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Introductie
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● Even voorstellen

● Waar gaan we het over hebben?

- Ontwikkelingen in Friesland

- Gangbare landbouw loopt vast

- Recente politieke en maatschappelijke ontwikkelingen

- Problematiek van de Friese veenweiden

- Natuurinclusieve landbouw

● Conclusies en aanbevelingen



Ontwikkelingen in Friesland 
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● Discussie over landschapspijn

● Aandacht voor natuurinclusieve landbouw

● Verbreding en ecosysteemdiensten worden
belangrijker

● Veel aandacht (politiek en maatschappelijk) voor
toekomst veenweidegebieden



Gangbare landbouw loopt vast (1)
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 Fosfaatplafond voor melkvee is 84,9 mln kg. In 2018 zat 
Nederland hier met 77,4 mln kilo onder (in 2017 er nog 
boven). Wel vinger aan de pols houden.

 Ammoniakplafond voor 2020 niveau van 2011 minus 5 
mln kg (=42 mln). In de jaren 2014-2017 zit Nederland 
steeds boven de 50 mln. Dus dit doel lijkt op korte 
termijn lastig te halen.

 Stikstofexcretie over 2018 voor melkvee ligt 4% boven 
het plafond van 281.8 mln kg. Volgend probleem.

 Grondgebondenheid wordt issue voor sector en 
verwerkende industrie.



Gangbare landbouw loopt vast (2)
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 Toenemende discussie over landschapspijn

 Klimaat is en wordt in toenemende mate een issue 
(CO2)

 Bodemdaling in veenweidegebieden wordt ook in 
toenemende mate een issue

 Kosten en kostendeling waterbeheer idem.

 Steeds meer aandacht voor ‘consumer concerns’ 
(dierenwelzijn, voedselveligheid etc.)

 GLB wordt steeds meer gericht op vergroening

Bovenstaande ontwikkelingen begrenzen de groei-
mogelijkheden van de sector op nationaal niveau. 





Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
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● Klimaat

● Energietransitie

● Kringlooplandbouw

● Bodemvruchtbaarheid

● Biodiversiteit/PAS

● Grondgebondenheid

● Ontwikkelingen in markt en maatschappij



Klimaat
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● Klimaat verandert snel en fundamenteel

● Is urgent thema in politiek en maatschappij

● Ontwerp Klimaatakkoord is gepresenteerd: 
landbouw blijft relatief buiten schot

● Sector krijgt te maken met wateroverlast èn
droogte. Gevolgen voor gebruik en inrichting
landelijk gebied?



Energietransitie
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● Van oil-based naar biobased

● Ook opdracht voor landbouw in energietransitie

● Wind-energie

● Zonne-energie

● Combinatie met asbestsanering?

● Biomassa

● Wet –en regelgeving aanpassen?



Kringlooplandbouw
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● Nieuwe beleidslijn Ministerie van LNV 

● ‘Foodprint’ landbouw moet kleiner

● Meer afvalstromen verwerken in veevoer

● Geen import meer van soja en ander veevoer

● Landbouw moet meer natuurinclusief worden

● Akkerbouw en veehouderij weer meer op elkaar
afstemmen op regionale en nationale schaal

● Uitwerking moet nog gebeuren (hoe?)



Bodemvruchtbaarheid
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● Een goede landbouwproductie begint bij een
gezonde en weerbare bodem

● Aandacht nodig voor bodembiodiversiteit

● Tegengaan bodemdegradatie

● Vruchtwisseling van belang

● Groenbemesters verder stimuleren

● Andere gewassen nodig?

● Meer afstemming melkveehouderij en akkerbouw
(grasklaver?)

● Technologie bedrijfsvoering aanpassen?



Biodiversiteit
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● ‘Nieuw’ maatschappelijk thema

● Zie Deltaplan Biodiversiteitsherstel

● PAS blijft hoofdpijndossier

● Zie uitspraak Raad van State mei 2019 

● Agrarisch natuurbeheer is in opkomst

● Komt ook meer geld voor beschikbaar

● Aanpassing mestbeleid nuttig en nodig
(o.a. mestnormen en mestinjectie)



Grondgebondenheid
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● Wordt ‘Licence to deliver’

● 65% eiwitproductie op het eigen bedrijf en tekort
aanvullen via buurtcontracten in straal 20 km

● Hoe te realiseren?

● Verkavelen voor Groei

● Afstemming melkveehouderij-akkerbouw

● Grasklaver in bouwplan akkerbouw?

● Stimulans voor samenwerking tussen bedrijven?



Ontwikkelingen in markt en maatschappij
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● Toenemend bewustzijn bij consumenten

● Toenemende aandacht voor gezondheid, 
voedselveiligheid, dierenwelzijn en herkomst
producten (streekproducten)

● Toenemende welvaart = toenemende bereidheid om
een meerprijs te betalen voor duurzame producten

● Retail komt in actie m.b.t. meerprijs specifieke
producten (zie Topzuivel FC en streekproducten)

● Buitengebied als recreatieve ruimte wordt belang-
rijker (ook als verdienmodel voor de landbouw).



Verdienmodellen
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 Verdienmodellen agrarische sector:

● Prijs van het product

● Ecosysteemdiensten

● Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)



Problematiek van de Friese 

veenweiden 

Diepe ontwatering leidt tot forse bodemdaling, verlies aan 

biodiversiteit en problemen met funderingen.

- Maatschappelijke en politieke wens: opzetten van het 

waterpeil.

- Huidige melkveehouderij komt daardoor onder druk te staan. 

Is dat een probleem?

- Welke duurzame bedrijfssystemen zijn realistisch onder 

natte(re) omstandigheden? Onderzocht bij Places of Hope.

- Welke technische prestaties kunnen per bedrijfssysteem 

worden?

- Welke bedrijfseconomische resultaten kunnen per 

bedrijfssysteem worden verwacht? 15





4 bedrijfssystemen vergeleken

- Gangbaar bedrijf

- Grondgebonden bedrijf

- Natuurinclusief bedrijf

- Circulair bedrijf
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Methode
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Basis van de berekeningen

Uitgangspunt is het huidige gemiddelde bedrijf in het Noordelijke 
veenweidegebied. 

Selectie uit het BedrijvenInformatieNet van WEcR op basis van deze 
voorwaarden:

- Gangbaar melkveebedrijf

- Gelegen in Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe)

- Oppervlakte cultuurgrond: tussen 15 en 150 ha

- Veebezetting: tussen 0.5 en 3.5 melkkoeien per ha

- Geen neventak intensieve veehouderij

- Minimaal 50% van de oppervlakte is veengrond

Deze selectie leverde voor 2016 in BIN 24 bedrijven op.
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Bedrijfsstructuur

• Gangbaar:  Doorgaan op de huidige voet van 
intensivering, hoge melkproductie, aankoop van veel 
grondstoffen en afvoer van mest.

• Grondgebonden:  Veebezetting is gelimiteerd, dat wil 
zeggen geen mestafvoer en zelfvoorzienend qua 
ruwvoer.

• Natuurinclusief:  Voer (vrijwel) alleen op basis van 
grasproducten

• Circulair: Koeien jaarrond op stal, hoge melkproductie, 
productie van kroosvaren voor eiwitbehoefte op de 
helft van het bedrijf en graan-aanvoer vanuit Friese
akkerbouw. 



Bedrijfsstructuur
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Kengetal 2016 Gangbaar Grondgebond
en

Natuurinclu
sief

Circulair

Oppervlakte
Gras
Mais

63
55

8

70
61

9

70
61

9

70
70

0

70
Kroosvaren: 30

Overige natte 
teelt: 40

Graan(van
bedrijf elders in  

Friesland: 40

Veebezetting
- Melkkoeien
- Jongvee
- GVE/ha

111
83

1,75

135
101
2,5

105
78

1,9

100
75

1,8

100
75

1.8

Melkproductie
per koe
per ha
per bedrijf

8.700
15.300

970.000

9.000
16.100

1.125.000

9.000
13.500

945.000

5.000
7.100

500.000

11.000
15.700

1.100.000



Voer en mest

• Gangbaar: Op basis van de huidige normen voor stikstof uit 
dierlijke mest moet 4400 kg N uit mest worden afgezet. Dit 
is 1100 ton mest.

• Grondgebonden: Er hoeft geen overig voer te worden 
aangekocht. De mest kan op het eigen bedrijf geplaatst 
worden.

• Natuurinclusief: Graslandopbrengst in kg droge stof is iets 
lager. Het rantsoen, dat is samengesteld uit energiearme 
graslandproducten, vereist een wat soberder rundveeras. 
De melkproductie is 5.000 kg/dier. De mestproductie is iets 
groter dan de plaatsingsruimte, maar dat is geen probleem 
omdat de afzet van dierlijke mest gratis is.

• Circulair: Het rantsoen bestaat uit ruim 50% kroosvaren, 
35% geplette tarwe en 15% stro. De plaatsingsruimte voor 
mest is nog niet bekend.



Voer en mest
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Kengetal 2016 Gangbaa
r
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en
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mest: 17.900 21.900 17.000 12.700 17.700



Inkomsten

• Gangbaar:  Verkoop van melk, verkopen van vee, overige landbouwactiviteiten (bijv. 
schapenhouderij) en werk voor derden. De hectaretoeslagen belopen 28.000 euro. 
Verder nog enige beheersvergoedingen en andere subsidies. Enkele overige 
opbrengsten. De totale inkomsten komen op 607.000 euro.  

• Grondgebonden: Op het grondgebonden bedrijf komen de totale inkomsten 113.000 
euro lager uit dan op het gangbare bedrijf. Dit hangt volledig samen met de lagere 
omvang vande veestapel en de daarbij behorende productie van melk en vlees.

• Natuurinclusief: De totale inkomsten van het natuurinclusieve bedrijf zijn 223.000 
euro lager dan van het gangbare bedrijf. De totale melkproductie wordt met ruim 
50% teruggebracht, maar door de biologische bedrijfsvoering is de melkprijs hoger 
(+10 ct/kg). Ook is er meer ruimte voor natuurbeheer. Bedrag voor natuurbeheer is 
gebaseerd op de vergoedingen daarvoor.

• Circulair: Het circulaire bedrijf telt 100 melkkoeien ten opzichte van 135 voor het 
gangbare bedrijf. De melkproductie per dier is ca. 20% hoger, maar de melkprijs is 1,5 
ct/kg lager, omdat er geen weidepremie van toepassing is. Aangenomen is dat de 
inkomsten uit overige landbouwactiviteiten en beheersvergoedingen wegvallen. 
Aangenomen is verder dat er geen inkomsten worden verkregen van de 40 ha grond, 
die niet voor de teelt van kroosvaren is bestemd.  Er is vanuit gegaan dat over de 
gehele oppervlakte van 70 ha toeslagrechten gelden.



Inkomsten
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Kengetal 2016 Gangba
ar

Grondgebon
den

Natuurinclu
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- Omzet/aanwas
- Overig landbouw
- Werk voor 
derden

374.000
29.000

2.000
8.000

469.000
35.000

2.000
8.000

364.000
27.000

2.000
8.000

253.000
26.000

2.000
8.000

414.000
26.000

0
8.000

Subsidies/vergoed
ingen
- Betaalrechten
- Natuurbeheer
- Overige 
subsidies

26.000
2.000
2.000

28.000
3.000
2.000

28.000
3.000
2.000

28.000
14.000

2.000

28.000
0

2.000

Overige 
opbrengsten
- Ontvangen rente
- Voorraadmutatie
- Overige 

4.000
11.000
45.000

4.000
11.000
45.000

4.000
11.000
45.000

4.000
11.000
45.000

4.000
11.000
45.000



Kosten

• Gangbaar: De totale kosten van het bedrijf zijn geraamd op 521.000 
euro. Belangrijke posten zijn hierbij arbeid en loonwerk (67.000 euro), 
voeraankopen (153.000 euro), kosten voor gebouwen en werktuigen 
(92.000 euro), pacht, betaalde rente en overige lasten (76.000 euro).  

• Grondgebonden: Op het grondgebonden bedrijf zijn de kosten 132.000 
euro lager dan op het gangbare bedrijf. Besparingen vinden plaats op de 
kosten voor betaalde arbeid (minder dieren, maar meer 
ruwvoerwinning), voeraankopen (minder voeraankopen nodig door 
lagere veestapel), en geen mestafzetkosten.

• Natuurinclusief:  De totale kosten van het natuurinclusieve bedrijf zijn 
238.000 euro lager dan van het gangbare bedrijf. Kostenbesparingen zijn 
er door minder betaalde arbeid (lagere veestapel, minder snedes
ruwvoerwinning), minder loonwerk (geen mais, minder 
ruwvoerwinning), geen voeraankoop (vrijwel alle voer wordt zelf 
verbouwd) geen mestafzet, lagere overige veekosten (kleinere 
veestapel, robuust veeras). 

• Circulair: Betaalde arbeid: zelfde als gangbaar, maar exclusief benodigde 
uren voor ruwvoer-winning. Loonwerk hoger. Voeraankoop:  iets minder 
dan gangbaar. 25% hogere kosten voor diergezondheid. Gebouwen en 
werktuigen gelijk gehouden aan gangbaar. Voederwinning, conservering 
en mestscheiding gaan in loonwerk. 



Kosten
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Kengetal 2016 Gangbaa
r

Grondgebon
den

Natuurinclu
sief

Circulair

Arbeid
- Betaalde arbeid
- Loonwerk

30.000
20.000

42.000
25.000

37.000
26.000

20.000
13.000

20.000
76.000

Directe 
veekosten
- Voeraankoop
- Mestafzet
- overige

112.000
5.000

33.000

153.000
22.000
40.000

71.000
0

31.000

15.000
0

22.000

100.000
0

32.000

Directe 
gewaskosten

20.000 22.000 22.000 5.000 35.000

Gebouwen/werk
tuigen
- Afschrijvingen
- Onderhoud

62.000
30.000

62.000
30.000

62.000
30.000

62.000
30.000

48.000
15.000

Energie/brandsto
ffen

19.000 20.000 18.000 18.000 15.000

Pacht/rente/laste
n

59.000 76.000 70.000 69.000 72.000



Bedrijfsresultaat (Saldo)

2019-06-03 28

Kengetal 2016 Gangbaa
r

Grondgebon
den

Natuurinclu
sief

Circulair

Totaal 
opbrengsten

502.000 607.000 494.000 384.000 538.000

Totaal betaalde 
kosten

418.000 521.000 397.000 283.000 442.000

Bedrijfswinst 84.000 86.000 97.000 101.000 97.000

Aantal 
onbetaalde
arbeidsjaareenh
eden (oaje)

1.66 1.66 1.66 1.66 1.66

Bedrijfswinst 
per oaje

50.000 52.000 59.000 61.000 58.000



Conclusie 1: Economisch perspectief

29

Ieder van deze alternatieven blijkt onder de aangehouden
uitgangspunten economisch gezien perspectief in zich te
herbergen.



Conclusie 2: Maatschappelijke 
diensten en opbrengsten
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Voor de meeste alternatieven geldt dat de landbouwproductie
terugloopt ten gunste van maatschappelijke diensten, zoals:

• vermindering van de emissie van broeikasgassen

• vermindering van de bodemdaling

• vergroting van de biodiversiteit

• verbetering van de waterkwaliteit

• mogelijkheid voor waterberging

• vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Belangrijk is om die maatschappelijke diensten op waarde te zetten
en daar ook een verdienmodel voor de boer van te maken.



Conclusies 3: Maatschappelijke 
kosten
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Voor de financiering van deze maatschappelijke diensten zijn relatief
hoge bedragen gemoeid. 

• Natuurinclusief bedrijf ca 500 euro/ha en Circulair bedrijf ca 1.000 
euro/ha extra.

• Extra benodigde jaarlijkse vergoeding voor maatschappelijke
diensten wordt voor Friesland geschat op  50 tot 100 miljoen euro. 



Conclusie 4: MKBA nodig
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Voor ieder van de alternatieven zijn maatschappelijke
kosten en opbrengsten aan de orde t.a.v.:
- Voedselzekerheid (kwantiteit/kwaliteit/betaalbaarheid)

- Waterkwaliteit

- Waterhuishouding

- Biodiversiteit

- Broeikasgassen

- Landschapsbeleving

- Milieukwaliteit

- Regionale economie

Daarom nuttig en nodig om scenario’s op te stellen en door te
rekenen als basis voor politike besluitvorming.



Natuurinclusieve landbouw = 
stimuleren biodiversiteit

• Gaat om  een economisch rendabel landbouwsysteem
en optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen

• Kan generiek op het bedrijf
• Ecologische landbouw, Boeren voor Natuur, Natuurbedrijven, 

Kringlooplandbouw

• Of partieel 
• Randenbeheer

• Mozaïekbeheer

• Inpassing natuurgras in rantsoen



NIL op bedrijfsniveau

• Natuur uitgangspunt en leidend in 
bedrijfsvoering en verdienmodel

• Extensivering 
• Andere bedrijfsystemen

• Natte teelten (biomassa)

• Inpassing natuurgras in rantsoen

• Beter weidevogelbeheer
• Meer kruidenrijk grasland

• Hogere waterpeilen



Hoe innoveren voor natuurinclusieve 
landbouw?

• Innovaties op bedrijfsniveau 
• Bedrijfsvoering

• Financiering

• Institutioneel niveau
• Samenwerking tussen bedrijven en met tbo’s

• Korte ketens

• Innovaties op beleidsniveau
• Herziening GLB + inzet ecosysteemdiensten

• Meer taken en functies voor collectieven? 



Innovaties op bedrijfsniveau

• Gebruik andere veerassen (o.a. Blaarkop)

• Gebruik andere grassoorten en mengsels daarvan

• Nieuwe financieringsvormen (o.a. Boeren voor Natuur)

• Opzet natuurbedrijven 
• Vereniging van Natuurboeren (gecertificeerd)

• Afspraken met tbo’s over beheer grond tbo’s

• Ecosysteemdiensten aanbieden en laten vergoeden
• Groene/blauwe diensten, bijvoorbeeld voor tegengaan 

bodemdaling



Innovaties op institutioneel niveau

• Samenwerking en afstemming tussen bedrijven 
(bijvoorbeeld bij mozaïekbeheer)

• Oprichting natuurcoöperaties van boeren 

• Samenwerking/afstemming met tbo’s in terreinbeheer 
(zie pilot Staatsbosbeheer voor 4000 hectare grond)

• Versterking biodiversiteit via korte ketens
• Streekprodukten

• Vermarkting biodiversiteit (zie o.a. CONO)

• Gebiedsgerichte aanpak



Innovaties op institutioneel niveau:
Korte ketens

• Lokaal/regionaal
• Hoge marge

• Hoge logistieke kosten

• Beleving vermarkten

• Kringlopen sluiten

• Kleine markt 

• zien te vergoten

• Inzet alle betrokken

• overheden nodig



Innovaties overheidsbeleid

• Herziening van het GLB
• Vergroening koppelen aan inkomenstoeslagen (verplichte 

extensivering)

• Rol collectieven versterken

• Ecosysteemdiensten
• Baten natuur en landschap inzichtelijk maken en vermarkten

• Link tussen natuur/biodiversiteit, landschap, bodem en water 
definiëren en belonen

• Overheid of markt als klant?

• Meer ruimte voor gebiedsgericht beleid
• Regiocontracten met provincie, gemeenten, waterschappen. 



Conclusies en aanbevelingen

• Gangbare landbouw komt steeds meer onder druk te staan.

• Natuurinclusieve landbouw is een reeël alternatief.

• Meer aandacht van alle betrokken partijen (ook onderwijs) nodig voor
natuurinclusieve landbouw, zeker in de Friese veenweiden.

• Nodig om proefprojecten op te zetten voor natuurinclusieve landbouw

• Nodig om netwerken van natuurinclusieve boeren op te zetten

• Nieuwe manieren van boeren en natuurbeheer nastreven

• Cultuurverandering bij alle betrokken partijen nodig, zeker in Friesland

• Meer samenwerking agrarische collectieven, boeren en tbo’s nodig, 
ook in natuurbeheer en monitoring.

• Stel in Friesland ‘aanvalsplan’ voor natuurinclusieve landbouw op.

• Uitkomst: meer resultaat voor landbouw en natuur!


