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Workshop BoerenNatuurweek 17 maart 2021
STEL JE VRAGEN IN DE CHAT (to “All panellists and attendees”)

Mentimeter: www.menti.com – INLOGCODE – Wie is aanwezig in deze workshop? Betrokkenheid pilots

1. Introductie op de pilots, NSP en nieuwe pilots (Willemien)

2. Puntensysteem voor de ecoregeling (Walter)

3. Relatie conditionaliteit, ecoregeling en ANLb (Marjon)

4. Kennis voor effectieve vergroening (Bram)

5. Rol collectieven in ecoregeling (Willemien)

6. Wat nemen we mee naar NSP? (Willemien)

http://www.menti.com/


 7 pilots ‘Toekomstbestendige landbouw nieuw 
GLB’

 Uitgevoerd door 19 agrarische collectieven en 
LTO

 Maart 2019-maart 2021

 Verkennen mogelijkheden nieuwe GLB (vanaf 
2023)
 Betere resultaten (biodiversiteit, bodem, water, 

klimaat e.a)
 Nieuwe onderdeel ecoregeling

 Nieuwe pilot regeling momenteel opengesteld: 
(GLB pilots), Veenweide en Kringlooplandbouw

Algemene introductie GLB pilots
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1. Akkerbelt

4. Hoe?Zo!

2. Groen, Productief en 
levend Limburg

3. 50 Tinten Groen

5. Waterrijke 
Veenweidegebieden
6. Kievit als boegbeeld voor 
vergroening
7. Sectorale bouwstenen 
(landelijk)



 Bouwstenen voor NSP uitdenken en uitproberen
 proces, stelsel (wie doet wat) en veldmaatregelen

 Gezamenlijk: koepelproject voor oa
 gezamenlijke communicatie, bv film ‘Landbouw kan groener’
 input in NSP (verderop in workshop)

Wat deden de pilots

https://www.boerennatuur.nl/actueel/de-landbouw-kan-groener/


Uitgelicht: Gebiedsproces en keuzemenu

 Keuzemenu = onderdeel ecoregeling: maatregelen om doelen te realiseren

 Gebiedsproces: input vanuit de praktijk, de boer aan het stuur
 Gebiedsproces: beleidsdoelen  maatregelenmenu  bedrijfsplannen
 Maatregelen passend in bedrijfsvoering

 Sectorale pilot
 Enquête en regiobijeenkomsten maatregelen conditionaliteit en 

ecoregeling
 Sectoraal keuzemenu  bedrijfsplannen  sectorplannen

 Keuzevrijheid, invloed, doelgerichtheid vergroten motivatie



BoerenNatuurdag 17 maart 2021

Een puntensysteem voor de ecoregeling

Ervaringen van 3 GLB-pilots 



Vergroening van waterrijke veenweiden

3 pilots met een puntensysteem 



Puntensysteem ecoregeling gericht op:



Sturing met een puntensysteem

• Toespitsing op regio, grondsoort en/of bedrijfstak. 

• Sturing op prioritaire vergroeningsthema’s. 

• Puntentoekenning naar prestatieniveau: hoe beter de prestatie, hoe 
meer punten 

• Extra punten voor een gunstige ruimtelijke configuratie van 
maatregelen 

• Selectieve extra bonussen. (bv. deelname ANLb, kennisactiviteiten)



Puntensysteem is niet gewikkeld

• Punten voor 
maatregelen

• Hoe beter de 
prestatie, hoe meer
punten

• Staffeling: brons, 
zilver, goud



De achterkant van het puntensysteem



De voorkant van het puntensysteem



Onze ervaringen met een puntensysteem

• Deelnemende boeren enthousiast: kan kiezen wat bij zijn bedrijf past

• Stimulerend

• Niet ingewikkeld om aan te vragen door de boer

• Controle verder ontwikkelen

• Kennis over B,W,K nodig



Hoe verder?

• Ministerie zeer geinteresseerd.

• Puntensysteem voor ecoregeling opnemen in NSP 

• Nieuwe GLB-pilot: Doorontwikkelen van een puntensysteem
 Ontwikkelen

 Testen

 Demobedrijven

• In 2023 operationeel



Vergroeningsmaatregelen in het nieuwe GLB

Hoe kunnen we zorgen voor effectieve invulling?



Totstandkoming veldmaatregelen

• Ruim 75 maatregelen ontwikkeld
• Passend bij gebiedsdoelen
• Samen met agrariërs

• Waar we over nadachten:
• Welke maatregel past het best in welke laag?

• Conditionaliteit
• Ecoregeling
• ANLb

• Hoe zet je de maatregelen meest effectief in?



Effectieve invulling: wel of geen sturing nodig

• Verschillende manieren:
• Ruimtelijk: op bedrijfs- of gebiedsniveau
• Kennis
• Puntensysteem/waardering

• Wel of niet nodig:
• Samenwerking of minimale dekkingsgraad nodig
• ‘altijd goed’ maatregelen

• Uit pilots kwam naar voren:
• Biodiversiteit en landschap: ruimtelijke sturing nodig voor effectiviteit
• Klimaat, bodem en water: sturing door kennis nodig voor effectiviteit



Kruisbestuiving tussen de lagen bevordert effectiviteit!

Samenhang kan op verschillende manieren:

• Maatregelen in lichtere en zwaardere varianten spreiden over de lagen
• ANLb maatregelen opnemen in de ecoregeling

• Soms sturing gewenst

• Ecomaatregelen ‘opplussen’ met ANLb beheer
• Aanwezigheid in ecoregeling, beheer in ANLb
• Potentieel doelmatig, vraagt wel aanpassingen ANLb



Aandachtspunten
• Concurrentie voor akkerranden is groot, zowel in ANLb als in ecoregeling. Mogelijke 

oplossingen:
• Benut ook potentie niet-productieve elementen: bv ecologisch beheerde sloten
• Kleinschaligheidstoeslag

• Erven als stepping stones: vallen nu buiten de boot 
• Ga niet voor te lichtgroen en te generiek!



Kennis voor een effectieve vergroening



Kennis voor effectieve vergroening – waar staan we?

• “We” weten inmiddels heel veel over:
• Biodiversiteit (positief en negatief)
• Vergroening (positief en negatief)
• Economische consequenties (positief en negatief)

• En toch gebeurt er (te) weinig op het gebied van vergroening landbouw
• Urgentie
• Zitten we in ‘oude’ structuren
• Zijn we bang om te veranderen

• Of: - weten “We” toch minder dan dat we denken?
- weten “We” de kennis onvoldoende en overtuigend over te brengen



Kennis - uitdaging

• De uitdaging die voor ligt:
• Kennis overdragen op boeren (en 

erfbetreders)

• Met als doel:
• Twijfel en enthousiasme zaaien
• Verandering oogsten



Kennis voor effectieve vergroening – wat is nodig?

• Aanwakkeren enthousiasme en verdieping kennisniveau op het boerenerf:
• Bij de boer, door bijeenkomsten, veldexcursies, best practices, demo’s en lezingen op 

maatregelniveau:
• Toegepaste kennis over concrete maatregelen (bv gefaseerd maaien/kruidenrijk 

grasland/bouwplan verruiming etc…)
• Kennis infrastructuur 

• Toegankelijk en laagdrempelig
• Sparringpartner

• Verandering oogsten
• Een aanvullend/nieuw perspectief voor de boer

• Toegevoegde waarde ‘vergroening’ binnen bedrijfsvoering
• Beweging naar een natuurinclusief agrarisch bedrijf
• Onderdeel van duurzame rendabele toekomst primaire bedrijf



Kennis voor effectieve vergroening – kennisinfrastructuur
• Kennisbehoefte is aanwezig waarbij sprake is van te weinig kennisaanbod en/of op te grote afstand

• Optie: Loketfunctie met kenniscentrum (in de vorm van een Landbouwloket)
• Aanspreekpunt/vraagbaak/scharnierpunt overheid-praktijk (markt)
• Vraag en antwoord / Coaching
• Netwerk, experimenten en projecten

• Welke rol kunnen Collectieven vervullen
• Wensbeeld: Collectieven vormen idealiter in samenwerking met gebiedspartijen een 

“Landbouwloket”
• Nodig: Ervaring op doen op gebied van gebiedsgerichte collectieve aanpak en loketfunctie 

(nieuwe GLB-pilots)
• Nodig: Samenwerking met gebiedspartijen concretiseren (LTO/TBO/overheden/erfbetreders)
• Ontwikkeling: van ANLb  GLB (collectieve vergroening)  verduurzamen rendabele landbouw



Nieuwsgierig? stel gerust vragen!



Rol collectieven bij de ecoregeling

 Ecoregeling:
 Voor alle boeren, vrijwillig, laagdrempeling
 Eerste pijler, aanvullend op conditionaliteit
 Draagt bij aan verbetering bodem, water, klimaat, 

biodiversiteit en landschap
 Puntensysteem

Foto’s pilot Limburg: intensief kruidenrijk 
(boven) grasland en groenbemester mengsel 
(onder)



Rol in pilots

 Rol collectieven in de pilots
 Planning
 Werving
 Advies & begeleiding
 Contract, controle & uitbetaling

 Mentimeter
 Welke rol zien jullie voor collectieven weggelegd in de 

ecoregeling?
 Inhoudelijke kennis op (nieuwe) thema’s?

Foto’s pilot Kievit als boegbeeld (NW Overijssel



 Rol uitvoering ecoregeling:
 Collectieven: onafhankelijke advies- en kennispartner (maar niet enige)
 Overheid: contracten, controle en uitbetaling

 Gebiedsprocessen:
 Collectieven verbinding tussen beleid en praktijk
 Ontwikkelen keuzemenu’s
 Overheid aan zet voor regie en kaderstellend (doelen, opgaven)

 Wat nodig:
 Verder doorontwikkelen, groei
 En draagvlak en vertrouwen behouden

Conclusies pilots over rol collectieven ecoregeling

Foto Pilot Limburg



 NSP in workshop (18 maart 9:30)

 Ervaringen en ideeën gedeeld met NSP (schriftelijk, mondeling, bijeenkomsten)
 Relatie ecoregeling en ANLb (belang van sturing, kennis)
 Rol landbouwsector en collectieven in ecoregeling (boer aan het stuur en 

gebiedspartij met kennis van de praktijk)
 Meerwaarde regionaal maatwerk (maar hou het simpel)
 Puntensystemen, meer prestaties = meer belonen
 Ecoregeling ondersteunend voor ANLb doelen

 Ervaringen van pilots bundelen we in landelijke eindrapportage

 Aanbevelingen voor bestuurders van BN en LTO

Wat nemen we mee naar het Nationaal Strategisch Plan
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