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Samenvatting 
Domeingroepsgesprek Landbouw 

Agenda Natuurinclusief 
vrijdag 10 december, Bunschoten   
 

 

Sinds de zomer van 2021 zijn er gesprekken gevoerd over de Agenda Natuurinclusief met de meesten 

van de aanwezigen. Op 10 december vond de volgende stap in het proces plaats: een 

groepsbijeenkomst met als doel een eerste gezamenlijke verkenning te verrichten naar het 

natuurinclusief maken van landbouw. De domeingroepsgesprekken blijven gevoerd worden tot en met 

de Natuurtop op 17 juni 2022, waar de Agenda Natuurinclusief 1.0 wordt gepresenteerd. Hieronder 

een inhoudelijk verslag van de eerste bijeenkomst. Hierop kan voortgebouwd worden tijdens de 

volgende bijeenkomst van de domeingroep landbouw. 
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Processtappen 

Voorafgaand aan dit eerste domeingroepsgesprek hebben verschillende stappen plaatsgevonden. 

Als tussenstap is er een Contourenschets opgesteld die begin 2022 breder gedeeld wordt. In april zal 

er een planningssessie van 2,5 dag met 64 mensen, een zogenaamde Future Search, plaatsvinden 

waarin er kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen verschillende domeingroepen. De inhoud van de 

agenda wordt bepaald door de deelnemers van de domeingroepen en de Future Search.  

 

 

Drijfveren 
 

Om goed te kunnen samenwerken aan het natuurinclusiever maken van Nederland, blijkt er meer 

nodig te zijn dan de aanwezigheid en inzet van professionals bij verschillende organisaties. Het is van 
belang elkaars drijfveren te kennen om onderlinge verbinding te creëren als basis voor de 

samenwerking. Wat zijn de drijfveren die bij de deelnemers aanwezig zijn om te werken aan 
natuurinclusiviteit binnen landbouw? Hieronder lees je persoonlijke, organisatie-, sector- en 

vraagstuk-gedreven drijfveren.  
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Persoonlijk 

• To be a good ancestor; een leefbare aarde achterlaten voor de zeven generaties na ons. Bij 
elke stap die we zetten, moeten we ons afvragen wat dat doet voor de komende generaties. 

• Verwondering; waarom doen we wat we doen en waarom niet anders?  

• Vanuit de kop van de grutto kijken; vanuit deze positie kijk je anders naar het menselijk 
handelen, mensen zijn de relatie tot de natuur kwijt geraakt.  

 

Organisatie 

• Toekomstperspectief boer, huidige context is niet vol te houden; een toekomst voor zoveel 
mogelijk boeren met ander perspectief. 

• Onderwijs: Alles komt terug in de klas, juiste kennis en weerbaarheid aanbieden op alle 
onderwijsniveaus. 

• Welke rol pakken verschillende organisaties om de versnelling gaande te houden? Is die rol 
binnen het proces van deze agenda of op een andere manier? 

De sector 

• Biodiversiteitsherstel: Nederland redt het niet alleen met de beschermde natuurgebieden, 
ook op landbouwgrond moet biodiversiteit bevorderd worden. Boer van de toekomst is 

beheerder van ons landschap waar we doorheen willen fietsen. 

• Waardering boer als onderdeel van de samenleving. Er zijn spanningen richting de agrarische 
sector. Voorkomen dat we de boer verwijten maken, want situatie is door samenleving zo 

gekomen. Durf in elkaars positie te verplaatsen; wat er gevraagd wordt  van boeren is 
verwarrend en polarisatie is voor iedereen vervelend.  

• Wereld is groter dan Nederland, de boer opereert in een internationaal speelveld. 

Postzegeldoelen van Nederland schuren met dat speelveld.  

• Landbouwsector is innovatief en veranderingsgericht.  
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De opgave  

• Interdisciplinaire oplossingen zijn nodig in landelijk gebied. De boer moet geholpen worden; 

het is onze plicht de boer gereedschap te geven.  

• Proces van verandering is complex, een Processie Echtenach (3 stappen vooruit en 2 

achteruit).  

• Er is al veel ontmoet en gepraat. Stappen zetten van praten naar doen. Tegelijkertijd wordt 

erkend dat praten een functie kan hebben. 

 

Ontwikkelingen binnen landbouw 

• Nieuwe politieke realiteit met focus op vergroening. Inkomensondersteuning is hiermee 

meer afhankelijk van milieudoelen gemaakt.  
 

• Regeerakkoord;  

o Er is politiek momentum en geld beschikbaar. 

o Kans dat sanering boventoon voert, maar dat is geen echte transitie. Er is haast om 

knelpunten op te lossen, maar er is tijd nodig om agrarische middenmoot mee te 

krijgen.  

 

• We bevinden ons in wereldmarkt met kleine marges, lastig voor boer om zelf te bewegen.  

 

Spanningen in de opgave 

Er werden meerdere spanningen, dilemma’s en ‘bottlenecks’ ervaren in het streven naar 

natuurinclusieve landbouw. Hieronder de belangrijkste punten. 

 
Financiële systeem is bepalend. Er zit geen logica in het landbouwsysteem. “We kunnen het probleem 

niet oplossen met denkwijze die het heeft veroorzaakt” (Albert Einstein). Een verandering van het 
systeem is nodig om niet in een volgende crisis te belanden.  

 

Hoeveel ruimte is er nog na regeerakkoord voor deze agenda? Gezamenlijk invloed uitoefenen hierop. 

De samenleving gaat sneller dan de overheid. Maar uiteindelijk ga je de grootschalige transitie niet 

voor elkaar krijgen zonder overheid. 

Nederland opereert in wereldmarkt. Nederland zou zelfvoorzienend kunnen zijn als we allemaal 

minder vlees eten. Tegelijkertijd genieten we ook van geïmporteerde producten (wijn, avocado).   
 

Oude paradigma’s kloppen niet. Op het gebied van kennis over bodemgebruik is nog veel te leren. 
Vanuit natuurlijke processen oplossingen zoeken. Daarbij kunnen pioniers helpen. 
 
Gebrek deelname jonge boeren. Jonge mensen hebben geen tijd om bij dit soort bijeenkomsten 

vanwege hoge werkdruk. 

 

Focus op echte transitie. Er is nu geld beschikbaar, maar dat kan nadelig zijn als het ertoe leidt dat we 

de echte transitie vergeten.   
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Er is bijna 1-op-1 gesprek nodig over waarom de transitie nodig is. In de praktijk zijn de voorlopers 

zijn nog vrij eenzaam.  

Niemand durft knopen door te hakken. Gebiedsgericht werken is lastig.  lokaal niveau vindt het 

dialoog al heel lang plaats, maar het moddert door. Er is een ander soort gesprek nodig om politiek 

te helpen in het maken van keuzes. Uiteindelijk staan partijen (natuur, water, boeren) nu teveel 

tegenover elkaar.  

 

Mogelijke functie van de Agenda  

Meerdere mogelijke functies die de Agenda Natuurinclusief op zich kan nemen, werden tijdens de 

bijeenkomst benoemd.  

De Agenda Natuurinclusief kan:  

❖ het concept natuurinclusief handvatten geven. Natuurinclusief is bijna iets romantisch, wat 

voor politiek en beleid ingewikkeld is.  

❖ een basis voor ons bestaan neerzetten waarop economie en samenleving verder op worden 

gebouwd. 

❖ de motor zijn van de transitie door zowel inhoud als proces te beschrijven. 

❖ doelen stellen die logisch onderbouwd zijn zonder het verhaal erachter te verliezen. Met 

sturen op doelen krijg je vrijheid.  

❖ druk opvoeren (hoog en laag ambtelijk). De agenda mag ongemakkelijk zijn.  

❖ bewustwording van politiek en burgers creëren; de kloof tussen boer en burger dichten.  

❖ gezamenlijk vergezicht creëren gecombineerd met randvoorwaarden en wie wat kan doen.  

❖ een optimistische boodschap geven;  

o duidelijk maken wat het oplevert, niet alleen wat het gaat kosten.  

o investeren in plaats van saneren.  

❖ niet alleen uitgangspunten neerzetten voor politiek en beleid, maar toewerken naar 

actiebereidheid onder diverse partijen. 
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Landbouw binnen Agenda Natuurinclusief  

De rollen van deelnemers van deze domeingroep werden besproken tijdens de bijeenkomst. Tijdens 

de discussie kwamen de volgende punten naar voren. 

• Er is verschil in rol per organisatie en. Alle partijen moeten in de spiegel durven te kijken, 

ook natuurorganisaties en waterschappen.  

• Niet natuur met hek eromheen. Apart zetten van natuur werkt niet. Natuur moet 

cultuurinclusief worden met boer als landschapsbeheerder.  

• Er moeten bruggen gemaakt  worden naar andere partijen. Huidige structuren zitten soms in 

de weg.  

• Dialoog staat centraal. Bereidheid om met anderen in gesprek te gaan.  

• Integraliteit opzoeken - gebiedsgericht beleid. Niet alleen vanuit alle hoeken (stikstof, 

water) benaderen, maar juist inhaken op elkaar.  

• Aansluiten op nieuwe reageerakkoord. Vanuit de kaders kijken wat de Agenda kan 

bijdragen aan de natuurinclusieve landbouw.  

• Andere verdienmodellen agenderen. Boeren die de eerste stap zet meer belonen dan 

degene die niet mee gaan.  
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Aandachtspunten voor proces 

Gedurende de bijeenkomsten zijn er ook tips voorbijgekomen met betrekking tot het proces van de 

totstandkoming van de inhoud van de Agenda Natuurinclusief: 

• Scherpe definitie natuurinclusief is nodig 

o uitkijken dat definitie niet zomaar gebruikt wordt 

o natuurinclusief kan je uitzetten op een schaal; iets wat je meer of minder bent (bijv. 

biologische landbouw kan in mindere of meerdere mate natuurinclusief zijn) 

• Beleid is een belangrijke pijler, maar we moeten ons niet alleen richten op beleid.  

• Agenda moet een vorm hebben waarbij de beweging toch door blijft gaan als sommige 

partijen afhaken. 

• Integratie met andere domeingroepen is belangrijk. Besproken is dat deze geborgd is binnen 

het proces als volgt:  

o Future Search: uitwisseling binnen groepen en tussen groepen;  

o Momenten dat domeingidsen bij elkaar komen; 

o Verslagen van bijeenkomsten op website Agenda Natuurinclusief openbaar. 

• Positief beeld van de toekomst schetsen; niet alleen wat je niet meer mag, maar wat wordt er 
beter?  

• Terugkerende vraag: wat komt er precies in de agenda en hoe positioneren we de agenda?  

• De verhouding tot het Deltaplan Biodiversiteit moet duidelijk zijn. Er is overlap met 

mensen/sectoren die daarin vertegenwoordigd zijn. Dat proces heeft vier jaar gekost. 

• Betrokkenheid LNV is momenteel niet zoals het zou moeten zijn. Belangrijk LNV weer bij de 

agenda te trekken. 

 

Vervolg 

Het tweede domeingroepsgesprek Natuurinclusieve landbouw staat gepland op vrijdagochtend 28 

januari op een nader te bepalen locatie. Tegen die tijd zal er van tevoren een voorstel gedaan worden 

over de onderwerpen die tijdens het tweede domeingroepsgesprek centraal kunnen staan.  

 

Wie moet er in het vervolg (meer) betrokken worden? 

Aan het eind van de bijeenkomst is er gevraagd wie volgens de deelnemers nog meer betrokken zou 

moeten worden bij de domeingroep. De partijen die toen zijn genoemd, zijn:   

• Vertegenwoordigers uit de keten 

• LTO (was ook uitgenodigd, maar lastig erbij te krijgen).  

• Meer afgevaardigden van LNV (bijv. Agro) 

• Eventueel andere ministeries (I&W, BZK) 
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Deelnemerslijst 

Organisatie 

Landschappen NL, kernteamlid Agenda Natuurinclusief 

Natuurmonumenten, kernteamlid Agenda Natuurinclusief 

BoerenNatuur, domeingids 

Zelfstandig ondernemer 

LNV 

Natuurmonumenten 

Provincie Friesland 

Clusius College 

FPG 

BD boer 

WNF 

 

Facilitatie 
Rob van Barneveld Getting the picture, tekenaar  
Anna Kogut Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 

Annelies van Velden Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 

Femke van Bree Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 

Oukje van Merle Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 

 

Overige partijen die waren uitgenodigd, maar er deze keer niet bij konden zijn: Wageningen UR, 

Beekhoeve, RVO, LTO. 

 


