bedrijfsmodellen 

en markten

Productie -
opbrengsten

‘Productiemiddelen’:
Bodem, agrobiodiversiteit, landschap

Transitie landbouw
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?

Rol van KPI’s in de transitie naar natuurinclusieve

kringlooplandbouw?
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Waterpeilbeheer

Integraal sturen naar doelen en monitoring: Kritische 
Prestatie Indicatoren

© FELIXX/WWF NL
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Integraal!

• KPI: integrale resultaat gerichte 
indicatoren voor (onderdelen) van 
het landbouwsysteem

• KPI’s zijn op die manier optelbaar: 
bedrijf, regio, landelijk, 
internationaal

• KPI's sturen integraal op 
doelen/resultaten (prestaties) en niet 
op het hoe (maatregelen, proces). 

• KPI’s benchmarkt je tov ideaal 
situatie (doelen)

• Beloning en/of transitiefonds: 
stapelbaar



26

Zuivelondernemingen

Overheid
Grondbezitters / 

verpachters

Waterbedrijven

Iedereen zelfde KPI methodiek voor ecosysteemdiensten = 

beloningen stapelen

Financiële 

instellingen 
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Key Performance Indicator (KPI) systematiek

• Doelen voor duurzame landbouw in gebieden

• KPI’s voor integrale sturing, monitoring en 
beloning

• Helpt bij koppeling maatregelen naar doelen

• Voorbeeld: Biodiversiteitsmonitor 
Melkveehouderij

Doelen

Maatre
gelen
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Functionele 
Agro-biodiversiteit

Landschappelijke
diversiteit

Diversiteit 
van soorten

4 samenhangende pijlers van 
natuurinclusieve/kringloop landbouw

© FELIXX/WWF NL

Regionale
biodiversiteit

Erisman et al. 2014, 2016
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Economische mogelijkheden
• De boer zelf

• Niche markten
• Extensiveren - -- - -> 

• Samenwerking in een regio
• Regio producten, transparantie
• Coöperatie met burgers?

• Overheid
• Doelenbeleid: financieren transitie
• True cost / true price
• Vergoeding ecosysteem diensten: GLB, KPI’s
• Handelsverdragen, importbeleid

• Agroketen
• Andere markten, hogere inkomsten
• Ander verdienmodel + ander advies 

(erfbetreders)
• Vergoeding voor ecosysteem diensten

• Consument betaalt meer per product en 
minder belasting
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Samenwerken in een regio: 
Schiermonnikoog
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Van biouniform naar diversiteit
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Bedankt voor uw aandacht

Stikstof
De sluipende
effecten op na tuur 
en gezondheid

Jan Willem Erisman
Wim de Vries

Stikstof
De sluipende
effecten op na tuur 
en gezondheid

Jan Willem Erisman
Wim de Vries

j.w.erisman@cml.leidenuniv.nl
@jwerisman
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Voeding of economisch product?

• Gezondheid en welbevinden

• Sociaal – maatschappelijk verbondenheid

• Kwaliteit productiemiddelen

• Gezonde economie 

• Weerbaarheid 

• Productievolume

• Specialisatie

• Kostenbeheersing

• Verdiencapaciteit agroketen

• Verleiding / commercie

• Ultra-processed

Voeding Economisch product
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4 niveau’s van natuurinclusieve landbouw

1. Nulniveau, erfbeheer
2. Optimalisering kringlopen. Meer ruimte 

voor natuurlijk gedrag dieren, 
maatregelen voor soortenbeheer 
landschapselementen.

3. Adaptief systeem. Kringloop en dus 
extensievere bedrijfsvoering, bodem, 
gewassen en veerassen passen bij 
omgeving. Aanleg en onderhoud 
landschapselementen, maatregelen voor 
specifieke soorten. Het bedrijf vormt 1 
systeem met omliggende landschap

4. Omschakelen naar adaptieve landbouw


