
Inzet LTO Noord Regio Oost voor biodiversiteit

Carla Evers 

Regiobestuurder LTO Noord Regio Oost

Maart 2020

Natuurinclusieve landbouw winterbijeenkomst 2020



Inhoud

• Deltaplan Biodiversiteitsherstel

• Pamflet Rijp & Groen Overijssel

• Project Rijp & Groen fase 1

• Relevante projecten LTO Noord in Overijssel

• Natuurlijk Kapitaal in de landbouw



Deltaplan Biodiversiteitsherstel 

•Coalitie van boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en natuur-

en milieuorganisaties om samen biodiversiteitsverlies in Nederland om te 

buigen naar Biodiversiteitsherstel.

• 5 succesfactoren gedefinieerd:

- Draagvlak en gedeelde waarden

- Nieuwe verdienmodellen

- Stimulerende, coherente wet- en regelgeving

- Kennis en innovatie

- Gebiedsgerichte samenwerking



Deltaplan Biodiversiteitsherstel

•Doelstelling voor landbouw: 

‘Dierlijke en plantaardige productiesystemen zijn duurzaam en hebben 

een gezonde in biodiverse landschappen.’

•LTO Nederland is partner van het deltaplan en betrokken bij de 

planvorming en uitwerking.

•De betrokken partners van het deltaplan erkennen dat we aan ecologie 

ook een economische waarde moeten toekennen.



Deltaplan Biodiversiteitsherstel

‘Het is van belang dat inspanningen van boeren voor biodiversiteitherstel, 

ingepast kunnen worden hun bedrijfsvoering en dat zij hiervoor 

voldoende beloond en gewaardeerd worden!’

Inzet LTO:

•Agrarische sector enthousiasmeren, ondersteunen en stimuleren in 

het ondernemen van NIL initiatieven.

•Inzet plegen om in de keten te komen tot een beter verdienmodel. Een 

goed verdienmodel is nodig; biodiversiteit heeft een prijs. Dat moet in 

onze voedselketen zichtbaar en belangrijk worden.



Pamflet Rijp & Groen

Voorjaar 2019 - Een maatschappelijk gedragen oproep aan de Staten 

van Overijssel om het Deltaplan Biodiversiteitsherstel in Overijssel te 

steunen:



Pamflet Rijp & Groen

Toekomstbeeld voor de landbouw in Overijssel:

•Hoge urgentie om de productie van goed en veilig voedsel in balans te 

brengen met de zorg voor landschap, biodiversiteit, vruchtbare bodems 

en een aantrekkelijke omgeving voor mens en dier.

•Bij deze manier van produceren horen faire verdienmodellen!

•Pamflet Rijp & Groen bestaat uit twee onderdelen:

- Fase 1: Lab Natuurinclusieve landbouw

- Fase 2: Stimuleringsregeling Biodiversiteitherstel Overijssel



Project Rijp & Groen – Waar staan we nu?

•Provincie Overijssel heeft in het najaar 2019 haar steun uitgesproken 

voor Rijp & Groen naar aanleiding van het pamflet.

• In het najaar 2019 is er door de initiatiefnemers een projectplan 

opgesteld voor de uitvoering van Fase 1: het Living Lab Natuurinclusieve 

Landbouw. LTO Noord is penvoerder van dit project.

• In januari en februari 2020 is een coördinator voor het Living Lab gezocht 

en aangesteld. Het project staat nu klaar om van start te gaan.



Project Rijp & Groen Fase 1

Het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw:

•Pioniert, jaagt en zet aan, ondersteunt, spiegelt, verbindt en helpt met 

het vinden van (nieuwe) wegen;

•Bekend en benaderbaar punt in Overijssel, haalt vragen van agrarisch 

ondernemers op en weet ze een stap verder te brengen;

•Stimuleert op vele wijzen de zoektocht naar een economisch en 

ecologisch verdienmodel;

•Verzamelt initiatieven, pilots, resultaten uit andere projecten en weet de 

kennis te benutten en verbinden met partijen in het gebied.



‘Overijssel wordt bekroond met een sterke landbouw die volop 

bijdraagt aan een vitaal en soortenrijk cultuurlandschap. 

Boeren ervaren waardering voor hen werk en zien dat terug in 

hun portemonnee!’



Relevante projecten LTO Noord in Overijssel

•Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO)

•Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

•Mineral Valley Twente

•Natuurlijk Kapitaal in de landbouw

•Noten in Overijssel

•Gebiedsprocessen 

(N2000, Regiodeal, NP+ Sallandse Heuvelrug, Ruimte voor de Vecht)

•Ondersteunen van gebiedsgerichte aanpak voor NIL



Natuurlijk kapitaal in de landbouw

•Kleinschalig project om agrarische ondernemers te informeren en te 

inspireren over natuurinclusieve landbouw in provincie Overijssel.

•Hoe?

- Overzicht lopende initiatieven in Overijssel;

- Verspreiden info over groen ondernemen;

- Excursies;

- Interviews;

- Infopunt;

- prijsvraag ‘De Ereprijs’.



Bedankt voor uw aandacht

Heeft u vragen over natuurinclusieve landbouw of wilt u aan de slag met 

groene maatregelen, maar weet u niet hoe? Neem contact op met Ankie 

de Jong via 06-20810430 of adjong@projectenltonoord.nl

Of kijk op www.ltonoord.nl/natuurlijkkapitaal

Wij helpen u graag verder!!!
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