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Wat is nou natuurinclusieve landbouw?
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• Systeembenadering!

• Bodem
• Natuur en biodiversiteit
• Kringloop van grondstoffen
• Water
• Lucht
• landschap



vier niveaus

Niveau 0 vol gas boeren maar binnen de wet

Niveau 1 Iets doen voor specifieke soorten dieren of    
planten.
bijvoorbeeld Agrarisch natuurbeheer. 
Bedrijf is niet gericht op ondernemen met natuur

Niveau 2 Natuur zit ingebakken in de bedrijfsvoering
Ondernemen binnen het kader van de natuur en duurzaamheid         
● Meer ruimte voor natuurlijk gedrag dieren
● Overal en altijd rekening houden met natuur
● Aanleg en beheer landschapselementen.
● Maatregelen bodem, water, biodiversiteit

Niveau 3 Natuurinclusief bedrijf in relatie met natuur,       
landschap, natuurlijke- en maatschappelijke omgeving.
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Natuurinclusieve landbouw bij Staatsbosbeheer
Programma: veertig experimenten

- Boer pacht grond van SBB 

- Optimaal beheer natuurgrond (Natuurkwaliteit 
geborgd)

- Boer neemt natuurinclusieve maatregelen op eigen 
grond. Uiteindelijk minimaal op niveau 2

- Gezonde en rendabele bedrijfsvoering

- Ondernemer aan zet! 4



Uitvoering in de praktijk.

Ontwikkeling samenwerking
● partners in de streek

●Wie neemt het initiatief
●Gesprekken
● Fases van ontwikkeling

●NI bedrijf en andere pachters

● verdringing niet aan de orde
●Geen gesodemieter in de streek

●Opstellen plannen
●Evaluatie jaarlijks gesprek
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Natuurinclusieve landbouw aanpak 

● langjarige samenwerking; minimaal 12 jaar

●Samenwerkingsovereenkomst 

●Natuurbedrijfsplan ondernemer

●Grondgebruiks- en beheerplan Staatsbosbeheer

● Pachtovereenkomst

● kaartmateriaal
6



Staatsbosbeheer helpt Natuurinclusieve boer

verpachting grond:
● Waar beschikbaar: pachtoppervlakte in overeenstemming 

met bedrijf
● Met passende pachtvorm en -duur 

Ondersteuning:
● Bestuurlijk gemeente provincie waterschap
● Leernetwerk voor ondernemers. EZ: LEI-onderzoek, 

Groene KWIN

Advies
● biodiversiteit aanleg beheer
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Natuurinclusieve boer helpt Staatsbosbeheer

Beheer van natuur
● Beheert natuur op basis van pacht
● arbeidspotentieel 
● machines

Diensten
● Recreatieve voorzieningen
● Educatie
● Uitstraling Staatsbosbeheer

Kennis
● Biodiversiteit en landbouw
● bodem
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Groen Partnerschap!Staatsbosbeheer helpt Natuurinclusieve boer

Natuurinclusieve boer 
helpt Staatsbosbeheer



Samenwerkingsovereenkomst:

●Grondslag voor de samenwerking

●Kennisontwikkeling / deelname aan kenniskring

●Openstellen bedrijfsgegevens tbv onderzoek

●Samenwerking op gebied van communicatie, 
recreatie enz
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Natuurbedrijfsplan van de ondernemer

●Ontwikkeling van het bedrijf

●Wat heb ik nodig van Staatsbosbeheer 

●wat heb ik te bieden
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Grondgebruiks- en beheerplan van 
Staatsbosbeheer

●Basis voor samenwerking

● Grondgebruik 

● Beheer

● Perspectieven voor de samenwerking

●Wat heeft Staatsbosbeheer te bieden
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Natuurinclusieve landbouw in Overijssel 

Ontwikkelen experimenten:
• Focus op omgeving natuurgebieden

• individuele betrouwbare pachters 

• collectieven in een gebiedsaanpak

• Eerste stap of vervolgstap

• mogelijkheden in de streek

• locaties verkennen; omgeving; natuurdoelen; 
beschikbare oppervlakte 13



Natuurinclusieve landbouw in Overijssel 

●Eén samenwerkingsovereenkomst gesloten

●Zeven in ontwikkeling

●Recreatie
●Biologisch en gangbaar
● Informatie naar publiek

●Streekproducten
●Eigen vermarkting en via keten
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