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strategisch adviseur



Waar ken je het FAC van?

1. Uitvoerder agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in 
Flevoland

2. Uitvoerder projecten Actieplan Bodem en Water (ABW), bijv. 
Zicht op de Bodemstructuur

3. Projectleider biodiversiteitsprojecten, zoals ‘Aangepast
slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit’.

4. Evenement ‘Flevoland Bloeit’  
5. Samenwerkingen met WUR, UvA, RUG, Aeres
6. Meedenker met overheden: GLB Pilots (3), Actieplannen

biodiversiteit, NPLG, gebiedsprocessen, KPI’s



Wie is het FAC?

Een coöperatie van bijna 200 boeren
• ledenraad / bestuur / werkorganisatie (4 fte) 
• opgericht in 2015 door 6 agrarische natuurverenigingen
• statuten: 

• agrarisch natuurbeheer
• verduurzaming van het landbouwbedrijf

• in transitie: missie / visie / strategisch plan / stip 2030





Conceptueel kader Natuurinclusieve Landbouw

Belangrijk bouwstenen Kenniscentrum Akkervogels

 Bodem: maximaal behoud en verbetering van kwaliteit
 Grondbewerking: minder diep, tegengaan verdichting
 Opbouw organische stof: vaste mest, groenbemesters

 Variatie in landschap, habitats, gewassen
 Extensief bouwplan: rust- en eiwitgewassen

 Inzet specifieke maatregelen
 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

 Emissie naar omgeving minimaliseren
Bodem als basis!



Aan de slag met FAC

(Beleids)doel koppelen aan draagvlak
• Helder doel formuleren

• dezelfde taal
• stip op de horizon
• in afstemming met andere doelen
• bij voorkeur blijvende aanpassing bedrijfsvoering
• klein beginnen

• Faciliteren van de koplopers: kennis (experts) 
• Meenemen omgeving / uitdragen kennis in bijeenkomsten
• Inpassing in bedrijfsvoering / vergoeding



Voorbeeld: Benutten stikstof in de bodem

• Gebiedsgerichte Aanpak van DAW
• Samenwerking: FAC, ABW en experts o.a. NMI
• Gebied: Flevoland
• Deelnemers: 32 deelnemers
• Doel: toetsen modellen / kan benutting beter en hoe?
• Aanpak:

• Deelname op basis van draagvlak
• Werken met eigen cijfers (N voorraad bodem)

• Opbouw bodemprofiel
• Bodembeoordeling
• Bouwplan en bemestingsstrategie
• Grondbewerking en teeltmaatregelen

• Studiegroepen
• Integraal bedrijfsplan gebiedsplan regiodeal?



Integrale aanpak

• Gebiedsplan – integraliteit doelen
• Omvang gebied deelgebieden – om effectiviteit te verhogen

• Deelnemers – in vroegtijdig stadium alle relevante partijen
betrekken

• Werkwijze – verbindend, bijv werkateliers
• Implementatie – doorvertalen gebiedsdoelen naar bedrijfsdoelen in 

bedrijfsplan
• Toetsen middels integrale set KPI’s – inzicht in progressie 

(norm/streefwaarde)
• Monitoring naar behoefte en noodzaak

De kracht 
zit in de 
eenvoud



Voor meer informatie kijk eens op www.facflevoland.nl.  

Vragen?
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