
Natuur-inclusieve landbouw

Kansen voor Flevoland



 Biodiversiteitsverlies is ongekend 
groot

 Ecosystemen en samenlevingen 
zijn in gevaar

 Mens is onderdeel van 
biodiversiteit

 Menselijke oorzaken

Wake-up call
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Zeer lage diversiteit in onze gewassen
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Negatieve trends in ons landschap
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https://mackaycartoons.net/2020/03/18/wednesday-march-11-2020
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Leclère et al. 2020. Bending the Curve for biodiversity.  Nature

Nog niet te laat... 

now

together

in an
integrated 

way

If we start acting... 
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Biodiversiteit is de basis
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Onderliggend aan alle

Belangrijke 

Sustainable

Development 

Goals (SDGs)



Urgentie is groot

 Verlies van diversiteit: aan soorten en 
in het landschap, in rassen en gewassen, in 
de bodem. 

 Klimaatverandering vergroot noodzaak 
van vitale & veerkrachtige agro-
ecosystemen -> diversiteit nodig

 Maatschappelijke & financiële 
waardering voor boeren & 
voedselproductie
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Land sparing (scheiden)

Land sharing (verweven)
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Natuur & landbouw: scheiden vs verweven

Pr
ov

is
io

ng
ec

os
ys

te
m

se
rv

ic
es

Voedsel productie



Ook in Flevoland
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Land sparing (scheiden)

Land sharing (verweven)
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Natuur & landbouw verweven: natuur-inclusief
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Omdenken naar natuur-inclusief 

12

Boeren met biodiversiteit 
voor veerkrachtige 
agro-ecosystemen

ecologie is de basis
diversiteit is de sleutel

• in ras & gewas, 
• in soorten en 
• in ecosystemen / 

landschappen

gangbaar: ecologie & biodiversiteit als randvoorwaardenatuurinclusieve landbouw: ecologie & biodiversiteit als de basis



Toekomstbeelden & bouwstenen

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-

Research/show-wenr/Toekomstbeelden-natuurinclusieve-landbouw.htm 13

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/show-wenr/Toekomstbeelden-natuurinclusieve-landbouw.htm
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https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab4449

Biodiversiteit werkt!



Schaal
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Strokenteelt: diverse intensieve landbouw
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Boeren en burgers ervaren plezier



Strokenteelt: verschillende gewassen met eigen 
management
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Robuuster tegen ziekteuitbraak



Meer natuurlijke vijanden bij strokenteelt
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Vuistregels voor hoge weerbaarheid tegen ziekten en plagen 
en hoge biodiversiteit

Creëer continuïteit voor (functionele) 
biodiversiteit

• Voedsel, schuilplaats en habitat

Creëer discontinuïteit in waardplanten 
voor pathogenen (plant, gewas, bedrijf, landschap)

• vruchtwisseling, genetische diversiteit, weerbare 
plant

In ruimte en in tijd



Pixel cropping
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10.1016/j.fcr.2020.108015





agronomie

ecologie

technologie

Finding answers together

Technologie ondersteunt ecologie



Technologie ondersteunt ecologie
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28

Herontwerp systeem

Agrarisch 
Natuurbeheer

Economie
Gestapelde 
beloning

Regels
(wet- & regel
geving)

Sociale 
aspecten

© FELIXX/WWF NL

Educatie 
green deal NIL 
groene onderwijs

Techniek
Proeftuin agro-
ecologie

Transitiepad: rol voor de overheid



En dat betekent voor de akkerbouw:

 Niet-kerende of minimale 
grondbewerking 

 Verruimen van bouwplan, 
gewasdiversiteit, meer granen.

 Reductie chemische 
gewasbeschermingsmiddelen

 Gebruik ruige mest, minder 
kunstmest

 Bloemrijke (FAB) akkerranden / 
wintervoedselveldjes aanleggen

 Behoud, onderhoud en aanleg 
landschapselementen
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Akkerbouwer Wim Stegeman Lelystad:
10 jr NKG, FAB-randen, vogelakkers



melkveehouderij

1. Aandeel rustgewassen
2. Organische stofbalans
3. Stikstofoverschot
4. Gewasbeschermingsmi

ddelen
5. Aandeel 

bodembedekkers
6. Carbon footprint
7. Aandeel natuur- en 

landschapsbeheer
8. Regionale kringloop

akkerbouw

Drempel- en 
streefwaarden vastgesteld
Wordt nu getest in pilots 
in Drenthe en Brabant

In ontwikkeling via 
PPS-project

1. Aandeel blijvend 
gras

2. % eiwit van eigen 
land

3. Stikstof balans
4. NH3 emissie
5. CO2 emissie
6. Aandeel kruidenrijk 

gras
7. Aandeel natuur- en 

landschapsbeheer

Biodiversiteitsmonitor met KPIs

Melkveehouderij Akkerbouw



NL in Europa...
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EU green deal
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Europese landbouwbeleid na 2020 2021 2022
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Milieurandvoorwaarden
Wet- en regelgeving 

ANLb

vergroening
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<- Areaal subsidiabele landbouwgrond   ->

Verplichting + 
vergroenings 
premie

Vrijwillig 
met 
vergoeding

<- Areaal subsidiabele landbouwgrond   ->

Huidige model

Versterkte conditionaliteit 
(milieurandvoorwaarden + vergroening)

ANLb

Eco-regeling

Keuze v lidstaten

Keuze v lidstaten

Na 2022



Hartelijke dank voor uw aandacht!

Anne.vandoorn@wur.nl
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Liesje.Mommer@wur.nl
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