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Landbouw zit in onze natuur

Bodem bepaalt geschiktheid type landbouw
Diversiteit als basis voor weerbaarheid/veerkracht
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Consumentenprijs en export
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Wat heeft landbouwbeleid gebracht
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• Voedselzekerheid !          (in ‘t westen)

• Een belangrijke agrarische sector; Groot economisch belang

• Grootschaligheid, industriële productie, efficiëntie, specialistische bedrijven

• Internationalisering, mondiaal werken 



6

In het kort (FD, mei 2019):

• De prijzen die boeren krijgen blijven laag, terwijl de 

consumentenprijzen juist stijgen.

• Een van de redenen is dat boeren hun productie sneller 

vergroten dan de vraag toeneemt.

• Boeren accepteren ook vaak lage prijzen omdat zij de 

continuïteit van hun bedrijf belangrijker vinden dan hun inkomen.

• Omdat ze nu alleen op prijs concurreren moeten ze meer met 

onderscheidende producten proberen te komen.
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Boer zit gevangen in een 
economisch systeem
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Kringlooplandbouw 
levert geld op
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Het optimaliseren van het bedrijfsrendement in de brede zin, zoveel 

mogelijk gebruik makend van eigen resources in evenwicht en met 
respect voor de natuurlijke omgeving (bodem-, lucht-, water- en 
natuurkwaliteit, landschappelijke waarde, klimaat en dierenwelzijn).

Erisman & Verhoeven, 2019

Wie zijn natuurinclusieve
kringloopboeren?
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Kringloop
landbouw



11

Kringlooplandbouw
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Kringlooplandbouw levert geld op
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?

Hoe verleiden naar natuurinclusieve
(emissiearme) kringlooplandbouw?



Nieuwe markten



17



Gebiedsgerichte aanpak: Krimpenerwaard

Illustraties:
Hjalmar Haagsman



Vergoed 
maatschappelijke 
diensten
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Maatschappelijke kosten
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Biodiversiteitsmonitor: KPI systematiek

KPI's sturen integraal op doelen/resultaten (prestaties) en 

niet op het hoe (maatregelen, proces). Maatregelen en 

best management practices zijn middelen om de KPI’s

te halen
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4 samenhangende pijlers van 
natuurinclusieve landbouw

Functionele
Agrobiodiversiteit

Landschaps
elementen

Regionale
diversiteit

Specifieke soorten
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% permanent grasland

Uitstoot ammoniak

Stikstof bodemoverschot

% Eiwit van eigen land Uitstoot broeikasgassen

Landschapsbeheer

Weidegang

Soortenbeheer

% kruidenrijk grasland

Waterpeilbeheer

Key Performance Indicators (KPI’s): 
bewaking integraliteit 

© FELIXX/WWF NL
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PlanetProof: beloning via melkgeld
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Zuivelondernemingen

Overheid
Grondbezitters / 

verpachters

Waterbedrijven

Iedereen zelfde KPI methodiek voor

ecosystem diensten = beloningen stapelen

Financiële 

instellingen 

Consument/

markt
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Bedankt voor uw aandacht
j.erisman@louisbolk.nl

frank@boerenverstand.nl
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