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Innoveren naar duurzame en natuurinclusieve bouwplannen



Veel maatschappelijke uitdagingen
• Klimaat
• Biodiversiteit/natuur
• Landschap

Boeren kunnen belangrijke bijdrage leveren!

Maar krijgen boeren wel de ruimte?
Kader financiële situatie boerenbedrijven:

Opbrengst – Kosten = €0,00 
➢ Dus boer leeft van de Inkomenssteun
➢ Inkomenssteun wordt verder afgebouwd

* tot 2021  >  plm. €380/ha

(gem.bedrijf 100ha  >  €38.000 per jaar)

* miv. 2023 >  €220/ha + ecopremie (max. €200/ha)

Voedselproduktie



Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
Probleem (1980-heden);
• Verbod op productie beheersing

(kartelwetgeving)
> dumpprijzen (‘niet kostendekkend’)

Dit leidde tot
• Schaalvergroting > meer ha/boer (=uittocht boeren)

….maar:  “degene die nooit grond bij heeft gekocht is nu geen boer meer”

• Bodemverdichting
• Intensivering (= minder rustgewassen)
• Hoge milieubelasting

ProducentenOrganisaties (PO) erkend kartel
> 2020: GLB akkoord!
> valt onder Landbouwrecht
> prijsafspraken en aanbod afstemmen

POC = Consumptieaardappels
PO Eiwit (veldbonen, etc. voor humane consumptie)

> sluit aan NES: Nationale Eiwit Strategie



Schaalvergroting vs Bodemverdichting  
(= meer ha’s per boer)



Financieel optimaal bouwplan
Gewassaldo’s in €/ha (situatie Kloosterplaats 2020)
Veenkoloniaal bouwplan: (per ha)         

ton          €               n*     MBP*       a.s*        EOS*                                           

• Aardappel      (50%)      43         2200          17        791         5,5           875

• Bieten             (20%)      83         1700          11      1418         7,5         1275

• Wintertarwe (30%)      9,0          800           3         501         0,6         2630

• Zomergerst (10%)      7,8          800           2         645         0,6         1075

gemiddeld saldo    €1750/ha

• PM- Uien 0%                   3000              8       2669         5,6          300

Vaste kosten              Stel gem. €1750/ha  (€1600 - 2000/ha) 

(grond, gebouwen, machines, verzekering, etc.)

Intensivering (1960-2022)

= minder rustgewassen
(graan, vlinderbloemigen, etc.)

*n        = aantal keer pesticide PHM
*MBP = milieubelastingspunten 2020 PHM

voor waterleven +bodemleven +grondwater
*a.s = actieve stof pesticiden PHM
*EOS  = effectieve organische stof, na 1jaar nog aanwezig 



Betekent meer rustgewassen (granen, vlinderbloemigen, etc.)
• Bodemverbetering
• Eiwittransitie (van dierlijk > plantaardige eiwitproductie)

> vlinderbloemigen (erwten, veldbonen, lucerne, etc.)
• Meer biodiversiteit  (van bodemleven, insecten tot akkervogels)

Extensiveren?

Maar bij huidige gewassaldo’s onmogelijk:
• Voorbeeld 70ha, prijspeil 2020

> halvering aardappelteelt (50% > 25%)
- kost plm.€27.000/jaar (~€380/ha)
(PM-inkomenssteun is ook €380/ha)

• Tenzij:
> 19% prijsverhoging (alle gewassen)

Waarom niet omschakelen naar Biologisch (nu 5% areaal)?
Motivatie:
• Areaalgroei bio naar 25-50% duurt nog wel 10-30jaar

> Dus behoud Boerenlandvogels met ‘gangbaar’!
> eenvoudige maatregelen helpen direct

“Met verdubbeling vd graanprijs, wordt brood €0,10 duurder”



Crises
• Klimaat (broeikasgassen stikstof, CO2, etc.)
• Biodiversiteit (ecologische ramp dreigt)
➢ Monetaire milieuschade

Landbouwaandeel €6,5mrd

Europese Green Deal:
> halvering pesticide-gebruik in 2030
> aandeel biologisch flink verhogen: 25% in 2030

Beschikbaar €24mrd
> Ter vergelijking: inkomenssteun boer NL €0,7mrd per jaar (€380/ha =€40/burger)

(pm- extensiveren (vorige dia) kost ook €380/ha)

Probleem: hoge overnameprijs grond, stijgende kosten en dalende produktprijzen
> Elke bedrijfsovername (jonge boer!), grond voor uitbreiding legt boer molensteen om de nek

Aflossing+rente per ha bij marktwaarde €84.000 =1e jaar €2800+3360=€6160 (gem. over 30jaar €2800+1680=€4480)
> dwingt tot schaalvergroting en intensivering van het bouwplan (uien ipv. granen) 

➢ Oplossingsrichting voor Landbouw, boer
> €24mrd voor max. grondprijs, ‘standaard’ bedrijfsgrootte, opkoop, keten omvormen
> Iets hogere prijs voor boer maakt extensivering gangbaar naar ‘natuurinclusief’ mogelijk

> > Maatschappelijk: betekent afname monetaire kosten!

Concreet:
• Grondprijs max.€21.000 (landbouwkundige waarde) ipv €84.000 (marktwaarde)  > Uitgaven bij afl. (30jr.) + 4%rente: 1e jaar €700+840=€1540/ha. Gem. €1120/ha 
• max. bedrijfsgrootte (=‘standaard’ bedrijfsgrootte, regio afhankelijk)
• Prijs boerenprodukten > met nationale plus bijv. 15-30% (via taks?). Hindert produceren voor wereldmarkt niet.
• > met inflatiecorrectie (voor doorberekenen stijgende kosten)

Monetaire milieuschade:
Verkeer/vervoer      €12  mrd
Landbouw                 €6,5 mrd
Industrie/raffinage   €4,5 mrd
Consument                €2    mrd

Wat biedt boer (weer) perspectief?



Project natuurinclusief

• 3 Noordelijke provincies
• 7 akkerbouwers
• Van klei tot zand
• Ieder bedrijf weer anders
➢ veel vergelijkbare experimenten

➢Experimenten
• risico’s voor eigen rekening
• binnen gegeven kaders GLB



Boerderij  Kloosterplaats,  Muntendam



70 ha gangbaar (niet biologisch)
wv:  - 9ha Agr.natuurbeheer (ANLb)

- 1,3ha Bloemenranden (7st.) BWFonds

Grondsoort: 
overgangsgebied (rodoorngrond)

Ligging percelen:
- Westkant zand stuifgevoelig
- Oostkant 10-30% klei
- Elk perceel 27m brede akkerrand

(midden in perceel)

Veenkol. bouwplan
Wisselteelt:

50%zetmeelaardappel
11%bieten
39%granen (wtarwe/zgerst)  

> vanaf 1983 STRO verhakseld
> Vanaf 2014 gestopt met ploegen (NKG)

Boerderij Kloosterplaats 
Boerenbuitengebied



➢ Akkernatuur profiteert
- insecten
- boerenlandvogels
- zoogdieren (muizen, hazen etc.)

➢ Bodemvoedselweb
- schimmels (oa mycorrhiza)
- bacteriën
- insecten
- spinnen 
- nematoden (wormen, aaltjes)
-

Eten en gegeten worden

In de vakbladen:
• Gezonde bodem beter voor klimaat



Op naar ‘natuurinclusief’ (of ‘regeneratief’)

Concreet op Boerderij Kloosterplaats:
• NKG (icm. lichtere machines)
• Bodembedekking (ook in de winter)
• Groenbemestermengsel ipv. monocultuur
• Biostimulanten: mycorrhiza, chitine, fulvine- en humuszuren
• Plantaardige (blad-)meststoffen
• Stikstofbindende bacteriën (azotobacter op blad)
• Strokenteelt (27m breed op 20ha)
• Wintertarwe  > mengsel van 2 rassen
• Overgeschakeld van drijfmest naar vaste mest
• Vanaf 2012 geen insecticide gebruikt tegen bladluis

…ter inspiratie.





Agrarisch natuurbeheer (akker- en bloemenstroken, wintervoedsel, struweel aanplant)



Met lichtere machines naar bodembesparing en NKG

10                 2

Gewicht      bandspanning
Ton/band    kg/cm2 Bemesten Bieten rooien (alles in één)

2 - 5            0,8-1,0

Bieten rooien
In ‘2 fasen’

Drijfmest injecteren

Vaste mest strooien



‘NKG minimaal’
Voor intact houden wortel- en wormengangen:
(waterinfiltratie / ‘snelweg’ voor nieuwe wortels)

➢ Van 13 naar 11 ‘tanden’/beitels,
➢ naar slechts 6 (experiment)
➢ Groenbemesterzaaien met GPS

op 25cm ‘verschuif’

< 6 tanden >



Naar minder pesticiden en stikstof
Bodem-/en plantweerbaarheid verhogen:

➢ Biostimulanten:
• Mycorrhiza – schimmel, leeft in symbiose met plantenwortels (vanaf 2017)
• Chitine NemC -plantversterker, stimuleert ook mycorrhiza (vanaf 2018)

➢ Plantaardige stikstofkorrel  OPF 11-0-5  (2020-2022)
(vervangt kunstmeststikstof > ‘overbruggingskorrel’)

➢ Bladmeststoffen (te verspuiten):
• Plantaardig  OPF 7-2-3 (vanaf 2020)- Stikstofbenuttingsfactor 5
• Kunstmest UreumPrills (vanaf 2020)- Stikstofbenuttingsfactor 2
• Bitterzout (EpsoMicrotop met Mg. Bo, S en Mn)
• Stikstofbindende bacteriën (BioMyPro blad)

-azotobacter haalt 30kgN/ha uit de lucht (vanaf 2018)

➢ Chelator: Fulvic (fulvine + humine)
-plant en middel versterkende werking (vanaf 2020)



Mycorrhiza (nuttige schimmel leeft via plantenwortels in symbiose met de plant)

Heeft effect op
• wortelgroei
• vochtvoorziening
• mineralenopname
• bodemstructuur
• aaltjes aantasting
• pathogene schimmels 

In de vakbladen: (met) mycorrhiza
• benut bodemecologie beter (6/6/2015)
• fors minder rhizoctonia (16/2/2016)
• actief inzetten tegen aaltjesschade (18/3/2017)
• in groenbemester verlaagt fusariumdruk (22/8/2018)
• Een begroeid perceel verzorgt mycorrhiza’s het beste (19/2/2022)

Vraagt soms aanpassing teeltmaatregelen:
• Niet te hoge Stikstofgift (max.150-200kg KAS27%)
• Screnen pesticiden;

sommige doen schade (fungiciden, herbiciden)

Toevoegen tijdens poten, zaaien:
• (aardappel)
• groenbemestermengsels
• granen

Mycorrhiza past beter in NKG-methode

➢ Zandperceel Bouwte
- 100sporen/gr. grond
- 50% vitaal

➢ Zandperceel buurman
- 10spore/gr. grond
- 30% vitaal

www.soilbest.nl
info@soilbest
Wageningen

Bodemonderzoek
21/4/2021:
Gevonden
arbuscusculaire
Mycorrhiza
(zonder toevoeging
ca. 1spore/gr. grond)

Perceel Bouwte

http://www.soilbest.nl/


Groenbemestermengsels
2022- Met SoilBest samengesteld mengsel
• moet samen gaan met mycorrhiza
• mag geen vrijlevende alen (VLA) vermeerderen

Saprofage alen: boven de 6000 geen schade van VLA



Waartoe leiden de maatregelen in de praktijk?
Plantweerbaarheid neemt toe > minder pesticiden:
• lagere milieubelasting
• bevordert herstel ecosysteemdiensten (bodemvoedselweb)
Zetmeelaardappel

- geen bodemfungicide tegen rhizoctonia tijdens poten 
- minder fungicide tegen alternaria; 1(2) keer ipv. 3-4keer

Suikerbieten
- minder fungicide tegen bladvlekken; 1(2) keer ipv. 3-4keer

Wintertarwe
- minder fungicide tegen bladvlekken: van 2 naar 1 (0?)

Bodemweerbaarheid neemt toe
- Minder verslemping en kluiten/betere waterinfiltratie
• Meer organische stof 
• Meer wormen (meer rode worm > ‘ecosysteembouwer’)
• Minder bodemverdichting
• Actiever bodemleven bevordert mineralisatie
• Toename vochtvoorziening

Stikstof: (geleidelijke) afname van 
• Kunstmeststikstof          -tov. 2008 > in 2020  54% minder
• Totale stikstofbehoefte -tov. 2008 > in 2020    6% minder  



2022 Stikstof bemesting wintertarwe
Adviesstikstofgift is 200 kgN/ha met meststoffen
• Gift kunstmest:       161,0 kgN/ha (NTS > verspuiten)
• Aangevuld met (bladmeststof > verspuiten)

- OPF                            4,2 kgN/ha (incl.werkingsfactor 5x)
- Ureum                     13,8 kgN/ha (incl.werkingsfactor 2x)
- azotobacter 30,0 kgN/ha  (N uit de lucht)
Totaal beschikbaar: 200 kgN/ha

➢ Kunstmest Stikstofreductie in wintertarwe:   ~20%
➢ Opbrengst: 10,0 ton/ha (gespecialiseerd graanbedrijven op klei > 11ton/ha)



Werkzame stof per ha
LEI-vergelijking bedrijf Kloosterplaats met groepsgemiddelde



Adaptatiemodel verdienmodel (?)
In vergelijking met gangbaar (‘regulier’) op 60ha:
• Extra uitgaven                            €15.000    € 250/ha
• Besparing kosten pesticiden    €  8.000    € 133/ha
• Per saldo kosten                         € 7.000     € 117/ha

Hogere opbrengst met natuurinclusief?
• € 117/ha staat gelijk aan 3% hogere opbrengst
• Is  3% realistisch?

….wat wel zeker is, dat akkernatuur profiteert!

‘ambassadeurs voor natuurherstel’:

kluchtje Patrijzen

Grauwe klauwier

Patrijs



Dank 
voor 
uw 

aandacht.

PS- bijlagen:





Dagblad vh Noorden
17-9-2022







Schaalvergroting?
2-10 keer zo groot bedrijf
soms iets meer inkomen (?).





In gangbare akkerbouw naar NIL

17-10-2019 Nieuws van WUR: 
“Biodiversiteit en landbouw kunnen elkaar meer versterken”

15 kansrijke bouwstenen stimuleren 
- biodiversiteit op akkerbouwbedrijf 
- kwaliteit landbouwproductie zelf

Opmerking:
12 tot 13 bouwstenen per direct uitvoerbaar
(Agroforestry en mengteelt lastiger)

Vanwege akkernatuurherstel:

Hiermee gaat 
akkerbouw ‘scoren’ 
in de samenleving! 

Biodivers boeren



“Biodivers boeren”





#Akkerstrook
ANLb akkerrand midden in perceel





2016-2022 Inzet biostimulanten boerderij Kloosterplaats:
> frequentie per gewas en per perceel 



Inkomen met bouwplan met 50% aardappelteelt (’1 op 2’):  €29.510



Inkomen met bouwplan met 50% aardappelteelt (’1 op 4’): € 4869



 

Demonstratie 
gebied (444ha)  

Referentiegebied 
(454ha) 

Strokenteelt 
(22,8ha)  

terr. terr./100ha terr. terr./100ha terr. terr./100ha 

Gele Kwikstaart 7 1,6 6 1,3 2 13,2 

Graspieper 17 3,8 13 2,9 1 4,4 

Kievit 39 8,8 4 0,9 7 30,7 

Scholekster 31 7,0 5 1,1 9 39,5 

Veldleeuwerik 31 7,0 14 3,1 5 21,9 

Tabel 1: Broedvogelterritoria 2018 voor het PARTRIDGE demonstratiegebied, PARTRIDGE referentiegebied 

(zonder maatregelen) en de strokenteelt gelegen in het demonstratiegebied. 
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Demonstratie gebied (444ha) Referentiegebied (454ha) Strokenteelt

Strokenteelt-effect op biodiversiteit.



2018Grootschalig boeren in een kleinschalig landschap
Strokenteelt voor boerenlandvogels - een bouwsteen voor natuur inclusieve landbouw



Grootschalig boeren in een kleinschalig landschap
Strokenteelt voor Boerenlandvogels - een bouwsteen voor natuur inclusieve landbouw

2019



Teeltjaar 2019



3c- Experiment strokenteelt

->N OudeWeg MET KEVERBANK gps-nr.45/46

naam GPS AB-lijn: OWZsloot werkl.3m FA 0,75 (spuitvrije zone langs de sloot varieert van 0,75-1,0m)

< 9x3=27m >

2019 AB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

2019 SBiet SBiet ANLb(3-4jr.braak) Wtarwe (gezaaid najaar 2018) SBiet

2020 Aard. Wtarwe ANLb(3-4jr.braak) Sbiet Aard.

2021 Wtarwe Aard. ANLb(3-4jr.braak) Aard. Wtarwe

2022 Aard. Wtarwe ANLb(3-4jr.braak) Wtarwe Aard.

> 135m kiel 83 84 85 86 87 88 89 90 91

2019 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 x 8 7 6 5 4 3 2 1 AB

2019 (kever- Aard. Sbiet Aard. ANLb(3-4jr.braak) Aard.

2020 bank) Sbiet Aard. Sbiet ANLb(3-4jr.braak) Sbiet

2020 Aard. Wtarwe Aard. ANLb(3-4jr.braak) Aard.

2020 Wtarwe Aard. Wtarwe ANLb(3-4jr.braak) Wtarwe

o Voor weerbaardere gewas teelten (met name in biologische sector)
o Fauna bevordering (oa patrijs)



Opgericht: Boerenbuitengebied Muntendam

Landbouwkundige maatregel biedt boer bedrijfsmatige voordelen en allen een 
aantrekkelijker  landschap.

Afbeelding: Elwin van der KolkBoerderij Kloosterplaats 
Boerenbuitengebied

NIL en landschap op en rond ons bedrijf 45


