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1 Met regionaal maatwerk naar een groenere 

akkerbouw
2 Groen productief en levend Limburg
3 Regionaal maatwerk toekomstig GLB
4 50 Tinten groen in Kleinschalig cultuurlandschap
5 Vergroening van waterrijke veenweide gebieden
6 Gebiedsgerichte vergroening melkveehouderij, 

Kievit als boegbeeld
7 Sectorale bouwstenen bedrijfsgerichte 

verduurzaming (landelijk, geen regionale focus)

4



◼ Doelen van LNV

◼ Bijdragen aan eenvoudiger GLB steun dat prestaties 
levert

◼ Beschermen en bevorderen biodiversiteit, 
ecosysteemdiensten, habitats en landschappen, 
natuurlijke hulpbronnen.

◼ Bijdragen tot matiging van en aanpassing aan 
klimaatverandering en duurzame energie;

◼ Regionaal samenwerken aan maatschappelijke 
doelen

◼ Samenwerken met gebiedspartners en marktketens

◼ Eenvoudige verantwoordingssystematiek

LNV pilots ‘Toekomstbestendige 
landbouw in het nieuwe GLB’



◼ Gebiedsplannen – deelgebiedsplan - bedrijfsnatuurplan:

◼ Vertalen doelen landelijk gebied van overheden naar 
regio/deelgebied/bedrijf (iom oa provincies, waterschappen)

◼ Maatschappelijke diensten – maatregelen & vergoeding

◼ Regionale samenwerking & collectieve sturing

◼ Puntensysteem voor eco-regelingen

◼ Binnen én buiten begrensde leefgebieden ANLb

◼ Borgen en belonen

◼ Koepelproject voor samen-
werking en kennisuitwisseling

Rode draad in pilots



Met regionaal maatwerk naar een 
groenere akkerbouw



◼ Regionale sturing op effectieve vergroeningsmaatregelen in 
akkerbouw (voor biodiversiteit, waterkwaliteit, bodem, klimaat en 
landschap)

◼ Ontwerpen & realiseren natuurvriendelijke bouwplannen

◼ Ontwerpen & realiseren groenblauwe dooradering

◼ samen met elementen buiten boerenland

◼ Biodiversiteitsmonitor akkerbouw

Met regionaal maatwerk naar een 
groenere akkerbouw



Natuurrijk Limburg

Groen, productief en levend Limburg



◼ Bewezen maatregelen uitrollen en nieuwe maatregelen uittesten 

◼ bv late graanoogst, arenstripper, samenwerking veehouderij-
akkerbouw, behoud oud grasland, maaiweide met grasklaver in 
wisseling met maïs, koetype

◼ Erfbetreders betrekken

◼ Train de trainer

◼ Knelpunten wet- en regelgeving in beeld brengen

◼ Transitie van bedrijfsvoering stimuleren

Groen, productief en levend Limburg



1. Noardlike Fryske Wâlden
2. Collectief Midden Groningen
3. Collectief Groningen West

Hoe? Zo!
Gewaardeerde landbouw vanuit markt en maatschappij 
ondersteund door een eenvoudig en geregionaliseerd GLB
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◼ Ontwikkelen, testen en demonsteren planvormings- en 
sturingssystematiek op gebiedsniveau

◼ 3 lagen

◼ Ontwikkelen, testen en demonstreren

◼ Uitvoeringsstructuur

◼ Rol- en taakverdeling

Hoe? Zo!
Gewaardeerde landbouw vanuit markt en maatschappij 
ondersteund door een eenvoudig en geregionaliseerd GLB



Naar 50 tinten groen in het 
kleinschalige cultuurlandschap
Inclusief Sturen, faciliteren, belonen van kringlooplandbouw in een 
regionaal netwerk



◼ Kleinschaligheid op waarde zetten

◼ Verbeteren groenblauwe dooradering

◼ Kringlopen sluiten

◼ Divers bouwplan met alternatieve voeder- en eiwitgewassen

◼ Maatregelen voor gezonde bodem

◼ Samenwerking met Vruchtbare Kringloop Achterhoek

◼ Effectief netwerksturingsmodel

Naar 50 tinten groen in het 
kleinschalige cultuurlandschap



◼ Collectief Noordwest Overijssel

De kievit als boegbeeld voor 
vergroening van de melkveehouderij



◼ Grootschaliger inbedding ecologie en klimaatdoelen in 
melkveehouderij

◼ Kievit als boegbeeld voor scala aan diensten: biodiversiteit, 
landschap, water, bodem en klimaat.

◼ ‘Kievit boerderijen’ als knooppunten in habitatnetwerk

◼ Maximale inzet drones en satellietbeelden bij monitoring

De kievit als boegbeeld voor 
vergroening van de melkveehouderij



◼ 1. Water, Land en Dijken
◼ 2. Noord-Holland Zuid
◼ 3. Rijn, Vecht en Venen

Vergroening van waterrijke 
veenweidegebieden
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◼ Ontwikkelen en toepassen van bodem- en klimaatdiensten

◼ studieclubs van boeren

◼ toetsen op draagvlak, uitvoerbaarheid, controleerbaarheid en 
effectiviteit

◼ Verkennen prikkels voor boeren om in beweging te komen

◼ Groenblauwe dooradering

◼ Verevening tussen bedrijven

◼ Afstemming met de keten versterken

Vergroening van waterrijke 
veenweidegebieden



Sectorale bouwstenen voor bedrijfsgerichte 
verduurzaming in toekomst GLB
‘LTO Pilot’



◼ Per sector verkennen bij boeren

◼ ambities en mogelijkheden verduurzaming

◼ focus op conditionaliteit en eco-regeling

◼ Landelijk

◼ Groot bereik

◼ Afstemming keteninitiatieven

◼ Niet alleen LTO

LTO pilot



◼ Koepelproject vanuit de 7 pilots (BoerenNatuur ism LTO)

◼ Afstemming en samenwerking

◼ Werken aan:

◼ Inbreng resultaten pilots in Nationaal Strategisch Plan voor GLB

◼ Ontwikkeling van een gezamenlijk borgings-en waarderingssysteem om 
verduurzaming op bedrijven en in gebieden te stimuleren

◼ Stroomlijning betrokkenheid ketenpartijen en overheid bij aansturing 
van verduurzaming

◼ Monitoring van proces, maatregelen en resultaten en opties voor 
handhavingssystematiek 

◼ Uitwisseling kennis en communicatie, ook extern

Landelijke afstemming –
koepelproject


