
Landbouw- en Voedseltransitie in de regio 

(provincie)

workshop 4 oktober 2018, Voedsel Karavaan in Nijmegen,
door Greet Goverde,  secr. Platform Aarde Boer Consument, 

m.m.v. Luca Consoli, raadslid Overbetuwe.



Drawdown, door Paul Hawken
• Drawdown = de knik in de grafiek van broeikasgassen: de uitstoot gaat 

naar beneden.

• 200 wetenschappers hebben 100 ‘ oplossingen’ op een rijtje gezet, op 
volgorde van ‘opbrengst’ aan vermindering broeikasgassen - met 
vermelding van kosten en besparingen.

• Bij de eerste 15 zijn er 9 die te maken hebben met landbouw, voedsel, 
landgebruik, etc., 

dus provincie/overheden neem je verantwoordelijkheid!

www. drawdown.org



Provincies met elkaar vergeleken

Op het punt van:
• Natuurinclusieve landbouw
• Korte ketens (tussen boer en consument)
• Voedselbossen

Zie www.aardeboerconsument.nl, 18 augustus 2018 

Uitkomst: Brabant als lichtend voorbeeld 
(veel ‘Essent’ gelden hieraan besteed)

http://www.aardeboerconsument.nl/


Natuurinclusieve landbouw

Hoofdlijn van de Brabantse aanpak 

Info van Harrie Vissers , coödinator biodiversiteit prov. N Brabant

hvissers@brabant.nl



Wat is natuurinclusieve landbouw 

- meer biodiversiteit , beter bodemleven
- beter bodem- en watersysteem , meer CO2 
opname
- aantrekkelijker landschap, door:
• niet ploegen
• meer wisselteelt
• groenbemesters (bodem  bedekt houden)
• landinrichting (heggen, plas/dras)
• geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen
• kruidenrijk grasland, weidegang

etc.



Waar willen we natuurinclusieve landbouw

1   Binnen natuurnetwerk: via Groen Ontwikkelfonds 
Brabant (zie www.groenontwikkelfondsbrabant.nl)
- voor natuurdoelen: € 240.000.000 en 2000 ha. 
ingebracht
2. Buiten natuurnetwerk: in agrarisch gebied, wordt voor 
€ 30.000.000 (ong. 400 ha.) grond aangekocht en 
(langjarig) verpacht.
3: zie laatste
plaatje



Prestaties op punt 2: 2018 - 2021
• 40 omschakelingen van gangbare 

veehouderijbedrijven naar natuurinclusief 
• 5 of meer voorbeeldbedrijven
• Op gang brengen van transitie 2030
Door:
Scouten en begeleiden van omschakelaars
- Begeleiding bij businessplan,ondernemerscoaches. 

Verdienmodel niet afhankelijk van subsidiemiddelen

- Waar nodig beschikbaar stellen van grond: pacht en 
aankoop; met kwalitatieve eisen; Kavelruil

- Nazorg Businessplan:  belemmeringen opheffen,  
kennisontwikkeling, faciliteren in afzetketen



Alle grondbezitters (overheden, waterschappen, 
zelfs investeerders; totaal 9 organisaties)  
afgesproken: we  gaan grond  verduurzamen. 

- Boeren met certificaten (vogelbeheer, Skal 
etc.) krijgen extra punten  en daarmee aftrek 
van pacht. Het gaat hier meestal om 
kortdurende pacht. 

3: www.duurzamegronduitgifte.nl

http://www.duurzamegronduitgifte.nl/
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