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Geachte voorzitter/leden,

Conform de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de Regio Deal Natuur-
inclusieve Landbouw ontvangt u ter informatie de tweede Voortgangsrappor-
tage. Met deze rapportage hebben de partners van de Regio Deal het Rijk op
hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de Regio

Deal in de periode derde kwartaal 2020 tot en met het tweede kwartaal 2021.

De Regio Deal is circa anderhalf jaar in uitvoering. Een periode die gekenmerkt
wordt door het uitvinden van nieuwe vormen van overleg en gesprek, vanwege
de beperkingen van de lockdown. ln de gebieden is flexibel omgegaan met deze

situatie. Er ligt nu een basis om stappen te zetten. Met concrete vervolgacties en

projecten zetten we stappen richting een natuurinclusievere landbouw in Noord-
Nederland.

Wij houden u graag betrokken bij de activiteiten vanuit de Regio Deal Natuur-
inclusieve Landbouw en laten u graag zien wat er allemaal gebeurt in Noord-
Nederland. Via onder meer de nieuwsbrieven, de website www.regiodealna-
tuurinclusievelandbouw.nl, de reguliere planning & controlcyclus en de jaarlijkse

voortgangsrapportage blijven wij u informeren. Tevens wordt de monitoring van

het programma vormgegeven, waarmee wij inzicht gaan geven in de bereikte re-

sultaten.
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Samen met de AgroAgenda organiseren wij op 3 september 2021 een netwerk-
bijeenkomst met workshops. U ontvangt hiervoor separaat een uitnodiging.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Tweede Voortgangsrapportage Regio Deal Natuurinclusieve
Landbouw derde kwartaal 202O tlm 2e kwartaal2O2l
md/coll.



Juni 2021

Tweede voortgangsrapportage 
Periode 3e kwartaal 2020 tot en met 2e kwartaal 2021





Voorwoord 
Met deze Regio Deal willen we stappen zetten in de transitie naar natuurinclusieve land-
bouw. Een landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuur en tegelijkertijd bijdraagt aan 
de kwaliteit van de omgeving. Via deze Deal werken we mee aan het kwaliteitsbeeld van de 
AgroAgenda. Een agenda die gericht is op een sterke landbouw in een vitaal platteland en 
op een sector die verbonden is met de samenleving en bijdraagt aan het cultuurlandschap 
en de biodiversiteit. Om deze transitie verder te brengen is samenwerking met veel partijen 
belangrijk, van boeren tot natuurbeheerders. Daarnaast liggen er behalve bij de overheden 
ook verantwoordelijkheden bij banken, industrie en bij consumenten. Via het ontwikkelen 
van vernieuwende aanpakken rond grond, het experimenteren met nieuwe teelten werken 
we aan het verbeteren van het handelingsperspectief om op een natuurvriendelijker manier 
te boeren. Met de Regio Deal bouwen we voort op wat er al is en verstevigen we de basis 
om hier met alle partijen van te leren en langjarig aan te werken.

Gedeputeerde Henk Staghouwer, provincie Groningen: 
“Dat we met samenwerking verder komen, heb ik bijvoorbeeld gezien op de Westeresch in 
Westerwolde. Daar kreeg ik afgelopen februari het eerste pakket met natuurinclusief ge-
produceerde boekweitproducten aangeboden, met onder meer gepofte boekweit, crackers, 
jenever en boekweithoning. Stuk voor stuk mooie producten die zoveel mogelijk in de regio 
verkocht worden. De universiteit onderzoekt hier wat de boekweitteelt doet met de stand van 
bestuivers zoals vlinders en bijen en de eerste bevindingen zijn positief. Daarom durf ik te 
zeggen dat het traditionele gewas kansrijk lijkt voor de toekomst van een natuurinclusieve 
landbouw.” 

Gedeputeerde Klaas Fokkinga, provincie Fryslân: 
“In ‘ús provinsje’ begint de Regio Deal steeds meer vorm en inhoud te krijgen. En daar ben 
ik trots op. Een goed voorbeeld is hoe de plannen voor Kleiweide en Noordelijke Kleischil tot 
stand zijn gekomen. Ondanks de lastige omstandigheden was dit toch een geslaagd proces 
van samenwerking. De plannen laten zien dat van onderop vanuit het gebied met veel ener-
gie gewerkt wordt aan de transitie. Ik merk dat het onderwerp ‘natuurinclusieve landbouw’ 
de mensen boeit en partijen en gebieden verbindt. Daarnaast natuurlijk Schiermonnikoog. 
Hier is het gelukt een mooie GLB-pilot tot stand te brengen mede dankzij de inspanningen 
van de Regio Deal. Een geweldige inspanning van de boeren mét alle betrokken partijen in 
het gebied. Een ‘boppeslach’ wat mij betreft en een voorbeeld hoe we de stikstofaanpak in 
de toekomst verder kunnen opzetten in de andere N2000-gebieden. Ook leggen we relatie 
met het behoud van weidevogels bijvoorbeeld in Aldeboarn De Deelen.” 

Gedeputeerde Henk Jumelet, provincie Drenthe:
“Van elkaar leren, kennis delen en verbindingen leggen is een belangrijk onderdeel van de 
Regio Deal. Een mooi voorbeeld waar dit tot uiting is gekomen het afgelopen jaar is het 
gebiedsproces in de Hunze: de pilot Achterste Diep. Letterlijk aan de keukentafel werken 
boeren, gebiedspartijen en het kennisconsortium samen aan het verbeteren van de biodi-
versiteit in dit landschap. Dat vergt anders kijken naar het combineren van functies en naar 
natuurinclusief boeren: met aandacht voor een gezonde bodem, biodiversiteit én voldoen-
de verdienvermogen voor de boer. Die verbinding kreeg ook vorm in het Drents Plateau. 
Daar startten twee aanjagers boordevol praktijkkennis met het verkennen van kansen voor 
natuurinclusieve landbouw in zeven Drentse gebieden. Het doel hiervan is om concrete 
projecten aan te dragen, die bijdragen aan een gezonde bodem en meer biodiversiteit in het 
landelijke gebied. Ik vind het bewonderenswaardig om te zien dat er in zo’n korte tijd zo veel 
energie en goede plannen zijn los gemaakt samen met de boeren in deze projecten. Niet 
voor niets noemen we Noord-Nederland als proeftuin voor boeren met de natuur!”
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1. Inleiding
Aanleiding
De huidige manier van voedsel produceren zet landschappelijke kwaliteiten, biodiversiteit en 
het voortbestaan van boeren onder druk. De ontwikkeling naar een meer toekomstbestendige 
landbouw die in balans is met de omgeving is daarom nodig. Dit is een complexe en brede 
maatschappelijke opgave die boeren, overheden, natuurorganisaties, verwerkende industrie 
en burgers raakt. Een brede en lange-termijn aanpak is nodig voor deze verandering in de 
landbouw.
 
De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en het ministerie van LNV willen via de Regio 
Deal Natuurinclusieve landbouw met gebiedspartijen stappen zetten in de transitie naar een 
meer natuurinclusieve landbouw. Een sterke landbouw die topvoedsel produceert, geworteld 
is in de samenleving en zowel bijdraagt aan als gebruik maakt van biodiversiteit. Hiervoor is 
het nodig dat grondgebruikers (boeren, landschap- en natuurbeheerders) op gebiedsniveau 
samen werken met overheden en een handelingsperspectief geboden wordt voor een ande-
re manier van boeren. De partijen worden hierbij ondersteund door kennisinstellingen.

Aanpak van de Regio Deal
Voor de Regio Deal zijn acht gebieden in Noord-Nederland geselecteerd die van elkaar ver-
schillen qua grondsoort, soort landbouw en cultuur. Per gebied stellen gebiedspartijen een 
streefbeeld op (waar wil het gebied staan in 2030?) en in het verlengde daarvan een actie-
plan die het streefbeeld vertaalt naar uitvoering. Het benutten van bestaande kennis en het 
ontwikkelen van nieuwe kennis en instrumenten is in deze Regio Deal van belang. Dat speelt 
zowel op het niveau van de individuele gebieden als noordelijk. De aanpak via acht gebieden 
levert verschillende aanpakken op waardoor een proeftuin ontstaat om zowel noordelijk als 
nationaal van elkaar te leren. 

                        Gebiedskaart Noord Nederland

http://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl
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De Regio Deal bestaat uit drie onderling samenhangende en elkaar 
versterkende pijlers:

Pijler 1: Gebiedsgerichte aanpak natuurinclusieve landbouw 
Pijler 2: Kennis en instrumentarium en 
Pijler 3: Netwerk en communicatie
  
Doel van deze Regio Deal is om met een gebiedsgerichte aanpak een structurele benadering 
voor natuurinclusieve landbouw te ontwikkelen. Deze te toetsen en toepasbaar te maken op 
basis van ecologische en landbouwkundige kennis, en kennis over gebiedsparticipatie en
verdienmodellen.

In de periode van 2020 tot en met 2023 werken we via een noordelijke gebiedsgerichte aan-
pak aan de uitwerking van deze pijlers.

Afstemming over de Regio Deal vindt op noordelijk niveau plaats in de AgroAgenda waar 
landbouw, verwerkende industrie, natuur- en terreinbeheerorganisaties, kennisinstellingen 
en overheden zijn vertegenwoordigd.

Samen stappen zetten naar een natuurinclusieve landbouw
Via de bovengenoemde drie pijlers rapporteren we over de inhoudelijke en financiële voort-
gang van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. De Regio Deal is circa anderhalf jaar 
in uitvoering. Een periode die gekenmerkt wordt door het uitvinden van nieuwe vormen van 
overleg en gesprek. Immers, naast de roerige periode waar de landbouw doorheen gaat, 
onder andere als gevolg van de stikfstofcrisis en de klimaatopgave, hebben de beperkingen 
van de lockdown als gevolg van het coronavirus beperkingen met zich meegebracht. 

De Regio Deal is in 2020 gestart met vijf voorloperprojecten om kennis en inspiratie op te 
doen. 2020 heeft daarnaast vooral in het teken gestaan om in de acht gebieden met gebieds-
partijen een proces te doorlopen om het streefbeeld en actieplan op te stellen. Juist voor der-
gelijke gezamenlijke ontwikkeltrajecten zijn fysieke ontmoetingen en interactie wenselijk. In 
de gebieden is flexibel geacteerd en zijn zoveel mogelijk, wanneer de mogelijkheid zich voor-
deed, fysieke bijeenkomsten gehouden. Veel is ook digitaal gegaan. Consequentie hiervan 
is dat de processen langer hebben geduurd dan vooraf ingeschat. Nu ligt er een basis om 
stappen te zetten. Met concrete vervolgacties en projecten zetten we stappen richting een 
natuurinclusievere landbouw. In de wetenschap dat de transitie een proces van lange adem 
is waar veel voor nodig is vanuit overheid, burger, industrie, banken en de primaire sector. 

    Friese Veenweide: voorloperproject Aldeboarn-De Deelen
Aldeboarn-De Deelen is één van de ‘Kansrijke Gebieden’ uit de Friese Veenweidevisie (2015). 
Als voorloperproject in de Regio Deal is in het gebied een mooie beweging in gang gezet in de 
omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw. Onderzoeken zijn gestart en pilots worden 
opgezet, zoals een kringloopwijzer voor circulaire landbouw, de ontwikkeling van agro-bio-
diversiteit, het geven van adviezen aan individuele ondernemers en het stimuleren van samen-
werking tussen agrariërs en Staatsbosbeheer. Met een breed samengestelde groep ecologen 
en betrokkenen bij de Veenweide hebben bijeenkomsten plaatsgevonden om een optimale 
gebiedsinrichting agrobiodiversiteit uit te werken.
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De Westeresch

     Westerwolde: voorloperproject Westeresch
Zeven pachters van Staatsbosbeheer telen in Westerwolde op een natuurinclusieve manier 
producten zonder gebruik van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. 
De geteelde producten, waaronder boekweit, worden regionaal zoveel mogelijk als streek-
producten verkocht. De proef duurt vier jaar en speelt zich af op een zeventig hectare groot 
terrein. De Rijksuniversiteit Groningen monitort dit project op biodiversiteit, landbouwkundige 
aspecten en verdienvermogen van de boeren.
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2. Voortgang inhoudelijk
Per pijler schetsen we in dit deel de voortgang. 

Pijler 1: Gebiedsgerichte aanpak natuurinclusieve landbouw

Streefbeelden en actieplannen: proces 
De processen die vorig jaar in de gebieden zijn gestart, zijn afgerond. Het vertrekpunt voor 
het opstellen van de streefbeelden en actieplannen in de gebieden was het Kwaliteitsbeeld 
van de AgroAgenda: Top voedsel uit een rijk landschap. Hierin zijn kernkwaliteiten benoemd 
waar de partners van de AgroAgenda samen naar streven. Deze zijn gericht op een vitaal 
platteland met een vitale natuur, een sterke agrarische sector, een rijk cultuurlandschap, 
schone lucht en water. De processen voor het opstellen van een streefbeeld en actieplan 
zijn van belang om tot gedragen plannen te komen waar in de uitvoering op voortgebouwd 
kan worden. 

Kenmerkend voor de processen is de betrokkenheid van een diverse groep gebiedspartijen, 
variërend van waterschappen, agrarische collectieven, LTO, overheden, natuur- en terrein-
beheerorganisaties en ondernemers. Vaak tot wel honderd deelnemers per gebied. Per ge-
bied vonden digitale en fysieke bijeenkomsten plaats. Er zijn ook verschillen in aanpak tus-
sen de gebieden. Voor de Veenkoloniën lag het voortouw bij de overheden die samenwerken 
in de Agenda voor de Veenkoloniën. In de noordelijke Kleischil was nog geen bestaande 
samenwerkingsstructuur. Hier is een kernteam gevormd met agrarische collectieven en LTO. 
Een ander verschil is dat voor de Friese Veenweide is gekozen om te werken met proces-
sen in kansrijke-/ontwikkelgebieden binnen de Veenweide en geen proces voor het totale 
Veenweidegebied te starten vanwege het al lopende proces van het Veenweideprogramma. 
Voor het Drents Plateau zijn, vanuit de samenwerking Boer, Burger, Biodiversiteit, begin 
2021 processen gestart in acht deelgebieden. Op Schiermonnikoog is een intensief traject 
met de zeven melkveehouders op het eiland doorlopen om tot een gedragen streefbeeld te 
komen. De Friese Kleiweide ten slotte heeft in haar aanpak gekozen om de energie in vier 
deelgebieden te gebruiken en de uitkomsten op te tillen naar het niveau van het hele gebied. 
Kortom, de diversiteit aan gebieden leidt tot verschillende aanpakken. De Regio Deal is een 
programma gericht op leren. Onder andere van deze verschillen in gebiedsprocessen. Dit 
wordt verder toegelicht bij het onderdeel procesmonitoring.  

 
    Friese Kleiweide 

De aanpak in Friese Kleiweide, waarbij we aansluiting zoeken waar al energie en initiatief is, 
maakt dat ook bestaande projecten vanuit de Regio Deal een impuls kunnen krijgen. Er worden 
al mooie initiatieven uitgevoerd die gericht zijn op biodiversiteitsherstel. 
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Streefbeelden, wensen, ideeën en opgaven rond een natuurinclusief platteland zijn opgehaald en geïllustreerd tijdens een 
bijeenkomst in de Kleiweide in december 2020. .

    
     Noordelijke Kleischil:  presentatie streefbeeld en actieplan

Onder grote belangstelling van regionale- en vakmedia presenteerden we begin 2021 het streef-
beeld en actieplan noordelijke Kleischil en boden die vervolgens aan aan de gedeputeerden van 
Fryslân en Groningen. Vanuit Den Haag complimenteerde minister Schouten in een filmpje het 
kernteam en alle betrokkenen met het bereikte resultaat! 

Streefbeelden en actieplannen: inhoud
Op hoofdlijnen zien we vergelijkbare thema's in de gebieden. De plannen richten zich zowel 
op de landbouw (verruimen van het bouwplan, andere teelten, verbeteren van de bodem) 
als op het landschap (groen-blauwe dooradering, benutten en herstellen van landschaps-
elementen). De inzet is er op gericht om thema's zoveel mogelijk in samenhang op te pakken 
zodat ze elkaar versterken. De verbinding tussen boer en maatschappij, bijvoorbeeld via 
scholen of korte ketens, is ook een veelvoorkomend thema, net als het delen van bestaande 
en ontwikkelen van nieuwe kennis. Ook het verzachten van de overgang tussen natuur en 
landbouw komt in een aantal gebieden terug. 
Om intensief met gebiedspartijen aan een opgave te kunnen werken is een kleiner gebieds-
niveau nodig dan bijvoorbeeld de hele Veenkoloniën, om het behapbaar en concreet te hou-
den. De Regio Deal stelt voor kleinere gebieden geld beschikbaar om samen met betrokken 
partijen een uitvoeringsplan op te stellen. Voorbeelden zijn het Achterste Diep in de Veen-
koloniën, Idzegea in de Friese Veenweide en gebieden in het Drents Plateau, zoals de 
Drentse Aa en Koekange-Ruinerwold. 

    

https://www.youtube.com/watch?v=aR-zAbsyYbw
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     Drents Plateau: Aanjagers de boer op voor samenwerking natuurinclusieve  landbouw

Begin 2021 zijn twee aanjagers in het Drents Plateau gestart om voor zeven Drentse gebieden 
de kansen te verkennen voor natuurinclusieve landbouw, met als doel om concrete projecten 
aan te dragen die bijdragen aan een gezonde bodem en meer bio- en landschappelijke diversiteit.  
Ondanks corona hebben de aanjagers in korte tijd veel energie los gemaakt bij de boeren. Boeren 
en andere grondeigenaren zijn met elkaar in gesprek en de eerste initiatieven zijn opgepakt. De 
aanjagers werken voor de Agenda Boer, Burger, Biodiversiteit (Agenda BBB) en de Regio Deal 
Natuurinclusieve landbouw.

Natuerkoöperaasje Baarderadiel (Kleiweide) werkt samen met burgerinitiatieven Kening en Bijenflinterlint & ecologisch door 
hoogstambomen te planten en bermen in te zaaien. Daardoor vormen de fruithoven en de bermen samen een groter biotoop. 
Door steun vanuit de Regio Deal kan dit project gecontinueerd en verder uitgebouwd worden. 
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Monitoring 
De Regio Deal is gericht op leren en het opdoen van kennis die nodig is om stappen naar 
een natuurinclusievere landbouw te kunnen zetten. Monitoring is hiervoor belangrijk. Het 
afgelopen jaar is een kennisconsortium gevormd (zie ook pijler 2). Dit consortium adviseert 
de Regio Deal over monitoring. 

Het advies is om de monitoring te richten op:
- Effecten van projecten (hebben maatregelen het gewenste effect?)
- Inspanningen (is er voldoende inspanning geweest?)
- Processen (werkt de gebiedsaanpak?)

Voor het monitoren van effecten van projecten is er een onderscheid te maken naar effecten 
op houding en gedrag, biodiversiteit, inkomen van de boer en landbouwkundige effecten. 
Ook hiervoor geldt dat hoe langer de looptijd van projecten is, hoe beter effecten gemonitord 
kunnen worden. Daarom overleggen we enerzijds met het Rijk om de uitvoeringsperiode 
van de Regio Deal te verlengen tot en met 2024 en anderzijds zetten we in om projecten  te 
continueren na de looptijd van de Regio Deal. 
 
Het kennisconsortium stelt dat, gezien de looptijd van de Regio Deal en de beperkte mid-
delen voor monitoring, effectmonitoring op gebiedsniveau niet haalbaar is. De transitie naar 
natuurinclusieve landbouw is een proces van lange adem. Wil je op gebiedsniveau effecten 
kunnen meten op bijvoorbeeld biodiversiteit, die aanwijsbaar het gevolg zijn van de uitvoe-
ring, dan moeten er langjariger en massiever in het hele gebied maatregelen worden uitge-
voerd. 

Inmiddels zijn in alle acht gebieden processen gestart om invulling te geven aan effect-
monitoring van projecten. Hierbij wordt gestreefd naar uniformiteit en samenhang. Ook wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van indicatoren uit bestaande systemen, zoals de bio-
diversiteitsmonitoren voor de melkveehouderij en de akkerbouw en de indicatoren die het 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel hanteert. Hierdoor telt de monitoring in de verschillende ge-
bieden (op projectniveau) op naar een meer algemene effectmonitoring naar biodiversiteit en 
verdienmodellen binnen de gehele Regio Deal. Schiermonnikoog, de Groote Veenpolder en 
Idzegea zijn voorbeelden van gebieden waar het afgelopen jaar samen met het gebied en 
het kennisconsortium de monitoring is uitgewerkt. Voor andere gebieden lopen de gesprek-
ken. Voor het Drents Plateau moeten eerst de processen in de acht deelgebieden die zicht 
geven op de uitvoering zijn afgerond.  

    
     Schiermonnikoog: Monitoring Actieplan Natuurinclusief boeren 

De zeven melkveehouders van Schiermonnikoog werken samen aan een omvangrijk biodi-
versiteitsproject. Om de natuur op het eiland rijk en biodivers te houden, hebben zij en aantal 
natuurbevorderende maatregelen genomen waaronder een vrijwillige teruggang in het aantal 
koeien met maar liefst 35%. Minder koeien op het eiland betekent minder stikstof, en zo wordt er 
gewerkt aan een biodiversere, bloemenrijkere omgeving om Schiermonnikoog ook in de toekomst 
een ideale leefomgeving te laten zijn voor mens en dier. Tegelijkertijd wordt ingezet op een 
nieuw verdienmodel. 
In overleg met kennisinstellingen is een plan gemaakt om monitoring uit te voeren gericht op 
o.a. biodiversiteit, bodem, bedrijfseconomie en hierbij gebruik te maken van de bestaande 
systemen zoals de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. 
De monitoring strekt zich uit over een periode van minimaal 5  jaren. Vanuit de Regio Deal wordt 
een bijdrage geleverd aan de eerste jaren van de monitoring.    

https://boerenopschier.nl/
https://boerenopschier.nl/
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Procesmonitoring
Naast het monitoren van projecten ondersteunt het kennisconsortium de Regio Deal bij 
procesmonitoring in de gebieden. Om het transitieproces naar een meer natuurinclusieve 
landbouw te versnellen is het nodig dat binnen gebieden samenwerkingsvormen ontstaan. 
Samenwerkingsvormen tussen verschillende grondgebruikers (boeren en landschaps- en 
natuurbeheerders) die leiden tot nieuwe handelingsperspectieven en andere manieren van 
boeren. De procesmonitoring ondersteunt dit proces. Hiermee wordt vastgelegd wat er ge-
beurt binnen de Regio Deal en waarom. Dit wordt vervolgens beoordeeld. De verwachting 
is dat dit inzichten en leerervaringen oplevert die breder gedeeld kunnen worden binnen en 
buiten Noord-Nederland. 

De monitoring vindt plaats voor alle gebieden. In samenwerking met het Interbestuurlijk 
Programma Vitaal Platteland zijn het afgelopen jaar vier gebieden geselecteerd waar het 
kennisconsortium de procesmonitoring intensiever uitvoert. Het gaat om de noordelijke 
Kleischil, Veenkoloniën, Gouden Land/Kleiweide en Boermarke Zeijen. Deze gebieden zijn 
zo gekozen dat ze verspreid zijn over de provincies en verschillen in hoe diepgaand de 
beoogde verandering is en een verschil in rol van de overheid. De RUG en de WUR verzor-
gen de procesmonitoring. Het afgelopen jaar zijn met alle gebieden contacten gelegd. De 
Kleischil en Kleiweide zijn tot op heden het meest intensief gevolgd. Naast de vier genoemde 
gebieden worden de andere alleen op hoofdlijnen gevolgd.

Eerste voorlopige ervaringen van de RUG en de WUR zijn dat de gebieden op tenminste vier 
punten uiteenlopen: de mate van bottom-up, de mate van concreetheid van streefbeelden, 
de invulling van natuurinclusiviteit, de organisatiegraad en de mate waarin partijen samen-
werken. Ook valt op dat de gebiedsprocessen nog echt in de opbouwfase zitten. 

Pijler 2: Ontwikkelen kennis en instrumentarium natuurinclusieve 
landbouw 

Voor het zetten van stappen naar natuurinclusieve landbouw is het benutten van kennis die 
er al is en het ontwikkelen van nieuwe kennis van belang. Om de gebieden hierbij te facili-
teren is er vanuit de Regio Deal een samenwerking tussen onderwijs- en kennisinstellingen 
opgezet. Naast deze kennis zijn nieuwe instrumenten, methodieken en bedrijfssystemen no-
dig om boeren handelingsperspectief te geven en te kunnen experimenteren met wet- en 
regelgeving. Hiermee ondersteunen we zowel de gebieden binnen de Deal en ontwikkelen 
we voorbeelden die ook voor andere gebieden in Nederland interessant kunnen zijn. 
We leggen een basis om te leren en om Noord-Nederland als proeftuin te benutten. De voort-
gang wordt hieronder geschetst.

Samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen
Voor het benutten, delen, ontwikkelen en borgen van kennis is er een unieke samenwerking 
met zeven onderwijs- en kennisinstellingen. Dit kennisconsortium ondersteunt de gebieden 
bij het nader uitwerken van de gebiedsdoelen en streefbeelden. Het consortium benut hierbij 
bestaande kennis en biedt ondersteuning bij het definiëren van nieuwe initiatieven vanuit het 
gebied. Daarnaast adviseert het consortium bij proces- en effectmonitoring (zie ook pijler 1). 
Het consortium is in alle gebieden gestart. 

Partners binnen het kennisconsortium
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    Veenkoloniën - de Hunze - pilot Achterste Diep 
Er is een innovatief gebiedsproces gestart met boeren en andere gebiedspartijen, met onder-
steuning van het kennisconsortium. In dit proces werken partijen samen aan een integraal plan 
om via slimme verbindingen buiten het Natuurnetwerk Nederland biodiversiteit te stimuleren. 
In het proces, onder leiding van Prolander, wordt ingezet op meervoudig grondgebruik, her-
verkaveling voor functiecombinaties en het ontwikkelen van bedrijfsconcepten op bedrijfs- en 
gebiedsniveau met aandacht voor het verdienvermogen van de agrarische sector. Samen met 
het gebied is een verkenning opgesteld, met denkrichtingen om tot invulling van doelen voor 
duurzame landbouw te komen. Het kennisconsortium adviseert over het proces en inhoud (in-
grediënten voor bedrijfsconcepten).

Het Achterste Diep

Naast een goede samenwerking binnen de acht gebieden van de Regio Deal, zijn ook ver-
bindingen gelegd met andere gebieden buiten de Regio Deal, zoals het Westerkwartier en 
de Noardlike Fryske Wâlden. Hiermee delen we kennis en leren we ook samen met andere 
gebieden.

Natuurinclusieve landbouw in het (groene) onderwijs 
In de transitie van de landbouw gaat het groene onderwijs een belangrijke rol spelen. Het 
onderwijs wordt verder doorontwikkeld en geprofessionaliseerd, door o.a. lesmateriaal voor 
het MBO en HBO te ontwikkelen en docenten op het gebied van natuurinclusieve landbouw 
verder te scholen. De professionalisering krijgt verder vorm door studenten en docenten te 
betrekken bij projecten die voortvloeien uit de vragen vanuit de diverse gebieden op basis 
van hun streefbeelden. Ook werken we samen met practoraten en lectoraten en wordt 
gewerkt met representatieve voorbeeldbedrijven (demobedrijven). MBO- en HBO-studenten 
gaan samen (onderzoeks-) projecten  uitvoeren en krijgen onderwijs in deze bedrijven op 
het gebied van natuurinclusieve landbouw. De eerste samenwerkingsverbanden tussen de 
Regio Deal en het onderwijs zijn inmiddels gelegd. Zo gingen 26 studenten van Hogeschool 
Van Hall Larenstein begin dit jaar aan de slag met opdrachten van ondernemers die werken 
aan natuurinclusieve landbouw. Terra college helpt bij het uitwerken van de actielijn Korte 
Ketens in de Veenkoloniën, het Oldambt en Westerwolde.  
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Eén van de rollen van het onderwijs is ervoor te zorgen dat kennis uit (praktijk)onderzoek 
doorstroomt naar (toekomstige) agrarische ondernemers. Het onderwijs is ook betrokken bij 
de uitvoering van het praktijkonderzoek.

Instrumenten 
Het ontwikkelen en/of toetsen van instrumenten is een manier om stappen te zetten naar 
een natuurinclusievere landbouw. Instrumenten zijn zowel binnen als buiten de Regio Deal 
toepasbaar. 

Pijpkaneel - dubbeldoel grond
Met steun van de Regio Deal hebben vier melkveehouders in de Friese Kleiweide het afgelo-
pen jaar samen met onder andere de Rabobank een financieel grondinstrument ontwikkeld. 
Dit instrument is gericht is op het economisch in balans brengen van de ecologische en de 
commerciële mogelijkheden van grondgebruik. Hierdoor krijgt natuur waarde. In het instru-
ment, dat breed toepasbaar is, is een slimme constructie bedacht voor grondeigendom met 
oog voor behoud van natuurwaarden.

BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw
Om de bijdrage van akkerbouwers aan de natuur te kunnen waarderen en belonen is een 
eenduidige manier van meten nodig. De BiodiverteitsMonitor Akkerbouw helpt om deze 
prestaties meetbaar te maken en dient als beloning voor hun prestaties. Binnen de Regio 
Deal testen we deze Monitor in de Veenkoloniën. Dit houdt in dat de ontwikkelde prestatie 
indicatoren en maatregelen in 2021 op veenkoloniale bedrijven worden onderzocht om zo tot 
goede en betrouwbare regionale data te komen. Bij deze indicatoren gaat het om thema's 
zoals het % rustgewassen in rotatie en % bodembedekking. 

 

                        Schematische weergave van de BiodiversiteitMonitor Akkerbouw

http://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl/voorbeeldprojecten/natuurinclusieve-boeren-in-het-friese-veenweidegebied
http://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl/voorbeeldprojecten/biodiversiteitsmonitor-akkerbouw-testen-in-de-veenkolonien
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Quick scan verdienmodel voor maatschappelijke diensten 
De maatschappij vraagt er in toenemende mate om dat boeren landschap, biodiversiteit 
en bijvoorbeeld schoon water 'produceren'. In 2021 is een quick scan uitgevoerd of op een 
andere manier dan via de prijs van melk of aardappelen een verdienmodel voor deze maat-
schappelijke diensten is te realiseren. Uit deze quick scan kwam een mogelijkheid naar 
voren rond drinkwater. Inzet is om dit verder uit te werken met steun van het topsectoren-
beleid. 

Bedrijfssystemen
Naast het ontwikkelen van instrumenten ondersteunt de Regio Deal ook bij het ontwikkelen 
van nieuwe bedrijfssystemen voor zowel de akkerbouw als de melkveehouderij. 

AgriFuture
AgriFuture is een plan voor het akkerbouwbedrijf van de toekomst voor de noordelijke 
Kleischil. Met steun van de Regio Deal is hiervoor in 2020 samen met boeren een ontwerp 
gemaakt. Het ontwerp past goed in het streefbeeld en is een belangrijk systeem-veranderend 
project voor akkerbouwbedrijven in de Kleischil. In 2021 wordt ingezet op financiering van de 
uitvoering. Wanneer dit rond is kan in 2022 worden begonnen met de uitvoering. 

Backcasting
De collectieven Groningen West en Groningen Midden en de Waadrâne en It Lege Midden 
(Fryslân) gaan samen met melkveehouders en de Wageningen University aan de slag met 
het ontwerpen van natuurinclusieve melkveehouderij-bedrijfssystemen. 
De Regio Deal levert hieraan een financiële bijdrage en vanuit het Topsectorenbeleid is 
medefinanciering gekregen. In 2021 is gestart met de uitvoering van het project. In vier 
gebieden gaan groepen boeren aan de slag met een ontwerpproces om op basis van het 
streefbeeld voor hun gebied in 2040 nieuwe natuurinclusieve bedrijfssystemen te ontwerpen 
die passen in het gebied. Dit gebeurt via de methode van backcasting. Ondernemers en 
onderzoekers werken zo samen aan het vergroten van het handelingsperspectief van boeren 
om te boeren met de natuur. Met als centrale thema’s: bodemkwaliteit, waterkwaliteit, flora 
en fauna, herstel en behoud van landschappen en behoud of verbetering van inkomen.

Oplossingsrichtingen knelpunten wet- en regelgeving
Voor Noord-Nederland is de AgroAgenda aanspreekpunt in experimenten met wet- en regel-
geving. Er zijn twee kleine ontheffingen verleend voor experimenten op het gebied van stro-
rijke mest in de akkerbouw en voor een samenwerking tussen akkerbouw - melkveehouderij 
voor een duurzaam bouwplan. We zijn verder met het Rijk in gesprek over meerdere experi-
menten, zoals op het gebied van bodem en biodiversiteit, benutten van mineralen, minder 
gewasbeschermingsmiddelen en over nieuwe landbouwsystemen. Ook met de provincies 
lopen gesprekken over knellende regelgeving via de AgroAgenda.

Pijler 3: Netwerk en communicatie 

'Netwerk en communicatie' is de 3e pijler in de Regio Deal en heeft als doel dat alle betrok-
kenen zich mede verantwoordelijk en betrokken voelen om met een gebiedsgerichte aanpak 
te werken aan een sterke landbouwsector. Een sector die bijdraagt aan biodiversiteit en een 
gevarieerd en (be)leefbaar platteland. Voor alle betrokken partijen is het van belang om in 
contact te zijn en te blijven. 
Ondanks Corona hebben vorig jaar in de meeste gebieden zowel fysieke als digitale bijeen-
komsten plaatsgevonden waarin met betrokken partijen streefbeelden en actieplannen zijn 
opgesteld. 

http://www.spna.nl/actueel/agrifuture-ontwerp-gepresenteerd/
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   RESULTATEN 2020 - 2021

 Website - juni 2020-1 februari 2021
 4.129 
 unieke paginaweergaves
 Gem. bezoektijd pagina 1,17 min

 Social media fans
 Twitter 476 volgers (sinds maart 2020)
 LinkedIn161 connecties (sinds juni 2020)

 Nieuwsbrief 
 Online nieuwsbrief die periodiek verschijnt. In 2020/2021 zijn vier nieuwsbrieven 
 verstuurd. Bereik: 
 1e: 264 mensen (april 2020)
 2e: 314 mensen (juli 2020)
 3e: 321 mensen (december 2020)
 4e: 329 mensen (maart 2021)

 Events
 - 3 webinars 
     350 deelnemers
 - Streefbeelden-/actieplansessies in de gebieden
     50-100 deelnemers per sessie

Via de website van de Regio Deal en nieuwsbrieven communiceren we over het proces en 
de behaalde resultaten zoals de oplevering van streefbeelden en actieplannen, de open-
stelling van subsidieregelingen of onderzoek van studenten. Via de sociale media twitter en 
LinkedIn delen we foto's, actualiteiten en wetenswaardigheden van en met de volgers binnen 
ons netwerk. Om boeren, burgers en buitenlui te inspireren, vertellen boeren uit Groningen, 
Fryslân en Drenthe in een filmpje hoe zij op hun bedrijf al natuurinclusief werken. Dit filmpje 
is breed gedeeld via de social mediakanalen, op ons YouTubekanaal en tijdens bijeenkomsten. 
Vanwege Corona konden grote (netwerk)bijeenkomsten niet georganiseerd worden. 
De verwachting is dat na de zomer geleidelijk aan weer meer mogelijk zal zijn.

Webinars
Om te inspireren en kennis te delen is in oktober 2020 samen met de AgroAgenda het webinar  
'Wat zijn de sleutels voor succesvol veranderen' georganiseerd. Aan dit webinar namen ruim 
275 deelnemers deel. Om ons netwerk te betrekken en te informeren over vernieuwende 
thema's binnen de landbouwtransitie, organiseerden wij in april en mei met de AgroAgenda 
twee webinars. Hierin stonden de studies: 'structurele belemmeringen voor een transitie naar 
een meer natuurinclusieve melkveehouderij' en 'verrijkende landbouw' centraal. Aan deze 
webinars namen ruim 100 deelnemers deel. Het is de bedoeling om de komende tijd regel-
matig experts/wetenschappers uit te nodigen om hun inzichten te delen. 

Live-uitzending over een veerkrachtige landbouw in de Kleiweide
Inspirerende initiatieven voor de toekomst van de Friese kleiweide stonden centraal tijdens 
een live-uitzending in december 2020. De Natuerkooperaasje Baarderadeel en Kening, agra-
risch natuurverenigingen Greidhoeke en Súdwestkust en St. Gouden Land lieten via filmpjes 
zien hoe er vol energie van onderop gewerkt is aan droom- en toekomstbeelden voor hun 
gebied, de Friese Kleiweide. Streefbeeld is een natuurinclusieve regio met ruimte voor o.a. 
biodiversiteit, natuur, weidevogels, verdienmodellen, recreatie&toerisme, energieopwekking. 
Vanuit de studio praatten vertegenwoordigers van LNV, LTO, Friesland Campina, Wetterskip, 
it Fryske Gea en de provincie hierover door. 

http://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl/nieuws
http://twitter.com/RegiodealNIL
http://www.linkedin.com/in/regiodealnatuurinclusievelandbouw
http://www.youtube.com/watch?v=KiXNFV3L5a4&t=2s
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Veenweide
3.386

Kleiweide
1.650

Schiermonnikoog
399

Noordelijk Kleischil
1.560

Oldambt
1.190

Veenkolonien
4.254

Westerwolde
381

Drents Plateau
4.311

Rijk; 9,89

Provincie 
Drenthe; 3,30

Provincie 
Fryslân; 3,30

Provincie 
Groningen; 3,30

3. Voortgang financieel 
Tot en met het tweede kwartaal 2021 is circa 40%  van het beschikbare budget bestemd. De 
stuurgroep Regio Deal heeft ingestemd met plannen en projecten met een totale omvang 
van ruim € 8,5 miljoen. Dit is ten opzichte van de eerste voortgangsrapportage circa 
€ 3,1 miljoen meer.

In totaal is circa € 20 miljoen beschikbaar, waarvan de drie provincies gezamenlijk 
€ 10 miljoen bijdragen en het Rijk € 9,89 miljoen (in de decentralisatie-uitkering van het 
Rijk heeft een verrekening van de compensabele BTW plaatsgevonden, dit is € 110.000). 

 

                        Cirkeldiagram 1: Waar komt het budget Regio Deal vandaan? Bedragen x € 1.000

 

                         Cirkeldiagram 2: Verdeling van het budget pijler 1 gebiedsgerichte aanpak over de 8 gebieden. Bedragen x € 1.000
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Organisatie en uitvoering

Pijler 3 Netwerk en communicatie

Pijler 2 Instrumentarium

Pijler 1 Gebiedsgerichte aanpak

Bestemd Begroot

Voortgang tot en met het 2e kwartaal 2021 
In onderstaand overzicht wordt de voortgang ten opzichte van de begroting per pijler 
inzichtelijk gemaakt.

 

Voortgang tot en met het 2e kwartaal 2021 (bedragen x € 1.000). 
De besluiten van de stuurgroep tot en met juni 2021 zijn verwerkt als 'bestemd'.

Voortgang pijler 1 gebiedsgerichte aanpak
Voor de uitvoering van pijler 1 is in totaal € 17,1 miljoen beschikbaar, waarvan tot en met het 
2e kwartaal ruim € 6 miljoen een bestemming heeft via de voorloperprojecten en uitvoerings-
plannen voor 2021. De stuurgroep heeft afgelopen jaar ingestemd met uitvoeringsplannen 
van zes gebieden. Voor Schiermonnikoog en het Drents Plateau volgen de plannen later in 
2021. 
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Bijlage: Gebieden in beeld
Noordelijke Kleischil

Kenmerken gebied
-   De noordelijke Kleischil is één van de belangrijke landbouwgebieden van Europa. 
    Het onderscheidt zich door de hoogwaardige teelt van pootaardappelen voor de inter-
    nationale markt en is hiermee belangrijk voor de voedselvoorziening in delen van de 
    wereld. 
-   Het gebied bestaat uit een mix van akkerbouw en melkveehouderij.
-   Open en uitgestrekt landschap met vruchtbare kleigronden.

Themalijnen streefbeeld en actieplan
1. Bodem als basis
2. Vitale agrarische bedrijven
3. Biodivers en aantrekkelijk landschap
4. Verbinding met de maatschappij
5. Verbinding met andere opgaven

In 2021 start de uitvoering met:
-   Opzetten leernetwerk bodem
-   Opzetten regionale kringloop
-   Creëren robuust groenblauw netwerk om biodiversiteit in het gebied te brengen
-   Openstelling subsidieregeling voor boerenexperimenten in najaar 2021

Bij de uitvoering wordt nauw samengewerkt met de Regio Deal Noordoost Fryslân voor 
het financieren van projecten.
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Proces
-  Breed draagvlak en betrokkenheid bij totstandkoming streefbeeld en actieplan.
-  Ruim 100 deelnemers bij fysieke en digitale bijeenkomsten, variërend van landbouwers,
   overheden, natuurorganisaties, waterschappen, erfbetreders. 
-  Actief agrarisch kernteam,  dat ook betrokken is in de uitvoeringsfase van het streefbeeld
   en actieplan. 
- In het kernteam participeren vertegenwoordigers van de boerencollectieven Waadrâne,
   Westergo en Midden-Groningen, LTO-Noord en Fjildlab. Hiermee zitten boeren zelf aan 
   het roer bij de overstap naar meer natuurinclusieve en klimaatbestendige landbouw. 
   Het kernteam wordt uitgebreid met jonge boeren. 

Bijeenkomst in Dokkum over streefbeeld en actieplan noordelijk Kleischil
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Friese Kleiweide

Kenmerken gebied
- Landbouw bepaalt voor een belangrijk deel het platteland.
- Naast natuurinclusieve landbouw nog meer natuurinclusieve opgaven (zoals langs 
  wegbermen en spoorlijnen, bufferzones, natuurgebieden, recreatiegebieden en op erven)

Themalijnen streefbeeld en actieplan
1.   Oppakken integrale gebiedsprocessen vanuit de gemeenschap 
2.   Versterken open landschap
3.   Renderende landbouw zonder nadelige effecten voor de leefomgeving
4.   Meer verbinding met een biodivers platteland
5.   Verrijken bodemleven
6.   Optimale benutting water
7.   Versterken leefgebied weidevogels
8.   Beter benutten circulaire ketens
9.   Bijdragen aan energie- en klimaatopgaven
10. Stimuleren lokale voedselmarkt
11. Versterken toeristisch-recreatief netwerk
12. Vergroten kennis en ruimte voor experimenten en nieuwe samenwerkingsvormen

In 2021 start de uitvoering met:
-    Een integrale aanpak, waarbij samenwerking met boeren, natuurorganisaties en vele 
      andere betrokkenen moet leiden tot de eerste stappen in de omslag richting natuur-
      inclusieve landbouw. 
-     Synergie wordt gevonden met o.a. weidevogelbeleid, biodiversiteit, landschap en erfgoed. 
-     De transitie op het platteland wordt in Kleiweide gezien als een opgave waar de gemeen-
      schap gezamenlijk inzet moet leveren. Ook de vereniging van 70 bed&breakfast onder-
     nemers ziet het decor voor de gast in positieve zin veranderen en vraagt een actieve rol. 
-    Een breed scala aan initiatieven worden voorbereid, waarbij herstel van biodiversiteit op
     het agrarisch areaal langs (lintvormige landschapselement) “Pingjumer Halsbân” en 
     verdieping van de kringloopgedachte bij koppels akkerbouw-veehouderijbedrijven in het 
      oog springen. Maar er zijn ook diverse initiatieven die de “kloof” tussen boeren en burgers 
     verkleint.
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Proces
-  Bestuurlijke samenwerking Greidhoeke Plus (gemeenten, provincie, Wetterskip Fryslân) 
   heeft op vernieuwende wijze gebruik gemaakt van energie in vier gebieden binnen het
   kleiweidegebied om met natuurinclusief platteland aan de slag te gaan.
-  De kracht van de aanpak Greidhoeke Plus zit in de samenhang en het benutten van 
   energie die vanuit het gebied zelf komt. Lokale initiatief staat centraal. Aanpak van onder-
   op, met vanuit de overheden een stimulerende, enthousiasmerende, faciliterende en 
   initiërende rol.
-  De resultaten van de gebieden zijn opgetild naar één streefbeeld en actieplan voor de hele 
   kleiweide.

Voorloperproject
In het voorloperproject Pijpkaneel in het Friese Ferwoude werken boeren aan de balans 
tussen ecologische en commerciële mogelijkheden.

http://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl/voorbeeldprojecten/natuurinclusieve-boeren-in-het-friese-veenweidegebied
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Veenkoloniën

Kenmerk gebied
-   Landschap kenmerkt zich door een grote openheid, met verrassend hoge variatie in 
    landschap. 
-   De Veenkoloniën zijn aangemerkt als kerngebied voor akkervogels.
-    Akkerbouw is de meest voorkomende vorm van agrarisch grondgebruik. 
-   Veel kansen om de biodiversiteit te versterken en ondersteunend te maken aan de 
    landbouwproductie.

Themalijnen streefbeeld en actieplan
1. Ontwikkelen van high tech door innovatie
2. Ketenpartijen stimuleren nieuwe teelt (methodes)
3. Tussengewassen’ en ‘overhoeken’ benutten
4. Diversiteit op  perceelsniveau
5. Oude beekdalen (gronden van derden inzetten voor experimenten)
6. Water en wegen als ordenend principe

Boeren en stakeholders aan de slag met opstellen streefbeeld en actieplan voor de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt

In 2021 start de uitvoering met:
-   Ecologisch netwerk Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt: verkenning van mogelijk-
    heden voor een groen-blauwe dooradering. 
-   Gebiedsprojecten: Verkennen van mogelijkheden voor een gebiedsproces gericht op 
    natuurinclusieve landbouw in de beekdalen Hunzedal en Pagediep. Binnen het Hunzedal 
    loopt vanuit de Regio Deal al een proces in het Achterste Diep. 
-   Regionaal kennisplatform: ontwikkelen van een platform waarmee bestaande en nieuwe 
    kennis wordt gedeeld.
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Proces
-   Streefbeelden en actieplannen zijn in één gezamenlijk proces voor de drie gebieden 
    Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt aangestuurd vanuit de bestaande bestuurlijke 
    samenwerking Agenda voor de Veenkoloniën. 
-   In diverse grotere en kleinere (gebieds-)bijeenkomsten zijn de ideeën over natuur-
    inclusieve landbouw uit het gebied en bij een denktank opgehaald.

Voorloperproject
In het voorloperproject Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw in de Veenkoloniën worden 
verschillende natuurinclusieve teeltmethodes uitgeprobeerd.

Subsidieregeling boerenexperimenten 
Voor vernieuwende ideeën van twee of meerdere boeren is een subsidieregeling voor klein-
schalige boerenexperimenten per 1 februari 2021 opengesteld. 
Maximale bijdrage per experiment is: € 25.000,-. 



25

Westerwolde

Kenmerk gebied
-   Landbouw vindt plaats in grote samenhang met natuurwaarden zoals bossen, landschaps- 
    en waterelementen. De belangrijkste akkerbouwgewassen zijn suikerbieten en zetmeel-
    aardappelen.
-   De streek is grotendeels agrarisch georiënteerd. Er waren aanvankelijk veel gemengde
    bedrijven, maar er heeft zich veel specialisatie voorgedaan waarbij veelal gekozen is voor 
    akkerbouw.

Themalijnen streefbeeld en actieplan
1. Versterken overgang landbouw natuur
2. Aanhaken op routestructuren
3. Korte keten stimuleren
4. Diversiteit op perceelsniveau

In 2021 start de uitvoering met:
-   Ecologisch netwerk Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt: verkenning van mogelijk-
    heden voor een groen-blauwe dooradering. 
-   Regionaal kennisplatform: ontwikkelen van een platform waarmee bestaande en nieuwe
    kennis wordt gedeeld.
-   Korte Ketens: verkenning van wensen en behoeften in Oost-Groningen om korte regionale
    ketens te stimuleren waarbij een verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw centraal 
    staat.

Proces
-   Streefbeeld en actieplan zijn in één gezamenlijk proces voor de drie gebieden Veen-
    koloniën, Westerwolde, Oldambt aangestuurd vanuit de bestaande bestuurlijke samen-
    werking Agenda voor de Veenkoloniën. 
-   In diverse grotere en kleinere (gebieds-)bijeenkomsten zijn de ideeën over natuur-
    inclusieve landbouw uit het gebied en bij een denktank opgehaald.

Voorloperproject
In het voorloperproject Westeresch in Westerwolde worden producten geteeld zonder 
gebruik van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Subsidieregeling boerenexperimenten 
Voor vernieuwende ideeën van twee of meerdere boeren is een subsidieregeling voor klein-
schalige boerenexperimenten opengesteld per 1 februari 2021. 
Maximale bijdrage per experiment is: € 25.000,-. 
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Oldambt

Kenmerk gebied
-  De Regio Oldambt heeft een hele sterke en onlosmakelijke binding met de agrarische 
   sector. Akkerbouw is daarbij het meest voorkomende grondgebruik
-  Op de akkerbouwbedrijven vormt graan het hoofdgewas (ca. 75%) en dit gewas is dan ook
   verantwoordelijk voor het grootste deel van het bedrijfsrendement

Themalijnen streefbeeld en actieplan
2. Lokale afzet / verwaardering vergroten
3. Intensieve grondbewerking verminderen
4. Gewasdiversificatie

In 2021 start de uitvoering met:
-  Ecologisch netwerk Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt: verkenning van mogelijk-
   heden voor een groen-blauwe dooradering. 
-  Regionaal kennisplatform: ontwikkelen van een platform waarmee bestaande en nieuwe
   kennis wordt gedeeld.
-  Korte Ketens: verkenning van wensen en behoeften in Oost-Groningen om korte regionale
   ketens te stimuleren waarbij een verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw centraal 
   staat.
-  Boerencoaches: het ontwikkelen van een programma in Oost Groningen waarin 
   20-40 boeren zowel individueel als in groepsverband gebruik kunnen maken van 
   advisering en coaching.

Proces
-  Streefbeeld en actieplannen zijn in één gezamenlijk proces voor de drie gebieden Veen-
   koloniën, Westerwolde, Oldambt aangestuurd vanuit de bestaande bestuurlijke samen-
   werking Agenda voor de Veenkoloniën. 
-  In diverse grotere en kleinere (gebieds-)bijeenkomsten zijn de ideeën over natuur-
   inclusieve landbouw uit het gebied en bij een denktank opgehaald.

Voorloperproject
Het voorloperproject Midwolder Bouwten in het Oldambt is gericht op een gezonde bodem 
en herstel van biodiversiteit.

Subsidieregeling boerenexperimenten 
Voor vernieuwende ideeën van twee of meerdere boeren is een subsidieregeling voor klein-
schalige boerenexperimenten opengesteld per 1 februari 2021.
Maximale bijdrage per experiment is: € 25.000,-. 
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Veenweide

Kenmerk gebied
-   Het Friese veenweidegebied is een uniek landschap met veel agrarische bedrijvigheid. 
-   Het bijzondere karakter van dit gebied staat echter onder druk. Het veen oxideert als 
    gevolg van ontwatering, waardoor de bodem daalt.
-   Binnen Veenweidegebied speelt de klimaatopgave een grote rol.

Themalijnen streefbeeld en actieplan
-   Omdat er voor het hele Veenweidegebied al processen liepen, is er vanuit de Regio Deal 
    voor gekozen om de provinciale Veenweidevisie en Veenweideprogramma 2021-2030 als 
    streefbeeld en actieplan te gebruiken. 

De programmalijn ‘It  Nije Buorkjen’ (het nieuwe boeren) staat hierin centraal, met de 
volgende 4 actielijnen:
1. Verdiencapaciteit landbouw
2. Landbouw en water
3. Kringlooplandbouw
4. Bodem en grondgebruik

In 2021 start de uitvoering met:
-   De Regio Deal ondersteunt de kansrijke veenweidegebieden de komende jaren, met 
    Aldeboarn - de Deelen als hoofdgebied. Ook in de andere gebieden Idzegea en Groote 
    Veenpolder gaan projecten starten. 
-   Acties zoals benoemd in het Veenweideprogramma hebben betrekking op o.a. de kans-
    rijke gebieden, ondersteuning NIL-projecten in overige gebieden (het zogenaamd ‘witte 
    gebied’), advisering van boeren over natuurinclusieve en circulaire bedrijfsvoering en 
    (kennis)projecten rondom belemmerende regelgeving, nieuwe verdienmodellen voor de 
    landbouw in het veenweidegebied en projecten gericht op het versterken van biodiversiteit, 
    landbouw en water,  bodem en grondgebruik.
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Proces
- Het veenweideprogramma is opgesteld door de veenweideprogramma-organisatie van
  wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. Dit veenweideprogramma is gemaakt in 
  overleg met de partijen in het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (provincie, waterschap, 
  gemeenten, landbouw, natuur en milieu en de recreatie en toerismesector
  Hierbij is ook gekeken hoe de regiodeal NIL bij kan dragen (‘It Nije Buorkjen’). 

Gebiedsgerichte uitwerking natuurinclusieve landbouw Idzegea
In Idzegea gaan circa 55 agrarische landeigenaren en grondgebruikers met elkaar in ge-
sprek over de opgaven en kansen in het gebied om tot meer natuurinclusieve landbouw te 
komen. Hierbij wordt ook bekeken hoe het gebied verder ontwikkeld kan worden voor de 
weidevogels. 
Doel is een samenhangende toekomstagenda die vervolgens wordt vertaald in een pakket 
van maatregelen. Vanuit de Regio Deal is steun verleend voor de voorbereidingsfase.

Voorloperproject
- In het voorloperproject Aldeboarn-De Deelen in Zuidoost-Friesland wordt gewerkt aan een 
  kringloopwijzer voor circulaire landbouw

Kathûs Aldeboarn De Deelen

Subsidieregeling boerenexperimenten
- Voor vernieuwende ideeën is een subsidieregeling voor kleinschalige natuurinclusieve 
   experimenten per 1 april 2021 opengesteld. Maximale bijdrage per experiment is: € 25.000,-.

https://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl/voorbeeldprojecten/natuurinclusieve-landbouw-groote-veenpolder-copy-1 
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Schiermonnikoog

Kenmerk gebied
- Om te voldoen aan de stikstofnormen die gelden op Schiermonnikoog willen de 7 melkvee-
  houders de veestapel op het eiland met 35% verminderen. Het plan hiervoor maken ze zelf 
  op het eiland, de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw faciliteert hierbij.

Themalijnen streefbeeld en actieplan
- Voor Schiermonnikoog is een streefbeeld opgesteld dat gericht is op de landbouw in 2030. 
  Daarnaast wordt er nog een actieplan opgesteld met de projecten en acties die nodig zijn
  om het streefbeeld te realiseren en wie hiervoor verantwoordelijk is.

In 2021 start de uitvoering met:
- In de afgelopen periode is een project voorbereid waarmee uitvoering gegeven gaat 
  worden aan de  landbouwtransitie. Doelstelling van het project is om de 7 eilander boeren 
  voor de reductie van de veestapel een transitievergoeding te laten ontvangen, waarmee ze 
  de overstap kunnen maken naar een toekomstig duurzaam productiemodel. 
  Hiervoor zal er in de toekomst een eigen kaasmakerij op het eiland gerealiseerd worden. 
  Een project met een landelijke uitstraling en voorbeeldfunctie waar we ontzettend trots op 
  mogen zijn. Dit project is als GLB pilot ingediend bij het Rijk en daarnaast zal  subsidie
  worden aangevraagd bij de provincie Fryslân.

Proces
- De landbouwtransitie van Schiermonnikoog is een aanpak waarbij op vrijwillige basis een 
  extensivering van de landbouw plaatsvindt. Er wordt gebruik gemaakt van meer grond per 
  dier, en waarbij dieren meer en langer buiten in de weide kunnen staan. Hierdoor krijgt het 
  project ook veel landelijke aandacht. 
- Streefbeeld heeft positief gewerkt op samenwerking tussen de boeren.
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Drents Plateau

Kenmerk gebied
- Het kenmerkt zich door een grote verwevenheid van landbouw en natuur in een landschap, 
  waarin essen, beekdalen en (veld)ontginningen belangrijke elementen vormen.
- De landbouw staat samen met heel Drenthe voor de uitdaging om de economische 
  belangen te verenigen met maatschappelijke waarden als een rijke natuur en een mooi 
  landschap. 
- Op dit moment staan de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap ook in Drenthe 
  onder druk. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen om de 
  neergaande lijn om te buigen naar een opwaartse lijn.

Themalijnen streefbeeld en actieplan 
Binnen de Agenda Boer, burger, biodiversiteit (Agenda BBB) zijn de centrale themalijnen uit 
het streefbeeld en actieplan:
• Gebiedsgerichte samenwerking in zeven kleinere deelgebieden
• Belonen voor duurzaam boeren
Flankerend voor deze centrale lijnen zijn de onderwerpen pacht en grond, verdienmodellen 
en verdienvermogen, verbinding tussen boer en burger door participatie en communicatie. 
Het monitoren en het benutten en delen van kennis via het kennisconsortium maken het 
geheel compleet.  

Stip op de horizon (lange termijn): ambitie om boeren te begeleiden naar natuurinclusieve 
landbouw met de biodiversiteitsmonitor: functionele agro-biodiversiteit, diversiteit van soor-
ten en landschap en regionale diversiteit  Strategie / aanpak voor nu: combinatie van bege-
leiding van de kopgroep, systeeminnovatie en zoveel mogelijk ondernemers uit de midden-
groep meekrijgen.

In 2021 start de uitvoering met:
- Belonen voor duurzaam boeren is gestart. Landbouw en natuur gaan samen KPI’s bepalen
  die toepasbaar zijn voor akkerbouw en melkveehouderij en bedrijven die samenwerken en
  een gemengde bedrijfsvoering hebben. Het wordt een integrale set aan KPI’s waaronder 
  KPi’s voor biodiversiteit. Ambitie is om 250 Drentse melkveehouders en akkerbouwers te
  gaan belonen op basis van die KPI’s.
- Begin 2021 zijn twee aanjagers in het Drents Plateau gestart om voor zeven gebieden de
  kansen te verkennen voor natuurinclusieve landbouw. Hierdoor worden in deze gebieden 
  concrete projecten aangedragen die bijdragen aan een gezonde bodem en meer bio- en 
  landschappelijke diversiteit in Drenthe

Proces
- Vanuit de Regio Deal is voor de uitvoering de verbinding gelegd met de Agenda Boer, 
  Burger en Biodiversiteit. De gekozen aanpak vanuit de agenda BBB sluit aan bij het 
  gemeenschappelijke doel van de Regio Deal: het ontwikkelen en testen van instrumenten
  die natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel maken. 
- Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe bedrijfsmodellen, maar ook om het vinden van 
  oplossingen voor knellende wet- en regelgeving, het meer benutten van bestaande net-
  werken, maatschappelijke initiatieven en het uitwisselen van kennis en informatie over 
  natuurinclusief boeren. 
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