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Regio Deal
Natuurinclusieve
Landbouw
Samen werk maken van
een vitaal platteland
in Noord-Nederland
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In Noord-Nederland maken we samen met u werk 
van een vitaal platteland en een gezonde agrarische 
sector. Een bedrijfstak die ook in de toekomst floreert. 
Die bijdraagt aan de biodiversiteit, aan een gezonde 
bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar landschap. De 
Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw ondersteunt en 
ontwikkelt de komende jaren duurzame initiatieven in 
acht gebieden, verspreid over Noord-Nederland.

Rijk en de drie noordelijke provincies sluiten in 2019 de Regio 
Deal Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Daarmee komt tot 2023 
twintig miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die de biodi-
versiteit, de landschapskwaliteit en de agrarische sector dienen. 

Als agrariër, landbouwpartner, grondeigenaar, kennisin-
stelling én maatschappelijke organisatie kunt u meedoen. Bij-
voorbeeld door mee te denken over waar we over tien jaar willen 
staan. Door samen stap voor stap landbouw en natuur in samen-
hang te versterken. Door nieuwe verdienmodellen te testen. Of 
door u aan te sluiten bij één van de voorbeeldprojecten.
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Noodzaak
De landbouw onderging de laatste vijftig jaar een gedaanteverwisseling. 

Van kleinschalig, regionaal en extensief naar grootschalig, internationaal en 

intensief. De samenwerking tussen wetenschap, onderwijs, overheid en een 

goed georganiseerde sector speelden hierin een belangrijke rol. Net zo goed 

als de mechanisering, de plant- en dierveredeling en de komst van kunst-

mest en bestrijdingsmiddelen. Nederland ontwikkelde zich tot een toonaan-

gevende speler op de voedselmarkt. En staat vandaag nog steeds aan de top.

De vooruitgang zorgt echter wel voor minder bodemvruchtbaarheid, 

biodiversiteit én variatie in het landschap. Dit wordt inmiddels alom onder-

kend. Ook door de agrarische sector die sterk afhankelijk is van een voedsel-

rijke bodem, voldoende schoon water en een rijk insecten- en bodemleven.

In balans
De tijd is rijp voor een nieuwe aanpak waarin economie, ecologie en 

landschap meer in balans zijn. Overigens gebeurt er al veel op dit gebied in 

Noord-Nederland. De komende jaren gaan we met de Regio Deal bestaande 

initiatieven ondersteunen en nieuwe mogelijk maken. Rijk, provincies, land-

bouwsector, kennisinstellingen, natuur- en milieuorganisaties en de indus-

trie werken daarbij samen aan een gezonde landbouw die in 2030:

• winstgevend en trendsettend is;

• gezond kwaliteitsvoedsel produceert;

• bijdraagt aan de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de 

natuurlijke kringloop;

• zorgt voor een (be)leefbaar platteland.

 “Het is bijzonder dat er geen 
discussie meer is tussen óf natuur, 
óf landbouw. Dat was jaren 
geleden echt anders. Het is nu 
meer zaak van: hoe doe je dat? 
Boeren met de natuur?”

“Er zijn vele enthousiaste 
ondernemers. Geef ze 
vertrouwen, ga ze licht 
regisseren. Geen bureaucratie.”

Uit het veld:
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Gebiedsgericht
De Regio Deal gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak. In de eer-

ste plaats omdat we alleen door samenwerking resultaten kunnen 
behalen. Of het nu om klimaat, biodiversiteit of waterkwaliteit gaat. 
Dat laten de gebiedscollectieven nu ook al zien. Maar ook de omstan-
digheden zijn veelal gebiedsgebonden. Denk aan de verschillen in 
grondsoort, grondgebruik, natuur- en landschapswaarden. 

Per gebied stellen deelnemers dan ook een streefbeeld op met de 
insteek: waar wil de streek over tien jaar staan? Hoe staan landbouw, 
biodiversiteit, natuur en het landschap er dan voor en hoe verhouden 
ze zich tot de lokale gemeenschap? Dit is een lokale verfijning van het 
Kwaliteitsbeeld Noord-Nederland 2030 van de Noord Nederlandse 
Agro-Agenda1  en van de visie van het ministerie van LNV op de kring-
looplandbouw. 

In deze Regio Deal is de keus gemaakt voor acht gebieden (zie p. 10) 
die sterk van elkaar verschillen en representatief zijn voor bodem-
soort, waterhuishouding en grondgebruik in Nederland. Zo kunnen 
we de opgedane kennis in andere provincies benutten.

1 Het Kwaliteitsbeeld Noord-Nederland 2030 van de Noord Nederlandse Agro-Agenda is hét baken op 
weg naar Top Voedsel uit een Rijk Landschap en gezamenlijk geformuleerd door landbouwonderne-
mers, ketenpartijen, LTO, AJK’s, ngo’s, kennisinstellingen en overheden en. Alle partijen werken samen 
aan doelen zoals vitale bedrijven, vitale natuur, verbonden met de samenleving, schone lucht, schoon 
water en een gezonde bodem. Bij deze doelen zijn concrete streefwaarden benoemd. Zie voor meer 
informatie www.agroagendann.nl.
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“Ik juich het toe dat de provincies de handen ineen 
hebben geslagen. We doen als partner graag mee en 
volgen dit in Den Haag op de voet. De stappen die het 
Noorden zet en de vooruitgang die zij boeken, kunnen 
een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Alle 
ervaringen zijn bovendien winst voor onze LNV-visie 
‘Waardevol en Verbonden’, die een gezamenlijke be-
weging in gang zet naar een toekomstbestendige land-
bouw.”

Johan Osinga, directeur-generaal ministerie LNV
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Gemeenschappelijk doel
In de Regio Deal werken alle partijen die belang hebben bij een 

goede balans tussen landbouw, natuur en bodemleven (gebieds)gericht 
samen aan een gemeenschappelijk doel: het ontwikkelen en testen van 
instrumenten die natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel 
maken. Denk daarbij niet alleen aan nieuwe bedrijfsmodellen, maar 
bijvoorbeeld ook aan het aan het vinden van oplossingen voor knellen-
de wet- en regelgeving. Belangrijk doel is ook het meer benutten van 
bestaande netwerken, maatschappelijke initiatieven en het uitwisse-
len van kennis en informatie over natuurinclusief boeren.

Anno 2030
In 2030 is natuurinclusief boeren de gangbare agrarische prak-

tijk in grote delen van Noord-Nederland. Boeren hebben en houden 
perspectief op een goede boterham en voorzetting van hun bedrijf, 
ook voor volgende generaties. De bodemvruchtbaarheid is sterk 
toegenomen. De landbouw levert gezonde producten voor een goede 
prijs. Het aantal soorten is toegenomen en de ziektedruk gedaald. De 
natuur heeft terrein gewonnen en het landschap wint aan kleur en 
rijkdom. Er wordt op gebiedsniveau nauw samengewerkt tussen alle 
betrokkenen. Andere delen van Nederland volgden dit voorbeeld en 
profiteren van de in het Noorden opgedane kennis en ervaring. De tot 
voorkort remmende regelgeving is omgebouwd tot één die boeren met 
de natuur stimuleert en ruimte geeft. Ook het onderwijs omarmt de 
natuurinclusieve landbouw.

“Er zit zoveel energie in het veld! De collectieven laten 
van zich horen, zij willen zich samen met andere inzet-
ten om de deal van papier naar het boerenerf te bren-
gen.”

Gerda van Eck, Agro Agenda
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Westerwolde
pilot Westeresch

Oldambt
Midwolder Bouwten

Veenkoloniën
biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw

Drents Plateau
duurzame melkveehouderij Drenthe

Noordelĳke kleischilSchiermonnikoog
Boeren met de Natuur

Friese kleiweide

Friese veenweide
natuurinclusieve boeren in veenweidegebied
natuurinclusieve landbouw Groote Veenpolder

Mooie voorbeeldprojecten 
Het is natuurlijk niet zo dat we op nul beginnen. 

Sterker, we stappen samen met u op een rijdende 
trein. Het Noorden telt tal van mooie initiatieven die 
op natuurinclusieve leest zijn geschoeid. We kunnen 
daarvan leren. Ons door laten inspireren, maar ook 
meeliften. De Regio Deal ondersteunt vooruitlopend 
op de actieplannen in de acht gebieden de volgende 
voorbeeldprojecten. Ze vormen de voorhoede van 
wat nog komen gaat.

Overzicht
gebieden

en projecten
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Project: Boeren met de natuur
De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog leveren ruim een 

derde van hun melkvee in. Zo voldoen ze onder meer aan de stik-
stof-normen en kunnen ze (grotendeels) zelfvoorzienend boeren. 
De gederfde inkomsten gaan ze compenseren met de start van een 
zuivelboerderij. Bovendien stelt Natuurmonumenten een deel van de 
kwelder beschikbaar om jongvee te laten grazen. Natuur en landbouw 
vinden elkaar. 

Project: biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw
In Groningen ontwikkelen BO Akkerbouw, Wereld Natuur Fonds, 

provincie Groningen en de Rabobank samen een zogenaamde biodi-
versiteitsmonitor voor de akkerbouw. Dit instrument gaat de mate van 
biodiversiteitsherstel in kaart brengen. Als stimulans, maar ook als 
verdienmodel voor de boer.

Project: Westeresch
In Westerwolde volgen Staatsbosbeheer, provincie Groningen en de 

RUG de ecologische en economische effecten van een aangepast biolo-
gisch akkerbouwplan binnen de cultuurhistorische perceelstructuur. 
De geteelde producten worden regionaal afgezet. De proef duurt vier 
jaar en speelt zich af op een zeventig hectare groot terrein van Staats-
bosbeheer dat door boeren wordt gepacht. 

Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen:

“Hiermee geven we een flinke impuls aan de verduurzaming van de sector, 
met positieve effecten voor biodiversiteit en landschap, maar ook met een 
goede boterham voor de boer.”

Henk Jumelet, Gedeputeerde Drenthe:

“De Regio Deal laat zien dat we in Noord-Nederland de handen in elkaar 
hebben geslagen. Samen kunnen we een voorbeeld zijn voor de rest van Ne-
derland door te werken aan oplossingen die bijdragen aan de balans tussen 
ecologie en economie.”

Johannes Kramer, gedeputeerde Fryslân:

“We hebben goede plannen. Het is nu van belang om de slag naar het erf te 
maken: van bureaucratie naar het boerenerf.”
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Project: Midwolder Bouwten
Welk effect heeft een verruiming van het bouwplan van één keer in 

de twee jaar naar één keer in de vijf jaar aardappelen telen, in com-
binatie met niet-kerende grondbewerking, op bodem, biodiversiteit 
en opbrengsten? Dat is onderwerp van onderzoek in een proefgebied 
van 62 hectare en referentiegebied van 24 hectare. Dit alles rondom de 
Ennemaborg in Midwolda. Genoemd proefgebied wordt verdeeld in 
vijf proefvakken. Naar verwachting zal het project effectieve maatre-
gelen opleveren die breed inzetbaar zijn in de gangbare akkerbouw. 

Project: natuurinclusieve landbouw Groote Veenpolder
In de agrarisch ingerichte Groote Veenpolder (2.500 hectare), gren-

zend aan natuurgebied de Rottige Meenthe (gemeente Weststelling-
werf) wil de gelijknamige initiatiefgroep verdienmodellen ontwikke-
len en inpassen voor een duurzame bedrijfsvoering in een veenpolder 
waar veertig agrarische bedrijven de kost verdienen. Nevendoelstel-
lingen zijn de instandhouding van de natuurgebieden en het verster-
ken van de leefbaarheid op het platteland.

Project: duurzame melkveehouderij Drenthe
De provincie Drenthe, boeren- en natuurorganisaties en het agra-

risch bedrijfsleven werken samen aan het verduurzamen van de 
Drentse melkveehouderij.  De aanpak bestaat uit concrete maatregelen 
om melkveehouders te ondersteunen hun bedrijf te verduurzamen. 
Zo krijgen zij een bedrijfseigen duurzaamheidsplan en een financiële 
beloning voor daadwerkelijke stappen die zij realiseren voor het ver-
duurzamen van hun bedrijf. Ook kennisuitwisseling tussen melkvee-
houders onderling op het gebied van duurzaamheid is een belangrijke 
speerpunt. Gezamenlijke ambitie is een gesloten kringloop in 2025. 

Project: natuurinclusieve boeren in veenweidegebied
De komende jaren ontwikkelen Staatsbosbeheer, de provincie  

Fryslân, gemeente Heerenveen, Wetterskip Fryslân, Wageningen  
Universiteit en de Gebiedscommissie Aldeboarn – De Deelen samen 
een scenario en kringloopwijzer voor circulaire landbouw in het 
kwetsbare Friese veenweidegebied. Ze hanteren hierbij het streefbeeld 
voor het veenweidegebied. 
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Hoe organiseren we de Regio Deal
De Regio Deal krijgt een programmamanager en per gebied een 

gebiedstrekker- of makelaar. De laatste brengt in het gebied zo veel 
mogelijk relevante partijen en ondernemers samen. De ministeries 
van LNV en OCW en de drie provincies vormen de stuurgroep, coördi-
neren het geheel, bewaken de voortgang en zorgen voor de monitoring 
van de resultaten. Ook leveren zij hun bijdrage als het gaat om wet- en 
regelgeving en kennisontwikkeling. De Agro Agenda vormt het be-
stuurlijke platform dat meedenkt over de plannen en de uitvoering.

Meedoen
Aansluiten bij één van de lopende initiatieven? Een bijdrage leveren 

aan het streefbeeld en/of actieplan? Samen met collega’s en andere  
belanghebbenden een project initiëren en uitvoeren? Of gewoon 
nieuwsgierig naar meer informatie over de Regio Deal en op de hoogte 
blijven van de vorderingen? 

• provincie Fryslân: Michiel Sybesma 
m.d.sybesma@fryslan.frl, tel. 058 - 292 59 25

• provincie Groningen: Ko Munneke 
F.J.Munneke@provinciegroningen.nl, tel. 050 - 316 49 11

• provincie Drenthe: Dirkjan Immega 
d.immenga@drenthe.nl, tel. 0592 - 36 55 55

Juli 2019

Deze folder is een gezamenlijke uitgave van het Minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), 
de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en de Agro 
Agenda Noord-Nederland.

• www.rijksoverheid.nl/ 
ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit

• www.fryslan.frl
• www.provinciegroningen.nl
• www.provincie.drenthe.nl
• www.agroagendann.nl

Tekst: Terwisscha & Wagenaar
Vormgeving: TWonline
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