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Voorwoord

Waarom dit praktijkonderzoek?

Binnen de wetenschappelijke wereld en de overheid 
wordt er al enige tijd met interesse gekeken 
naar de mogelijkheden voor betalingen voor 
ecosysteemdiensten, of zoals het internationaal 
bekend staat: “Payments for Ecosystem Services” 
(PES).

Dit concept wordt als een beloftevolle mogelijkheid 
gezien om bedrijven te betrekken bij de 
Nederlandse natuur en mee te laten betalen aan de 
leefomgeving, het landschap en aan het tegengaan 
van het verlies van biodiversiteit.

Met name in het buitenland zijn er al interessante 
ervaringen opgedaan met PES-systemen. Hoewel 
de afname van de biodiversiteit een wereldwijd 
probleem is (zie bijv. het meest recente rapport 
Living Planet Index 2016 van het Wereld 
Natuurfonds) is de situatie in Nederland zeker zo 
nijpend. Uit onderzoek van het Planbureau voor de 
Leefomgeving blijkt dat in Nederland nog slechts 
15% van de oorspronkelijk biodiversiteit aanwezig is  
ten opzichte van 1870.

Het was daarom hoog tijd voor een 
praktijkonderzoek naar de haalbaarheid van 
betalingen voor ecosysteemdiensten in Nederland. 

Omdat Nederland een goed functionerend systeem 
heeft van natuurbescherming binnen natuurgebieden 
richt dit onderzoek zich op de mogelijkheden 

voor het verkopen van ecosysteemdiensten in het 
agrarisch gebied. Dit betekent dat je hierbij altijd 
met boeren te maken hebt. Zij zijn de grootste 
grondeigenaren van Nederland en bepalen het 
landgebruik en daarmee zijn ze in grote mate 
bepalend voor het landschap en het functioneren 
van de ecosystemen waar zij een onderdeel van 
uitmaken.

Dit onderzoek is daarom in samenwerking met de 
Agrarische Natuurvereniging De Utrechtse Venen 
uitgevoerd. Wij willen hen graag op deze plek 
bedanken voor deze prettige samenwerking.

Wat direct opviel bij de boeren met wie we in het 
kader van dit onderzoek hebben samengewerkt, is 
de grote wil om waar mogelijk meer voor natuur te 
doen binnen hun bedrijven. Het is daarom onze hoop 
dat de lessen uit dit praktijkonderzoek leiden tot 
meer mogelijkheden voor boeren om natuur een plek 
te geven binnen hun bedrijfsvoering.

De Natuurverdubbelaars
Daan Groot
Erwin van Woudenberg
Quirien Reijtenbagh
Tom Kools
Jeroen Castricum

Maart 2017
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Samenvatting

Sturen Met Natuur - Praktijkonderzoek naar de mogelijkheden voor 
het verkopen van ecosysteemdiensten

1
In dit praktijkonderzoek worden de 
mogelijkheden onderzocht om agrarische 
natuurwaarden te realiseren door het 

verkopen van ecosysteemdiensten van boeren aan 
bedrijven.

2 Allereerst hebben we hiertoe een uitgebreid 
desk-research gedaan waaruit 9 
aanbevelingen volgen voor het opzetten van 

een project rondom ‘Payments for Ecosystem 
Services’. 

3  Deze aanbevelingen hebben we 
overgenomen en vervolgens zijn honderden 
bedrijven benaderd op basis van nabijheid 

in de regio, een duidelijke link met de melkveesector 
of vanwege een duidelijke MVO-beleid. 

4
 De interesse vanuit de verschillende 
groepen bedrijven om ecosysteemdiensten in 
te kopen en een bijdrage te leveren aan 

biodiversiteit op het Nederlandse boerenland was 
zeer beperkt. Hiermee lijkt ecosysteemdiensten 
onder de huidige omstandigheden geen kansrijk en 
schaalbaar concept. 

5
Wel is er één mini-natuurgebied 
gerealiseerd, waarbij er sprake is van een 

bijzondere set aan omstandigheden die mogelijk 
hebben gemaakt dat dit door een zeer 
maatschappelijk betrokken bedrijf is gefinancieerd.

6
Daarnaast hebben we een breder pallet 
van projecten geanalyseerd om daar lessen 
uit te trekken over op welke manier 

natuurwaarden kunnen worden verhoogd in het 
agrarisch gebied. Uit deze lessen komt naar voren 
dat het heel belangrijks is om te kijken naar de 
werking van vraag en aanbod en naar het verschil 
tussen burgers en consumenten. 

7 Dit onderzoek sluit af met een aantal 
aanbevelingen om tot een ander perspectief 
te komen voor boeren: waar natuur en 

landbouw niet tegenover elkaar staan, maar waarbij 
het opnemen van natuur in je bedrijfsvoering je kan 
helpen bij het verdienen van een goede boterham.
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Inleiding

Waar hebben we het over?

Betalingen voor ecosysteemdiensten
“Payments for Ecosystem Services”, of het verkopen 
van ecosysteemdiensten kan bijdragen aan het 
tegengaan van het verlies van biodiversiteit en het 
verbinden van economie en ecologie. Bovendien 
kan het er toe leiden dat boeren niet alleen worden 
afgerekend voor de hoeveelheid melk, vlees of 
groente die zij procduceren, maar ook voor de 
hoeveelheid ecosysteemdiensten die zij leveren aan 
de maatschappij, of aan andere bedrijven.
 
Maar wat zijn dat eigenlijk, ecosysteemdiensten?
Een ecosysteemdienst is een dienst die door een 
ecosysteem aan mensen wordt geleverd. Het 
betreft het verstrekken van een product door een 
ecosysteem (bijvoorbeeld drinkwater), van een 
regulerende dienst (bijvoorbeeld bestuiving van 
gewassen), van een culturele dienst (bijvoorbeeld 
gelegenheid geven tot recreatie) of van een 
dienst die de voorgaande diensten ondersteunt 
(bijvoorbeeld de kringloop van nutriënten in een 
ecosysteem). 

Daarnaast worden er nog voorwaarden gesteld 
aan wanneer iets geldt als een betaling voor een 
ecosysteemdienst:

Hierbij zijn de belangrijkste elementen vrijwilligheid 
en voorwaardelijkheid. Het gaat daarom altijd 
om bovenwettelijke activiteiten en er wordt 
afgerekend op basis van een inspannings- of 
resultaatverplichting. Dit onderzoek is gericht 
op betalingen voor ecosysteemdiensten waarin 
agrariërs de verkopende partij zijn en Nederlandse 
bedrijven de kopende partij.
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Bedrijven en Biodiversiteit
Waarom zijn ecosysteemdiensten relevant voor 
bedrijven? Steeds meer bedrijven profileren zich 
op de thema’s duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Bijna elk bedrijf heeft 
wel een duurzaamheidsagenda, waarmee zij zich 
inzetten voor sociale en milieu-gerelateerde thema’s. 
Helaas blijft binnen deze duurzaamheidsagenda’s 
biodiversiteit en de relaties met ecosystemen en 
natuurlijk kapitaal vaak nog achter (EZ, 2014) en 
het implementeren van biodiversiteit en ecosystemen 
in de bedrijfsstrategie en de bedrijfsprocessen 
gebeurt tot op heden nog weinig (Bergsma, 
2014). De praktijk leert dat de onbekendheid en 
complexiteit van dit thema het moeilijk maakt voor 
het bedrijfsleven om hier handen en voeten aan te 
geven (Bosman, 2013).

Er is wel sprake van een toenemende publieke 
bewustwording ten aanzien van het verlies aan 
biodiversiteit. Zo zijn in de afgelopen jaren 

bijvoorbeeld het Initiatief Duurzame Handel (IDH), 
de Biobased Economy, Platform Biodiversiteit, 
Ecosystemen en Economie (Platform BEE), de 
Community of Practice Bedrijven en Biodiversiteit 
en de Natural Captains opgestart. De aandacht 
voor biodiversiteit bij bedrijven neem toe, maar 
langzaam. Uit onderzoek blijkt dat 27% van alle 
bedrijven biodiversiteit belangrijk vindt en 50% het 
als kans ziet (McKinsey 2010, Taskforce 2011). 
Volgens Van Leenders en Bor heeft elk bedrijf een 
relatie met biodiversiteit (zie figuur hieronder) en 
wordt biodiversiteit het volgende grote thema in 
de MVO-ambities van bedrijven, na klimaat de 
afgelopen periode. 

De insteek van dit onderzoek was daarom dat 
het inkopen van ecosysteemdiensten van boeren 
door Nederlandse bedrijven een laagdrempelige 
manier is om als bedrijf aan de slag te gaan 
met biodiversiteit en invulling te geven aan de 
duurzaamheidsagenda.
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Een voorstudie

Lessen uit eerdere projecten

Case-studies
Er zijn wereldwijd ontzettend veel “Payments for 
Ecosystem Services”-projecten, maar het meerendeel 
van deze projecten vindt plaats in niet-westerse 
landen.

Om tot goede vergelijkbaarheid met de 
Nederlandse context te komen hebben we daarom 
specifiek onderzoek gedaan naar PES-projecten 
in landen die lid zijn van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD), 
dat met name bestaat uit ontwikkelde landen. 
Dit leidde tot een selectie van tien bestaande 
projecten (zie tabel 1). Deze projecten hebben 

we nader onderzocht met behulp van beschikbare 
wetenschappelijke literatuur op bepalende succes-
factoren (zie figuur 4).

Aanbevelingen
Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met 
experts van relevante organisaties over hun 
verwachtingen en ervaringen ten aanzien van het 
opzetten van een systematiek voor betalingen voor 
ecosysteemdiensten, zoals het Louis Bolk Instituut, 
Projectbureau Utrecht-West, het Centrum voor 
Landbouw en Milieu (CLM), Streekfonds Utrechtse 
Waarden en het Instituut voor Milieustudies. Deze 
voorstudie heeft de volgende aanbevelingen 

Tabel 1

Naam project Land Oppervlakte 
(ha)

Aantal boeren Voldoet aan 5 
criteria van Wunder

Boeren als waterbeheerders Nederland 2 24 Ja
Gebiedsconvenanten in de 
Bommelerwaard.

Nederland 15.700 (onbekend) Ja

Catskill United States 830.000 500 Nee, niet aan 5

Cornwall Rivers Verenigde Staten 245.500 870 Nee, niet aan 5
Adopteer een akkerrand Nederland 370 37 Nee, niet aan 5
Adopteer een koe Nederland (onbekend) 70 Nee, niet aan 2 & 5
Vittel Frankrijk 5.100 26 Nee, niet aan 5
Saxony Duitsland 10.526 44 Ja
Country Stewardship Scheme Groot Brittanië 530.620 16.101 Ja
Conservation Reserve Program Groot Brittanië 15.900.000 177.983 Ja
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opgeleverd (zie o.a. Wunder, 2008; Brouwer, 2011; 
Science for Environment Policy, 2012; Molenaar 
2013, Kroon 2015):

1. Begin bij de boer 
Begin met het in kaart brengen van de 
randvoorwaarden van de verkopende 
partij. Hierbij is inpasbaarheid binnen 

bedrijfsvoering cruciaal. Daarnaast moet de 
verkopende partij een zeker mate van affiniteit 
met de te verkopen ecosysteemdienst hebben, of 
er een belang in hebben. 

2. Lange termijn afspraken 
Sluit meerjarige contracten af, voor 
tenminste 5 jaar.  

3. Economische prikkel 
De economische prikkel voor de 
grondeigenaar moet minimaal de 
gedorven inkomsten bedragen. 

4. Vertrouwen 
Vertrouwen tussen koper en verkoper. 
Dit kan worden versterkt door een 
tussenpersoon.Meerdere tussenpersonen 
gaat ten koste van de effectiviteit: één 

intermediair is het beste  

5. Maatwerk 
Individuele contracten worden 
gezien als positief, hierdoor kunnen 
verkopers van ecosysteemdiensten 

deze aanbieden op een wijze die inpasbaar 

is binnen hun bedrijfsvoering. Om toch een 
zekere schaal te bereiken is het raadzaam 
om de ecosysteemdiensten via een bestaande 
organisatiestructuur te verkopen. 

6. Pakketten 
Maak de vertaalslag van afzonderlijke 
ecosysteemdiensten naar aansprekende 
pakketten.  

7. Additionaliteit 
Richt je op ecosysteemdiensten die 
zonder betalingen niet worden geleverd. 
 

8. Differentiatie 
Identificeer verschillende groepen van 
kansrijke partijen. 
 

9. Aansluiting 
De doelstelling van het betalen voor 
ecosysteemdiensten moet helder zijn en 
aansluiten bij de doelstellingen van de 

geïdentificeerde groepen.
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Aan de slag!

De opzet van het project

Na dit vooronderzoek zijn we daadwerkelijk 
aan de slag gegaan. Hierbij hebben we alle 
aanbevelingen een plek gegeven in de opzet van 
het praktijkonderzoek.

We zijn daarom begonnen met het organiseren van 
een bijeenkomst met geïnteresseerde boeren van 
Agrarische Natuurverenging De Utrechtse Venen, 
waarin zij aangaven waar hun eigen interesse, 
affiniteit en energie ligt (aanbeveling 1). Ook uit 
dit gesprek bleek dat de verkopers, boeren in dit 
geval, er belang aan hechten dat er meerjarige 
afspraken worden gemaakt. Hierdoor werd als 
uitgangspunt afgesproken voor het verkopen van 
ecosysteemdiensten dat contracten ten minste voor 
5 jaar worden aangegaan (aanbeveling 2). Ook 
bleek in dit gesprek dat de betreffende boeren 
heel graag meer doen voor biodiversiteit binnen hun 
bedrijfsvoering, maar dat het wel ‘uit’ moet kunnen. 
De boeren hoeven niet per se te verdienen op het 
leveren van ecosysteemdiensten, maar willen wel 
gecompenseerd worden voor het verlies van inkomen 
ten opzichte van hun normale bedrijfsvoering. Dit is 
daarom ook een uitgangspunt geworden voor de 
verkoop van ecosysteemdiensten (aanbeveling 3).

Binnen het onderzoek zijn wij de tussenpersonen. 
Hiermee is er sprake van slechts één laag tussen 
de verkopers en mogelijke kopende partijen. Er 
is daardoor een hoge mate van transparantie en 
hierdoor is het mogelijk om vertrouwen te kweken 

tussen de partijen (aanbeveling 4).

Uitgangspunt was daarnaast om individuele 
contracten op te stellen. Elke boer beslist zelf over 
waar hij wel of niet “ja” tegen zegt. Door gebruik 
te maken van de bestaande organisatiestructuur van 
een ANV, in dit geval Agrarische Natuurvereniging 
De Utrechtse Venen, liggen er bovendien toch 
mogelijkheden voor opschaling en voor een efficiënte 
monitoring (aanbeveling 5). Het werkgebied van de 
Agrarische Natuurverenging bepaalde ook gelijk de 
geografische afbakening van het werkgebied (zie 
figuur X).

Nadat uit het overleg met de boeren duidelijk 
werd welke maatregelen zij bereid waren om 
te treffen binnen hun bedrijfsvoering hebben wij 
daar een aantal pakketten van gemaakt van 
samenhangende maatregelen (zie figuur 5). Hierbij 
hebben we bovendien een vertaalslag gemaakt 
van technische ecosysteemdiensten naar meer 
aansprekende concepten (aanbeveling 6). Binnen 
deze pakketten hebben we bovendien gekeken naar 
overlap met bestaande regelingen uit het Agrarische 
Natuurbeheer (ANlB) en ervoor gezorgd dat de 
maatregelen additioneel zijn, door óf meer te doen 
dan binnen Agrarisch Natuurbeheer, óf maatregelen 
daar toe te passen waar geen ANlB-subsidies 
beschikbaar zijn (aanbeveling 7).
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Het praktijkonderzoek bestond hiermee uit de 
volgende uitgangspunten:
• Individuele contracten tussen kopers en verkoper 

(leden van ANV De Utrechtse Venen) van ten 
minste 5 jaar waarbij de vergoeding ten minste 
gelijk is aan de inkomstenderving.

Tenslotte hebben we voordat we bedrijven gingen 
benaderen gedifferentieerd in groepen van 
mogelijke kopers (aanbeveling 8) om aan te sluiten 
bij een relevant verkoopargument (aanbeveling 9):

 Groep 1: Regio 
 Bedrijven in de nabije omgeving van het   
 werkgebied van Agrarische     
 Natuurvereniging De Utrechtse Venen;
 
 Groep 2: Link 
 Bedrijven met een specifieke link naar melk; 
 
 Groep 3: MVO 
 Grote bedrijven met een actief MVO-beleid.

Hiermee is het praktijkonderzoek in lijn gebracht met 
alle aanbevelingen uit het vooronderzoek en konden 
we daadwerkelijk aan de slag.

2

1

3
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Resultaten uit het veld

De reacties van 800+ 
bedrijven
Zodra de uitgangspunten van het praktijkonderzoek 
bepaald waren, zijn we aan de slag gegaan met het 
benaderen van mogelijke kopers van de pakketten 
van ecosysteemdiensten.

Hiervoor hebben we verschillende benaderingen 
gekozen voor de vier verschillende groepen:

• Groep 1: Regio 
Deze groep hebben we benaderd door middel 
van persoonlijke bedrijfsbezoeken en een flyer. 
300 bedrijven 

• Groep 2: Link 
Deze groep hebben we benaderd met een 
specifieke propositie waarbij we de link naar hun 
eigen product direct duidelijk hebben gemaakt. 
15 bedrijven 

• Groep 3: MVO 
Deze groep hebben we benaderd door middel 
van een telefoongesprek, follow-up per e-mail 
en bij interesse een persoonlijk gesprek. 
300 bedrijven 

• Groep 4: Focus-groep 
We hebben een focus-groep gedefinieerd van 
bedrijven waar we een uitgebreid interview 
mee hebben gehouden naar hun interesses en 
drijfveren om met biodiversiteit aan de slag te 
gaan. 
18 bedrijven

Daarnaast hebben we een aantal 
netwerkorganisaties benaderd. 

De respons was al met al vrij laag: slechts enkele 
bedrijven wilden wel verder in gesprek. Uit deze 
gesprekken bleek het concept ‘ecosysteemdiensten 
kopen’ vooral erg veel verwarring op te leveren: 
‘wat zijn dat dan, wat moet ik er mee en waarom 
ligt dit niet gewoon bij de overheid’? Voor al deze 
bedrijven staat het kopen van ecosysteemdiensten 
min of meer gelijk aan natuur-sponsoring.

Doordat uit de gesprekken bleek dat de meeste 
bedrijven deelname aan het project toch met name 
als sponsorverzoek zagen, hebben we daarom een 
tweede poging gedaan om bedrijven te interesseren 
voor deelname. Ditmaal directer ingestoken vanuit 
sponsoring. De gedachte hierachter was dat 
bedrijven het project hierdoor makkelijker konden 
begrijpen. Hiervoor hebben we het concept Mini-
Natuur Reservaat opgezet; sponsoring van een 
stuk ‘eigen’ natuur in Nederland waar bedrijven 
enkel “ja” of “nee” op hoeven te zeggen. Hierbij 
bestonden er ook voldoende mogelijkheden voor 
maatwerk. Om het nog concreter te maken en het 
project ook een duidelijk gezicht te geven, hebben 
we daarnaast in samenspraak met de Agrarische 
Natuurvereniging een fysieke locatie gekozen waar 
het eerste project plaatsvindt: de boerderij van Hans 
Oostveen te Haarzuilens.
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Vervolgens hebben we opnieuw 300 bedrijven uit de 
regio benaderd, waarvan er ongeveer 50 interesse 
hadden in meer informatie. Toch heeft ook deze 
aanpak tot zeer weinig resultaten geleid. De reden 
hiervoor was grofweg in 4 categorieën op te delen:
1. Duidelijk sponsorbeleid waar natuur niet toe 

behoort.
2. Sponsorbeleid is gekoppeld aan onze 

werknemers.
3. Geen sponsoring
4. Sponsoring enkel lokaal, hoofdkwartier elders 

gevestigd.

Van de meer dan 800 bedrijven die we hebben 
benaderd, toonden zich uiteindelijk slechts 7 serieus 
geïnteresseerd:
• KPN
• SHV
• Bayer
• Van Walraven

• SC Johnson
• Schulp
• Royal A-ware

MMet deze bedrijven zijn we vervolgens in gesprek 
gegaan rondom het aanleggen van een Mini-Natuur 
Reservaat.

Dit betekende in alle gevallen meerdere 
gesprekken, waarbij uiteindelijk alleen SC Johnson 
overgegaan is tot daadwerkelijke deelname (zie 
volgend hoofdstuk). De redenen voor de andere 
organisaties om uiteindelijk toch af te zien van 
deelname waren per organisatie verschillend (zie 
figuur X).

Al met al kun je dus stellen dat de resultaten van dit 
praktijkonderzoek zeer teleurstellend zijn. Van meer 
dan 800 benaderde bedrijven is het met slechts één 
bedrijf daadwerkelijk tot een transactie gekomen.

Vanuit onderzoeksperspectief geldt dat ook dit 
een belangrijk resultaat is. Waar de verkoop van 
ecosysteemdiensten als een zeer beloftevol concept 
wordt gezien vanuit de wereld van  de wetenschap 
en beleidsmakers, blijkt dit in de praktijk erg 
lastig te realiseren. Het werd in Nederland al 
niet in de praktijk gebracht, maar toch hadden 
ecosysteemdiensten verkopen het label ‘beloftevol’ 
of ‘interessante denkrichting’. Vanuit een ecologisch 
perspectief is dit ook niet vreemd: verkopen van 
ecosyteemdiensten is een economische benadering 
om negatieve externe effecten te internaliseren 
en een belangrijk marktfalen via een economsich 
mechanisme op te lossen. Dit klinkt een ecoloog, 
die ziet dat het milieu vaak het onderspit delft 
ten opzichte van economie, natuurlijk als muziek 
in de oren. Toch blijkt de bovenmatige interesse 
in dit concept - getuige dit praktijkonderzoek - 
met name voort te komen uit een zekere vorm 
van wensdenken. Hoewel het door ecologen en 
beleidsmakers als het antwoord op een groot 
maatschappelijk probleem kan worden gezien, 
wordt het door marktpartijen niet gezien als een 
oplossing voor een urgent of relevant probleem. De 
wetenschap dat het opzetten van een systeem voor 
het verkopen van ecosysteemdiensten lastig in de 
praktijk te brengen is en daarmee niet dé oplossing 
is voor het verbinden van economie en ecologie 
geeft een belangrijk inzicht aan beleidsmakers en 
ecologen die hier hun hoop op hebben gevestigd.

Toch zijn wij hier niet tevreden mee. Want wat 
dan wel? In de volgende hoofdstukken bespreken 
we daarom de lessen uit dit project en uit de 
andere projecten waar we de afgelopen jaren bij 
betrokken zijn geweest.
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KPN

SHV

Bayer

Royal A-ware

Van Walraven

Schulp

'De focus van KPN op 
maatschappelijke doelen 
worden bepaald in 
samenwerking met de 
stakeholders. Lokale 
klimaatcompensatie lijkt ons 
interessant, maar hiervoor lijkt 
ons dit project ons bij nader 
inzien toch niet interessant 
genoeg. Biodiversiteit als doel 
scoort bij ons al jaren laag.'

'Bayer heeft het project 
intern besproken omdat het 
een lokaal project is. We 
zien in de afgelopen jaren 
echter een enorme toevlucht 
aan aanvragen. In reactie 
hierop hebben wij een eigen 
programma ontwikkeld. Bayer 
heeft zelf op dit vlak nu al 
een project genaamd Bee 
Care lopen en dit project was 
onvoldoende onderscheidend 
om van ons huidige programma 
af te wijken.'

‘De focus van sponsoring 
bij SHV ligt op educatie 
en onderwijs. Dat is bij dit 
project te weinig het geval. 
Hoewel er mogelijkheden 
liggen om het project hieraan 
te koppelen heeft SHV toch 
besloten om hier niet aan mee 
te doen.'

'Het bestuur van de stichting geeft 
goede doelen in de omgeving 
van Van Walraven graag een 
steuntje in de rug en maar heeft 
besloten dat jullie aanvraag 
niet in de doelstelling van 
defoundation past. Het bestuur 
heeft aangegeven: 'wij gaan 
geen subsidie aan boeren geven, 
dat moet de overheid doen, dat 
is niet aan ons'. Zelf draag ik het 
initiatief een warm hart toe dus ik 
breng deze boodschap met enige 
schroom.'

'Ik heb goed naar het 
voorstel gekeken. Ondanks 
mijn voorliefde voor 
weidevogels vind ik het 
te ver afstaan van onze 
bedrijfsactiviteiten. Daarbij 
is de marketingwaarde 
voor ons bedrijf te klein.' 

‘Royal A-ware wil graag 
verder invulling geven aan 
haar programma op het 
gebied van biodiversiteit. 
Het voorgestelde project 
spreekt ons op zich wel 
aan, maar wij werken 
liever met boeren die 
direct aan ons leveren. 
In deze regio hebben wij 
geen boeren zitten.

Regio

MVO

Regio
MVO

Link
MVO

3
2

1
3

3

1
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Case study

Mini-Natuur Reservaat Haarzuilens

Ondanks de magere resultaten van het project is 
er ook een groot succes te vermelden. SC Johnson 
financiert een mini-natuurgebied ter grootte van 2,4 
hectare bij boer Oostveen in Haarzuilens voor een 
periode van vijf jaar.

Wij hebben geprobeerd te identificeren welke 
set van voorwaarden bepaalt of een bedrijf 
interesse heeft in deelname aan een project 
rondom ecosysteemdiensten en aan welke van deze 
voorwaarden er is voldaan in het geval van SC 
Johnson. Deze voorwaarden komen voort uit een 
kwalitatieve analyse van de vele persoonlijke en 
telefonische gesprekken met mogelijke kopers.

IIn het geval van SC Johnson staan er behoorlijk 
wat ‘stoplichtjes’ op groen waardoor hun positieve 
reactie te duiden valt (zie tabel 2). Het is een 
grote multinational wat bovendien in haar 
maatschappelijke missie heeft opgenomen dat zij 
“een deel van de winst (...) bestemmen voor het 
verbeteren van het welzijn van de gemeenschap 
waarin wij opereren”. Hier geven zij heel concreet 
uiting aan door regelmatig lokale initiatieven te 
ondersteunen, waaronder eerdere initiatieven van 
de Agrarische Natuurvereniging De Utrechtse Venen. 
Hierdoor hebben zij een zekere mate van affiniteit 
met agrarische natuur. 

Daarnaast ligt het Mini-Natuur Reservaat in de 
directe nabijheid van één van hun grotere Europese 
bedrijfslocaties. Tevens biedt het project de 
mogelijkheid om eigenaarschap te hebben over 
de behaalde resultaten en daarmee te laten zien 
dat SC Johnson een positieve impact heeft op haar 
omgeving.

Het is ook na afloop van het praktijkonderzoek nog 
mogelijk om een mini-natuurgebied te realiseren! 

Neem dan contact op met  
daan@natuurverdubbelaars.nl.
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Tabel 2

Voorwaarde Toelichting SC Johnson

Formaat
Echt kleine bedrijven vinden zichzelf te klein om mee te doen aan 

dit soort projecten. Richtlijn omzet minimaal 1 miljoen.

Lokale binding
Het betreffende gebied moet zo dicht mogelijk in de nabijheid van 

het bedrijf liggen.

Raakvlak met core 
business

De bedrijfsactiviteiten moeten raakvlakken vertonen met 
biodiversiteit of natuur. 

Affiniteit
Het bedrijf moet affiniteit hebben met (agrische) natuur. Dit geldt 

zowel op gate-keeper niveau als bij beslismakers.

Marketing Het project moet mogelijkheden bieden voor marketing.

MVO strategie
Er moet sprake zijn van een visie en strategie op het gebied van 
Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en biodiversiteit moet 

hierin een materiaal onderdeel zijn.

Eigenaarschap
Het project moet bedrijven de mogelijkheid bieden om eigenaar-

schap te voelen over het project en de te behalen resultaten.

Afhankelijkheid 
ecosysteemdiensten

Het bedrijf moet afhankelijkheden hebben ten op zichte van 
ecosystemen en zich hier ook afhankelijk zijn. Dit komt in de praktijk 

met name voor bij water.

Afhankelijkheid 
waardeketen

Het bedrijf is afhankelijk van producten die uit ecosystemen afkom-
stig zijn. Dit is met name het geval in de agrifood business.

Rol binnen de keten
Het bedrijf moet zich bij machte voelen om een duidelijke invloed 
uit te oefenen binnen de waardeketen. Wanneer zij zich zelf ziet 
als ketenregiseur is zij eerder geneigd om tot actie over te gaan.
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Wat werkt wel?

Lessen uit het veld
Het praktijkonderzoek “Sturen Met Natuur” 
naar de mogelijkheden voor het verkopen 
van ecosysteemdiensten staat niet op zichzelf. 
De afgelopen jaren hebben wij verschillende 
projecten uitgevoerd die allemaal dezelfde 
doelstelling hebben: op welke manier kun je 
hogere natuurwaarden realiseren door ecologie 
te verbinden met economie. In de Nederlandse 
praktijk betekent dit vaak: hoe organiseer je ander 
grondgebruik zonder dat de grondeigenaar (vaak 
boeren) deze kosten moet dragen. Bij gebrek aan 
zowel regelgeving als economische prikkels is het 
namelijk verdraaid lastig om grondgebruik te 
veranderen ten behoeve van biodiversiteit en het 
leveren van ecosysteemdiensten. Wanneer het gaat 
om grond die bij boeren in gebruik is, is  dus simpel 
gezegd de vraag: hoe realiseer je geld voor natuur 
bij de boer?

 

Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk 
om verschillende mogelijkheden te ontwikkelen en 
te toetsen. De afgelopen jaren hebben er daarom 
tal van projecten plaatsgevonden (zie tabel 3). Het 
verkopen van ecosysteemdiensten in het project 
‘Sturen Met Natuur’ is er daar één van. Uit deze 
projecten hebben we zes hoofdlessen kunnen 
destilleren die onder te verdelen zijn in lessen aan 
de vraagkant (wie vraagt om en betaalt voor 
natuur?) en de aanbodkant (hoe kan je op een zo 
efficiënt mogelijke manier natuur aanbieden?). 

Voordat wij deze lessen delen willen we daarom 
ook nog een aantal inzichten over de werking van 
vraag & aanbod, de rol van de consument en wet- 
en regelgeving toe lichten die van belang zijn om de 
lessen in de praktijk te kunnen brengen.

Vraag & aanbod
Het verkopen van ecosysteemdiensten is het resultaat 
van vraag en aanbod. Er bleek voldoende aanbod 
aan boeren die meer willen doen voor natuur - 
natuur willen verkopen - maar onvoldoende vraag 
vanuit betalende klanten. 

Ecosysteemdiensten is slechts één verschijningsvorm  
om natuur te valoriseren. Vraag en aanbod speelt 
daarentegen bij alle mogelijkheden die via een 
marktmechanisme werken een rol. Er is op dit 
moment geen politiek draagvlak om het leveren 
van bijvoorbeeld de ecosysteemdienst “habitat 
voor biodiversiteit” via wetgeving af te dwingen bij 
grondeigenaren. Het is belangrijk om te realiseren 
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dat dit resulteert in een landschap dat gevormd 
wordt door marktwerking. Het landschap dat we 
nu om ons heen zien en de ecosystemen die het nu 
levert zijn het resultaat van de huidige configuratie 
van al die zaken die vraag en aanbod reguleren 
(zie figuur op de volgende bladzijde). Wanneer de 
overheid of de samenleving zich ten doel stelt om 
een andere uitkomst realiseren, dan moet er dus 
aan knoppen gedraaid worden om deze andere 
uitkomst te realiseren. Een grondeigenaar kan op 
allerlei manieren zijn grond inzetten, waarbij slechts 
een beperkte configuratie van marktmechanismes 
waardevolle natuur als resultaat zal hebben. Hierbij 
is prijs natuurlijk een belangrijk sturingsmiddel: 
als consumenten bereid zijn meer te betalen voor 
producten met een positieve impact op biodiversiteit 
en deze meerprijs ligt hoger dan de meerkosten 
voor biodiversiteitsvriendelijke productie, dan schuift 
de uitkomst vanzelf richting meer waardevolle 
natuur. Maar wanneer de markt alleen bereid is te 
betalen voor het eindproduct (bijv. melk) en er geen 
prijsdifferentiatie is voor de wijze waarop deze 
wordt geproduceerd wordt, dan is de uitkomst dat 
het grondgebruik op productie efficiëntie wordt 
geoptimaliseerd. Hier kun je een individuele boer 
niet op afrekenen.

Consumensen
Er wordt vaak gesproken over de rol die 
consumenten kunnen spelen: elke dag kun je stemmen 
met je portemonnee. Maar consumenten beslissen 
bij het schap op criteria (prijs, kwaliteit, smaak, etc) 
die niet eenduidig gelinkt staan met de kwaliteit van 
het landschap, het functioneren van ecosystemen of 
de staat van de biodiversiteit. Een product wordt 
dus aangekocht op andere gronden dan de ‘eisen’ 
die een mens aan zijn of haar omgeving stelt. 
Zoals geïllustreerd in afbeelding Y is er een directe 
link tussen aankoopbeslissingen en landgebruik, 

maar heeft ieder mens daarnaast ook vraag 
naar bepaalde kwaliteiten in haar leefomgeving, 
zoals een mooi landschap, schone lucht of de 
aanwezigheid van herkenbare biodiversiteit. Deze 
‘vraag’ wordt echter niet of nauwelijks meegenomen 
in de meeste aankoopbeslissingen. Op deze manier 
ontstaat er een gat tussen wat burgers vragen en 
wat ze als consumenten bewerkstelligen.

Wet en regelgeving
Naast prijs is wet- en regelgeving een belangrijk 
mechanisme om marktwerking bij te sturen. Op 

Tabel 3

Voorbeelden van andere projecten

Toekomst voor een natuurlijke Bovenkerkerpolder
Doorrekenen van subsidie-arme alternatieven voor 

agrarisch natuurbeheer, de mogelijkheden van alternatieve 
financiering en voor het ontwikkelen en vermarkten van een 

niche-product rondom weidevogels.
Natuurwaarden op Wieringen

Kun je gelijktijdig de agrarische en ecologische structuur 
verbeteren in een herverkavelingsproces?

De Gouden Roerdomp
In kaart brengen van de initiatieven op het gebied van 
biodiversiteit in de Provincie Noord-Holland buiten het 

natuurnetwerk en deze evalueren op mogelijkheden voor 
opschaling.

Biodiversiteit op de boerderij
Base-line analyse en verbetervoorstellen voor de 

biodiversiteit op de boerderij bij 200 melkveehouders.
Natural Captains

Ontwikkelen van een methodologie voor het meten van 
prestaties op het gebied van biodiversiteit.

Groen Kapitaal
Advies aan Provincie Noord-Holland over faciliteren van 
groene koplopers, bijvoorbeeld het opzetten van Bodem 

Lab.
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dit moment is er een politiek klimaat dat weinig 
vruchtbaar is voor het stellen van nieuwe regels 
aan het bedrijfsleven of de agrarische sector op 
het gebied van biodiversiteit. Hierbij geldt onder 
andere het adagium dat bedrijven in staat zijn 
om efficiënter te werk te gaan dan overheden dat 
kunnen met regelgeving. Een belangrijke observatie 
die wij hier willen maken is dat bedrijven wellicht 
efficiënter zijn in hoe je iets kunt bereiken, maar dat 
het op het vlak van biodiversiteit niet duidelijk is wát 
er moet worden bereikt. Hierdoor is het lastig voor 
bedrijven om een competitive advantage te behalen 
op het gebied van biodiversiteit. De overheid heeft 
een uitgebreid instrumentarium in handen dat zich 
niet beperkt tot regelgeving. De biodiversiteit in 
Nederland zou er daarom mee gebaat zijn wanneer 
de overheid haar instrumentarium directer zou 
inzetten om enerzijds normen te stellen (wat) en 
anderzijds door middel van stimuleringsmiddelen 
bedrijven zou faciliteren in het maken van de eerste 
stappen op het hoe. 

Deze inzichten in de werking van vraag en aanbod, 
de rol van de consument en de rol van de overheid 
komen ook tot uiting in de zes lessen die wij 
hieronder presenteren.

Vraag

Les 1: Ontwikkel product-niches, 
gekoppeld aan een beheermodel
We proberen in Nederland te concurreren op bulk in 
de wereldmarkt, in plaats van op kwaliteit, origine 
en een verhaal. Jarenlang heeft dit model voor 
Nederland gewerkt door een voorsprong op het 
gebied van efficiëntie. Hoewel deze intensivering 
gepaard is gegaan met een achteruitgang in 
de biodiversiteit op het platte land, was het een 
werkend economisch model. Op dit moment staat 
niet alleen de biodiversiteit onder druk, maar ook 

het economische model en lijken juist boeren die het 
anders doen ook economisch beter te presteren: 
bijvoorbeeld biologische boeren of boeren die een 
eigen niche bedienen. Hierdoor is er niet langer 
alleen sprake van een spanning tussen natuur en 
economie, maar liggen er ook kansen om een betere 
boterham te verdienen met een bedrijfsvoering die 
beter is voor de natuur.

Een niche gaat echter niet altijd gepaard met ander 
of beter natuurbeheer. Een niche zou ook kunnen zijn 
“Utrechtse kaas”, “Woerdense Boerenkaas” of een 
speciaal ras wortelen. Door het koppelen van een 
specifiek beheermodel en dit te vermarkten via een 
niche-product is het mogelijk om een meerwaarde 
te behalen op een product, de meerkosten voor 
dit beheermodel terug te verdienen en een hogere 
marge te behalen op de bedrijfsvoering en 
tegelijkertijd hogere natuurwaarden te behalen.

Een belangrijke uitdaging hierbij is om niet alleen 
te denken in kleine, lokale niches maar ook in niches 
die relevantie hebben op de wereldmarkt, zoals 
bijvoorbeeld Iberico ham, Italiaanse Gorgonzola of 
Bordeaux wijnen.

Het gaat hierbij niet alleen om het opzetten 
van een afzetkanaal. Ook de kosten en baten 
van een andere bedrijfsvoering moeten worden 
doorgerekend, de verwerking van de producten, en 
zaken zoals marketing en distributie. Het kan echter 
niet van een individuele boer verwacht worden om 
dit allemaal zelf op te gaan zetten. Hoewel er op 
kleine schaal ondernemende boeren zijn die hebben 
laten zien dat het loont om een andere richting in te 
slaan, moet de overheid een faciliterende rol spelen 
om dergelijke initiatieven te helpen en te versnellen, 
zodat er een schaal bereikt kan worden waarop 
ook de biodiversiteitsopgaven van de overheid echt 
dichterbij komen.
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Les 2: Richt je op bedrijven die 
landbouw-producten inkopen
Voor niet-agrarische bedrijven ligt natuur 
gevoelsmatig vaak ver weg, behalve wellicht het 
stukje grond rondom de eigen bedrijfslocatie. Een 
uitzondering hierop zijn bedrijven in hun processen 
direct gebruik maken van landbouw-producten, 
zoals melk, cacao of graan. Voor het verhogen van 
de Nederlandse biodiversiteit geldt dat je je hierbij 
moet richten op bedrijven die landbouwproducten 
inkopen die in Nederland geproduceerd kunnen 
worden. Doordat bedrijven gebruik maken van deze 
producten snappen ze hun relatie met landgebruik 
en doordat ze hun impact en afhankelijkheden 
begrijpen zullen ze eerder geneigd zijn om hier 
mee aan de slag te gaan, of mee te betalen aan 
veranderingen. Deze bedrijven kunnen nieuwe 
producten rondom biodiversiteit ontwikkelen, zoals 
weidevogelmelk, of deze inspanningen gebruiken in 
hun marketing en communicatie.

Les 3: Richt je op bedrijven 
die sterk afhankelijk zijn van 
ecosysteemdiensten
Wanneer bedrijven in hun eigen processen 
afhankelijk zijn van een bepaalde ecosysteemdienst 
zijn ze zich dit vaak terdege bewust. Hierdoor 
zijn ze ook eerder geneigd om in deze 
ecosysteemdiensten te investeren. In de praktijk 
zien we dat dit vooral bij water het geval is. Ook in 
het geval van recreatie, of bij het ontwikkelen van 
onroerend goed is deze link vaak duidelijk. Bodem, 
lucht, biodiversiteit en klimaat blijven nog veel in de 
‘common goods’ sfeer hangen bij bedrijven.
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Tabel 4: Voorbeelden inpasbare maatregelen

Tot 20% verlaat maaien Bijenlint en bloemrijke akkerranden.

Veel boeren ondervinden dat het prima inpasbaar is in hun bedrijfsvoering om 
een deel van hun land wat later te maaien: wanneer het om maximaal 10-20% 
van hun grond gaat, kan dit dienen als voer voor bijvoorbeeld pinken, jongvee 
en droge koeien. Door bij de keuze voor welke gronden wat later gemaaid 
worden ook rekening te houden met biodiversiteit kan een boer kostenneutraal 
een bijdrage leveren aan biodiversiteit.

Akkerbouwers kunnen tegen relatief lage kosten een grote bijdrage 
leveren aan de biodiversiteit door het inzaaien van akkerranden of wmee 
te werken aan een bijenlint. Akkerranden bieden daarbij een vorm van 
natuurlijke plaagbestrijding en kan de kosten voor middelengebruik verlagen. 
Functionele Agrobiodiversiteit-akkerranden zijn daarmee in veel gevallen zelfs 
kostendekkend.

Aanbod

Les 4: Focus op de boer
We hebben in verschillende projecten ondervonden 
dat veel natuurwaardes uitstekend zijn in te passen 
binnen de agrarische bedrijfsvoering, ook bij 
‘gangbare’ bedrijven. In Tabel 4 geven we hier 
enkele voorbeelden van. Door beter te kijken naar 
de bedrijfsvoering van een boer kunnen er win-win 
situaties ontstaan waarbij er zowel economische 
winst wordt gemaakt als hogere natuurwaarden 
worden gerealiseerd.

Interessante richtingen zijn hierbij bijvoorbeeld 
“de lage-kosten koe”. Wanneer met je een ander 
ras, kruidenrijke beweiding een lagere opbrengst 
realiseert, maar ook minder kosten maakt, hoe pakt 
dit dan uit voor de business case?

Les 5: Focus op het landscap
Wanneer je op een iets hoger schaalniveau gaat 
kijken dan een individueel boerenbedrijf blijkt dat 
er nog veel meer mogelijk is: op landschapsniveau 
is er vaak veel meerwaarde te behalen voor 
biodiversiteit. Bijvoorbeeld door bij maatregelen 
voor biodiversiteit slim gebruik te maken van 
geofysische eigenschappen van een gebied, zoals 
lagergelegen gebieden, of juist maatregelen te 
treffen in gebieden die toch al minder productief 
zijn. 

Daarnaast is het van grote waarde om naar de 
samenhang van maatregelen voor biodiversiteit 
in een gebied te kijken. Sommige maatregelen 
versterken elkaar, anderen gaan juist niet goed 
samen: wanneer je buurman bezig is een gebied 
voor weidevogels in te richten is het niet bevorderlijk 
om daar hoge landschapselementen aan te brengen.

Ook kan er door samenwerking beter worden 
omgegaan met fragmentarisering wat een 
belangrijk obstakel is voor biodiversiteit. Een 
heel mooi voorbeeld hiervan is te vinden in 
de Bovenkerkerpolder, waar de percelen van 
verschillende boeren met hun ruggen tegen elkaar 
aan liggen. Door in het midden van deze polder 
een gebied in te richten voor weidevogels is er 
een gebied ontstaat met een behoorlijke omvang 
(120 hectare), waarbij voor alle boeren geldt 
dat zij slechts een beperkt deel van het land voor 
weidevogels hebben ingericht. Bovendien is dit het 
natste gedeelde van hun land en het land wat het 
verste van hun boerderij ligt.

Les 6: Maak slimmer gebruik van het 
overheidsinstrumentarium
De overheid heeft als doelstelling om de teruggang 
aan biodiversiteit om te keren. De overheid heeft tal 
van middelen die zij in kan zetten om haar doelen 
te bereiken, zoals wet- en regelgeving, subsidies, 
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fiscale stimuleringsmiddelen of het faciliteren van 
een transitie. De bovenstaande lessen zijn wat ons 
betreft de denkrichtingen die het meest kansrijk 
zijn om in Nederland de biodiversiteit te verhogen, 
buiten wet- en regelgeving om en zonder het 
budget voor natuur drastisch te verhogen (voor deze 
oplossingsrichtingen lijkt geen politiek draagvlak). 
De overheid zou daarom haar middelen gericht 
kunnen inzetten om deze lessen in te praktijk te 
brengen. Hoewel deze richtingen afhankelijk zijn 
van individuele ondernemers (of samenwerkingen 
daartussen) die bereid zijn om anders naar hun 
bedrijfsvoering te kijken, kan er van een individuele 
boer niet worden verwacht dat hij hiervoor op 
eigen kracht het wiel uitvindt. De overheid (op 
zowel provinciaal niveau als vanuit het rijk) zou 
daarom kunnen investeren in het ontwikkelen van 
nieuwe modellen of de uitwisseling van kennis en 
ervaring door koplopers. Door ondernemerschap 
met een positief effect op biodiversiteit te stimuleren 
kan er uiteindelijk geld bespaard worden om de 
verplichtingen op het gebied van biodiversiteit te 
realiseren. De overheid heeft hierbij soms moeite 
om invulling te geven aan haar rol als “faciliterende 
overheid”. Enerzijds wil de overheid initiatieven 
met een positief effect op biodiversiteit faciliteren, 

anderzijds zijn er tal van initiatieven die op zoek 
zijn naar ondersteuning maar deze niet krijgen om 
uiteenlopende redenen (Europese regels rondom 
staatssteun, onzekerheden, past niet binnen een 
geschikt potje of regeling). 

Ook kan er met andere ogen gekeken worden 
naar de mogelijkheden om functies zoals agrarisch, 
natuur en recreatie met elkaar te combineren. 
In het verleden werden boeren vaak uitgekocht 
om vervolgens natuur- of recreatiegebieden 
te realiseren, beheerd door Terreinbeherende 
Organisaties. Deze gebieden worden soms 
weer terug verpacht aan agrariërs die hier 
pacht voor betalen en het onderhoud verzorgen, 
terwijl een TBO voor hetzelfde gebied ook een 
beheervergoeding ontvangt. Er zijn andere modellen 
denkbaar waarbij bespaard kan worden op kosten 
voor aankoop, inrichting of beheer. Implementatie 
van dergelijke nieuwe modellen is soms niet mogelijk 
binnen Europese of landelijke regelgeving. Dit 
vraagt om een kritische blik op de doelstelling en 
uitwerking van bepaalde regels. 
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Agrarisch Natuurbeheer

Het belangrijkste middel voor het verhogen van biodiversiteit in het agrarisch gebied is het subsidiestelsel Agrarisch 
Natuurbeheer. In de loop der jaren is dit stelsel verschillende malen herzien en wordt de effectiviteit van dit stelsel 
regelmatig ter discussie gesteld. Op dit moment zitten we in de eerste periode na een grote herziening en kan er nog 
niet worden vastgesteld of dit de effectiviteit heeft verhoogd. Wel is het duidelijk dat er agrarische ondernemers in 
het nieuwe systeem niet meer in aanmerking komen voor subsidie en andere ondernemers zijn gestopt met Agrarisch 
Natuurbeheer omdat zij de wirwar van regels en de constante veranderingen zat zijn. Ook voelen sommige boeren 
zich niet serieus genomen doordat het systeem een sterke mate van controle vereist. Liever zouden zij vertrouwen als 
uitgangspunt zien. Daarnaast leveren de regels soms vreemde situaties op: enkele voorbeelden hiervan zijn te vinden 
in de onderstaande tabel. 

Voorbeelden van belemmeringen in regelgeving
Plas-dras Uitgesteld maaien Landschapselementen

Een boer met 4 hectare plas-dras kwam 
er achter dat de weidevogels het meeste 
baat hadden bij de plas-dras wanneer 
het waterpeil flexibel wordt beheer. De 
weidevogels kunnen het meeste voedsel 
vinden wanneer hij het gebied met water 
vult, het vervolgens langzaam leeg laat 
lopen en dan opnieuw vol pompt. Deze 
methode kost de boer meer tijd en geld, 
maar omdat het meer oplevert voor de 
weidevogels doet hij het graag. 

Hij kreeg een aanzienlijke ‘boete’-korting 
op zijn ANlB-subsidie toen bij inspectie 
bleek dat zijn plas-dras gebied op dat 
moment slechts 18% onder water stond. 
Ondanks dat de boer extra inspanningen 
doet voor betere resultaten, werd het niet 
toegestaan om de plas-dras langzaam 
leeg te laten lopen. Gevolg: 82% lagere 
uitbetaling van de de ANlB subdidie. 
Omdat het resultaat voor de weidevogels 
zo goed is, heeft deze eigenzinnige boer 
besloten toch op deze manier door te 
gaan en de lagere vergoeding op de 
koop toe te nemen.

De maaidatum bepaalt de hoogte van 
de vergoeding voor uitgesteld maaien. 
Hoewel deze maaidata (rust periode van 
1 april tot 1 juni, 8 juni, 15 juni, 22 juni, 
1 juli, 15 juli of 1 augustus) een goede 
leidraad vormen, volgt de natuur niet een 
door mensen opgestelde jaarplanning. 

Het kan dus zo zijn dat kuikens al eerder 
zijn uitgevlogen, maar ook dat er op het 
moment dat de maaidatum is verstreken 
het beter zou zijn om nog niet te maaien. 

Boeren zijn er dan echter niet aan 
gehouden om te wachten met maaien tot 
jonge weidevogels nog niet vliegvlug zijn. 
Er zijn provincies waar boeren via ‘last 
minute beheer’ een vergoeding kunnen 
krijgen om de maaidatum te verlaten, 
maar dit is een kwetsbaar onderdeel van 
de huidige regelgeving.

Boeren worden vaak aangemoedigd 
om zich in te zetten voor het 
landschap en aan de slag te gaan met 
landschapselementen. Tegelijkertijd 
worden zij door RVO gekort op hun 
eerste pijler toeslagen wanneer zij op 
hun weilanden landschapselementen 
aanbrengen: dit areaal geldt niet langer 
als grasland. Hierbij geldt dat bij bomen 
het gehele areaal onder het bladerdak 
in mindering wordt gebracht. 

Dit vormt een belangrijke reden 
voor boeren om juist geen 
landschapselementen aan te brengen.
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Perspectief

Aanbevelingen om te komen tot een ander perspectief

1
Er gebeurt van alles op het gebied van 
Natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en 
duurzaamheid. Ga hierbij niet op zoek naar 

hét nieuwe model, maar onderzoek aan veelheid 
aan nieuwe mogelijkheden die naast elkaar kunnen 
bestaan.

2
Over sommige concepten wordt veel 
gesproken, maar het is van groot belang om 
het ook in de praktijk te testen. 

3
Pas op voor ‘wensdenken’. Wanneer iets 
vanuit een ecologisch oogpunt een heel 
goed idee is, betekent het niet dat het ook 

in de praktijk goed werkbaar is. Het is hierbij van 
groot belang om de brug te slaan tussen de wereld 
van vraag en aanbod en de ecologie.

4
Gelukkig wordt steeds breder begrepen dat 
natuur en landbouw niet tegenover elkaar 
hoeven te staan. Dit betekent dat natuur 

boeren kan helpen om hun bedrijfsmodel te 
versterken, maar andersom ook dat boeren alleen 
echt slagen kunnen maken voor natuurwaarden 
wanneer hier een kloppend verdienmodel aan vast 
zit.

5
Het valt niet van individuele boeren te 
verwachten dat zij nieuwe bedrijfsmodellen 
van A tot Z ontwikkelen. Wanneer bij de 

overheid de wens bestaat dat boeren meer 
natuurinclusief gaan boeren en meer natuurwaarden 
realiseren, dan moet zij daar een actieve, 
faciliterende rol in spelen.



31



Dit project is uitgevoerd door: Dit project is mede mogelijk gemaakt door:


