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Samenvatting 
 

Op initiatief van de Provincie Noord-Holland heeft LTO Noord regio West een studie gedaan naar de staat 

van natuurinclusieve landbouw in Noord-Holland in het kader van het Programma Natuurinclusieve 

Landbouw, Noord-Holland 2016 - 2019. De 4 centrale doelstellingen in dit onderzoek waren:  

1. Nagaan welke van de - onder meer door het Louis Bolk Instituut beschreven - natuurinclusieve 

maatregelen passen bij de Noord-Hollandse praktijk en welke investeringen in bodem-, water- en 

biodiversiteitsmaatregelen agrarische ondernemers bereid zijn te nemen. 

2. Inzicht krijgen in lopende en potentiële keteninnovaties die leiden tot een bedrijfseconomische 

meerwaarde voor agrarische producten die voortkomen uit investeringen in kansrijke 

natuurinclusieve verdienmodellen. 

3. Het draagvlak voor keteninnovaties die voortkomen uit investeringen in kansrijke 

natuurinclusieve verdienmodellen vergroten onder gangbare agrarische ondernemers uit 

verschillende agrarische sectoren in Noord-Holland. 

4. Inzicht verschaffen waar en welke investeringen in kennis, geld, wet- en regelgeving of anderszins 

de komende jaren nodig zijn om de grondgebonden landbouw in Noord-Holland in 2030 zoveel 

als mogelijk natuurinclusief te laten zijn. 

Op basis van ledenbijeenkomsten met agrarische ondernemers, een leden-enquête ingevuld door 140 

agrarische ondernemers en een plenaire terugkoppeling van de enquêteresultaten met agrarische 

ondernemers, beleidsmedewerkers van de Provincie Noord-Holland, LTO Noord-medewerkers en 

wetenschappers zijn de volgende conclusies getrokken: 

1. Nagenoeg alle agrarische ondernemers passen BWB-maatregelen toe. In totaal gaf 96% aan in 

bodembeheermaatregelen, 89% in waterbeheermaatregelen en 91% in biodiversiteitsbeheer- 

maatregelen te investeren. Het aantal verschillende toegepaste maatregelen is afhankelijk van de 

persoonlijkheid van de ondernemer, zicht op bedrijfsovername (binnen familie), sector, 

beschikbare financiën, afzetmarkt, wet- en regelgeving en het (informele) praktijknetwerk. 

2. Onder de respondenten ontvangt 38% een extra financiële bijdrage voor het toepassen van BWB-

maatregelen. De extra financiële bijdrage is voornamelijk afkomstig van Europese en landelijke 

subsidies (51%) en in mindere mate van certificeringsschema’s van ketenpartijen en 

coöperatieven (21%). Certificeringschema’s en agrarische projecten helpen om het aantal 

maatregelen (BWB) te vergroten. 

3. Er is een groot aanbod aan agrarische projecten en netwerkorganisaties die via studiegroepen 

onderzoek doen naar de toepassing van BWB-maatregelen. Het brede aanbod aan studiegroepen 

en kennisuitwisselingsinitiatieven is in bepaalde gevallen niet vanuit het initiatief van agrarische 

ondernemers zelf, maar vanuit externe partijen (adviesbureaus, maatschappelijke organisaties, 

wetenschappelijke instituten. Hierdoor bestaat het risico dat kennis uit wetenschappelijk 

onderzoek en agrarische projecten niet op het boerenerf terechtkomt en kennis van het 

boerenerf niet verder wordt onderzocht door de wetenschap. 

4. Liberale pachtvoorwaarden en landelijk mestbeleid (aanvoeren compost, experimenteerruimte 

met natuurlijke verhoging organische stof) zijn belemmerende factoren voor een relatief kleine 

groep ondernemers. Financiële onzekerheden zijn de grootste belemmering voor ondernemers; 

61% van de agrarische ondernemers ervaart financiële onzekerheden om te investeren in BWB-

maatregelen die een natuurinclusief verdienmodel mogelijk maken. Met name de lange 

terugverdientijd van investeringen en het ontbreken van een overbruggingskrediet (bij o.a. 

bedrijfsovernames) weerhouden ondernemers ervan om gedeeltelijk over te schakelen naar een 

natuurinclusieve bedrijfsvoering.  
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1.  Inleiding 
 

1.1  Aanleiding onderzoeksproject  
 
De agrarische sector in Noord-Holland staat bekend om haar grote agrarische diversiteit en rijke 
landschappelijke geschiedenis. De diversiteit van het landschap loopt echter achteruit. Om het mozaïek van 
agrarische landschappen te verbinden en te integreren met de bestaande natuurgebieden introduceerde 
het Ministerie van Economische Zaken in 2014 het begrip ‘Natuurinclusieve Landbouw’ zodat natuur en 
landbouwdoelen met elkaar vervlochten raken door middel van ‘natuurcombinaties’ (Ministerie 
Economische Zaken, 2014). Voor de agrarische sector zijn natuurcombinaties van belang voor gezonde 
bodems, schoon water en het behoud van biodiversiteit en karakteristieke landschappen. Aan de andere 
kant zorgen ‘natuurcombinaties’ ervoor dat ook buiten de bestaande natuurgebieden inzet wordt getoond 
om de Europese Natura 2000-doelen te behalen (Ministerie Economische Zaken 2014). De term 
‘natuurinclusieve landbouw’ is sinds haar introductie in 2014 verworden tot een populaire denkrichting die 
steeds meer verankerd raakt in omgevingsvisies en (provinciaal) omgevingsbeleid. 
  
Natuurinclusieve landbouw blijft echter een abstract concept waardoor verschillende maatschappelijke en 
agrarische organisaties, ketenpartijen en overheden nader invulling willen geven aan het begrip. Niet voor 
niets benoemde de landelijke vereniging van agrarische collectieven BoerenNatuur dat een ‘scherpere 
definitie’ van natuurinclusieve landbouw noodzakelijk is om een vertaalslag te maken naar de praktijk en 
uiteindelijke uitvoering op agrarische bedrijven (Boerennatuur, 2017). Projecten op het gebied van 
natuurinclusieve landbouw verwijzen in haar retoriek vaak naar ‘koplopers’ die een bepaald palet aan 
natuurinclusieve maatregelen toepassen in de praktijk. De intensiteit en hoeveelheid verschillende 
natuurinclusieve maatregelen die een agrariër uitvoert zijn nu echter nog vaak gekoppeld aan een bepaald 
‘natuurinclusief ambitieniveau’ en gecategoriseerd onder een van licht- naar donkeregroene tint. Het risico 
van een dergelijke categorisering en onderverdeling is dat natuurinclusieve landbouw een ‘exclusieve’ 
bezigheid wordt van een kleine groep agrariërs. Hierop zou je de 20-60-20 gedachte kunnen toepassen. De 
20% koplopers zijn interessant als pilots, maar de grootste uitdaging is de 60% (‘het peloton’) mee te krijgen. 
De nadruk komt nu nog te veel te liggen op de eerste 20%. Dit is opvallend omdat in veel gevallen de 60% 
groep agrariërs wel (on)bewust bezig is met het integreren van natuurinclusieve maatregelen binnen de 
agrarische bedrijfsvoering (portefeuillehoudersoverleg ruimtelijke ordening LTO Noord regio West 12-12-
2017). Gezonde bodems, een hoge waterkwaliteit en biodiversiteit zijn echter van functioneel belang voor 
iedere agrarische ondernemer in Noord-Holland. Leden van LTO Noord benoemden tijdens het 
portefeuillehoudersoverleg ruimtelijke ordening West-Nederland op 12-12-2017 dat ‘natuurexclusief’ 
ondernemen niet mogelijk is. Aan de andere kant is er onder agrarische ondernemers in Noord-Holland 
vraag naar praktijkvoorbeelden van natuurinclusieve verdienmodellen. Met name het zichtbaar maken en 
het delen van kansrijke natuurinclusieve verdienmodellen en keteninnovaties die agrarische ondernemers 
(kunnen) toepassen voor de toekomstbestendigheid van het agrarisch bedrijf zijn van waarde.  
 
Het Louis Bolk Instituut heeft een mogelijke set aan maatregelen onderzocht en gepubliceerd (Erisman et.al. 
2017). Doel van dit project is het nagaan welke van deze maatregelen passen bij de Noord-Hollandse 
praktijk en welke investeringen in bodem-, water- en ecologie de agrarische ondernemer die tot het peloton 
gerekend kan worden al uitvoert of bereid is te nemen. Denk aan agrariërs buiten het NNN en zonder ANB. 
Het nevendoel van het onderzoek is om na te gaan of deze natuurinclusieve verdienmodellen tot 
meerwaarde kan worden gebracht door middel van keteninnovaties en daarmee leidt tot verbeterde 
marktprijzen van het geproduceerde agrarische product.  
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De projectdoelstellingen en onderzoeksvragen zijn geformuleerd in lijn met de 7 behoeften die de provincie 
Noord-Holland in haar programma Natuurinclusieve Landbouw heeft beschreven (zie brief PS Noord-
Holland programma Natuurinclusieve Landbouw 15-5-2018). Het programma Natuurinclusieve Landbouw 
Noord-Holland draagt op haar beurt weer bij aan de gestelde doelen binnen het beleidsprogramma Groen 
Kapitaal Noord-Holland (Provincie Noord-Holland, 2015). Dit document beschrijft de doelstellingen, aanpak 
en uitvoering van het project ‘Natuurinclusief ondernemen uit onverwachte hoek’.  

 

1.2  Het belang van een natuurinclusief platteland voor LTO Nederland en haar leden 
  
LTO Nederland is momenteel bezig met het ontwikkelen van landelijke visie “Op weg naar een 
natuurinclusief platteland” (LTO Nederland, mei 2018). In deze visie onderstreept LTO Nederland de 
noodzaak om maatregelen te nemen om de achteruitgang van waterkwaliteit, bodemkwaliteit en 
biodiversiteit te stoppen. Portefeuillehouders, regiovoorzitters en afdelingsbestuurders zijn zich ervan 
bewust dat dit een omslag vraagt van haar leden in de manier van voedsel produceren. LTO Nederland wil 
daarom de achteruitgang van biodiversiteit stoppen en samen met agrariërs de biodiversiteit herstellen.  
 
Niet alleen op landelijk niveau wordt binnen LTO momenteel nagedacht over een natuurinclusief 
platteland. Vanuit LTO Noord regio West staan onder meer Nico Verduin (voorzitter Regiobestuur) en Rona 
Uitentuis (voorzitter LTO Noord in Noord-Holland) achter het initiatief om ‘natuurinclusieve landbouw’ 
en/of ‘landbouwinclusieve natuur’ in combinatie met de agrarische bedrijfsvoering uit te werken.  Door 
middel van het project ‘Natuurinclusief ondernemen uit onverwachte hoek’ wil LTO Noord in Noord-Holland 
het peloton van agrarische ondernemers trots en waardering laten ervaren voor het toepassen van slimme 
integrale oplossingen die voordelig zijn voor het behalen van zowel landbouw- als natuurdoelen.  

 

1.3  Doelgroep onderzoek  
 
De doelgroep van het project zijn LTO Noord-leden die actief zijn in verschillende agrarische sectoren 
(veehouderij, akkerbouw, tuinbouw, bollenteelt) in Noord-Holland, niet aan (agrarisch) natuurbeheer doen 
en waarvan het bedrijf gevestigd is buiten de begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). 
Hierdoor kan het project ‘Natuurinclusieve Landbouw uit onverwachte hoek’ onderzoek doen naar het 
‘peloton’ gangbare agrariërs die (on)bewust bezig zijn met, of interesse hebben in het investeren in een 
natuurinclusief verdienmodel of keteninnovatie. De kracht van LTO Noord is om via de 13 verschillende 
Noord-Hollandse LTO Noord-afdelingen diverse leden te mobiliseren om via hen in kaart te brengen welke 
investeringen in bodem-, water- en biodiversiteit momenteel worden gedaan en welke investeringen 
ondernemers bereid zijn te nemen. 

 

1.4  Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 1 is ingegaan op de aanleiding en achtergrond van het onderzoek. Hoofdstuk 2 beschrijft de 
projectdoelen met bijbehorende onderzoeksvragen, theoretisch kader en de aanpak van het onderzoek. De 
resultaten van het onderzoek staan beschreven in hoofdstuk 3. De discussie van de onderzoeksresultaten 
staat beschreven in hoofdstuk 4. De belangrijkste conclusie en de daaruit volgende aanbevelingen staan 
beschreven in hoofdstuk 5 en 6. 
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2.  Projectdoelen, onderzoeksvragen, theoretisch kader en aanpak 

 onderzoek 
 

2.1  Projectdoelen en onderzoeksvragen 
 
Voor de uitvoering van het project zijn de volgende 4 doelstellingen geformuleerd. De doelstellingen 
hebben elk twee bijbehorende onderzoeksvragen. De projectdoelstellingen en onderzoeksvragen zijn 
geformuleerd in lijn met de 7 behoeften die de provincie Noord-Holland in haar programma 
Natuurinclusieve Landbouw heeft beschreven (zie brief PS Noord-Holland programma Natuurinclusieve 
Landbouw 15-5-2018). 
 
Projectdoelstelling 1: Nagaan welke van de - onder meer door het Louis Bolk Instituut beschreven - 
natuurinclusieve maatregelen passen bij de Noord-Hollandse praktijk en welke investeringen in bodem-, 
water- en biodiversiteitsmaatregelen de agrarische ondernemer die tot het peloton gerekend kan worden 
bereid is te nemen.  
 

Vraag 1: Welke investeringen in bodem-, water- en biodiversiteitsmaatregelen worden momenteel door 
gangbare agrarische ondernemers gedaan?  

Vraag 2: Welke (kansrijke) investeringen in bodem-, water- en biodiversiteitsmaatregelen zijn gangbare 
agrarische ondernemers bereid te nemen?  
 
Projectdoelstelling 2: Inzicht krijgen in lopende en potentiële keteninnovaties die leiden tot een 
bedrijfseconomische meerwaarde voor agrarische producten die voortkomen uit investeringen in 
kansrijke natuurinclusieve verdienmodellen.  
 

Vraag 3: Welke keteninnovaties leiden tot een bedrijfseconomische meerwaarde van agrarische producten 
die voortkomen uit investeringen in (kansrijke) natuurinclusieve verdienmodellen?   

Vraag 4: Welke lokale lessen zijn er geleerd van eerder opgezette keteninnovaties en initiatieven die 
voortkomen uit investeringen in (kansrijke) natuurinclusieve verdienmodellen?  

 
Projectdoelstelling 3: Het draagvlak voor keteninnovaties die voortkomen uit investeringen in kansrijke 
natuurinclusieve verdienmodellen vergroten onder gangbare agrarische ondernemers uit verschillende 
agrarische sectoren in Noord-Holland.  
 

Vraag 5: Via welke (bestaande) bestuurlijke organisatiestructuren en projecten kunnen gangbare 
agrarische ondernemers op gebiedsgericht/polder niveau kennis over keteninnovaties en natuurinclusieve 
verdienmodellen onderling uitwisselen?  

Vraag 6: Welke agrarische ondernemers kunnen op positieve wijze ambassadeurs worden van 
natuurinclusieve landbouw in Noord-Holland voor de gangbare agrarische ondernemer?  
 
Projectdoelstelling 4: Inzicht verschaffen waar en welke investeringen in kennis, geld, wet- en regelgeving 
of anderszins de komende jaren nodig zijn om de grondgebonden landbouw in Noord-Holland in 2030 
zoveel als mogelijk natuurinclusief te laten zijn  
 

Vraag 7: Welke praktische obstakels (o.a. mestwetgeving, pachtconstructies en vergunningen) 
weerhouden gangbare agrariërs momenteel om te investeren in natuurinclusieve maatregelen die leiden 
tot een bedrijfseconomische/landbouwkundige/ecologische meerwaarde van het bedrijf?  

 
Vraag 8: Welke investeringen op het gebied van kennisdeling, omgevingsbeleid en wet- en regelgeving zijn 
noodzakelijk om gangbare agrariërs te helpen om van start te gaan met natuurinclusieve 
landbouwmaatregelen* en bijbehorende keteninnovaties?  
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2.2  Theoretisch Kader 
 
Voor het onderzoek ‘Natuurinclusief ondernemen uit onverwachte hoek’ zijn in overeenstemming met de 

provincie Noord-Holland verschillende theoretische kaders bij elkaar gevoegd om agrarische ondernemers 

uit verschillende sectoren en bedrijfsvoeringen te bereiken.  

Ten eerste is het theoretische kader van Erisman, et.al 2017 gehanteerd om de verschillende functies van 

natuurinclusieve landbouw te definiëren. Binnen het kader van natuurinclusieve landbouw van Erisman 

(2017) zijn 4 verschillende thema’s met bijbehorende maatregelen te onderscheiden: 

1. Functionele agrobiodiversiteit (o.a. gericht op plantgezondheid, bodemkwaliteit en mineralen-

kringlopen ten behoeve van de groei van gewassen). 

2. Landschappelijke diversiteit (landschapselementen op en rondom het landbouwbedrijf 

ondersteunend aan functionele agrobiodiversiteit). 

3. Brongebieden en verbindingszones (maatregelen die worden genomen in NNN en Natura 2000- 

gebieden). 

4. Specifieke soorten (o.a. beheerpakketten van agrarische collectieven en natuurverenigingen). 

Daarnaast zijn in het theoretisch kader agrarische maatregelen opgenomen die beschikbaar zijn gesteld 

binnen het Landbouwportaal Noord-Holland. In het Landbouwportaal wordt onderscheid gemaakt tussen 

5 thema’s met elk specifieke maatregelen (website Landbouwportaal Noord-Holland, 2018): 

1. Erfafspoeling 

2. Duurzaam bodemgebruik 

3. Gewasbeschermingsmiddelen 

4. Voldoende zoetwater 

5. Perceel- en oeverinrichting & beheer 

Naast de bestaande kaders met voorbeelden van natuurinclusieve landbouwmaatregelen zijn de 

bedrijfscontextkaarten van Polman et.al 2017 gebruikt tijdens een 3-tal groepsdiscussies waarin LTO Noord-

leden input konden leveren over maatregelen die zij zelf als ‘natuurinclusieve maatregel’ beschouwen. 

Natuurinclusieve landbouwmaatregelen hebben betrekking op verbeterede waterkwaliteit en -kwantiteit, 

bodemkwaliteit en een rijkere biodiversiteit. In het rapport is daarom gekozen om in plaats van 

natuurinclusieve landbouwmaatregelen te refereren aan bodem-, water- en biodiversiteitsmaatregelen, 

afgekort als ‘BWB-maatregelen’. In het onderzoek wordt verondersteld dat BWB-maatregelen primair 

bijdragen aan de productie van agrarische producten en zo een rendabel natuurinclusief verdienmodel 

mogelijk maken. Figuur 1 toont het theoretisch kader dat is gehanteerd tijdens het onderzoek.  

  

Figuur 1: Theoretisch Kader Natuurinclusieve Landbouwmaatregelen en verdienmodellen (Erisman, et.al 2014 en 2017, 
Polman et.al 2017 en Landbouwportaal Noord-Holland, 2018). 
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2.3  Aanpak onderzoek 
 
Het uitgevoerde project was onderverdeeld in de volgende stappen: 
 
Stap 1 (juni - augustus 2018) bestond uit een drietal bijeenkomsten bij verschillende LTO Noord-
afdelingen in Noord-Holland. Deze bijeenkomsten zijn samen met bestuurders van LTO Noord-
afdelingen Heerhugowaard, Langedijk en Schagen, Hollands Kroon en Kennemerland georganiseerd. 
Tijdens de bijeenkomsten werd een levendige dialoog gefaciliteerd tussen de aanwezige agrarische 
ondernemers waarin de volgende elementen in kaart werden gebracht: 
 

- Huidige en potentiële investeringen in bodem-, water- en biodiversiteitsmaatregelen (BWB). 
 

- Keteninnovaties die agrarische ondernemers doorvoeren voor een verbeterde prijs van de 
geproduceerde agrarische producten. 

 

- Praktische obstakels die ondernemers weerhouden tot investeringen in bodem-, water- en 
biodiversiteitsbeheer. 

 
Om de bovenstaande zaken in kaart te brengen zijn tijdens de bijeenkomsten ‘bedrijfscontext-kaarten’ 
gemaakt door de agrarische ondernemers zelf (methode geadopteerd van Polman et.al 2018). 
Doormiddel van de bedrijfscontextkaarten werden de huidige en potentiële investeringen in BWB-
maatregelen en praktische obstakels in groepsverband geïdentificeerd. De huidige en potentiële 
keteninnovaties en verwaarding van agrarische diensten en producten werden aan de hand van het 
canvas-model inzichtelijke gemaakt (Osterwald en Pigneur, 2010).  
 
In stap 2 (september - oktober 2018) werd opgehaalde informatie uit de bijeenkomsten gebruikt voor 
het opstellen van een enquête. De enquête werd verspreid onder 1480 LTO Noord-bedrijfsleden in 
Noord-Holland. Deze enquête bestond uit 24 vragen en ging in op verschillende thema’s, o.a. de 
(toekomstig) toegepaste BWB-maatregelen, het agrarisch (kennis)netwerk van de ondernemer, 
deelname aan agrarische projecten en keteninitiatieven, ontvangen financiële bijdragen voor de 
uitvoering van BWB-maatregelen en praktische obstakels die ondernemers van investeringen 
weerhouden.  
 
Tijdens stap 3 (oktober - november 2018) werden de resultaten van de enquête geanalyseerd (140 
respondenten in totaal) met behulp van beschrijvende statistiek, quotes en de Kruskal Wallis-test. De 
Kruskal Wallis-test is toegepast om te kijken of er significante verschillen zijn tussen de gemiddeld 
aantal genomen BWB-maatregelen tussen verschillende groepen agrarische ondernemers (zie bijlage 
1). 
  
In stap 4 (november - december 2018) werden de resultaten van de enquête teruggekoppeld tijdens 

een terugkombijeenkomst op 16 november 2018 samen met agrarische ondernemers, LTO Noord-

bestuurders, onderzoekers en beleidsmedewerkers op verschillende agrarische dossiers (mest, pacht, 

landbouw en natuurbeleid) van de provincie Noord-Holland. In aparte gesprekstafels werd het huidige 

pachtbeleid, mestbeleid, ketenbeleid en het Landbouwportaal, nader besproken in kleine discussie-

groepen. De uitkomsten van deze gesprekstafels werden aan het einde van de bijeenkomst plenair 

besproken met de aanwezige deelnemers. 

De stap 5 (december 2018 - februari 2019) zijn de uitkomsten van de verschillende deeltrajecten uit 

het project geanalyseerd en de belangrijkste factoren die invloed hebben op de opschaling van 

natuurinclusieve landbouw in Noord-Holland samengevat in dit rapport. 
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3.  Resultaten  
 

3.1  Huidige en kansrijke investeringen in bodem-, water- en biodiversiteitsmaatregelen 
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de huidige en kansrijke investeringen in bodem-, water- en 

biodiversiteits(BWB)-maatregelen en heeft betrekking tot projectdoelstelling 1 en de volgende 

onderzoeksvragen: 

Welke investeringen in bodem-, water- en biodiversiteitsmaatregelen worden momenteel door gangbare 

agrarische ondernemers gedaan? 

Welke (kansrijke) investeringen in bodem-, water- en biodiversiteitsmaatregelen zijn gangbare agrarische 

ondernemers bereid te nemen? 

Nagenoeg alle agrarische ondernemers passen BWB-maatregelen toe. In totaal gaf 96% aan in bodem-

beheermaatregelen, 89% in waterbeheermaatregelen en 91% in biodiversiteitsbeheermaatregelen te 

investeren.  Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven betreft dit algemene maatregelen (o.a. erfbeplantingen) die 

in alle sectoren voorkomen en minder algemene sectorspecifieke maatregelen (melkveehouders die een 

perceel met lisdodde beheren). 

Huidige investeringen 
 
In tabel 1 zijn de meest algemeen toegepaste BWB-maatregelen onder de respondenten weergegeven. 
Een uitgebreid overzicht is weergegeven in bijlage 3 t/m 5. 

 
Tabel 1: Meest algemeen toegepaste BWB-maatregelen 

Meest algemeen toegepaste BWB-maatregelen 

Bodembeheer  (N totaal = 136) 

Maatregel Totaal aantal Reacties Relatief % 

Aanwenden/gebruik van vaste mest 95 70% 

Aanpassen bandenspanning om 
bodemverdichting tegen te gaan 

94 69% 

Hergebruik gewasresten/compost (stro, 
bladresten) 

80 59% 

Waterbeheer (N totaal = 124) 

Toepassen maatregelen om erfafspoeling 
tegen te gaan (aanleg goten erf, graven 
waterzuiveringsgreppels naast perceel) 

63 51% 

Aanpassen/vervangen spuitdoppen om 
emissies van 

gewasbeschermingsmiddelen te verlagen 

57 46% 

Gebruik van biologische 
gewasbeschermingsmiddelen en/of 

natuurlijke plaagbestrijdingstechnieken 

38 38% 

Biodiversiteitsbeheer (N totaal = 127) 

Erfbeplantingen (o.a. bomen, struiken, 
bloemen, kruiden) 

104 82% 

Maatregelen voor 
akkervogel/weidevogelbeheer 

66 52% 

Plaatsen van nestkasten, ooievaarspalen, 
vleermuiskasten. 

53 42% 
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Toekomstige investeringen 
 
In tabel 2 zijn de BWB-maatregelen weergegeven waarin agrarische ondernemers het liefst binnen 5 jaar 
willen investeren. Een uitgebreid overzicht is weergegeven in bijlage 3 t/m 5. 

 
Tabel 2: Toekomstige investeringen BWB-maatregelen 

Toekomstige investeringen BWB-maatregelen 

Toekomstige investeringen bodembeheer  (N totaal = 136) 

Maatregel Totaal aantal Reacties Relatief % 

Uitvoeren bodemkwaliteitsmetingen voor 
precisiebemesting 

13 10% 

Inzaaien speciale akkerranden voor 
natuurlijke plaagbestrijding 

12 9% 

Vaste rijpaden om bodemverdichting 
tegen te gaan 

11 8% 

Toekomstige investeringen waterbeheer (N totaal = 124) 

Toepassen maatregelen om erfafspoeling 
tegen te gaan (aanleg goten erf, graven 
waterzuiveringsgreppels naast perceel) 

19 15% 

Peil gestuurde drainage 15 12% 

Aanleg natuurlijke helofytenfilter 14 11% 

Toekomstige investeringen biodiversiteitsbeheer (N totaal = 127) 

Inzaaien kruidenrijk grasland 8 6% 

Plaatsen van een bijenhotel 6 5% 

Pachten en beheer van natuurgronden 6 5% 

 
De resultaten uit de tabel 2 laten zien dat het aantal ondernemers dat van plan is om in BWB-maatregelen 

te investeren relatief laag is in vergelijking met de huidige investeringen in tabel 1. 

Spreiding aantal genomen BWB-maatregelen  
 
Het aantal genomen BWB-maatregelen is per ondernemer afhankelijk van verschillende factoren zoals het 
type sector, de kwaliteit van de bodem, wet- en regelgeving, subsidies voor agrarisch natuurbeheer of 
deelname aan een agrarisch kennisproject of studiegroep.  De medianen van het aantal verschillende 
genomen bodem-, water- en biodiversiteitsmaatregelen zijn respectievelijk 8, 3, 5.  
 
Daarnaast is verbondenheid aan een agrarisch collectief/natuurvereniging (al dan niet in combinatie met 
deelname aan een agrarisch project) doorslaggevend voor het aantal genomen BWB-maatregelen. De 
uitslagen van Kruskal Wallis-test (zie bijlage 1) suggereren dat het met betrekking tot het nemen van 
biodiversiteit- en watermaatregelen loont om bij een agrarisch collectief of agrarisch project (o.a. het 
Landbouwportaal, Vruchtbare Kringloop Noord-Holland en Bodemcoaches) te zijn aangesloten (zie bijlage 
1).  Het aantal verschillende genomen bodembeheermaatregelen lijkt daarentegen niet sterk te worden 
beïnvloed door deelname aan een agrarisch project of agrarisch collectief. In combinatie met de hogere 
maatregelenmediaan wekt dit de suggestie dat duurzaam bodembeheer reeds integraal onderdeel is van 
de meeste agrarische bedrijven in Noord-Holland. 
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3.2  Keteninnovaties met een bedrijfseconomische meerwaarde 
 
Met betrekking tot keteninnovaties is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd. 

Welke keteninnovaties die voortkomen uit investeringen in natuurinclusieve verdienmodellen en 

maatregelen leiden tot een bedrijfseconomische meerwaarde voor ondernemers? 

De resultaten van de ledenraadpleging geven aan dat 42% van de ondernemers een financiële bijdrage 

ontvangt tegenover 58% van de ondernemers die geen financiële bijdrage ontvangt. De cijfers met 

betrekking tot financiële bijdragen liggen in lijn met het huidige draagvlak bij ondernemers om zich aan te 

sluiten bij agrarische projecten en keteninitiatieven: 41% van de agrarische ondernemers is op dit moment 

aangesloten bij een agrarisch project of keteninitiatief tegenover 59% die op dit moment niet is 

aangesloten. Deze cijfers suggereren dat participatie binnen een keteninitiatief en/of agrarisch project een 

vereiste is voor een extra financiële bijdrage voor het geproduceerde agrarische product. 

Bijna driekwart van de ondernemers (73%) geeft aan dat de extra financiële bijdrage voor investeringen in 

een natuurinclusief verdienmodel afkomstig is van subsidies (o.a. ANLB, POP3 en subsidies afkomstig uit 

het Landbouwportaal). Agrarische projecten die de toepassing van praktische bodem-, water- en 

biodiversiteitsmaatregelen stimuleren zorgen in 29% van de gevallen voor een extra financiële bijdrage. 

Certificeringschema’s van ketenpartijen (15%) of agrarische (zuivel)coöperaties (15%) resulteren voor een 

klein deel van de ondernemers voor een extra financiële bijdrage. In 10% van de gevallen zijn financiële 

bijdragen afkomstig van directe bijdragen van particulieren of leningen van de bank (zie tabel 4 paragraaf 

3.4.1).  

Wat is de huidige staat van natuurinclusieve verdienmodellen? 
 
De resultaten uit paragraaf 3.1 tonen aan dat Noord-Hollandse agrarische ondernemers een uitgebreid 

palet aan BWB-maatregelen uitvoeren voor de productie van voedsel. De meeste maatregelen zijn een 

randvoorwaarde voor goed agrarisch ondernemerschap en zorg voor bodem, water en biodiversiteit op en 

om het erf. Extra maatregelen worden uitgevoerd in het kader van certificeringschema’s of subsidies voor 

agrarisch natuurbeheer. Genoemde voorbeelden van deze certificeringschema’s zijn o.a. EKO Holland, 

Ketenintegratie Vion, Biodiversiteitsmonitor, CONO Caring Dairy, Amstelland Natuurzuivel, Keteninitiatief 

Albert Heijn/Deltamelk, Demeter en Planet Proof.    

“Het verdienmodel achter natuurinclusieve landbouw ontbreekt.. Genoeg voorbeelden (Planet Proof, 

milieukeur, etc) waarmee aangetoond kan worden dat er al veel is gebeurd en vrijwel alles stukloopt op 

het ontbreken van een lonend verdienmodel.” - Ondernemer op bijeenkomst Hollands Kroon. 

“Verschillende maatregelen vertalen zich niet in een beter financieel resultaat, maar wel in een bedrijf die 

bestaansrecht blijft houden” - Reactie uit ledenenquête. 

De algemene kritiek vanuit ondernemers op certificeringschema’s is dat de randvoorwaarden voor 

voedselproductie uit dergelijke schema’s veeleisender worden waardoor de kostprijs voor voedsel-

productie toeneemt. Delphi berekende in 2018 dat een akkerbouwer gemiddeld een vergoeding van  

€ 1.000,- moet vragen om te voldoen aan de certificeringseisen van Planet Proof en door extra investeringen 

financiële risico’s loopt (Vos, 2018). De toegevoegde waarde van een certificeringschema is daarnaast van 

tijdelijke aard doordat ketenpartijen het totale volume van gecertificeerde producten willen vergroten 

waardoor de waarde van gecertificeerd voedsel op termijn daalt (Veerman, 2018). 

Hoewel de markt voor gecertificeerde biologische producten en kleinschalige keteninitiatieven groeit 

(Bionext 2017), betreft de korte ketenmarkt op dit moment een nichemarkt. De korte ketenverkoop die 

vaak in een adem wordt genoemd met natuurinclusieve verdienmodellen is weggelegd voor slechts 13% 

van alle agrarische ondernemers uit Noord-Holland (CBS, 2018). Ondernemers met een biologisch 

landbouwbedrijf verkopen in alle landbouwsectoren vaker het voedsel via korte ketens. Via korte 
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ketenverkoop wordt een hoge omzet behaald. De landbouwbedrijven die het product via een korte keten 

afzetten verdienen in 43% van de gevallen meer dan de helft van de totale bruto-opbrengst (CBS, 2018). 

Het is onzeker of de hogere winstmarge op agrarische nicheproducten behouden blijft wanneer een groter 

aandeel ondernemers in Noord-Holland overschakelt naar korte ketenverkoop en het volume duurdere en 

lokale producten toeneemt. Op de LTO Noord-bijeenkomst op 16 november werd dit de ‘verbulking van 

nicheproducten’ genoemd (Murk-Saverein, persoonlijke communicatie 16-11-2018).  

Een ander punt van aandacht wat vaak niet wordt benoemd in de discussie rondom natuurinclusieve 

verdienmodellen is dat Nederland van oudsher een landbouw-verdienmodel heeft ontwikkeld op basis van 

handel en intensievere landbouwvormen om met grotere landbouwindustrieën in Europa te concurreren. 

Technologische innovaties die een dergelijke intensieve landbouwvorm ondersteunen worden net als een 

groot deel  van het geproduceerde voedsel geëxporteerd (Poppe,19-1-2019). 

Al met al is het dus lastig te stellen hoeveel bedrijven in Noord-Holland ondernemen op basis van een 

natuurinclusief verdienmodel. Een ondernemer kan een deel van zijn of haar agrarische productie 

gebruiken voor afzet in een niche markt door gebruik te maken van natuurinclusieve landbouwmaatregelen 

en een ander deel van de voedselproductie juist gebruiken om te voorzien in de vraag agrarische 

bulkproducten.  Het aantal uitgevoerde BWB-maatregelen hangt dus samen met de extra te ontvangen 

financiële bijdrage voor het product en is daarnaast sterk afhankelijk van de eisen die de (buitenlandse) 

afnemende ketenpartij bepaalt. De ketenpartij is op haar beurt gebonden door onderlinge concurrentie 

met andere ketenpartijen (Murk-Saverein, persoonlijke communicatie 16 november). Daarnaast hebben 

een complexe set aan factoren zoals schommelende mondiale voedselprijzen, EU-subsidies, 

klimaatverandering en import-/exportheffingen invloed op wat (op export gerichte) agrarische 

ondernemers betaald krijgen (Rabobank, 2018). De resultaten uit onderzoeken van de Rabobank, CBS en 

de ledenenquête van LTO Noord tezamen onderbouwen dit.  

Van license to produce naar landbouwagendavorming 
 
Natuurinclusieve landbouw is een begrip dat niet door ondernemers zelf is geconstrueerd maar is 
afkomstig uit de Rijkvisie Landbouw en Natuur (EZ, 2014). Gedurende de LTO Noord-bijeenkomsten in 
Warmenhuizen en Wieringerwerf in juli 2018 werd dit door ondernemers teruggekoppeld.  Een nieuw 
inzicht dat werd opgedaan tijden de LTO Noord-bijeenkomst op 16 november 2018 is de interactie 
tussen randvoorwaarden waar een agrarische ondernemer aan moet voldoen om voedsel te 
produceren, ook wel de  ‘license to produce’ genoemd, en  daarnaast door bepaalde natuurinclusieve 
landbouwmaatregelen en bedrijfsvoering draagvlak creëert om mee te beslissen over de hedendaagse 
voedselagenda. Op dit moment is er slechts een kleine groep agrarische ondernemers die zichzelf 
positief profileert met de gezette agendanorm rondom natuurinclusieve landbouw en hiervoor een 
toegevoegde waarde ontvangt. Dit zijn met name de ondernemers die zich richten op de exclusieve 
keten - waarin unieke product-ontwikkeling centraal staat -  en nichemarkten waarin de consument 
op de hoogte is van het unieke en innovatieve verhaal achter het geproduceerde voedselproduct 
(Murk Saverein en Grievink, 2013). 
 
De uitdaging blijft om ondernemers die rechtstreeks verkopen aan supermarkten bewust te laten 
worden van de onderhandelingspositie die zij in coöperatief verband kunnen verwerven. Met name 
jonge agrarische ondernemers hebben er baat bij om zich te oriënteren op verschillende markttypen 
(zie bijlage 2) waar zij ketenpartijen en consumenten mee kunnen bedienen. Agrarische ondernemers 
kunnen namelijk in samenwerkingsverbanden met andere producenten gerichter voorzien in de  vraag 
van supermarkten (Murk Saverein en Grievink, 2013) (Murk-Saverein, persoonlijke communicatie 16 
november).   
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3.3  Draagvlak voor keteninnovaties uit investeringen in natuurinclusieve verdienmodellen. 
 
Deze paragraaf stuk geeft inzicht in het huidige draagvlak onder de Noord-Hollandse agrarische 

ondernemers voor keteninnovaties uit natuurinclusieve verdienmodellen. Hiervoor zijn de volgende 

vragen opgesteld: 

Via welke (bestaande) bestuurlijke organisatiestructuren en projecten kunnen gangbare agrarische 
ondernemers op gebiedsgericht/polder-niveau kennis over keteninnovaties en natuurinclusieve 
verdienmodellen onderling uit wisselen?  

 
Welke agrarische ondernemers (studiegroepen) kunnen op positieve wijze ambassadeurs worden van 
natuurinclusieve landbouw in Noord-Holland voor de gangbare agrarische ondernemer?  
 

Huidig draagvlak voor investeringen in verdienmodellen. 
 
Data uit de enquête geven aan dat het huidige draagvlak voor BWB-maatregelen hoog is: 96% investeert in 
bodemmaatregelen, 89% in waterbeheermaatregelen en 91% in biodiversiteitsmaatregelen. Deze cijfers 
tonen aan dat veel ondernemers goed bodem-, water- en biodiversiteitsbeheer een randvoorwaarde is voor 
de agrarische productie en dus het verdienmodel. Draagvlak voor projecten en keteninitiatieven is relatief 
hoog. 41% van de agrarische ondernemers is op dit moment aangesloten bij een agrarisch project of 
keteninitiatief tegenover 59% van de ondernemers die dit moment niet is aangesloten. Daarnaast gaf 86% 
van de agrarische ondernemers aan niet te worden belemmerd door erfbetreders om te investeren in BWB-
maatregelen. Deze cijfers suggereren dat ondernemers vrij autonoom opereren en niet worden belemmerd 
door verschillende groepen erfbetreders en collega-boeren om te investeren in BWB-maatregelen of deel 
te nemen aan projecten en keteninitiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw.  

 

Bestaande organisatiestructuren en projecten die bijdragen aan kennisuitwisseling over BWB-

maatregelen als onderdeel van natuurinclusieve verdienmodellen. 
 
Er zijn verschillende organisatiestructuren en projecten die kennisdeling over BWB-maatregelen faciliteren, 
deze maatregelen zijn onderdeel van een natuurinclusief verdienmodel. Denk aan verminderde kosten voor 
pacht van grond, gewasbeschermingsmiddelen, loonwerkers en compost en meststoffen. Tijdens de 
evaluatiebijeenkomst op 16 november is benoemd dat er al veel initiatieven rondom natuurinclusieve 
landbouw en verdienmodellen bestaan, echter dat deze initiatieven niet allemaal worden gekoppeld aan 
het concept ‘natuurinclusieve landbouw’. Dit is opvallend omdat nagenoeg iedere ondernemer afhankelijk 
is van de natuurlijke processen in de lucht, bodem en het water.  Tijdens de evaluatiebijeenkomst op 16 
november werd aangegeven dat de reikwijdte van het concept ‘natuurinclusieve landbouw’ moet worden 
vergroot. 
 
Hierdoor kan een grotere groep agrarische ondernemers zich verbonden voelen met het concept en 
gedachtegoed rondom ‘natuurinclusieve landbouw’. Een grote groep van de ondervraagde agrarische 
ondernemers (41%) is al aangesloten bij projecten op het gebied van agrarisch bodem-, water- en 
biodiversiteitsbeheer. Wanneer meer agrarische bodem-, water- en biodiversiteitsprojecten direct worden 
geassocieerd als contributie aan de Noord-Hollandse natuurinclusieve landbouwopgave is deze onzichtbare 
groep ‘natuurinclusieve ondernemers’ in potentie veel hoger. In tabel 3 is een overzicht gegeven van 
initiatieven en projecten in Noord-Holland die raakvlakken hebben met natuurinclusieve landbouw. Het 
overzicht uit tabel 3 is niet volledig, echter geeft wel een indicatie. 
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Tabel 3: Overzicht van bestaande initiatieven en projecten die raakvlekken hebben met agrarisch bodem-, water- en 
biodiversiteitsbeheer in Noord-Holland. 

Initiatief/project Doel Thema’s Betrokken 
organisaties 

Landbouwportaal  Inhoudelijke informatie  over 
BWB maatregelen en 
bijbehorende  subsidies 

Erfafspoeling, Duurzaam 
bodemgebruik, 
Gewasbeschermingsmiddelen, 
voldoende zoetwater, 
Perceel- en oeverinrichting & 
beheer 

Waterschap HHNK, AGV 
en Rijnland, LTO Noord 
(+projecten), KAVB en 
agrarische collectieven 
NH 

Vruchtbare Kringloop 
NH 

Samenwerking tussen 
agrarische bedrijven uit 
verschillende sectoren, 
waarbij men gebruik maakt 
van elkaars grond, mest 
en/of voer. 

Bodemvruchtbaarheid 
 
Mestgebruik 

LTO Noord (+projecten) 
, Greenport NH,  WUR, 
CONO, Flynth, 
Rabobank 

Proeftuin Veenweiden Onderzoek over praktische 
toepassing landbouwkundige 
maatregelen voor 
melkveehouders die weiden 
op veenweidebodems 

Bodembeheer 
Reductie methaan en stikstof 
Hergebruik meststoffen 

LTO Noord, Louis Bolk, 
WUR,  Veenweide 
Innovatie Centrum 

Projecten agrarisch 
natuur en 

landschapsbeheer 

Inhoudelijke informatie over 
beheerpakketten en 
bijbehorende subsidies 

Agrarisch natuurbeheer ANV Hollands Noorden, 
Noord-Holland Zuid, 
WLD en De Lieuw 

Projecten duurzaam 
agrarisch bodem en 

water 

Coaching op bodem en 
waterbeheer, informatie 
over beheerpakketten en 
bijbehorende subsidies 

Agrarisch bodem en water 
beheer  

ANV Hollands Noorden, 
Noord-Holland Zuid en  
WLD 

Kenniscafé’s 
Natuurinclusieve 

Landbouw 

Kennisuitwisseling en 
bewustwording maatregelen 
bodem-, water- en 
biodiversiteit 

Agrarisch bodembeheer, 
klimaatbestendigheid, High Tech 
en kruidenrijkgrasland 

Milieufederatie, 
Agrarische Collectieven 
en LTO Noord 

EFRO Evergeen Samenwerking versterken 
tussen agribedrijven en 
kennisinstellingen 

Duurzaam bodembeheer, Teelt 
op water, Vergroening 
gewasbescherming, verminderen 
plaagdruk 

Stichting Veldleeuwerik, 
NFO, Proeftuin 
Zwaagdijk, WUR-DLO, 
Universiteit van 
Amsterdam, CAH 
Vilentum, Clusius 
College en InHolland 

Bio NH Vergroten bekendheid 
Biologische Landbouw, 
Regionale afzet Biologische 
producten, Verdiepen kennis 
biologisch bodembeheer 

Bodembeheer in de biologische 
landbouw sector 

Greenport NH Noord, 
Provincie NH, Clusius 
College 

Vitale Teelt Bodemvruchtbaarheid 
versterken bollenpercelen, 
Klimaatadaptatie in de bollen 
sector, Ontwikkeling 
technieken precisie 
landbouw 

Innovatieve bollen productie 
systemen, Ecosysteem diensten 
versterken binnen 
bollenteeltsystemen 

Greenport, WUR, KAVB, 
PPO Bleiswijk,  Proeftuin 
Zwaagdijk 

Project Verhoging 
organische stof gehalte 

en vastlegging CO2 

Onderzoek naar: 
Inzet bokashi en compost, 
gebruik gemengde 
groenbemesters, inzet 
mineralen, ontwikkeling 
bodemvitaliteit 

Duurzaam bodembeheer en 
reductie 
gewasbeschermingsmiddelen in 
de bloembollenteelt 

NLG Noord-Holland 
Proeftuin Zwaagdijk, 
Groei Natuurlijk, Green 
Balance, Team Ecosys 
en Natuur- en 
Milieufederatie Noord-
Holland 

Pilot Bokashi het Twiske Verrijken bodemleven 
Verwerken natuurmaaisel uit 
natuurgebieden 

Circulair terreinbeheer, 
Duurzaam bodembeheer 

Commonland, 
Natuurmonumenten 
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Studiegroepen die kennisuitwisseling rondom BWB-maatregelen en natuurinclusieve 

verdienmodellen bevorderen 
 
Er bestaat er groot aantal (in)formele netwerkstructuren en studiegroepen die als doelstelling hebben 
kennis in informatie uit te wisselen over BWB maatregelen en natuurinclusieve verdienmodellen.  In de 
bijeenkomsten kwam naar voren dat naast de agrarische projecten uit tabel 3 kennis via o.a. de volgende 
netwerken werd opgedaan:   
 

 Bijeenkomsten Agrarische Collectieven  

 NLG  

 Kenniscafés MFNH 

 Pootaardappelen Academie 

 KAVB Kringen Noord-Holland 

 Bio Plant 

 BodemAcademie 

 Praktijknetwerk Niet-Kerende Grondbewerking  

 Bijeenkomsten LTO Vakgroepen Plantaardig en Dierlijk 

 Demodagen van leveranciers van landbouwmachines   
 
Net als tabel 3 is dit slechts een kleine greep van het bestaande aanbod om als agrarisch ondernemer kennis 
op te doen over BWB-maatregelen en natuurinclusieve verdienmodellen. Veelgehoorde kritiek tijdens het 
project was dat het huidige uiteenlopende aanbod van studiegroepen als tijdrovend en soms weinig 
effectief werd ervaren (persoonlijke communicatie C. Veldhuisen, M. Barendrecht-van Baar 30-8-2018)  
 
Het brede aanbod aan studiegroepen en kennisuitwisseling-initiatieven is in bepaalde gevallen niet vanuit 
het initiatief van agrarische ondernemers zelf, echter vanuit initiatief van een uiteenlopende groep 
bestaande (commerciële) adviesbureaus, belangenorganisaties en wetenschappelijke instituten. Hierdoor 
bestaat het risico dat kennis uit wetenschappelijk onderzoek, agrarische projecten niet op het boerenerf 
terechtkomt en kennis van het boerenerf niet verder wordt onderzocht door de wetenschap. Dit is 
opvallend omdat innovaties met betrekking tot de praktische toepassing van BWB-maatregelen en de 
vermarkting van agrarische producten dikwijls uit (informele) studiegroepen met ondernemers vandaan 
komt (Eelke Wielinga, persoonlijke communicatie, 14-1-2019) (Wielinga et.al. 2017).  
 
Tijdelijk opgezette studiegroepen die onderdeel zijn van BWB-projecten hebben in sommige gevallen geen 
‘vrije innovatie-intermediair’ in het projectteam. Deze ontbrekende ‘innovatie-intermediair’ speelt een 
cruciale rol om een warm agrarisch netwerk bestaande uit innovatieve ondernemers te verbinden met 
wetenschappers, maatschappelijke organisaties en adviesorganisaties. Dit proces van informele, 
ondernemer-gedreven en veilige kennisuitwisseling vindt vaak niet plaats. Terwijl rommelige informele 
kennisuitwisseling een randvoorwaarde is voor breed gedragen co-creaties van agrarische innovaties. Op 
deze manier ontstaat een breder draagvlak om BWB-maatregelen toe te passen als onderdeel van het 
natuurinclusieve verdienmodel.  (Eelke Wielinga, persoonlijke communicatie, 14-1-2019).  
 
Een mogelijke verklaring voor de missende innovatie-intermediair is dat op dit moment adviesbureaus, 
maatschappelijke organisaties en wetenschappelijke instituten prioriteit moeten geven aan de formele 
randvoorwaarden van projectaanvragen rondom natuurinclusieve landbouw. Hierdoor wordt veel tijd 
besteed aan administratieve verplichtingen, het smeden van formele samenwerkingsverbanden met 
externe organisaties en jurisprudentie en financiële controleerbaarheid van projectvoorstellen. Het 
evenwicht tussen formeel projectmanagement en daadwerkelijke ondersteuning van informele innovatieve 
studiegroepen met agrarische ondernemers en ambassadeurs moet opnieuw worden gedefinieerd.   
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3.4  Praktische obstakels die ondernemers weerhouden om te investeren in 

natuurinclusieve landbouwmaatregelen 
 
Projectdoelstelling 4: Inzicht verschaffen waar en welke investeringen in kennis, geld, wet- en regelgeving 
of anderszins de komende jaren nodig zijn om de grondgebonden landbouw in Noord-Holland in 2030 
zoveel als mogelijk natuurinclusief te laten zijn. 
 

Vraag 7: Welke praktische obstakels (o.a. mestwetgeving, pachtconstructies en vergunningen) 
weerhouden gangbare agrariërs momenteel om te gaan investeren in natuurinclusieve maatregelen die 
leiden tot een bedrijfseconomische/landbouwkundige/ecologische meerwaarde van het bedrijf?  

 
In de ledenraadpleging kwam naar voren dat agrarische ondernemers op verschillende beleidsterreinen 
belemmeringen ervaren om te investeren in duurzame bodem-, water- en biodiversiteitsmaatregelen op 
het bedrijf. Van de 125 respondenten (15 respondenten sloegen de vraag over) ervoer 25% geen 
belemmeringen om te investeren in duurzame landbouwmaatregelen. De overige 75% van de onder-
vraagden ervaren op één of meerdere beleidsterreinen een belemmering om te investeren in bodem-, 
water- of biodiversiteitsmaatregelen. Nadat de respondenten in de matrix aangaven welk type beleid hen 
belemmerde om te investeren in BWB-maatregelen is ook gevraagd om een schriftelijke toelichting te 
geven. De schriftelijke toelichting is noodzakelijk om een onderbouwde uitspraak te doen over hoe het 
bestaande beleid de ondernemer belemmert om te investeren.  Hieruit kwamen vier thema’s nadrukkelijk 
naar voren: 
 

1. Financiële belemmeringen (61% van de respondenten) 
 

2. Algemeen mestbeleid (23% van de respondenten). 
 

3. Mest-, pacht- en landbeheer-beleid in provinciale natuurgebieden en Natura2000-gebieden  
(9,5% van de respondenten). 
 

4. Provinciaal pachtbeleid (7% van de respondenten). 
 

De andere thema’s waterschapbeleid (9,5% van de respondenten) en provinciaal/gemeentelijk beleid (10% 
van de respondenten) zijn schriftelijk niet voldoende onderbouwd om hier uitspraken over te doen.  
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3.4.1  Ontvangen financiële bijdragen en ervaren financiële belemmeringen 

De resultaten van de enquête geven aan dat op dit moment 58% van de 140 respondenten geen financiële 
bijdrage ontvangt voor het uitvoeren van BWB-maatregelen. Daar tegenover staat dat 38% van de 
ondernemers momenteel wel een financiële bijdrage ontvangt en 4% van de ondernemers een toekomstige 
financiële bijdrage gaat ontvangen voor het uitvoeren van BWB-maatregelen (zie tabel 4). 
 

Tabel 4: Aandeel ondernemers dat in 2018 of binnen 5 jaar een financiële bijdrage ontvangt voor het uitvoeren van bodem-, 
water- of biodiversiteitsmaatregelen.  Daarnaast toont tabel 4 het type ontvangen financiële bijdrage. 

Ontvangt  een of meerdere type financiële bijdrage  Percentage 
(relatief) 

Aantal 
reacties 

Ja  38% 53 

Ja, in de toekomst 4% 6 

Nee 58% 81 

Totaal 100% 140 
   

Type ontvangen financiële bijdrage* Percentage 
(relatief) 

Aantal 
reacties 

Subsidies GLB, ANLB, POP3, LEADER) 73% 43 

Financiële bijdrage vanuit een agrarisch project op het gebied van bodem-, 
water- of biodiversiteitsbeheer 

29% 17 

Certificering 15% 9 

Financiële bijdrage van ketenpartij, maatschap of coöperatie 15% 9 

Directe financiële bijdrage van opdrachtgever (particulier of overheid) 7% 4 

Leningen 3% 2 

Fondsen 0% 0 

Totaal 100 59 

 
De agrarische ondernemers die op dit moment een financiële bijdrage ontvangen voor het uitvoeren van 
BWB-maatregelen zijn voornamelijk afhankelijk van GLB-/ANLB-/Landbouwportaal-subsidies (73% van de 
respondenten). Het percentage subsidie ontvangende ondernemers is mogelijk hoger wanneer de 
financiële bijdragen vanuit agrarische projecten op het gebied van bodem-, water- en biodiversiteitsbeheer 
ook worden meegerekend (29% van de respondenten). Dit komt omdat veel agrarische projecten in Noord-
Holland worden gefinancierd door POP3 EU-subsidies die zijn geïnvesteerd voor de opzet van het 
Landbouwportaal (website Landbouwportaal, 14-1-2019).   
 
Daarnaast is het opvallend dat slechts een klein aantal ondernemers een extra financiële bijdrage ontvangt 
door middel van prijspremies van ketenpartijen/coöperaties (15%) of particulieren (7%). Er is ook een klein 
aantal ondernemers dat een financiële bijdrage ontvangt door middel van certificeringsschema’s (15%).  De 
financiële bijdrage is echter niet in alle gevallen voldoende om ondernemers extra BWB-maatregelen te 
laten uit voeren. In de ledenraadpleging wordt aangegeven dat ondernemers het gebrek aan financiële 
middelen als grootste belemmering ervaren. Van de 140 respondenten ervaart 61% van de ondernemers 
één of meerdere type financiële onzekerheden om te investeren in bodem-, water- en biodiversiteits-
maatregelen. Daartegenover staat dat 29% van de ondernemers geen financiële onzekerheid ervaart om 
investeringen te doen in BWB-maatregelen. In totaal hebben 15 respondenten de vraag overgeslagen. In 
tabel 5 wordt nader toegelicht welk type financiële onzekerheid de respondenten ervaren. 
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Tabel 5: Perceptie van ondernemers  

Perceptie op financiële onzekerheid m.b.t. investeringen in BWB- 
maatregelen 

Percentage 
(relatief) 

Aantal 
reacties 

Aantal respondenten dat  1 of meerdere financiële onzekerheden ervaart  61% 85 

Aantal respondenten dat geen financiële onzekerheden ervaart om te 
investeren 

29% 40 

Totaal aantal ondernemers die de vraag heeft overgeslagen 11% 15 

Totaal 100 140 
   

Type ervaren financiële onzekerheid m.b.t. investeringen in BWB 
maatregelen 

Percentage 
(relatief) 

Aantal 
reacties 

Lange terugverdientijd investeringen 53% 45 

Verminderde opbrengsten agrarische producten 36% 31 

Geen marktvraag voor het alternatief geproduceerde agrarische product 35% 30 

Andere financiële onzekerheden  28% 24 

Toenemende concurrentie waardoor prijs agrarisch product afneemt 13% 11 

Geen overbruggingskrediet voor investeringen in BWB maatregelen 11% 9 

Totaal 100 85 

 

De lange terugverdientijd (53%), verminderde opbrengsten van de geproduceerde agrarische producten 

(36%) en het ontbreken van een marktvraag van het alternatief geproduceerde agrarische product (35%) 

zijn de voornaamste redenen dat agrarische ondernemers niet in BWB-maatregelen investeren. De 

kwalitatieve verklaring van deze cijfers is beschreven in paragraaf 3.2. 

3.4.2  Belemmeringen met betrekking tot (provinciaal) pachtbeleid  
 
De provincie Noord-Holland verpacht jaarlijks ca. 1.800 ha agrarische grond. Op basis van jaarlijks 

vastgestelde uitgangspunten worden selectie- en toewijzingscriteria vastgesteld. Het beleidsmatige kader 

voor verpachting is geformuleerd in de vijfde nota Grondbeleid uit november 2018. De provincie Noord-

Holland heeft als uitgangspunten een marktconforme, rechtmatige en transparante grondtransactie- 

procedure.  De maximale duur van een verkregen pachtcontract is maximaal 4 jaar. Respondenten gaven 

in de enquête aan dat de duur van de pachtcontracten een knelpunt vormt om lange termijn-investeringen 

te doen in met name bodembeheer: 

“Het is niet aantrekkelijk om duurzaam beleid toe te passen op pachtgronden die je snel weer kwijt kan zijn 

(Geliberaliseerde pacht)”. 

Een ander punt van aandacht is dat de voorwaarden van pachtcontracten van terreinbeherende 

organisaties een gelimiteerde (ruige) mest toediening is toestaan. Beperkte ruimte voor (ruige) 

mesttoegiften heeft nadelige gevolgen voor zowel landbouw- als natuurontwikkelingsdoelstellingen, 

benoemde een respondent in de enquête: 

“Pachtpartijen vragen een hoge prijs, voor kwalitatief matige grond. Dat is an sich niet zo erg. Maar het 

vervelende erbij is, dat ze ook eisen om geen ruige mest te strooien. Of een extreem hoog waterpeil.  Veel 

weidevogels hebben graag ruige mest voor het nesten, en een drassige bodem om te eten.  Maar niet beide 

tegelijk.” 

Tenslotte zijn tijdens de terugkoppelbijeenkomst op 16 november 2018 de selectiecriteria voor gegadigden 

van een pachtcontract ter discussie gesteld.  Op dit moment gaat de voorkeur van de Provincie Noord-

Holland uit naar ondernemers die beschikken over certificaten (o.a. EKO keurmerk, Natuurboer uit de buurt, 

Vangroenwaarde, MPS A of A+ natural Protected,  Milieukeur, Veldleeuwerik, Keten Duurzaam Rundvlees 
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(KDR), Duurzame Zuivelketen (DZK): Duurzaamheidsprogramma’s van CONO, Royal Friesland Campina, Arla, 

DOC, De Graafstroom, Henri Willig, Hochwald, Bel Leerdam, Vreugdenhil, CZ Rouveen, Delta Milk).   

Bovenstaande certificaten zouden een bruikbare graadmeter zijn om het grondbeheer van een ondernemer 

te toetsen. Echter, niet alle ondernemers zijn aangesloten bij een certificeringsprogramma. Hierdoor kan 

het voorkomen dat een groep gemotiveerde ondernemers met kennis over duurzaam bodembeheer 

lastiger aan een pachtcontract kan komen. Daarnaast kwam ter sprake of geliberaliseerde pachtgronden 

(met relatief kortlopende contracten) ingezet kunnen worden om provinciale doelstellingen met betrekking 

tot duurzaam bodembeheer te behalen. 

3.4.3  Belemmeringen met betrekking tot (landelijk) mestbeleid  en natuurbeleid 
 
In de enquête is vanuit diverse uitgangspunten op het mestbeleid gereageerd. Enerzijds zijn de beperkingen 
aan toegestane mestnormen vanuit het geldende natuurbeleid genoemd. Met name de afstemming tussen 
natuurontwikkeling en landbouwontwikkeling op lange termijn moet volgens de respondenten verbeteren. 
Een aanpak die focust op biologische processen (in bodem, water en lucht) heeft hierbij de voorkeur, dit 
wordt benadrukt met de volgende reactie uit de ledenraadpleging: 
 
“Milieu/Natuur en mestregels hebben verschillende keren niks meer met biologische processen te maken. 
Wil je duurzaam ondernemen dan moet je reageren op de natuur en je werkzaamheden pas verrichten als 
de plant e.d. eraan toe is en werken op de kalender (omdat beter is te controleren).” 
 
Anderzijds worden de gebruiksnormen vanuit mestbeleid genoemd. Agrarische ondernemers die bepaalde 
natuurinclusieve BWB-maatregelen willen toepassen en geen natuurtitel hebben, ervaren een ‘klem’ met 
betrekking tot de toegestane toediening van mest en het verhogen van het organische stofgehalte in de 
bodem:  
 
“Door te krappe mestnormen zitten we nu met een halve opbrengst en het volk met een hoge prijs, (als het 

tekort regent lost er te weinig voedingsstoffen op, door deze zelfde te krappe mestnormen worden de 

groenbemesters niet meer van stikstof voorzien, en ziet het land alleen een beetje groen voor de satelliet, 

als het zo doorgaat blijft er geen vruchtbaar land over om boer op te blijven. 

“Kruidenranden vallen niet onder mestwetgeving. Daarom problemen met mestplaatsing, 

grondgebondenheid” 

Tenslotte wordt de beschikbaarheid van kwalitatief hoge compost genoemd als aandachtspunt. Op dit 
moment is er onvoldoende compost aanwezig om het gebruik van kunstmest te verminderen en organische 
stofgehalte te verhogen.   
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4.  Discussie 
 
Voor het onderzoek Natuurinclusieve Landbouw uit Onverwachte hoek zijn groepsdiscussies georganiseerd 
samen met leden van LTO Noord-afdelingen in Noord-Holland. Tijdens deze discussies hebben leden zelf 
invulling gegeven aan het frame natuurinclusieve landbouw en bijbehorende maatregelen. Een 
thematische onderverdeling is gemaakt in bodem-, water- en biodiversiteitsmaatregelen (BWB- 
maatregelen). Naast maatregelen is er uitgebreid gesproken over kansrijke keteninitiatieven, studie-
groepen, financieringsopties voor verdienmodellen en belemmeringen die ondernemers ervaren om te 
investeren in BWB-maatregelen die ten grondslag liggen aan het  ‘natuurinclusieve’ verdienmodel.   
Op basis van de uitkomsten uit de groepsdiscussies, waarin onderwerpen uit de ‘bedrijfscontext-kaarten’ 
van Polman, et.al 2017 zijn behandeld, is een enquête geconstrueerd bestaande uit 24 vragen. De enquête 
is verspreid onder de 1.584 LTO Noord-bedrijfsleden (dit is 43,7% van alle agrarische ondernemers in Noord-
Holland). In totaal vulden 125 - 140 ondernemers, afhangend van de vraag, de enquête in. Dit is 3,5% tot 
3,9% van het totaal aantal agrarische ondernemers in Noord-Holland en 8,4% tot 8,8% van het totaal aantal 
LTO Noord-leden in Noord-Holland. De foutmarge van de uitkomsten is hierdoor 9%. Er is gewerkt met een 
betrouwbaarheidsinterval van 95%.  Tenslotte moet worden vermeld dat het aantal respondenten dat naast 
LTO Noord-lid ook lid is van een agrarisch collectief of natuurvereniging vrij hoog is (40%). 
 
De uitkomsten van het onderzoek komen overeen met de uitgesproken verwachting op het portefeuille-
houders overleg ruimtelijke ordening LTO Noord regio West in december 2017. De geschapen verwachting 
was destijds dat veel ondernemers bewust dan wel onbewust BWB-maatregelen toepassen binnen de 
agrarische bedrijfsvoering. In lijn met deze verwachting geeft 96% van de ondernemers aan in 
bodembeheermaatregelen, 89% in waterbeheermaatregelen en 91% in biodiversiteitsbeheermaatregelen 
te investeren. 
 
Het is op dit moment niet mogelijk om de uitkomsten te verklaren aan de hand van vergelijkbaar onderzoek.  
Dit komt doordat er geen eenduidige definitie bestaat over natuurinclusieve landbouw. Zowel 
maatschappelijke organisaties (LTO Noord, BoerenNatuur, Milieufederaties), terreinbeherende 
organisaties (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) als wetenschappelijke instituten (Louis Bolk, WUR) 
geven verschillende betekenissen aan welke maatregelen wel en niet tot natuurinclusieve landbouw 
behoren. Het versnipperde discours rondom natuurinclusieve landbouw werd bevestigd tijdens de 
Inspiratiedag natuurinclusief platteland georganiseerd door LandschappenNL, BoerenNatuur en LTO 
Nederland op 18 juni 2018. Tijdens deze bijeenkomst werd ‘natuurinclusieve landbouw’ meermaals 
geprojecteerd als containerbegrip.  
 
Met de brede en uiteenlopende definities van het begrip natuurinclusieve landbouw in het achterhoofd kan 
worden verondersteld dat de uitkomsten van het LTO Noord-ledenonderzoek in lijn liggen met de 
resultaten uit het opinieonderzoek De staat van de Boer van Trouw (Juni 2018). In dit onderzoek 
beantwoordde 90% van de agrarische ondernemers de stelling “Ik bescherm de natuur als boer” met een 
volmondig ja. 
 
De door Noord-Hollandse ondernemers genoemde belemmeringen om een divers palet aan BWB- 
maatregelen toe te passen komen overeen met die uit het rapport Boeren in Beweging (Westerink, et.al 
2018). In dit rapport werden verschillende belemmeringen benoemd door ondernemers uit Eemland en 
Flevoland. Ten eerste gaf het rapport aan dat ondernemers financiële belemmeringen ervaren zoals het 
ontbreken van een verdienmodel voor hogere opbrengsten voor natuurinclusief geteelde landbouw-
producten, lagere kosten en beperking van bedrijfsrisico’s. 
 
Deze conclusie komt overeen met de 61% van de agrarische ondernemers die in de LTO Noord-
ledenraadpleging aangeeft een of meerdere financiële belemmeringen te ervaren. Met betrekking tot het 
type financiële belemmering werden voornamelijk de lange terugverdientijd van investeringen (53%) en de 
verminderde (financiële) opbrengst van agrarische producten (36%) genoemd. 
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Ten tweede wordt in het rapport Boeren in Beweging aangegeven dat ondernemers verlangen naar 
(subsidie)regelingen die beter aansluiten op de dagelijkse besluitvormingspraktijken van ondernemers. 
Deze algemene uitspraak is niet letterlijk getoetst in de ledenraadpleging, hoewel de belemmeringen uit 
het provinciale pachtbeleid (o.a. kortlopende contracten en voorrang bij participatie in certificerings-
schema’s), natuurbeleid (o.a. afstemmen tussen natuurontwikkelingsdoelen en landbouweconomische 
ontwikkeldoelen) en mestbeleid (o.a. mestnormen die het niet mogelijk maken om het organisch 
stofgehalte in de bodem te verhogen) hier voorbeelden van zijn. Vergelijkbare belemmeringen die 
agrarische ondernemers weerhouden om met nieuwe natuurinclusieve verdienmodellen aan de slag te 
gaan zijn de afgelopen jaren gerapporteerd door Gerritsen en Nieuwenhuizen (2018) en Sanders en 
Westerink (2015).   
 
Het onderzoek Natuurinclusief Ondernemen uit onverwachte hoek is een aanvulling op de bestaande 
literatuur over de kansen en knelpunten bij een transitie naar natuurinclusieve landbouw, omdat het een 
kwantitatief overzicht geeft van het aantal verschillende toegepaste BWB-maatregelen als onderdeel van 
een natuurinclusief landbouwsysteem onder een heterogene groep ondernemers met de provincie Noord-
Holland als afgebakend gebied. Daarnaast is nu beter in beeld wat sommige ondernemers ervan weerhoudt 
om zich te oriënteren op nieuwe verdienmodellen die onderdeel zijn van een natuurinclusief landbouw- 
systeem. 
 
Het voornaamste inzicht van dit onderzoek is dat natuurinclusieve landbouw door verschillende 
stakeholders (overheden, maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties, terreinbeherende 
organisaties, ketenpartijen en certificeringsschema’s) wordt gebruikt om een bepaalde vormen van  
intensieve/extensieve/high-tech landbouw op de politieke agenda te zetten met het oog op de  toekomst 
van de (regionale) Nederlandse landbouw. Hierbij wordt de theorie van Doorn, et.al 2016 “Natuurinclusieve 
landbouw is een issue frame en daardoor een multi-interpretabel begrip” bevestigd. Eenzelfde discussie 
vormt zich nu rondom de Kringlooplandbouwvisie - wanneer is de grondstoffenkringloop in de landbouw 
gesloten? - van Schouten (Schröder en Ten Berge, 2019).  
 
In de LTO Noord-groepsdiscussies werd vaak benadrukt door ondernemers dat de ‘natuurinclusieve 
landbouwagenda’ wordt ingevuld door niet-agrarische partijen en zij daardoor gevoelsmatig geen inbreng 
hebben op het frame natuurinclusieve landbouw. Tegelijkertijd hebben ondernemers die zich meer 
verbonden voelen aan extensievere en biologische vormen van landbouw een sterkere behoefte aan een 
landbouwagenda die heldere kaders definieert over welke BWB maatregelen wél en niet in aanmerking 
komen voor het predicaat natuurinclusieve landbouw. De tegenstelling tussen ondernemers die 
gevoelsmatig wel of geen invloed kunnen uitoefenen op het frame natuurinclusieve landbouw zorgt voor 
onzekerheid bij beide groepen ondernemers. Deze tegenstelling is tevens de grootste beperking van het 
onderzoek. LTO Noord is er voor alle sectoren en uiteenlopende land- en tuinbouwbedrijven en moet 
zorgen voor eensgezindheid onder haar uiteenlopende leden en bedrijven om via haar belangenbehartiging 
een zo groot mogelijke groep agrarische ondernemers te bedienen.  Afhangend van de gehanteerde 
definitie van een lezer over natuurinclusieve landbouw zijn de uitkomsten van de ledenraadpleging zeer 
positief dan wel gematigd wanneer gevraagd wordt over de staat van natuurinclusieve landbouw in Noord-
Holland. Tenslotte is het relatief lage aantal respondenten -140 - (3,5% van het totaal aantal agrarische 
bedrijven in Noord-Holland) een beperking van het onderzoek. Hierdoor is het niet mogelijk om statistisch 
aan te tonen in hoeverre de Noord-Hollandse Landbouw voldoende ‘natuurinclusief’ is.   
 
Een overkoepelende verklaring voor de ervaren onzekerheid bij ondernemers om wel of niet over te 

stappen of door te gaan met een natuurinclusieve bedrijfsvoering-verdienmodel is de complexiteit om een 

gezamenlijke visie te vormen over natuurinclusieve landbouw op provinciaal en regionaal niveau. Hierbij 

schieten zowel overheden als maatschappelijke organisaties (inclusief LTO Noord) tekort. Overheden 

kunnen met het voortschrijdend inzicht op natuurinclusieve en kringlooplandbouw uit 2018 sturen op een 

gezamenlijke visievorming. Op dit moment worden bij visievorming vooral bestuurders van terrein 

beherende, belangen- en maatschappelijke organisaties geconsulteerd in dergelijke trajecten.  

Organisaties die al sterk betrokken zijn bij het thema natuurinclusieve landbouw. Aan de andere kant 

ontbreken individuen van andere organisaties (veevoerleveranciers, accountants, 

lieuwend
Markering

lieuwend
Markering

lieuwend
Markering

lieuwend
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verzekeringsmaatschappijen, certificeringsbedrijven en burgers).  Hierdoor is het lastig om na te gaan welke 

erfbetreders en maatschappelijke organisaties die direct dan wel indirect betrokken zijn bij het bedrijf van 

een agrarische ondernemer, daadwerkelijk steun en vertrouwen te bieden om obstakels naar een meer 

natuurinclusieve landbouw voor de ondernemer te overwinnen of juist te vergrootten. Gerritsen en 

Nieuwenhuizen (2018) onderstreepten de dubbelzinnige functie van overheden betreffende haar 

standpunten over natuurinclusieve landbouw: 

“Overheden staan welwillend ten opzichte van maatschappelijke initiatieven die zijn gericht op 
natuurinclusiviteit en proberen andere bedrijven en maatschappelijke partijen te stimuleren om hierop ook 
initiatieven te ontplooien. Dit sluit aan bij de richting die is geformuleerd in de Rijksnatuurvisie, 2014. 
Tegelijkertijd heeft dezelfde overheid in de praktijk twee gezichten. Enerzijds zet ze in op meer 
natuurinclusief handelen, anderzijds kunnen niet-natuurinclusieve activiteiten doorgang blijven vinden” 
 
De conclusie van Gerritsen en Nieuwenhuizen (2018) kwam ook tijdens de LTO Noord-bijeenkomst over 
natuurinclusieve landbouw in november 2018 ter sprake.  Onderzoeker en oud-hoogleraar N. Koning  deed 
de oproep aan LTO Noord en de provincie Noord-Holland om diepgaander vervolgonderzoek te doen  naar 
de veranderende trend in het Nederlandse landbouwbeleid die invloed heeft op de positie van agrarische 
ondernemers: 
 
Wat voor effect heeft de voortgaande welvaartsgroei en verstedelijking van Nederland op (1) het oude 
concurrentievoordeel en (2) de nieuwe nichemarkt-mogelijkheden van onze landbouw? Wat is de som van 
die effecten?  
 
Is het ‘natuurinclusieve’ beleid onderdeel van een omvattender trend die het traditionele 
concurrentievoordeel van de Nederlandse landbouw ondermijnt? 
 
Discussie over de bovenstaande onderzoeksvragen dragen bij aan de voortgaande discussie over de 
interpretaties van het frame natuurinclusieve landbouw die ten grondslag liggen bij visies op 
landbouwtransities op lokaal, regionaal en landelijk niveau.  Daarnaast is het van belang om de resultaten 
van Natuurinclusief ondernemen uit onverwachte hoek te vergelijken met de resultaten van het onderzoek 
van Planbureau voor Leefomgeving (PBL) over de door boeren ervaren kansen en knelpunten over 
natuurinclusieve landbouw in Nederland (PBL, oktober 2018). Dit komt doordat de vragenlijsten van LTO 
Noord en PBL gedeeltelijk met elkaar overlappen. Naast de vraag voor beleidsanalyse en inhoudelijk 
vervolgonderzoek over natuurinclusieve landbouw is het tenslotte noodzakelijk om op provinciaal en 
regionaal bestuurlijk niveau vervolg te geven aan de praktische aanbevelingen die zijn geformuleerd in 
hoofdstuk 6. 
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5.  Conclusies 
 

Conclusies projectdoelstelling 1:  
 

- Nagenoeg alle agrarische ondernemers passen BWB-maatregelen toe. In totaal gaf 96% aan in 
bodembeheermaatregelen, 89% in waterbeheermaatregelen en 91% in biodiversiteitsbeheer-
maatregelen te investeren. Het aantal verschillende toegepaste maatregelen is afhankelijk van de 
persoonlijkheid van de ondernemer, zicht op bedrijfsovername (binnen familie), sector, beschikbare 
financiën, afzetmarkt, wet- en regelgeving en het (informele) praktijknetwerk. 

 

- Goed bodembeheer is integraal onderdeel van iedere agrarisch bedrijfsvoering. Bodembeheer-

maatregelen zijn vrij ongevoelig voor financieringsprikkels.  

 

- Palet aan verschillende toegepaste agrarische waterbeheermaatregelen kan meer divers. Nu met name 

gericht op erfafspoeling en minder op het vervullen van ecosysteemdiensten (aquatische teelten en 

verbrede oevers). 

 

- Eenvoudige biodiversiteitsmaatregelen (erfbeplantingen, aanwezige landschapselementen) worden 

veelvuldig toegepast. Voor soort specifieke biodiversiteitsmaatregelen is (meer) geld nodig. 

Maatregelen om biodiversiteit te bevorderen zijn relatief het meest afhankelijk van externe 

financiering (met name ANLB-subsidies). Hierin spelen leden van CANB/ANV’s  een voortrekkersrol. 

 

Conclusies projectdoelstelling 2:  
 

- Keteninnovaties op het gebied van natuurinclusieve landbouw bedienen op dit moment met name 

nichemarkten via rechtstreekse ‘korte keten’-verkoop aan de consument. In totaal is dit 13% van alle 

ondernemers in Noord-Holland. Dit zijn voornamelijk biologische landbouwbedrijven. 

 

- Percepties van ondernemers op investeringen in keteninnovaties binnen het natuurinclusieve 

verdienmodel lopen uiteen.  Ondernemers die zich richten op de (biologische) nichemarkt zijn positief 

gestemd. Ondernemers die gericht zijn op de exportmarkt ervaren in mindere mate dat 

‘natuurinclusief’ een kans biedt voor het merk of reputatie van het bedrijf. Het concept 

natuurinclusieve landbouw schrikt deze groep ondernemers af doordat de natuurinclusieve 

bedrijfsvoering veelvuldig wordt gekoppeld aan biologische landbouw of landbouw binnen o.a. Natura 

2000-beheereenheden. Dit belemmert kenniskruisbestuiving met betrekking tot duurzaam agrarisch 

bodem-, water- en biodiversiteitsbeheer tussen de gangbare en biologische landbouw. 

 

- Onder de respondenten ontvangt 38% een extra financiële bijdrage voor het toepassen van BWB-

maatregelen. De extra financiële bijdrage is voornamelijk afkomstig van Europese en landelijke 

subsidies (51%) en in mindere mate van certificeringsschema’s van ketenpartijen en coöperatieven 

(21%). Certificeringsschema’s en agrarische projecten helpen om het aantal maatregelen (BWB) te 

vergroten. 

 

- De uitdaging blijft om (jonge) ondernemers die rechtstreeks verkopen aan supermarkten bewust te 

laten worden van de onderhandelingspositie die zij in coöperatief verband kunnen verwerven en zich 

te oriënteren via welke verschillende markten zij ketenpartijen en consumenten mee kunnen bedienen.  
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Projectdoelstelling 3: Het draagvlak voor keteninnovaties die voortkomen uit investeringen in kansrijke 
natuurinclusieve verdienmodellen vergroten onder agrarische ondernemers uit verschillende agrarische 
sectoren in Noord-Holland.  
 
- Er is een groot aanbod aan agrarische projecten en netwerkorganisaties die via studiegroepen 

onderzoek doen naar de toepassing van BWB-maatregelen. Het brede aanbod aan studiegroepen en 
kennisuitwisselingsinitiatieven is in bepaalde gevallen niet vanuit het initiatief van agrarische 
ondernemers zelf, maar vanuit externe partijen (adviesbureaus, maatschappelijke organisaties, 
wetenschappelijke instituten). Hierdoor bestaat het risico dat kennis uit wetenschappelijk onderzoek, 
agrarische projecten niet op het boerenerf terecht komt en kennis van het boerenerf niet verder wordt 
onderzocht door de wetenschap. 

 
- Tijdelijk opgezette studiegroepen die onderdeel zijn van ‘postzegel’ BWB-projecten hebben in sommige 

gevallen geen ‘vrije innovatie-intermediair’ in het projectteam. Deze ontbrekende ‘innovatie-
intermediair’ speelt een cruciale rol om innovaties uit netwerken van agrarische ondernemers te 
koppelen aan de inzichten van wetenschappers, maatschappelijke organisaties en commerciële 
adviesorganisaties. Pilots die onderzoek doen naar verdienmodellen, innovaties of BWB-maatregelen 
zijn technisch gezien gereed, echter de praktische toepasbaarheid onder agrarische ondernemers is 
nog niet getoetst. Dit belemmert agrarisch ambassadeurschap van de maatregel. 

 
- De toekenning van projectsubsidies valt of staat bij de totstandkoming van formele samenwerkings-

verbanden op programma- of projectbasis. Hierdoor wordt minder tijd besteed aan de informele 
netwerking vorming tussen ondernemer, adviseur, wetenschap en maatschappelijke organisatie. Deze 
informele netwerkperiode is cruciaal voorafgaand de implementatie van nieuwe BWB-maatregelen. 

 
Projectdoelstelling 4:  
 
- Kortlopende pachtcontracten belemmeren ondernemers om met duurzame BWB-maatregelen te 

experimenteren. Pachtcontracten worden nu bij voorkeur uitgedeeld aan partijen die aangesloten zijn 
bij (biologische landbouw)certificeringstrajecten. Hierdoor ontvangen ondernemers buiten 
certificeringstrajecten met intenties voor duurzaam bodembeheer echter minder (financiële) prikkels.  

 

- Met betrekking tot het huidige mestbeleid moeten landbouwinnovaties en natuurontwikkeling nauwer 
op elkaar zijn afgestemd. Het toebrengen van ruwe mest en compost om het organische stofgehalte te 
verhogen is nu niet overal mogelijk vanwege de natuurtitel op het land. Daarnaast is er op dit moment 
niet voldoende hoogwaardig compost beschikbaar waardoor externe (kunst)mestbronnen moeten 
worden ingekocht.  

 

- 61% van de agrarische ondernemers ervaart financiële onzekerheden om te investeren in BWB-
maatregelen. Met name de lange terugverdientijd van investeringen en het ontbreken van een 
overbruggingskrediet (bij o.a. bedrijfsovernames) weerhouden ondernemers ervan om gedeeltelijk 
over te schakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.  
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6.  Aanbevelingen 
 

De aanbevelingen van het onderzoek liggen in lijn met projectdoelstelling 4, vraag 8: 

Vraag 8: Welke investeringen op het gebied van kennisdeling, omgevingsbeleid en wet- en regelgeving 

zijn noodzakelijk om gangbare agrariërs te helpen van start te gaan met natuurinclusieve 

landbouwmaatregelen* en bijbehorende keteninnovaties? 

Aanbevelingen worden onderverdeeld in 3 categorieën. Kennisdeling en draagvlakvergroting, Financiering 

en verdienmodellen, Beleid en Wet- en regelgeving. Hoewel deze verschillende type aanbevelingen apart 

zijn gecategoriseerd, zijn investeringen noodzakelijk om de effectiviteit van deze gecategoriseerde 

aanbevelingen te garanderen.   

6.1  Aanbevelingen met betrekking  tot kennisdeling en draagvlakvergroting 
 
Collegetours over unieke agrarische verdienmodellen. In de discussie rondom natuurinclusieve landbouw 

wordt vaak gesuggereerd dat er geen verdienmodellen zijn. Echter, er bestaan veel unieke agrarische 

verdienmodellen uit onverwachte hoek die niet als natuurinclusief worden beschouwd maar wel zeer 

interessant zijn ter inspiratie van een natuurinclusief verdienmodel. Uitgangspunt van het gastcollege van 

een ondernemer is het overdragen van een persoonlijk verhaal waarin verteld wordt over de fijne kneepjes 

van het vak: wat waren de valkuilen waar de ondernemer onderweg tegenaan liep? Hoe stond de 

ondernemer op na tegenslag op zijn weg naar een succesvol verdienmodel? De collegetours zijn zowel voor 

ondernemers die reeds een bedrijf hebben en jonge ondernemers die aan de start staan van een (nieuwe) 

onderneming of bedrijfsovername. Deze collegetours zullen in samenwerking met het Clusius College 

worden georganiseerd om op een effectieve wijze de gastcolleges aan de man te brengen. De 

samenwerking met Clusius College is cruciaal omdat inspirerende gastcolleges inzicht kunnen geven aan 

een onderwijscurriculum dat is afgestemd op de huidige ondernemersgeest en -praktijk. Hierdoor kan 

waardevolle kennis op de lange termijn in onderwijsprogramma’s worden geborgd. 

Kennis cross-overs tussen ‘best practices’ gangbare landbouw en biologische landbouw. Iedere agrarische 

ondernemer is gepassioneerd over bepaalde technische expertise die dag op dag wordt uitgeprobeerd in 

het veld. Soms lukken bepaalde praktische oplossingen en soms niet. Uitwisseling over deze ‘trial and 

errors’ zijn waardevol voor zowel biologische als gangbare agrarische ondernemers. Beide groepen 

ondernemers hebben waardevolle expertise. Gangbaar in de reductie van gewasbeschermingsmiddelen en 

precisiebemesting (zie discussie rondom glysofaat), terwijl biologische ondernemers een sterke focus 

hebben op de keus van gewassoorten en -rassen. LTO Noord kan daarnaast ervaringen uit projecten zoals 

Proeftuin Veenweide en Vruchtbare Kringloop Noord-Holland inzetten om de dialoog en kennisuitwisseling 

tussen biologische en gangbare ondernemers te bevorderen. 

Vrije actor ondersteuning en coaching van bestaande studienetwerken voor crossovers met wetenschap. 

In Noord-Holland ontstaan innovatieve landbouwpraktijken op veld-praktijkdagen, in de schuur en bij koffie 

met collega’s en familie. Dit intieme netwerk motiveert ondernemers om kleine aanpassingen naar een 

natuurinclusieve bedrijfsvoering door te voeren. Echter, er blijven vaak kennisvragen liggen. Onderzoekers 

die werkzaam zijn bij agrarische georiënteerde proefstations (o.a. in Lelystad, Zwaagdijk) en 

wetenschappelijke instituten kunnen reageren op deze kennisvragen en ondernemers ondersteunen in het 

zoeken van een oplossing op het gebeid van bodembeheer, waterbeheer en functionele agrobiodiversiteit. 

Via dit bottum-up proces worden zowel ondernemers (oplossen van hulpvraag) als wetenschappers (nieuw 

publiciteitswaardig inzicht) bediend. Een vrije actor/intermediair met overzicht van het stakeholder 

speelveld kan de lijnen leggen tussen beide partijen. De vrije actor intermediair zorgt voor: 
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- Accelereren van bestaande studiegroepen door bestaande kennisvragen op te pakken en de verbinding 

te leggen met onderzoekers van proefstations en wetenschappelijke instituten. Op deze manier kan de 

praktische hulpvraag in groepsverband worden opgelost. 

 

- De vrije actor faciliteert dat er tussen beide partijen (boer en wetenschap) procesafspraken worden 

gemaakt. Kortom, wetenschap die op innovaties uit een agrarische studiegroep ondersteunt en verder 

doorontwikkeld in plaats van wetenschap die innovaties vóór een agrarische studiegroep ontwikkeld. 

Hierdoor bedienen agrarische praktijkervaringen met ondersteuning van wetenschappelijke 

experimenten en analyses gezamenlijk lokaal en provinciaal landbouwbeleid.  

 

Faciliteren van intervisies met erfbetreders. Er is sprake van een draaideurdilemma op het boerenerf. Er 

komen verschillende erfbetreders afzonderlijk langs bij de agrarische ondernemer. Bijvoorbeeld: Een 

ecoloog stimuleert het inzaaien van kruidenrijkgrasland, waarop een veevoerverkoper een bepaald type 

brokken verkoopt voor optimale melkproductie. Bij samenwerking kan een oplossing zijn om veevoer-

brokken te vervaardigen bestaande uit bestanddelen van kruidenrijkgrasland. Dergelijke oplossingen 

worden zelden in intervisieverband overlegd waardoor een agrariër wordt geconfronteerd met de 

tegenstrijdige denkrichtingen en doelen van de erfbetreders. Consensus over oplossingsrichtingen is 

cruciaal om natuurinclusieve landbouw naar een hoger plan te tillen. LTO Noord wil als intermediair 

overlegtafels organiseren met adviseurs van o.a. Cumela, Agrifirm, CAV Agrotheek en CLM. Het doel van 

deze tafels is om in gezamenlijkheid producten te ontwikkelen die aansluiten bij de denkwijze van 

natuurinclusieve landbouw. Door intervisies krijgen erfbetreders zelf coaching in het overbrengen van 

nieuwe productinnovaties. Daarnaast worden innovatieve natuurinclusieve adviezen op voorhand met 

betrokken partijen ontwikkeld om zo een eenduidiger advies te geven aan de agrarische ondernemer. 

 

6.2  Aanbevelingen met betrekking  tot financiering en verdienmodellen 
 
Bekijk of overbruggingskredieten kunnen worden gehonoreerd aan jonge ondernemers die het bedrijf 
overnemen van hun ouders. Een bedrijfsovername is namelijk een cruciaal moment om veranderingen in 
de bedrijfsvoering en het verdienmodel door te voeren. Dit krediet moet vrij kunnen worden ingezet 
(accountantskosten, materiaal of juist coaching ect.). 

 

Natuurinclusieve maatregelen moeten terechtkomen in het Landbouwportaal. Nu wordt het 
Landbouwportaal voornamelijk voor bodembeheer, emissiereductie en waterkwaliteit ingezet.  Specifieke 
biodiversiteitsmaatregelen (klein voedselbos, insectenheuvel) zouden hier ook in terecht moeten komen 
zodat de ondernemer eenvoudig de maatregel kan financieren. 
 
Subsidies voor innovatieve landbouwmachines beschikbaar maken in het landbouwportaal. Een 

voorbeeld zijn mechanische onkruidbestrijders die in lijn met het natuurinclusieve gedachtegoed opereren. 

Dit zijn technische ontwikkelingen die worden gepresenteerd op landbouwbeurzen en ondernemers 

motiveren en inspireren als alternatief voor een reductie van gewasbeschermingsmiddelen. In het kader 

van o.a. de LTO plantgezondsheidsambitie 2030 is het van belang om ondernemers handreikingen te geven 

om het machinepark aan te passen, verder te ontwikkelen, veldproeven uit te voeren m.b.t. reductie van 

emissies en verbeterde bodemkwaliteit.  Een optie is daarnaast om machinepark-expertise uit Flevoland te 

betrekken bij veldpraktijkdagen in Noord-Holland. 
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6.3  Aanbevelingen met betrekking tot beleid en wet- en regelgeving 
 
Voorkom polarisatie tussen agrarische bedrijven door certificeringsschema’s leidend te maken voor het 
verkrijgen van pachtcontracten. Op dit moment krijgen ondernemers die meedoen aan SKAL-certificering, 
de Biodiversiteitsmonitor of meedoen aan een initiatief van bijvoorbeeld stichting Veldleeuwerik een 
voorrangspositie wanneer zij meerjarig (tot 6 jaar) provinciale gronden willen pachten. Benadruk dat naast 
certificering de ambitie, kunde en kennis van ondernemers die die niet in een certificeringstraject 
deelnemen ook onderdeel moet zijn van het verkrijgen van een meerjarig pachtcontract.  

 

Langere pachtcontracten. De langste pachtovereenkomsten van gemeentegronden zijn nu 6 jaar. Zes jaar 
is echter te kort om een ondernemer te stimuleren om met duurzame bodembeheermaatregelen te 
experimenteren. Een contract van 10-15 jaar kan een ondernemer helpen daadwerkelijk te 
bodemvruchtbaarheid te verhogen. 

 

Ruimte in toekomstig mestbeleid om vrijuit te experimenteren met verschillende organische 
mestsoorten. De resultaten uit de ledenraadpleging gaven met name aan dat er meer mogelijkheden 
moeten komen om vrijuit te experimenteren met een breder palet organische bodemverbeteraars 
(Bokashi, ruige stalmest, compostsoorten).  Organische mestsoorten stimuleren namelijk de vastlegging van 
CO² en aanvoer van fosfaten.  
 
  



28 
 

Bronnen 
 

Literatuur 
 
Bionext (2017),  Bionext trendrapport 2017 Ontwikkeling biologische landbouw en voeding Nederland. 

Ede. 

Van Doorn, A., Melman, D., Westerink, J., Polman, N., Vogelzang, T., & Korevaar, H. (2016). Food-for-

thought: natuurinclusieve landbouw. Wageningen University & Research. 

Erisman, J. W., van Eekeren, N., van Doorn, A., Geertsema, W., & Polman, N. (2017). Maatregelen 

Natuurinclusieve landbouw (No. 2821). Wageningen Environmental Research. 

Farjon, J. M. J., Gerritsen, A. L., Donders, J. L. M., Langers, F., & Nieuwenhuizen, W. (2018). Condities voor 

natuurinclusief handelen: Analyse van vier praktijken van natuurinclusief ondernemen (No. 121). 

Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 

Ministerie van Economische Zaken (EZ),  (2014). Natuurlijk verder-Rijksnatuurvisie. Den Haag. 

Murk, M, J. W., Grievink  (2013), “Van alle markten thuis; een studie naar samenwerking en verwaarding 

in versketens”, EFMI Business School.  Leusden  

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game 
changers, and challengers. John Wiley & Sons. 
 
Polman, N., Dijkshoorn, M., Doorneweert, B., Rijk, P., Vogelzang, T., Reinhard, S., ... & Grin, J. (2018). 
Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw. Wageningen Economic Research. 
 
Provincie Noord-Holland. (15-2-2015). Verklaring Groen Kapitaal Noord-Holland 2015. Amsterdam  
 
Provincie Noord-Holland. (23-5-2016). 4e Nota Grondbeleid. Haarlem   

Provincie Noord-Holland (15-5-2018). Brief Provinciale Staten Programma Natuurinclusieve Landbouw. 

Haarlem. 

Smits, M. J. W., van der Heide, C. M., Dagevos, J. C., Selnes, T., & Goossen, C. M. (2016). Natuurinclusief 

ondernemen: van koplopers naar mainstreaming? (No. 63). Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.  

Wielinga, Eelke, et al. "Generating space for innovations in agriculture: the AgriSpin project." STUDIES IN 

AGRICULTURAL ECONOMICS 119.1 (2017): 26-33.  

Westerink, J., Smit, B., Dijkshoorn, M., Polman, N., & Vogelzang, T. (2018). Boeren in Beweging. 

Wageningen University & Research.  

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Websites 
 
Bouma, J.E (25-10-2018) Onderzoek naar natuurinclusieve landbouw, PBL. Geraadpleegd op 24-1-2019: 

https://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2018/onderzoek-naar-natuurinclusieve-landbouw  

Bouma, J. Marijnissen, H, (18-6-2018) Boer wil verduurzamen om uit crisis te komen, Trouw Geraadpleegd 

op 14-1-2019: https://www.trouw.nl/groen/boer-wil-verduurzamen-om-uit-de-crisis-te-

komen~a9091ad5/  en https://destaatvandeboer.trouw.nl/resultaten/  

CBS (17-12-2018), Wijnboeren leveren vaakst direct aan consument 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/51/wijnboeren-leveren-vaakst-direct-aan-consument . 
Geraadpleegd op 14-1-2019 
 
Landbouwportaal Noord-Holland . Geraadpleegd op 29-1-2019: 

https://www.landbouwportaalnoordholland.nl/index.php?r=site%2Findex  

Poppe (19-1-2019), Mega export landbouw heeft keerzijde. Geraadpleegd op 29-1-2019. 

https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/487926-mega-export-landbouw-heeft-

keerzijde  

Provincie Noord-Holland. Uitgangspunten verpachting 2018-2019. Haarlem   Geraadpleegd op 26-11-

2018: https://www.noord-holland.nl/Loket/Vastgoed_en_grond/Verpachtingen  

Rabobank (15-11-2018) Rabobank: Agri-commodity price stability in 2019 threatened by trade wars, 
currency fluctuations and El Niño. Geraadpleegd op 14-1-2019: 
https://www.rabobank.com/nl/images/20181115-rabobank-acmr-global-outlook-2019.pdf  

Schröder, J. Ten Berge, H. (23-1-2019) Opinie Intensieve landbouw in Nederland herstelt geen kringlopen, 

Foodlog. Geraadpleegd op 24-1-2019: https://www.foodlog.nl/artikel/intensieve-landbouw-in-nederland-

herstelt-geen-kringlopen/  

Veerman (5-3-2018), Groente- en fruitkeurmerk PlanetProof is allesbehalve ‘fair trade’. Foodlog 

Geraadpleegd op 14-1-2019: https://www.foodlog.nl/artikel/groente-en-fruitkeurmerk-planetproof-is-

allesbehalve-fair-trade/  

Vos, (19-12-2018), Delphy: zeker € 1.000 per hectare nodig voor PlanetProof . Geraadpleegd op 14-1-2019: 

https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2018/12/Delphy-zeker-1000-per-hectare-nodig-voor-

PlanetProof-374554E/  

  

https://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2018/onderzoek-naar-natuurinclusieve-landbouw
https://www.trouw.nl/groen/boer-wil-verduurzamen-om-uit-de-crisis-te-komen~a9091ad5/
https://www.trouw.nl/groen/boer-wil-verduurzamen-om-uit-de-crisis-te-komen~a9091ad5/
https://destaatvandeboer.trouw.nl/resultaten/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/51/wijnboeren-leveren-vaakst-direct-aan-consument%20.%20Geraadpleegd%20op%2014-1-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/51/wijnboeren-leveren-vaakst-direct-aan-consument%20.%20Geraadpleegd%20op%2014-1-2019
https://www.landbouwportaalnoordholland.nl/index.php?r=site%2Findex
https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/487926-mega-export-landbouw-heeft-keerzijde
https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/487926-mega-export-landbouw-heeft-keerzijde
https://www.noord-holland.nl/Loket/Vastgoed_en_grond/Verpachtingen
https://www.rabobank.com/nl/images/20181115-rabobank-acmr-global-outlook-2019.pdf
https://www.foodlog.nl/artikel/intensieve-landbouw-in-nederland-herstelt-geen-kringlopen/
https://www.foodlog.nl/artikel/intensieve-landbouw-in-nederland-herstelt-geen-kringlopen/
https://www.foodlog.nl/artikel/groente-en-fruitkeurmerk-planetproof-is-allesbehalve-fair-trade/
https://www.foodlog.nl/artikel/groente-en-fruitkeurmerk-planetproof-is-allesbehalve-fair-trade/
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2018/12/Delphy-zeker-1000-per-hectare-nodig-voor-PlanetProof-374554E/
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2018/12/Delphy-zeker-1000-per-hectare-nodig-voor-PlanetProof-374554E/


30 
 

Persoonlijke communicatie en bijeenkomsten 
 

Bijeenkomsten 
 
LTO Noord portefeuillehoudersoverleg ruimtelijke ordening en Natuurinclusieve Landbouw  West 

Nederland op 12-12-2017 

Inspiratiedag Natuurinclusief platteland LTO Nederland, LandschappenNL en BoerenNatuur in 

samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Kamerik, 18-6-2018.  

LTO Noord Ledenbijeenkomst Natuurinclusieve Landbouw Noord-Holland, LTO afdeling, Heerhugowaard, 

Langedijk Schagen, Juni 2018 

LTO Noord Ledenbijeenkomst Natuurinclusieve Landbouw Noord-Holland, LTO afdeling Hollands Kroon, 

Juli 2018 

LTO Noord Ledenbijeenkomst Natuurinclusieve Landbouw Noord-Holland, LTO afdeling Kennemerland, 

Augustus 2018 

LTO Noord Ledenbijeenkomst Natuurinclusieve Landbouw Noord-Holland, Purmer,  16-11-2018  

 

Persoonlijke communicatie 
 
M. Barendregt-van Baar, persoonlijke communicatie, 30-8-2018 

C. Veldhuisen, persoonlijke communicatie, 30-8-2018 

M. Murk-Saverein, persoonlijke communicatie, 16-11-2018 

N. Koning, persoonlijke communicatie, 16-11-2018 

E. Wielinga, persoonlijke communicatie, 14-1-2019 
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Bijlage 1 - Verschillen in het gemiddeld aantal genomen BWB-maatregelen tussen 

verschillende groepen agrarische ondernemers 
 

Representativiteit statistische analyse  
 

 Meetvariabele is het aantal verschillende genomen biodiversiteitsmaatregelen op een agrarisch 

bedrijven. Deze bedrijven zijn actief in de sectoren Veeteelt (inclusief melkvee, pluimvee, vleesvee 

en schapen), Akkerbouw, Vollegrondsgroente, Bollenteelt, Tuinbouw/Bomen - Vaste Planten en  

Gemengde bedrijven.  

 Steekproefgrootte is 125 agrarische bedrijven op een totale populatie van 3622 agrarische 

bedrijven. Dit is 3,5% van alle agrarische bedrijven in NH (CBS, Maart 2018) en 8,4% van LTO leden 

uit NH met een agrarische bedrijf.  

 De uitslagen van de ledenraadpleging hebben een foutmarge van 9% en een 

betrouwbaarheidsniveau van 95%. 

 In de steekproef zijn alleen ondernemers meegenomen die aangaven minimaal 1 

biodiversiteitsmaatregel door te voeren. 

 Alle respondenten zijn lid van LTO Noord. 

Groepsclassificatie 

Voor de analyse is er een nieuwe groepsclassificatie opgezet om de context van groepen agrarische 

ondernemers in Noord-Holland  te schetsen(zie tabel 1). 

Groep Omschrijving Aantal 
(N) 

Percentage 

Groep 1 LTO + ANV/Collectief/Stichting 25 20,0 

Groep 2 LTO + ANV/Collectief/Stichting + Keteninitiatief/Project 32 25,6 

Groep 3 LTO + Keteninitiatief/project 21 16,8 

Groep 4 LTO + niet verbonden aan extra Keteninitiatief/Project 47 37,6 

Totaal 
 

125 100 

 
Groep 1: Groep 1 bestaat uit LTO Noord-leden die daarnaast zijn verbonden aan een agrarisch collectief, 

natuurvereniging of stichting (stichting Veldleeuwerik,). Ondernemers uit groep 1 zijn geen deelnemer 

aan agrarische kennis/onderzoeksprojecten of keteninitiatieven 

Groep 2: Groep 2 bestaat uit LTO Noord-leden die zowel zijn verbonden aan een agrarisch collectief, 

natuurvereniging of stichting en deelnemen aan een keteninitiatief of agrarisch project. Om extra inzicht 

te bieden in wat er wordt verstaan onder de keteninitiatieven en projecten zijn voorbeelden uit de 

ledenraadpleging hieronder beschreven. 

Genoemde keteninitiatieven in Groep 2: EKO Holland, Ketenintegratie Vion, Biodiversiteitsmonitor, CONO 

Caring Dairy, , Amstelland Natuurzuivel, Keteninitiatief Albert Heijn/Deltamelk, Demeter en Planet Proof.    

Genoemde agrarische projecten in Groep 2 zijn: Innovatieprogramma Veen, Pilot Kinglooplandbouw 

Water Land en Dijken, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) projecten, Voedselbos Noord-Holland, 

Vruchtbare Kringloop en Proeftuin Veenweide, Schoon erf en Schone Sloot Waterschap AGV, projecten van 

stichting Veldleeuwerik. 

Groep 3: Groep 3 bestaat uit LTO Noord-leden die niet zijn verbonden aan een agrarisch collectief, 

natuurvereniging of stichting, echter wel deelnemen aan keteninitiatieven en agrarische projecten. 

Genoemde keteninitiatieven in Groep 3: SNL certificering, CONO Caring Dairy, Greenery, Planet Proof, 

Global GAP. 
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Genoemde agrarische projecten in Groep 3 zijn: Pootgoed aardappelacademie, Studiegroep Niet Kerende 

Grondbewerking, LTO Noord projectenpilots met Akkerranden en Kringlooplandbouw, Schoon erf Schone 

Sloot Waterschap AGV, DAW projecten uit het Landbouwportaal. 

Groep 4: Groep 4 bestaat uit LTO Noord-leden die lid zijn van informelere kleinschalige 

studieverenigingen. Respondenten uit groep 4 nemen geen deel aan agrarische projecten of 

keteninitiatieven. Tenslotte bestaat groep 4 ook uit leden die aangeven (op LTO Noord na) niet actief te 

zijn in studieclubs.  

Data-analyse 
 
Voor de data-analyse is de statische software van Statsoft gebruikt. De toegepaste statistische toets is de 
Kruskal Wallis test. De Kruskal Wallis test geeft aan of er significante verschillen zijn tussen de gemiddelden 
van gerangschikte SOM waarden van 1 variabele die wordt gemeten in minimaal 2 verschillende groepen. 
De KruskalWallis geeft alléén aan dat er een (of geen) verschil is betreft de gemeten mediaan of het 
gemiddelde van een variabele tussen de <2 groepen . De Kruskal Wallis kan geenszins causale verbanden 
trekken dan wel correlaties meten tussen een specifieke groep en de waarde van een bepaalde variabele. 
De afhankelijke variabele is het aantal verschillende genomen biodiversiteitsmaatregelen op een agrarsich 
bedrijf en de onafhankelijke variabelen zijn de hierboven beschreven groepen agrarische ondernemers in 
Noord-Holland.  Er is gekozen voor de KruskalWallis test omdat 2 geclassificeerde groepen (groep 1 en 3) 
een beperkte steekproefgrootte hebben van >30 respondenten per groep (zie tabel 1). 
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Resultaten KruskalWallis test 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving resultaten 

De resultaten laten zien dat er significante verschillen zijn tussen de 4 groepen met betrekking tot het aantal 

genomen biodiversiteitsmaatregelen. De resultaten van de Kruskal Wallis toets laten zien dat Groep 1 

(gemiddeld 7 maatregelen) en Groep 2 (gemiddeld 8) gemiddeld genomen meer verschillende soorten 

biodiversiteitsmaatregelen toepassen. Groep 3 volgt met gemiddeld 6 biodiversiteitsmaatregelen op een 

agrarisch bedrijf. Agrarische ondernemers uit Groep 4 nemen gemiddeld genomen het laagste aantal 

biodiversiteitsmaatregelen. Iedere groep heeft uitschieters. 

Interpretatie/Discussie 

Het is algemeen bekend dat ANV’s en collectieven subsidies ontvangen voor het uitvoeren van agrarisch 

natuurbeheer, dit wordt ook bevestigd door de data. Agrarische ondernemers die zowel zijn verbonden aan 

een collectief als aan een keteninitiatief passen gemiddeld genomen het hoogste aantal verschollende 

maatregelen toe op het gebied van biodiversiteit. Hoewel het aantal ondernemers uit groep 3 vrij laag is (N 

21) laat de data wel zien dat het loont om aan een agrarisch project of agrarisch keteninitiatief te zijn 

verbonden. Deze data suggereert dat een specifiek type project, initiatief, netwerk niet altijd 

doorslaggevend hoeft te zijn. In algemene zin helpt verbondenheid aan een agrarisch project of 

keteninitiatief de ondernemer waarschijnlijk om na te denken over de uitbreiding van het 

biodiversiteitsmaatregelenpakket en hier financiering voor te ontvangen.   
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Bijlage 2 - Markttypenmodel versketens (geadopteerd van Murk Saverein en Grievink, 

2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Bijlage 3 - Overzicht toegepaste bodembeheermaatregelen (N 136) 
 

Specificeer welke bodemmaatregelen u toepast of/in investeert  
Totaal 
aantal 
Reacties 

Ja Percentage 
huidig 

Ja, in de 
toekomst 
(binnen 5 
jaar) 

Percentage 
toekomst  

Percentage 
cumulatief 

Aanwenden/gebruik van vaste mest 98 95 70% 3 2% 72% 

Aanpassen bandenspanning om 
bodemverdichting tegen te gaan 

97 94 69% 3 2% 71% 

Uitrijden ruige mest 87 79 58% 8 6% 64% 

Hergebruik gewasresten/-compost (stro, 
bladresten) 

86 80 59% 6 4% 63% 

Egaliseren laagtes in percelen 84 76 56% 8 6% 62% 

Inzaaien groenbemesters 79 75 55% 4 3% 58% 

Gebruik diep-wortelende rustgewassen en/of 
grassoorten voor bevordering 

bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid 

64 61 45% 3 2% 47% 

'Woelen' van bodem om storende bodemlaag 
te verwijderen 

63 57 42% 6 4% 46% 

Niet-kerende grondbewerking 61 55 40% 6 4% 45% 

Mest vermengen met water 58 49 36% 9 7% 43% 

Aanwenden/-gebruik van slootbagger 50 43 32% 7 5% 37% 

Grondruil met collega-agrariërs om 
bodemvruchtbaarheid te stimuleren 

49 43 32% 6 4% 36% 

Inzaaien grasklaver 46 37 27% 9 7% 34% 

Ondiep ploegen 42 35 26% 7 5% 31% 

Opruimen, afvoeren en hergebruik maaisel 38 31 23% 7 5% 28% 

Vaste rijpaden om bodemverdichting tegen te 
gaan 

38 27 20% 11 8% 28% 

Inzaaien van stikstofbindende vang-gewassen 
na oogst 

37 34 25% 3 2% 27% 

Inzaaien akkerranden voor plaagbestrijding 37 25 18% 12 9% 27% 

Uitvoeren bodemkwaliteitsmetingen voor 
precisiebemesting 

32 19 14% 13 10% 24% 

Inzaaien graszaad in bouwplan 28 25 18% 3 2% 21% 

Toepassen mengteelten (voor o.a. 
aaltjesbestrijding) 

27 19 14% 8 6% 20% 

Inzaaien tagetes/afrikaantjes om aaltjes mee 
te bestrijden 

16 6 4% 10 7% 12% 

Gebruik van kippenmest in combinatie met 
compost 

11 4 3% 7 5% 8% 

Totaal aantal Respondenten &Percentage 136 136 100% 136 100% 100% 

Vraag overgeslagen (respondenten) 13      
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Bijlage 4 - Overzicht toegepaste waterbeheermaatregelen (N 124) 

 

Specificeer welke waterbeheermaatregelen u toepast of/in investeert  
Totaal 
aantal 
reacties 

Ja Percentage 
huidig 

Ja, in de 
toekomst 
(binnen 5 
jaar) 

Percentage 
toekomst 

Percentage 
cumulatief 

Toepassen maatregelen om erfafspoeling 
tegen te gaan (aanleg goten erf, graven 
waterzuiveringsgreppels naast perceel) 

82 63 51% 19 15% 66% 

Aanpassen/vervangen spuitdoppen om 
emissies van 

gewasbeschermingsmiddelen te verlagen 

61 57 46% 4 3% 49% 

Gebruik van biologische 
gewasbeschermingsmiddelen en/of 

natuurlijke plaagbestrijding 

46 38 31% 8 6% 37% 

Gericht spuiten 
gewasbeschermingsmiddelen (o.a. GPS 

gestuurd spuiten) 

43 34 27% 9 7% 35% 

Aanleg verbrede oevers 35 25 20% 10 8% 28% 

Overdekte opslag restmiddelen 
(dompelvloeistof, restwater 

spuitmiddelen) 

29 24 19% 5 4% 23% 

Aanleg natuurlijke helofytenfilter 25 11 9% 14 11% 20% 

Peil gestuurde drainage 25 10 8% 15 12% 20% 

Toepassen onderwaterdrainage 22 10 8% 12 10% 18% 

Tijdelijk onder water zetten 
landbouwperceel voor aaltjesbestrijding 

16 9 7% 7 6% 13% 

Uitvoeren waterkwaliteitsmetingen voor 
gebruik van schoon water binnen bedrijf 

13 7 6% 6 5% 10% 

Het opnieuw benutten van afstromend 
drainagewater 

12 6 5% 6 5% 10% 

Tijdelijk onder water zetten 
landbouwperceel voor waterberging 

10 4 3% 6 5% 8% 

Aquatische/Natte teelten (o.a. Lisdodde) 8 2 2% 6 5% 6% 

Totaal aantal 
respondenten/Percentage% 

124 124 100% 124 100% 100% 

Vraag overgeslagen (respondenten) 13      
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Bijlage 5 - Overzicht toegepaste biodiversiteitsbeheermaatregelen (N 127) 
 

Specificeer welke biodiversiteitsmaatregelen u toepast / in investeert  
Totaal 
aantal 
reacties 

Ja Percentage 
huidig  

Ja, in de 
toekomst 
(binnen 5 
jaar) 

Percentage 
toekomst 

Percentage 
cumulatief 

Erfbeplantingen (o.a. bomen, struiken, 
bloemen, kruiden) 

109 104 82% 5 4% 86% 

Maatregelen voor 
akkervogel/weidevogelbeheer 

71 66 52% 5 4% 56% 

In het bezit zijn van /of aanleg van 
landschapselementen (o.a. Windhagen 

fruitteelt, bomenrijen, struikhagen, solitaire 
bomen). 

60 57 45% 3 2% 47% 

Plaatsen van nestkasten, ooievaarspalen, 
vleermuiskasten. 

58 53 42% 5 4% 46% 

Legselbeheer weidevogels 54 51 40% 3 2% 43% 

Pachten en beheer van natuurgronden 46 40 31% 6 5% 36% 

Gefaseerd maaibeheer slootkanten 45 43 34% 2 2% 35% 

Extensieve beweiding grasland 45 41 32% 4 3% 35% 

Gefaseerd maaibeheer percelen 40 36 28% 4 3% 31% 

Rustperiode weidevogelgrasland 40 36 28% 4 3% 31% 

Beheer hoogstam boomgaard 25 21 17% 4 3% 20% 

Plas-dras situatie op perceel 24 20 16% 4 3% 19% 

Inzaaien kruidenrijk grasland 24 16 13% 8 6% 19% 

Ecologisch slootschonen 22 18 14% 4 3% 17% 

Plaatsen van een bijenhotel 21 15 12% 6 5% 17% 

Gefaseerd maaibeheer bermen 19 15 12% 4 3% 15% 

Vee laten weiden tussen bomen/boomgaard 17 13 10% 4 3% 13% 

Aanleg rietzoom/klein rietperceel 17 13 10% 4 3% 13% 

Aanleg vogelakkers/winterakkers 15 11 9% 4 3% 12% 

Bosaanplant/bosbeheer 9 4 3% 5 4% 7% 

Totaal aantal Respondenten /Percentage% 127 127 100% 127 100% 100% 

Vraag overgeslagen (respondenten) 13 
     

 




