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Project Natuurinclusieve
Verdienmodellen

Kenniscafé Biodiversiteit

• Looptijd 2017 t/m 2019
– Samenwerking tussen collectieven NFW, ILM en ELAN (midden, noordoost‐
en zuidoost Friesland).
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• Twee Sporen
– Inventarisatie kansen voor Natuurinclusieve samenwerking (ILM/ELAN)
• Bodemvruchtbaarheid (inventarisatie bodem/gesprekken/advies/win‐
win)

Jelle Pilat
Noardlike Fryske Wâlden (NFW)

• Kosten‐baten analyse beheer
• Precisielandbouw (bemesting, drone’s, camera’s)
• Bodem in Balans, Bodem APK ‐> 70 bedrijven
– Onderzoek certificeringsmethoden en verdienmodellen (NFW)
• Enquête, leden en gebiedspartijen NFW (en Waadrâne, noord
Friesland)
• Gesprekken met stakeholders en boeren
• Uitwerking van kansrijke verdienmodellen
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Enquête
Deelnemers en Respons
Deelnemers

Respons

Leden Noardlike Fryske Wâlden

257 leden (37%)

Leden Waadrâne

42 leden (32%)

Algemene resultaten enquête
Natuurinclusieve Landbouw
• Breed draagvlak verdere ontwikkelen van NIL
– 57% van de boeren is van mening dat er te weinig
algemene kennis is over natuurinclusieve landbouw

Regionale stakeholders (Provincie, 110 deelnemers
gemeenten, LTO, Wetterskip,
Friese Milieu Federatie)

• Aandacht voor verbreden/versterken van de
economische basis
– Kleine bijdragen aan de omzet kunnen al veel betekenen
voor NIL

---------------------------------------------- ---------------------------------------------Totale aantal respondenten

419

Waarvan agrarisch werkzaam

250
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• 84% van de deelnemers had een ANLb/SNL contract in
2016/2017
• Gemiddelde bijdrage ANLb aan omzet 2,3%
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Voorstellen voor ontwikkeling
NIL

Experimenteerruimte mest en
nutriënten

‐ Er is behoefte aan experimenteerruimte, voornamelijk
op gebied van mest‐ en nutriëntengebruik
‐ Er is draagvlak voor het ontwikkelen van
beheerdiensten
‐ Het ontwikkelen van een regiofonds wordt interessant
gevonden

‐

NIL boeren zouden meer ruimte moeten krijgen bij de
toepassing van (overheids)regels op het gebied van natuur,
milieu en landschap (75% van de stakeholders is het
hiermee eens).

‐

Aan de andere kant is het beleid sterk gericht op het
reduceren van ammoniakemissies en mest en dit geeft
aanleiding tot strakkere regels

http://www.noardlikefryskewalden.nl/verdienmodell
en‐natuurinclusieve‐landbouw/
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Resultaten enquête
Beheerdiensten

Resultaten enquête
Regiofonds

• Er is steun voor het idee dat boeren beheertaken
verrichten

• Vraag naar erkenning en borging van de economische
basis voor NIL-bedrijfsvoering

– 36% van de boeren ziet kansen
• Breed ingestoken, afhankelijk van product/kwaliteit, beheer v.s.
afname

– 68% van de regionale stakeholders ziet hiervoor kansen
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Huidige regionale
ontwikkelingen

Scepsis over inpasbaarheid
ontwikkelingen bij NIL‐bedrijven

• Experimenteerruimte mest/nutriënten
– Circulair, Bokashi project, lokale compost‐ groenstations

•

Experimenteerruimte, Beheerdiensten, Regiofonds

•

Biodiversiteitsmonitor: Landschapsbeheer onderbelicht, uitzonderlijke
NIL boeren vallen buiten de boot. Veel onduidelijkheden over beheer en
de borging hiervan.

•

CO2 credits: alleen additionele koolstof wordt gewaardeerd, na aflopen
van het contract mag de koolstof weer uitgestoten worden.

•

Nog zoekend om voor de lange termijn handvaten te genereren om
bedrijven zelf de keuze te kunnen laten maken om meer te schakelen
naar een NIL‐bedrijfsvoering

– Stalsystemen
– Voer, grasklavers, eiwit van eigen land

• Beheerdiensten
– Afname groenmateriaal gemeenten en waterschap, maaien
buitengebieden
– Energie leveren, houtsnippers
– GLB, puntensystematiek ecosysteemdiensten

• Regiofonds
– Grootste bottleneck, wel voorbeelden zoals Weideleven en Land
van Ons
– Regionale CO2 credits
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