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We volgen een route die ons leidt via domeingesprekken naar een ‘Future Search’ werkconferentie om 
gezamenlijk te komen tot de Agenda Natuurinclusief 1.0. Met als doel om een gedeeld toekomstbeeld 
voor Nederland Natuurinclusief in 2050 te creëren en concrete acties tot 2030 te formuleren.  
 
Op 28 januari vond het tweede domeingesprek plaats waarin aan de hand van de ‘world café’ methode 
een verdiepingsslag plaatsvond op eerder geïdentificeerde spanningen. Hieronder volgt het inhoudelijk 
verslag van de tweede bijeenkomst. Dit verslag vormt input voor zowel de volgende bijeenkomsten van 
de domeingroep landbouw als de Future Search waarin alle domeinen samenkomen. 

 
 

 
 
 
  



Processtappen  
 
Domeingesprekken 
10 december heeft het eerste domeingesprek plaatsgevonden. Tijdens deze groepsbijeenkomst is 
ingegaan op persoonlijke-, organisatie-, en sectorale drijfveren om de landbouw meer natuur inclusief 
te maken. De opgave is uitgediept en ontwikkelingen en spanningen zijn benoemd. Tot slot is er 
gesproken over de mogelijke functie van de Agenda Natuurinclusief en de rol die zij kan spelen in het 
natuurinclusief maken van onze landbouw. Tijdens het tweede domeingesprek is een verdiepingsslag 
gemaakt op drie vraagstukken voor natuurinclusieve landbouw: een financieel gezond model; de 
gebiedsgerichte aanpak; en een doelen en/of middelen beleid.  
 
Contourenschets 
Als tussenproduct van de gesprekken in alle domeinen is een contourenschets opgesteld die 
weergeeft welke zaken betrokkenen van de Agenda Natuurinclusief belangrijk vinden in de 
ontwikkeling ervan. Het gaat om zowel fundamentele, voorwaardelijke zaken, als om meer 
domeinspecifieke zaken. Op donderdag 3 februari is deze schets aangeboden aan de Tweede Kamer. 
De stukken zijn te vinden op: Contourenschets Agenda Natuurinclusief | Tweede Kamer der Staten-
Generaal  
 
Future Search 
Begin april vindt de Future Search plaats, 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. De Agenda Natuurinclusief wordt gepresenteerd op de 
Natuurtop op 17 juni.  
 
  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197


Samen ‘werken’ aan de Agenda 
Om te bepalen hoe iedereen in het proces zit is deelnemers gevraagd welk werkwoord voor hen 
passend is in het eerste kwartaal van 2022. De woorden die opkomen zijn: verzamelen, uitvoeren 
(voor de volgende generatie), destilleren, sturen, richting bepalen, verbinden (tussen mensen en met 
de natuur en met de toekomst), overtuigen via onderbouwen, verbreden van netwerk en verdiepen 
van boodschap en bewustmaken. Deze woorden laten goed zien wat er aan inzet nodig is om de 
Agenda Natuurinclusief gezamenlijk tot een succes te maken 
 
Aanscherping spanningen  
Op basis van het vorige domeingesprek en op basis van de contourenschets  komen drie thema’s 
boven drijven die belangrijk zijn voor deze domeingroep en die het verschil kunnen maken binnen dit 
domein in het natuurinclusief maken van Nederland. Met aanvulling vanuit de groep worden deze drie 
vraagstukken als volgt vastgesteld:  
 

❖ Economisch/ financieel gezond systeem:  hoe komen we tot andere verdienmodellen voor 
natuurinclusieve landbouw. Hoe vinden we onze weg hierin, terwijl we moeten dealen met de 
status quo? Wat kunnen wij nu doen, zonder te hoeven wachten op de transitie van het 
huidige economische systeem waarin niet alles gewaardeerd wordt?  

 
❖ De gebiedsgerichte aanpak: Hoe kunnen we de gebiedsgerichte aanpak zo laten werken dat 

deze de transitie naar natuurinclusieve landbouw verder helpt? Hoe borgen we integraliteit én 
zetten we stappen?   

 
❖ Hoe verleggen we eigenaarschap; hoe stappen we af van het maatregelenbeleid en werken 

we toe naar een integraal doelen en middelenbeleid?  
 
Aan de hand van de Worldcafe Methode is er door alle deelnemers gebrainstormd over deze 
vraagstukken waarbij er tijdens drie gespreksrondes steeds een verdiepingsslag is gemaakt.  
 
  



1. Economisch/ financieel gezond zijn 
 
• In het huidige economische systeem worden natuurinclusieve maatregelen niet gewaardeerd, 

waardoor natuurinclusieve landbouw lastig van de grond komt. We werken toe naar een 
toekomstbeeld voor 2050, dat geeft perspectief. Een economisch model dat gericht is op een 
circulair systeem,. Ook het “Brede Welvaart” model – gebaseerd op de Sustainable Development 
Goals in de Nederlandse Context - is erkend en dit biedt mogelijkheden als kapstok voor de 
Agenda Natuurinclusief en voor natuurinclusieve landbouw.  

• Dit vraagt om systeem verandering, van een generiek inputsysteem gericht op maximalisatie naar 
een systeem dat uitgaat van lokale context. Ook is de Nederlandse economische positie als 
exportland het heroverwegen waard.  

• Daar zijn we echter nog lang niet. Er is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een 
transitie te creëren in ons huidige financiële krachtenveld.   

• Toch moeten we ook dealen met de status quo, en zo optimaal mogelijk handelen en pragmatisch 
te werk gaan binnen de huidige grenzen. Wachten op een transitie duurt te lang. 

o Verandering in de keten: Verleg de focus op boeren naar de hele keten. Bekijk manieren 
om prijsafspraken in de keten mogelijk te maken en onderzoek de stapeling van beloning. 
Als je dat door de hele keten doet, ook banken, grondhouders en overheid, maken 
ketenpartners samen natuurinclusief boeren mogelijk. Ook supermarkten kijken naar 
kortere ketens, mogelijke koppelkans voor natuurinclusieve landbouw. 

o Ontmoedigen of verbieden van niet-circulaire landbouw: Veevoerimport, kunstmest, 
gewasbeschermingsmiddelen beboeten  

o Stimuleren en belonen van natuurinclusieve landbouw: de natuur zou leidend moeten zijn 
en is het uitgangspunt van alles. Leg wetenschappelijk vast hoe planten en de bodem 
optimaal samen functioneren. De mens kan dat arrangeren. Stimuleringsmaatregelen: 
Boeren die hun grond natuur inclusief willen maken moeten hierbij gefaciliteerd worden; 
true pricing inclusief collectieve kosten. 

o Definitie bepalen: Het is goed concreet te maken wat wij verstaan onder natuur, wanneer 
wij praten over belonen van natuurpositief gedrag. Natuur in brede zin: biodiversiteit, 
schone luncht/water, landschap, ecosysteemdiensten (positieve effecten van de natuur 
op de mens ), dierenwelzijn (onderdeel van een natuurinclusieve aanpak). 

o Aanpassen van het huidige subsidiestelsel: Het huidige stelsel is erg generiek en bepaalde 
regelingen zijn meer kwantitatief dan kwalitatief ingestoken. De Regeling Versneld 
Natuurherstel geeft te weinig aan wat voor kwaliteit van natuur men geregeld wil zien. 
Borging nodig hoe de subsidie op de lange termijn aan zoveel mogelijk doelen bijdraagt.  

o Stapeling van beloning: Meer ruimte voor stapeling van beloningen, dat wil zeggen dat er 
op meerdere plekken in de keten een beloning komt voor de boer, van financiële 
instellingen tot consument. Neem prestaties op het gebied van natuur, klimaat of water 
mee in de beloning. Variatie in melkprijs door maatschappelijke prestatie buiten de 
voedselproductie en gerelateerd aan het gebied waar hij zit.  

o Gelijke KPI’s: Voor stapeling van beloning is nodig dat alle beloners met hetzelfde 
dashboard en dezelfde systematiek werken. Maak een centrale kern set van KPI’s. In de 
kringlooplandbouw wordt nu een set opgesteld. Natuurinclusieve landbouw kan hierop 
aanhaken. Kijk vervolgens hoe je hier marktpartijen op aansluit.  

Voorbeeld: De biodiversiteitsmonitor van Friesland Campina, Rabobank en WNF is 
een goedvoorbeeld dat breed ingezet kan worden voorbiodiversiteitsherstel in de 
landbouw. Uitgangspunt is om dit via verdienmodellen in de keten te ontwikkelen 
en daarmee minder afhankelijk te zijn van beschikbare subsidies. Er ligt een 
voorstel om de biodiversiteitsmonitor uit te bouwen 

o Kunnen wij aansluiten bij lopende trajecten die gelijke doelen nastreven om onszelf 
strategischer te positioneren, specifiek: kringloop landbouw? 



2. De gebiedsgerichte aanpak 
 
• De verschillen tussen gebieden in wat er moet gebeuren zijn zo groot dat dit alleen gebiedsgericht 

aangepakt kan worden. In kleigebieden liggen andere opgaven dan in overgangsgebieden of in 
veenweide.  

• Er spelen ook andere vraagstukken, denk aan stikstof, water. De vraag is of die ook meegenomen 
moeten worden in het gebiedsgericht beleid, en dus integraal opgepakt kunnen worden.  

• Natuur inclusiviteit is een middel, en niet het doel. Het is een aanname dat natuur inclusiviteit 
leidt tot een toename van biodiversiteit. Als de basiskwaliteit natuur met technologie kan worden 
bereikt is dat ook een weg die bewandeld kan worden, maar daar is op dit moment geen zicht op.  

 
Landelijk: het ‘WAT’ 

o De kaders moeten landelijk worden 
vastgesteld. Nederland is een klein land en een 
gebied staat niet los van het landelijk beleid.  

o In het op orde brengen van de biosfeer zijn er 
vier doelen: stikstof, water, klimaat en brede 
natuur. Het bredewelvaartmodel van de SDG’s 
gaat om balans tussen economie, ecologie en 
sociale waarden. De vier natuurfactoren 
vormen de onderste laag. Als deze laag niet in 
balans is kan het bijvoorbeeld gebeuren dat 
mensen nergens kunnen wonen omdat een 
gebied onder water staat.  

 
Gebiedsgericht: het ‘HOE’ 

o Een doelkader moet men top-down opstellen. Daarna ga je met het gebied in gesprek over de 
vertaling van de landelijke kaders naar het gebied toe, daar kan de basiskwaliteit natuur van 
dat gebied worden vastgesteld.  

o Stakeholders: De integraliteit van opgaves is lastig, het is noodzakelijk om verschillende 
perspectieven aan tafel te hebben en de gebiedsgerichte opgave breed te bekijken. Bekijk wat 
natuur inclusiviteit betekent voor andere elementen in het gebied dan landbouw, zoals 
onderwijs en zorg. Het kan uit onverwachte hoek komen, vergrijzing kan bijvoorbeeld een 
hefboom zijn. Daarnaast moet iedereen zich verantwoordelijk voelen: burgers, vrijwilligers, 
waterschappen.  

o Kennisdeling: Als de doelen bekend zijn en men gebiedsgericht natuurinclusief wil werken is 
kennisverspreiding nodig met impactanalyses.  

o Instrumenten: De vraag is hoe men gebieden kan analyseren en op gebiedsniveau integraal 
prioriteiten afweegt, momenteel zijn er nog weinig tools. De gegevens van de bodemscan die 
elke twee/drie jaar in Nederland wordt gemaakt zijn niet openbaar, gebiedsgegevens moeten 
worden ontsloten. Toets eerst of dit ontsluiten haalbaar is, het gevaar bestaat dat dit dermate 
belemmerd is dat de discussie hierover niet ontstaat.  

 
  



3. Verleggen van eigenaarschap, doelen- en middelenbeleid 
Hoe stappen we af van het maatregelenbeleid en werken we toe naar een (integraal) doelenbeleid?  
 

• Als we beweging willen, moeten we afstappen van een maatregelbeleid en werken volgens een 
doelen en middelen beleid. Dus sturen op de output (datgene wat we creëren) i.p.v. de input (de 
maatregelen). Zo ontstaat ruimte voor ondernemers om keuzes te kunnen maken.  

• Doelsturing is gekoppeld aan condities en KPI’s, door alle KPI’s in beeld te brengen wordt de 
integraliteit zichtbaar, dit is er nu nog niet.  

• Systeemverandering: het ontwikkelen van landbouw vanuit de natuur. Natuurinclusiviteit is meer 
dan een middel, het is een perceptie van onze rol als mens in een grotere constellatie van levende 
natuur om ons heen waar we afhankelijk van zijn. Het is belangrijk dat de maatschappij zich ervan 
bewust is dat mensen in een grote ecologische omgeving leven die een bepaalde waarde 
vertegenwoordigt omdat het modernistische beeld is dat alles te modelleren en te sturen is. 
Daarbij weekt men de factor ‘mens’ los.  

• Waken voor symptoombestrijding en korte termijn denken.  

• Bepaal of het achterliggende doel: natuur inclusiviteit, herstel biodiversiteit of waterkwaliteit? 
 
Doelen, welke doelen?  

o Waarom doen we dit, wat winnen we hiermee: bestaanszekerheid, weer boer kunnen zijn, 
iets nieuws creëren, true pricing, duurzame beloning, waardering voor de boer en landschap 
vanuit de samenleving, herkenning en erkenning van waarden van natuur en landschap.  

o Internationaal niveau: Als Nederland bepalen we de doelen niet. Er zijn internationale 
afspraken en externe factoren die de doelen al bepalen. Deze moet Nederland vertalen naar 
het gebied en een bedrijfsniveau.  

o Nationaal niveau: zie EBS, het coalitieakkoord. Deze doelen zijn vaak eerst op landelijk gebied 
vastgesteld en moeten nog vertaald worden naar regionale schaal. Bij het beantwoorden van 
de vraag wélke biodiversiteit, moet je verder kijken dan de VHR.  

o Organisatie niveau: Of de vertaling van de SDG’s naar de werkvloer ingewikkeld zijn of niet, 
zijn de meningen over verdeeld. Ook soorten waar boeren juist in geïnteresseerd zijn gaan 
achteruit. Die wil je in beeld hebben en differentiëren naar opgave voor het gebied waar ze 
voorkomen. 

o Rond andere ontwikkelingen in het landelijk gebied, zoals woningbouw en water, worden 
harde doelen neergelegd. Vanuit natuur is waarde moeilijker aan te wijzen en meetbaar te 
maken, maar dit is wel nodig. Voor biodiversiteit is het niet alleen nodig dat je iets doet voor 
het verrijken, maar ook dat een slag wordt gemaakt op de andere onderdelen zoals water, 
bodem en gewasbescherming. De integraliteit zorgt voor vooruitgang van biodiversiteit. 

En dan? 
o Doelsturing is integraal is en kun je back tracken. 
o Vervolgens moet het gebied in staat zijn te sturen op deze doelen, creëer het vertrouwen.  Als 

de schaal niet groot genoeg is grijp je terug naar maatregelen en meten.  
o Eigenaarschap van de doelen moet collectief worden afgesproken, vergelijkbaar met de vorm 

van het Klimaatakkoord. De kwestie van het klimaat komt langzamerhand in de samenleving 
terecht. Spreek ook bewoners en consumenten aan op het leveren van een bijdrage. Een boer 
is aanspreekbaar op een aantal CO2-credits, spreek ook de burger en consument aan op zulk 
soort doelen, maar in een andere grootheid en met een andere impact.  

o Het gesprek over prioriteiten moet op gebiedsniveau worden gevoerd. Doordat iedereen een 
eigen belang heeft is het moeilijk dit met elkaar te formuleren, het gezamenlijk belang moet 
dus helder zijn. Denk aan het medeverantwoordelijk maken van burgers voor het succes van 
een gebied door financiële prikkels of de voordelen van cultuurverandering.  

 
  



Verder processtappen 
 
Rol van de Agenda Natuurinclusief voor de landbouw  

❖ Agenda zien als de bodemplaat waarop economie, landbouw en alles wat met de samenleving 
te maken heeft wordt gebouwd.  

❖ De natuurinclusieve samenleving heeft tijd nodig. Er kan nu niet een allesomvattende agenda 
tot 2050 gemaakt worden. Het is een startpunt, niet het eindpunt. Begin met de meest 
betekenisvolle stappen op weg naar een natuurinclusieve samenleving. 

❖ Behoefte aan het vooruitzicht van de natuurinclusieve samenleving in 2050 of 2100. Met een 
helder perspectief om naartoe te bewegen weet elk domein wat er te doen is. Heb helder 
welk perspectief je met de natuur wilt claimen, maak duidelijk wat je wilt en claim een 
fundamentele rol. Agenda moet dit perspectief schetsen.  

❖ Waken voor symptoombestrijding en strijden voor fundamentele verandering: ander voedsel, 
ander landbouwsysteem. Het gaat om het gesprek over natuurinclusieve landbouw die ten 
dienste staat van natuurgebieden eromheen.  

❖ Onderdeel van de Agenda moet zijn het creëren van dynamiek op de randvoorwaarden, zodat 
het daadwerkelijk met focus en uitvoeringsgerichtheid wordt aangepakt.  

❖ Het bredewelvaartmodel kan een kapstok zijn voor de hele Agenda Natuurinclusief omdat dit 
internationaal erkend is en de terminologie aanspreekt binnen het Rijk. Ook  kan de agenda 
aansluiten op kringlooplandbouw, aangezien dit in het regeerakkoord staat.  

❖ Voor nu beperkt de Agenda Natuurinclusief zich tot grondgebonden landbouw, hoewel er 
andere intensieve sectoren zijn, zoals tuinbouw.  

❖ De Agenda Natuurinclusief gaat de wereldeconomie niet veranderen. Misschien is dit in 2050 
wel geregeld maar stuur nu op dingen die wel kunnen. Zoals in de ronde bij economie werd 
gezegd: nu sturen op belonen wat we willen zien en belasten van wat we niet willen zien.  

❖ Het gesprek gaat niet over een Agenda Biodiversiteit. De Agenda Natuur inclusiviteit moet de 
verhouding met biodiversiteit vinden.  

 
Aandachtspunten voor proces/ vervolg  

➢ De lage opkomst voor het tweede domeingesprek viel op. Aan de deelnemers is gevraag om te 
helpen het netwerk te verbreden. Ook wordt er gezocht naar iemand die de stem van de 
toekomst kan vertegenwoordigen, suggesties zijn welkom.  

➢ In het tweede domeingesprek hebben we gekeken naar de inhoud, behoefte om in de 
volgende bijeenkomst naar de uitvoering te kijken, hoe vertalen we onze bouwstenen voor de 
Agenda naar acties?  

➢ Vervolggesprek vindt plaats in de eerste twee weken van maart, hiervoor wordt een 
datumprikker uitgestuurd.  

 


