
BoerenNatuur

40 collectieven

Doel: uitvoering ANLb 2016

Natuurinclusieve landbouw

@AlexDatema



 Melkveehouder, 110 koeien, 2 melkrobots

 70 ha. Grasland met 15 ha weidevogelbeheer.

 Voorzitter BoerenNatuur.

 Koepelorganisatie van de 40 collectieven

Alex Datema







 Koepelorganisatie 40 collectieven ANLB

 Doel: uitvoering ANLB 2016

 Natuur Inclusieve landbouw

 9.500 boeren met 100.000 ha beheer.

 Weide en akker-vogelbeheer, droge, natte-dooradering

 Van, voor en door Collectieven (1,8%)

 Verbreding basis met water en klimaat diensten

BoerenNatuur



Nieuwe trots!



What is there to win ?











• Stijgende kosten compenseren:

• Schaalvergroting.
• Intensivering.
• Specialisering.

Strategie tot 2019….



• Landschap
• Biodiversiteit
• Milieu
• Klimaat
• Stikstof

• Ruimte voor woningbouw.
• Energie transitie.

De problemen van nu:







• Extensivering
• Ruimte voor Biodiversiteit
• Klimaat  adaptatie
• Landschapsonderhoud
• Stikstof…

Strategie voor 2030….



• Integrale benadering op bedrijfsniveau.
• Integrale benadering op gebiedsniveau.
• Geen afwenteling op andere thema’s.
• Keuze vrijheid voor de ondernemer.
• Belonen ipv “straffen”.
• Wel een slot op de deur.

Strategie voor 2030….





 Toekomstige kostprijs stijgingen tgv nieuwe
eisen kunnen we niet opvangen met 
schaalvergroting en intensivering. 

 Maatschappelijke vraag rechtvaardigd ook
maatschappelijke actie.

 Belonen op basis van prestatie’s.

Conclusie….
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Broeikasgasuitstoot

Ammoniakemissie

Stikstofbodemoverschot

Blijvend grasland

Eiwit van eigen land

Natuurbeheer

Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij

7e KPI kruidenrijk grasland!!

Presentator
Presentatienotities
Het verzamelen van gegevens voor natuur- en landschapsbeheer is nog in ontwikkelingKPI Kruidenrijk grasland



 Het nieuwe GLB heeft nieuwe doelen:

 Klimaat, Biodiversiteit, Landschap, Milieu, Water etc.

 “Oud” GLB, beloont eigenaarschap.

 “Nieuw “GLB beloont activiteiten.

Het nieuwe GLB.





Internationaal:

 Het nieuwe GLB.

Nationaal:

 Nieuwe landbouwvisie ‘Kringlooplandbouw’ 

 Klimaat akkoord en iets met Stikstof…….

 Kaderrichtlijn water 2027

 Biodiversiteit en Landschap

 Woningbouw en Energie transitie

Wat speelt er nu?



 Herinrichting van ons Platteland.

 Landbouw is en blijft de “rest” post!

 Vertaal landelijke doelen en kaders naar regio-specifieke doelen en 
kaders.

 Stel regionale doelen, kaders en ambities vast.

 Maak een nieuwe kaart van het gebied.

 Maak doorvertaling naar sector en bedrijfsniveau.

 Doe dit alles in een goed georganiseerd gebiedsproces !!!

Ruilverkaveling 3.0





Dank U.
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