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Systeemaanpak op basis van een gebiedsbenadering

In opdracht van UP Bodem, op initiatief van IBB

Verrijkende Landbouw



Waarom een transitie vanaf de bodem in 

landbouwgebied?

▪ Uitputting van de aarde

▪ Het natuurlijke bodem-watersysteem is niet integraal in beeld

▪ Initiatieven en oplossingen zijn er al, maar zijn nauwelijks 

levensvatbaar

▪ Het ‘regime’ sluit niet aan en vraagt om systeemverandering

▪ Vernieuwing vraagt om nieuwe samenwerkingen

▪ Er is weinig tijd!



Naar een gebiedsaanpak en een transitie-agenda

Gebiedsbenadering

Systeem A

NU

Land

Waarde

Mens

Systeem B

2050



Naar een gebiedsaanpak



Welke bouwstenen voor een gebiedsbenadering 

systeem B hebben we gevonden en ontwikkeld

Landgebruik naar draagkracht, 6 functies:

• Waterhuishouding en zuivering

• Koolstofvastlegging

• (Bodem)biodiversiteit

• Mineralenkringlopen

• Voedsel/biomassa productie

• Landschap

Deel-rapportage Bodemfuncties, 

grenswaarden en doelen  

KPI ‘s in gebied..

Grenswaarde

….

Mogelijke waarde 

….
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‘Gebiedshuishoudboekje 6 functies’

‘Ontwerpen’ 

met inzicht 

in alle 6 

functies

Investering in 

(herstel)maat-

regelen

Instand

houden/

beheer

Kosten 

(meer) 

productie

Opbrengst 

productie

Bijvangst Vermeden 

schade

Afwenteling 

naar andere 

gebieden

Huidig

Ontwerp 1

Ontwerp 2….



‘Waarde(ring)’: verzilveren, verdelen lusten en 

lasten in gebieden

In de markt, beprijzing Door de gemeenschap 

‘Commons’

Door de overheid

True cost, true price van 

natuurlijke grondstoffen en 

van ecosysteemdiensten 

verwerken in prijzen

Gezamenlijk beheren 

benutting van waarden 

van bodem/water. 

Regels, normen vanuit de 

overheid

Publiek beheer (obv

belastingen/ heffingen)

Stimuleren

Korte ketens in gebied Bv coöperaties Ecosysteemdiensten bij 

WS, betalen aan 

ondernemers, …

Nadelen:

Wereldmarkt en rol 

ketenpartners

Duurzaamheid niet 

gegarandeerd, dilemma 

schaalniveau, free riders

Inflexibel, geen maatwerk

Voordelen:

Transparantie Verbondenheid Solidariteit, stabiel



Nieuwe mogelijkheden voor gebiedsfinanciering

Vanuit de markt/privaat Publiek

Verwachting dat private 

financiers zelf goede regels en 

voorwaarden opstellen of op 

basis van rating..

Overheid reguleert…, op basis van 

goede regels en voorwaarden

Grondfondsen, Streekrekening. 

Crowd funding, Obligaties

Grondbanken, Ontwikkelfondsen in een 

gebied

Aandachtspunten:

Sterke relatie met grond en pachtbeleid

Gebiedsarrangementen: publiek-privaat



Naar een gebiedsaanpak



Aanbevelingen en transitieagenda

‘Nieuwe’ 

economieKennisbeleid

Grondbeleid

Integraal 

‘kringloop’-

beleid



• Geen toegang tot land

• Uitputting door gebruik/pacht

• Dilemma’s RO en grondbeleid

• Beperkt instrumentarium

• Weinig politieke ruimte

Liberaal grond-

en pachtbeleid

Voorbeeld: ‘Toegang tot land’



Gebiedsaanpak

• Experimenteer in gebieden toekomstgericht

• Breng daarbij alle betrokkenen om de tafel, creëer een ‘open ruimte’

• Breng het ‘Land’ aan tafel, op elk moment, bij elk gesprek

• Organiseer leeromgevingen om de gebieden heen en tussen de 

schalen

• Pilots zijn nog steeds belangrijk: maar zet de hele context in de 

schijnwerpers en maak belemmeringen in het systeem scherper

Systeemaanbevelingen



Aanbevelingen voor aankomende 5-10 jaar:

regionale en nationale schaal

• Ontwikkel een meerschalen doelenkader voor een duurzaam 

landgebruik dat gebiedsgericht kan worden ingevuld

• Leer van de gebieden en help mee de aanpak integraal en 

systeemgericht te maken, gebiedshuishoudboekjes te ontwikkelen

• Help praktische kennis en tools te ontwikkelen om de gebiedsaanpak 

te verbeteren

• Onderzoek integraal, over afdelingen en schalen heen, de 

systeembelemmeringen en ontwikkel een kracht landelijk 

transitieprogramma

• Zet met name instrumenten voor grondbeleid zoveel mogelijk in

• Zet een team in om belemmeringen in het systeem in gebieden op te 

halen, alvast op te lossen en daarmee te experimenteren

• Leer tussen de schalen door



Systeemaanbevelingen voor de langere termijn:

Regionale en nationale schaal

Kennis: zet kennisgelden meer in op de benodigde systeemwijzigingen 

voor duurzame landbouw. Vergroot de kennis over het natuurlijke bodem-

en watersysteem. Regionaliseer de kennisinfrastructuur en bouw in de 

regio nieuwe ‘schakelpunten’ voor kennisontwikkeling en verspreiding

Grond: Ontwikkel een grondbeleid met duurzame voorwaarden aan 

grondtransacties en aan pacht (bijvoorbeeld via grondkamers)

Nieuwe Economie: Ontwikkel een passend belastingen en 

heffingenstelsel, zet true pricing in en zorg dat ‘commons’ zich beter 

kunnen organiseren. Lobby voor een duurzamer economisch stelsel bij de 

EU

Kringloopbeleid: werk integraal aan nieuw beleid   Gebruik de 

omgevingswet om kringloop beleid te ontwikkelen. Lobby voor nieuwe 

doelenkaders bij de EU



Opgebouwd netwerk met:

Stichting EO Wijers

College van 

Rijksadviseurs Rijk:

IenW: Deltaprogramma

LNV: pilots Natuurinclusieve

landbouw, pilots Stikstof, 

Regiodeals, GLB-pilots,…..

BZK: pilots NOVI landelijk gebied 

(NOVI)



Een systemische en toekomstgericht bijdrage aan de 

transitie in de landbouw en het landelijk gebied



Resultaten inzetten voor vervolg…

Met inzet van:

• pool van vaardige mensen

• Een gezamenlijk netwerk van leiders

• met relevante kennis over proces en over context

• Support- infrastructuur

Gevoed en gesteund door:

• Overzicht van en inzicht in gebiedsinitiatieven

• Vermogen tot open samenwerking

Kennis en inzichten voor

• Een toekomstgerichte gebiedsaanpak naar 2050

• Transitie-agenda voor een meerschalige transformatie



20

Vastklikken; 

implementeren en 

borgen

Aanjagen, 

Procesfacilitatie

Doorpakken, Actieleren en Innovatie

Beleidsopgaven

- Nationaal-

regionaal

− Publiek-privaat

.

Thema’s

- Finance

- Grond

- Bodem

- ……..

Gebieden

- Bestaande en 

nieuwe gebieds-

processen

Versnellingshuis voor gezamenlijk leren en doen


