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VERRIJKENDE LANDBOUW
Ontwikkeling van nieuwe perspectieven en 
praktische handvaten 
Vanuit het kennisbudget van Uitvoeringsprogramma Bodem

(Rijk en regionale overheden)



Hoe ziet een ´systeem B´ eruit

Gebiedsbenadering
Systeem A

Land

Waarde

Mens

Systeem B

De rol van de overheid

Grondgebonden,

niet uitputtende landbouw

Backcasten: wat er moet veranderen?

Dit bepaalt de transitie-agenda

Verrijkende Landbouw: van 2050 naar NU



Beoogd resultaat Verrijkende Landbouw

Beschrijving systeem B 2050

uitgangspunten, kenmerken

Gebiedsbenadering: vanaf NU

Systeemaanbevelingen: vanaf NU

Transitie agenda tot 2050



Complex netwerk

Stichting EO Wijers

College van 

Rijksadviseurs Rijk:

IenW: Deltaprogramma

LNV: pilots Natuurinclusieve

landbouw, pilots Stikstof, 

Regiodeals, GLB-pilots,…..

BZK: pilots NOVI landelijk gebied 

(NOVI)



• Alle bodemfuncties worden op een volhoudbare wijze in elk gebied 

meegenomen en gewaardeerd.

• Gebieden hebben een waardering (rating) op basis van waarden functies

• Op alle niveaus is uitgewerkt wat ‘common’ is en wat ‘op de markt’

• In elk gebied zijn afspraken gemaakt, er zijn afspraken tussen gebieden en  

indien nodig op nationaal en EU niveau.

• Gebiedsorganisaties/afspraken krijgen vorm in kennis- en 

leergemeenschappen

• Nationale- en EU wet- en regelgeving en beleid faciliteert dit systeem 

volledig

Uitgangspunten systeem B (wat zien we in 

afzonderlijke gebieden in 2050)



Welke bouwstenen voor systeem B hebben we 

gevonden en ontwikkeld

Landgebruik naar draagkracht, 6 functies:

• Waterhuishouding en zuivering

• Koolstofvastlegging

• Bodembiodiversiteit

• Mineralenkringlopen

• Voedsel productie

• Landschap



Welke bouwstenen voor systeem B hebben we 

gevonden en ontwikkeld

Waarderen: in de markt of publiek

• Ontwikkeling huishoudboekje voor een 

gebied

• Factsheet true pricing in een gebied

• Factsheet ‘commons’ in een gebied

• Keuzewijzer en voor en nadelen 

manieren van waarderen

• Nieuwe concepten voor financiering



Welke bouwstenen voor systeem B hebben we 

gevonden en ontwikkeld

Organiseren en leren, transformatie

• Hoe benoem je de houdingen van mensen naar 

elkaar en naar de bodem/natuur

• Factsheets organisatievormen en voorbeelden

• Hoe regionaliseer je kennis en leernetwerken

• Hoe ontwikkel je leiderschap



Gebiedsbenadering anno 2020: Concept ‘Regiolabs’

Bewustwording

Observeren

Ervaren

Presencing: 

verbinden

Ideeën 

ontwikkelen

Uitproberen

Uitvoeren en 

borgen
Waarde

Mens

Land

Gebiedsbenadering



Gebiedsbenadering anno 2020: Concept Regiolabs

Basisanalyse:

• Historie landschap en bodem

• Bodemfuncties: grenswaarden en meer

• Grondposities in beeld

• Bedrijvigheid, economische waarde

• Initiatieven, organisaties

• Urgente opgaven nu en straks

• Houdingen mens-natuur

Presencing: 

verbinden

Ideeën 

ontwikkelen

Uitproberen

Uitvoeren en 

borgen

Gesprek en verdieping:

• Bodemfuncties: wat zijn kansen

• Ruimtelijke eisen en opties

• ‘Footprints’ (EROI)

• Beheermaatregelen en kosten

• Mixen van ‘commons’ en ‘markt’

• Kennis van organisatievormen, hoe zou 

dat passen

• Obstakels in het systeem/regime



Inzoomen: analyse van bodemfuncties

- Bottom up → bodem-up, land eerst !

- Draagkracht a.d.h.v. van 6 

bodemfuncties

- Landevaluatie nieuwe stijl

- Verschillende schaalniveaus !
Waar komt het land vandaan? 

Invloed mens? 
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Inzoomen: analyse van bodemfuncties

Water Koolstof Bio-

diversiteit

Mineralen
Productie

Landschap

Grenswaarde….

Mogelijke waarde ….



Gebiedsbenadering anno 2020: Concept Regiolabs

Presencing: 

verbinden

Ideeën 

ontwikkelen

Uitproberen

Uitvoeren en 

borgenBewustwording

Observeren

Ervaren

Verbinden en richting zoeken:

• De ‘stemmen van mens en de bodem’ 

overwegen

• Dialoog over en uitspreken van waarden 

functies

• Basiswaarden voor ‘verdienen/waardering’ en 

‘mens/organisatie’

• Nieuw leiderschap



Gebiedsbenadering anno 2020: Concept Regiolabs

Presencing: 

verbinden

Ideeën 

ontwikkelen

Uitproberen

Uitvoeren en 

borgenBewustwording

Observeren

Ervaren

Borging:

• Leer, kennis en innovatie omgeving

• Transitiepaden voor 20 jaar

• Aan de slag met implementatie wat kan

• Gebiedsrating ontwikkelen

• Gebiedsorganisaties en/of afspraken

• Afspraken met andere gebieden

• Aanspreken regimespelers, nationaal 

niveau op noodzakelijke 

systeemwijzigingen

Prototypen en experimenten:

• Ontwikkelen  bodembeheermaatregelen

• Initiatieven herinrichten, ruilen, …….

• Verduurzamen regionale markten

• Samen beheerfuncties organiseren (commons)

• Transitiepaden voor 20 jaar

• Aan de slag met implementatie

• Financieringsconstructies

• Oefenen met gebiedshuishoudboekje



Systeemaanbevelingen voor meerdere 

schaalniveaus

o.a. uit analyse van 13 gebiedsprocessen in provincie Gelderland



• Experimenteer in gebieden met een integrale benadering (alle functies 

van het natuurlijke systeem, stakeholders met meerdere 

perspectieven): wees voorzichtig met programma’s voor één specifiek 

probleem (stikstof, droogte, biodiversiteit..)

• Stuur op de ontwikkeling van een toekomstbeeld in gebieden 

• Investeer in een kennis- en leeromgeving voor gebieden met 

betrokkenheid van alle stakeholders. Doe zelf actief mee.

• Ontwikkel samen nieuwe regionale kennis en zorg voor verspreiding 

naar alle stakeholders

• Ontwikkel een provinciaal strategisch grondbeleid, evt met andere 

partners

• Ontwikkelen van experimenteeromgevingen op basis van de 

omgevingswet, eventueel met optie DGregio

Systeemaanbevelingen voor gebieden en lokale 

en regionale overheid



• Regionale kennisinfrastructuren ontwikkelen (Veluweberaad)

• Data strategie ontwikkelen: wie mag welke data verzamelen en 

gebruiken

• ‘Milieu’regels voor bodem, water en stoffen omvormen naar integrale, 

kringloop benadering 

• Modellen ontwikkelen om de mogelijkheden van de functies in 

gebieden te bepalen en de waarde daarvan te berekenen (zowel als 

common als in een marktsysteem)

• Nieuwe blik op mededinging en staatssteun: gebiedsbelang geborgd, 

true pricing, 

• Solidariteit/financiering voor ‘commons’ en gebiedsbelangen op 

nationaal/EU niveau

Systeemaanbevelingen voor rijk/EU 


