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Oproep  
Aan  : Politieke partijen in Gelderland 

Datum  : 6 juli 2022 

Betreft  : Oproep voortzetten Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland  

Afzender : partners Platform 

 

 

1. Achtergrond 

In 2019 hebben 10 Gelderse landbouw-, landschaps- en natuurorganisaties het Actieplan 

Natuurinclusieve Landbouw Gelderland aangeboden. 

Intussen is de samenwerking verbreed met overheden en andere organisaties (nu 24 partners). 

De partijen werken samen aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en 

kringlooplandbouw. Zie hier onze ambitie en aanpak.  

Dat doen we middels het samenwerkingsverband Platform Natuurinclusieve Landbouw 

Gelderland, waarin het doel is om alle boeren in Gelderland met grond te motiveren stappen te 

zetten op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Het Platform is met € 5,5 miljoen 

gefinancierd vanuit Provincie Gelderland. De beschikking loopt tot augustus 2024.  

 

2. Beweging op gang gebracht 

Gedurende de relatief korte looptijd heeft het Platform al veel in beweging gebracht in 

Gelderland. Binnen de projecten doen honderden boeren mee aan de activiteiten en kwamen in 

het eerste jaar 1150 mensen naar de bijeenkomsten. In 2021 zijn in het kader van het 

programma 26 km bloemrijke akkerranden aangelegd, 1 km hagen en 13ha natuurinclusieve 

graanteelt. Ook zijn er 80 bedrijfsnatuurplannen gemaakt en 113 instaptoetsen gedaan die de 

opstap zijn naar een nieuw bedrijfsnatuurplan. Zie ons jaaroverzicht 20211.  

 

Het Platform werkt langs meerdere wegen. We voeren projecten uit in 6 programmalijnen (voor 

beleid/ regelgeving, verdienmodellen, bedrijfsadviezen, betrokkenheid burgers, 

gebiedsinitiatieven, ontwikkelen praktijkgericht onderzoek/ kennis en communicatie). Daarnaast 

werken we breed aan bewustwording onder boeren, het betrekken van nieuwe partners zoals 

het Gelders Agrarisch Jongerencontact en Wageningen Livestock Research, en het delen van 

informatie en kennis. 

 

Het Platform zorgt voor afstemming met landelijke initiatieven, zodat we geen zaken dubbel 

doen, en Gelderland kan profiteren van landelijke ontwikkelingen. Daarnaast is Gelderland pilot 

voor landelijke projecten, zoals het onderzoek naar de bedrijfseconomie van natuurinclusieve 

melkveehouderij. Het Platform kan door de brede samenstelling en praktische insteek een 

belangrijke bijdrage leveren aan provinciaal en landelijk beleid. Dit geldt voor zowel het leveren 

van inhoudelijke bijdragen en genereren van draagvlak voor uitvoering, als voor bijdragen aan 

maatwerk en vraaggestuurd werken.   

 
1 https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/media/zsqde41k/pnlg-004-1_jaaroverzicht2021_v6.pdf  

https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/over-platform/ambitie/
https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/media/zsqde41k/pnlg-004-1_jaaroverzicht2021_v6.pdf
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Via de website www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl, via social media kanalen (LinkedIn, 

Twitter, Facebook) en de maandelijkse nieuwsbrief heeft het platform een groot bereik, binnen 

en buiten de landbouw, binnen en buiten Gelderland. Via deze kanalen verstrekt het platform 

kennis, nieuws en informatie over evenementen die interessant zijn voor de volgers.  

 

Het Platform heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot het middelpunt van de natuurinclusieve 

landbouw beweging in de provincie. Kennis wordt sneller ontwikkeld en beter uitgewisseld en 

we voorkomen dat dingen dubbel gedaan worden of helemaal niet. Partners werken actief 

samen aan het gedeelde toekomstperspectief. 

 

Kijk hier voor een korte impressie, met bijdragen van oud-LNV minister Cees Veerman, 

hoogleraar natuurinclusieve plattelandsontwikkeling Martijn van der Heide en een aantal 

Gelderse boeren. In 2022 hebben we zes inspiratiebedrijven aangesloten, die te volgen zijn via 

onze website. Op ieder van de bedrijven is een bijeenkomst georganiseerd rond een specifiek 

thema om breed kennis uit te wisselen met boeren en andere geïnteresseerden. Op ons eigen 

Youtube kanaal leggen de inspiratieboeren en -boerinnen zelf uit waarom ze natuurinclusieve 

landbouw zo belangrijk vinden.  

 

3. Transitie vergt continuïteit 

Maar we zijn er nog niet. Grote veranderingen die door de samenleving worden gevraagd 

vergen een duidelijke koers en meerjarige begeleiding. Daarom was het Actieplan uit 2019 

gericht op een periode van minimaal 8 jaar. De ambitie van het platform is om verdergaande 

voortgang te boeken. Met name op het gebied van het verdienmodel voor boeren en tuinders 

liggen er stevige uitdagingen, die het beste in samenwerking kunnen worden ontwikkeld en 

geadresseerd. De ambitie van de partners is dan ook om de ingezette beweging nog tenminste 

vier jaar voort te zetten, tot medio 2028.  

 

Langjarig perspectief en – daarmee samenhangend – duidelijkheid en consistentie in beleid, zijn 

de meest gehoorde knelpunten/wensen om vooruitgang te kunnen boeken. Ze lopen min of 

meer als een rode draad door projecten over bedrijfsnatuurplannen, monitoring, regelgeving en 

verdienmodellen. Voor een vervolg van het Platform na augustus 2024 zien we dan ook 

nadrukkelijk de wens naar een verschuiving in een meer economische richting: meer accenten 

op de (door)ontwikkeling en inzet van instrumenten die gericht zijn op regelgeving en beloning. 

Daarnaast blijft het van belang dat boeren hun kennis en inzicht vergroten over hoe ze op hun 

eigen bedrijf natuurinclusieve maatregelen praktisch kunnen toepassen. 

 

Wij denken dat de verbinding tussen het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland en de 

uitdagingen die er liggen op gebied van stikstof, klimaat, water en natuur (vanuit NPLG) heel 

belangrijk gaat worden. Het Platform heeft de afgelopen jaren veel kennis, ervaring en netwerk 

opgebouwd als het gaat om de verbinding tussen natuur en landbouw. Die kennis, ervaring en 

samenwerking zijn naar onze verwachting heel waardevol voor gebiedsprocessen. Wij nodigen u 

uit de verbinding met het Platform voor de gebiedsprocessen nadrukkelijk te zoeken. 

 

4. Oproep aan de Gelderse politiek 

➢ We vragen u om in Gelderland door te gaan met de beweging voor natuurinclusieve 

landbouw en hiervoor middelen beschikbaar te stellen in de komende bestuursperiode.  

http://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=K_VeXjT_V7E
https://www.youtube.com/channel/UC45by7BXBHYI7R8GEn9gxgA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC45by7BXBHYI7R8GEn9gxgA/videos
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➢ Wij vragen u de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw een prioriteit te 

maken in het volgend bestuursakkoord, voor een leefbaar landelijk gebied.  

➢ Wij vragen u de samenwerking met de maatschappelijk partners voort te zetten, en het 

Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland voor een volgende bestuursperiode te 

faciliteren het werk voort te zetten 

 

 

Namens de volgende partners in het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland:  

 

Agrarisch Collectief Rivierenland 
Collectief Veluwe 
Doornik Natuurakkers 
Geldersch Landschap en Kasteelen 
Gelders Particulier Grondbezit 
Gemeente Brummen 
IVN Gelderland 
LTO Noord  
Natuur en Milieu Gelderland 
Natuurmonumenten 
Staatsbosbeheer 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) 
 

 

Voor nadere informatie: 

Petra Souwerbren, penvoerder Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland 

M: 06 2305 5791 

E: p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl  

 

Hans de Haan, coördinator Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland 

M: 06 1104 1591 

E: h.dehaan@pnlg.nl 

 

mailto:p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl
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