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Samenvatting 
Domeingesprek Natuurinclusieve Landbouw 
Agenda Natuurinclusief 
11 maart 2022, Nijkerk 
 

 
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 11 maart 2022 vond het derde domeingesprek plaats waarbij een concretiseringslag plaatsvond 
op eerder geïdentificeerde thema’s. Hieronder volgt het inhoudelijk verslag van de derde 
bijeenkomst. Dit verslag vormt input voor de Future Search waarin alle domeinen samenkomen. 
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Processtappen  
 
Domeingesprekken  
Er is sprake van een divergerende en een convergerende beweging: in het eerste domeingesprek is 
ingegaan op diverse drijfveren van deelnemers om de sector meer natuurinclusief te maken. De 
opgave is uitgediept en ontwikkelingen en spanningen in het natuurinclusief maken van landbouw zijn 
benoemd. Tijdens het tweede domeingesprek is er een verdiepingsslag gemaakt op de eerder 
benoemde spanningen. Er is ook gesproken over de mogelijke functie van de Agenda Natuurinclusief 
hierin. Tijdens dit derde domeingesprek zijn meer systeemspelers aanwezig, waardoor goed getoetst 
kan worden of het gedachtengoed goed zou kunnen landen in de sector. Tijdens het gesprek worden 
de bouwstenen getoetst en wordt een aanzet gedaan om ambities te formuleren. Vooraf is een 
concept document gedeeld met het gedachtengoed dat tot nu toe is ontwikkeld. 
 
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. Op donderdag 3 februari is deze schets aangeboden aan de Tweede Kamer, zie: 
Contourenschets Agenda Natuurinclusief | Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
 
Future Search 
Van maandag 11 tot en met woensdag 13 april 2022 vindt de Future Search plaats, een grote 
werkconferentie waarin er kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen deelnemers uit verschillende 
domeinen. Dit doen zij door te zoeken naar gezamenlijkheid in de punten die vanuit de verschillende 
domeinen worden ingebracht. De input van alle domeinen vormen zo bouwstenen voor de Agenda 
Natuurinclusief die uiteindelijk wordt gepresenteerd tijdens de Natuurtop op 17 juni.  
 
 
Bouwstenen voor domein landbouw  
 
Op basis van het vorige domeingesprekken en op basis van de contourenschets zijn er drie thema’s 
benoemd waarop slagen gemaakt kunnen worden om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. Deze 
bouwstenen voor de transitie van gangbare naar een natuurinclusieve landbouw zijn verwoord in een 
document dat centraal staat tijdens dit derde domeingesprek:  

 Economisch/ financieel: Wat zijn gezonde verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw, 
hoe vinden we onze weg hierin? Wat kunnen we nu doen, zonder te wachten op de volledige 
transitie van het huidige economische systeem?  

 Gebiedsgerichte aanpak: Hoe kunnen we de huidige gebiedsgerichte aanpak in ons land zo 
laten werken dat deze de transitie naar natuurinclusieve landbouw verder helpt? Hoe borgen 
we daarbij een integrale aanpak en hoe zetten we met elkaar stappen naar die 
natuurinclusieve landbouw?   

 Doel- versus middelenbeleid: Hoe stappen we af van het huidige maatregelenbeleid en hoe 
werken we toe naar een (integraal) doelenbeleid, waarbinnen boeren hun eigen keuzes 
kunnen maken om tot een natuurinclusieve landbouw te komen?  

 

Tijdens deze sessie is tijdens groepsdiscussies een start gemaakt met het formuleren van ambities op 
de bouwstenen. 

 
 

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

Voedselveiligheid en voedselzekerheid zijn randvoorwaardes. Er is sprake van kwetsbaarheid binnen 
het huidige model van import/exportlandbouw op het gebied van voedselzekerheid, -veiligheid en -
soevereiniteit. We willen minder afhankelijk zijn van voerimport.  

Je kunt niet groen denken als je rood staat. Financiële zekerheid is belangrijk voor boeren.  

Om een goede boer te zijn in 2050 zijn bijna nieuwe skills en mindset nodig. Je moet snel kunnen 
meebewegen met veranderingen die op je pad komen. Nu is voedselveiligheid de discussie, 
volgende week iets anders. Je moet je robuust organiseren.  

Afbakening: landbouw gaat ook over sierteelt gaat en niet alleen over voedsel. 
 
Tijdslijn: Hoe vertalen de gedachten voor 2050 zich naar acties in de jaren ervoor? Een 
toekomstperspectief van 2050 neemt gevoelsmatig de acute dreiging weg. Voor een doel in 2050 
moet je nu aan de slag, zeker gezien de investeringen die nu door boeren worden gedaan 
(bijvoorbeeld nieuwe stal). Fasering kan, maar wel behoorlijk snel zodat we niet achter de feiten 
aanlopen. 
 
Taal is belangrijk een aanpak die niet afstoot maar meetrekt. Sommige zaken zouden minder scherp 
verwoord moeten worden om mensen niet te verliezen. Wanneer het proces in de fase van 
meedoen komt is een ander stuk met aangepaste taal nodig. Probeer zoveel mogelijk mensen aan je 
te binden, want er is draagkracht uit de achterban nodig.  

De bestaande kaders waarbinnen de agenda moet plaatsvinden, zoals de klimaatakkoorden, kunnen 
nadrukkelijker benoemd worden. Er liggen verplichtingen – nationaal en  internationaal – op het 
gebied van klimaat, water, biodiversiteit en stikstof. Bij het opstellen van het voorliggende document 
is uitgegaan van geldende afspraken. 

 
Aanscherping van de bouwstenen  
 

Economisch/Financieel  

Er is een systeemverandering nodig. We moeten de bodem als de basis van biodiversiteit zien.  
 
Binnen de gehele keten is het nodig dat de focus verandert: minder op prijs, meer op kwaliteit. Dat 
geldt ook voor biologische markt, waarbinnen ook druk op prijzen is ontstaan. 
 
Stapeling van beloning moet mogelijk worden. Hierbij gaat het grotendeels om vergoeding vanuit de 
markt, maar ook deels om de verwaarding van publieke diensten, zoals water. 
 
Er is een cultuuromslag nodig. De overheid heeft hierin een centrale rol als aanjager. Het is nodig dat 
de overheid duidelijk maakt wat we de komende tien jaar gaan doen. Anders creëer je onzekerheid 
waardoor partijen afwachten of alleen een onderdeel doen. Voor een omslag in de keten vormt de 
overheid een basis om een zetje in de goede richting te geven waar de keten op inhaakt.  
 
Continuïteit is een voorwaarde voor boeren:  

- Kaders zijn nodig op het gebied van financiën en duurzaamheid. 
- Zekerheid bieden is nodig voor met name jonge ondernemers.  
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- Huidige financieringsmodellen voor landbouw grond (rentes en aflossing) moeten 
aangepast worden.  

 
Bewustwording van consumenten is belangrijk in de cultuuromslag, te starten met het opnemen van 
biodiversiteit en natuurinclusiviteit binnen onderwijs. 
 
Alle partners in de keten hebben verantwoordelijkheid. Zo kunnen banken helpen bij het doen van 
een stevige oproep aan de overheid. Supermarkten hebben ook een rol, maar zij denken momenteel 
vooral aan de bottom line. 
 
 
Gebiedsgerichte aanpak 
Bodem en water zouden leidend moeten zijn voor wat er natuurinclusief kan in een gebied.  

Er is een mix van kaders en instrumenten vanuit de overheid nodig, zoals landschapsgrond en 
peilverhoging. Per gebied  is ruimte nodig om gebiedsgericht beleid te voeren en te kiezen welk 
instrument ingezet wordt, zodat men zich kan aanpassen en stappen kan zetten.  

In Nederland kan gestreefd worden naar een basiskwaliteit natuur, maar de vraag is hoe je dat per 
gebied oppakt. 

Tempo: als je snel wilt veranderen is een instrument voor de eerste stap het uitfaseren van 
gewasbescherming en kunstmest.  

‘Community-vorming’ kan ondersteunend zijn: samenhang waarbij boeren en burgers het gevoel 
hebben dat ze samen verantwoordelijk zijn voor de toekomst, en burgers dus ook verantwoordelijk 
zijn voor de boeren. Op dit moment is er bij veel burgers geen gevoel en inzicht wat het betekent om 
boer te zijn, maar dit kan per gebied verschillen.   

Dialoog is nodig binnen gebieden: terreinbeheerders praten vanuit een ander referentiekader dan 
een boer. Aan de boerenkant zijn drivers: financiën, de prijs van de grond, het verdienmodel. 
Terreinbeheerders en andere gebiedspartijen kunnen de beloning voor wat boeren doen op een 
andere manier faciliteren. Een gemeenschappelijk referentiekader is van belang, zodat partijen 
dichterbij elkaar komen en stappen maken en om de gebiedsdoelen te realiseren.  

Ontwikkel met elkaar een visie op het gebied: hoe ziet het gebied er in de toekomst uit? Hoe kunnen 
we percelen of een gebied opnieuw inrichten? Er zit ondernemerschap in boeren. Ze zijn bereid om 
bijvoorbeeld een stukje te verkassen. Er zitten wel grenzen aan de flexibiliteit: “Ik ben een bakker 
geen slager.” Boeren willen geen compleet andere business beginnen.  

Boeren kunnen elkaar helpen, als bijvoorbeeld sierteelt geen ruimte heeft en akkerbouw wel. Hoe 
kunnen we gezamenlijk lasten delen zodat we met elkaar de doelen halen zonder dat het per 
individu wordt afgetikt.  

 

Doelen- versus middelenbeleid 

Er is een beweging gestart binnen de sector. De biodiversiteitsmonitor is een instrument dat zich richt 
op doelen in plaats van maatregelen. In de Rabobankvisie is opgenomen dat zij voorstander zijn van 
een doelenbeleid. Per bedrijf moet helder zijn welke doelen er zijn en dan is er vrijheid om dat te 
realiseren. 
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Bij de overheid ontstaat een overgang van maatregelen naar doelen. Een opgelegde maatregel geeft 
weerstand. Doelen geven vrijheid om zelf in te vullen en stimuleren, maar je moet ze wel halen op 
individueel niveau. De ‘stok’ is soms nodig, maar stapsgewijs is meer inzicht in ‘de wortel’ gewenst. 

De boer moet eigenaarschap krijgen over de eigen doelen en binnen kaders een eigen route 
uitstippelen. Koppel daar een beloningssystematiek aan rekening houdend met de investeringscyclus. 
“Een spaarvarken kun je maar een keer stuk slaan.” 

Het moet verleidelijk zijn voor boeren om de doelen te halen. Bedrijfseigen doelen geven 
eigenaarschap en zijn belangrijk voor de toekomst van het landbouwbedrijf. Als stikstofreductie het 
doel is, moet de boer zelf weten of hij een stal gaat verbouwen, minder koeien te houden, door te 
verkopen, door te innoveren. 

Doelsturing is niet iets lineairs. Het is lastig om de voortgang zichtbaar te maken over hoe we met 
elkaar doelen aan het halen zijn. Daarvoor is het belangrijk de vertrouwensband tussen overheid en 
boer aan te halen. Als een controleur langskomt, zou dat meer een evaluatie moeten zijn dan iemand 
die vinkjes zet en op de vingers tikt.  

Een analyse van economische cijfers laat zien dat boeren die hoog scoren op duurzaamheid ook het 
beste financieel presteren, maar dat gesprek wordt niet aan de keukentafel verteld. Laat banken 
inzichtelijk maken welke klanten al in een duurzaamheidscategorie opereren en met welke prestaties 
(benchmarking). Banken kunnen ook een rol spelen in  economisch perspectief bieden als je beter 
scoort op duurzaamheid, zoals een rentekorting. Het betekent dat een bank ook meer kennis moeten 
krijgen. Aan de andere kant moet een bank geen adviesrol pakken. 

Geef aandacht aan leren van elkaar. Je kunt boeren meer houvast geven door uitwisseling in de vorm 
van coaching, een studiegroep of ledennetwerk, zodat men zich meer gesteund voelt  

Continuïteit is belangrijk: nu is er sprake van allemaal losse projecten. Er is een categorie boeren die 
wacht op handvatten om dingen te gaan doen. Die mensen voelen aan dat het anders moet maar 
zitten in de knoop met hun bedrijf omdat ze niet weten wat de overheid wil en wat de bank wil.  

Er moet een besef ontstaan bij de overheid (LNV) dat je een programma van tien jaar moet opzetten 
om boeren anders te laten denken. Faciliteer gesprekken op boerenerven en biedt partijen aan die 
ondersteunen. Vroeger was er de Dienst Landbouw Voorlichting. Dat gebeurt nu door partijen die een 
belang hebben, het onafhankelijke ervan is weg. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samengevat: onze intenties/ambities voor natuurinclusieve landbouw 

We zetten in op het ontwikkelen van gezonde verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw. Zo 
zetten we stappen in de richting van de transitie van het huidige economische systeem: 

o Minder focus op prijs, meer op kwaliteit binnen de gehele keten 
o Stapeling van beloning (inclusief verwaarding publieke diensten) 
o Aanjagende rol voor de overheid: zekerheid/continuïteit creëren. 

 
We willen de gebiedsgerichte integrale aanpak laten werken om de transitie naar natuurinclusieve 
landbouw verder te helpen: 

o Bodem en water zijn leidend voor het gebied 
o Landelijke kaders/instrumenten, toepassing ervan verschilt per gebied 
o Dialoog is belangrijk in zoektocht naar gemeenschappelijke referentiekaders 

 
We willen af van het huidige maatregelenbeleid en werken toe naar een integraal doelenbeleid om 
natuurinclusieve landbouw te stimuleren: 

o Verleidelijke doelen met voldoende ruimte 
o Eigenaarschap voor ‘hoe’ ligt bij de boer 
o Doelen op landelijk niveau, doorvertaald naar gebied en bedrijf 
o Rol voor bank: meer inzicht in economisch perspectief van duurzaamheid 

(benchmarking).  
o Vertrouwensband overheid en boer moet groeien 
o Er zijn grenzen aan flexibiliteit boeren “ik ben een bakker geen slager”.  
o Leren van elkaar.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Overkoepelende reflectie 
 
Het moet duidelijker zijn voor  alle partijen in de landbouwketen wat het kader voor hen betekent. 
Hoe wordt in toekomst gefinancierd, wat zegt een voedselleverancier over voorwaarden aan 
kwaliteit over 20 jaar? Die informatie over de ruimte waarbinnen een boer onderneemt geeft een 
besef over veranderingen die op ons afkomen.  

Empathie nodig is: je moet elkaar wereld voldoende snappen en elkaars taal spreken. 

Het is een verhaal van geven en krijgen voor alle stakeholders die in deze transitie staan. Er is nog 
een weg te gaan om mensen te laten begrijpen dat een verdienmodel iets anders is dan 
verdienvermogen. Het verdienmodel is de veehouder. Verdienvermogen is het inkomen. 

Met elkaar Nederland nog mooier maken is een mooie illusie. We moeten allemaal hetzelfde doel 
willen bereiken. Het staat of valt met het verdienmodel; het gaat altijd om de centen. Gaat de 
achterban hierin mee? 25 jaar is best snel voor deze grote opgave. Maar dat we ermee bezig zijn en 
er over nadenken is goed.  

Het eindpunt staat niet echt ter discussie. Drie jaar geleden discussieerden we over iets dat vandaag 
geaccepteerd is als ander perspectief. We zijn bezig met de weg ernaartoe. Over hoe en op welke 
termijn we daar komen verschillen we nog van mening. Daarop kan de agenda inzoomen. 

Is iedereen het eens met de uitgangspunten? Hier aan tafel is dat het geval, maar er zijn collega’s die 
er anders over denken. Lakmoesproef: hoe valt dit bij de rundveehouder die al zijn voer aanvoert en 
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alleen maar melkt? Hoe valt dit bij degene die dit verhaal voor het eerst leest? Mensen meekrijgen is 
nog een groot aandachtspunt. 

De rol van de overheid wordt makkelijk neergezet, maar de overheid heeft ook hulp nodig hierbij. 
Help elkaar hierbij, met empathie, vindt elkaar in het narratief.  

De boer/de mens kan centraal staan in de transitie: de boer moet ruimte krijgen om boer te kunnen 
zijn. De boer moet bestaanszekerheid hebben. Binnen kaders kan een boer eigen denkkracht en 
creativiteit inzetten.  

Die kaders kunnen simpel zijn: je kunt niet iets doen in bodem, water, natuur wat daar niet past. De 
samenleving is samen verantwoordelijk voor de toekomst, niet alleen de boeren. Aan die 
bewustwording moeten we werken. Als boeren verdwijnen verliezen we creativiteit, gevoel, inzicht, 
waarneming van dingen die er in de natuur zijn.  

We leven in een cultuur van nemen: zoveel mogelijk welvaart. Dat geeft veel problemen. In een 
cultuur waar mensen iets kunnen geven worden zij gelukkiger. Zingeving is belangrijk, daar zit een 
cultuurshift. 

Moeten we in plaats van natuurinclusieve landbouw, niet spreken over de natuurinclusieve 
agrofoodketen moet zijn? We focusen nu teveel op productie. 

 
Volgende stappen 
 
Dit was de laatste geplande bijeenkomst van een serie domeingesprekken.  Het lijkt zinvol om nog 
een keer met elkaar dit gesprek te voeren om de uitkomsten van de Future Search terug te 
koppelen. Suggestie is de volgende keer als vergaderlocatie een boerenbedrijf is te kiezen. Deze keer 
was dat niet mogelijk wegens de logistiek.  

Het verslag komt op de website www.agendanatuurinclusief.nl. Hier staan ook de verslagen van de 
andere domeinen. 

 
 

 

 

http://www.agendanatuurinclusief.nl/

