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Direct voor boer

▪ Kosten Fossiele energie & Kosten kunstmest

▪ Smaller middelenpakket, gezondheidsschade door middelen, snelle verspreiding ziekten en plagen

▪ Weersextremen, water beschikbaarheid

▪ Bodemkwaliteit

▪ Beperkingen door overheden

Maatschappij en indirect boer

▪ Opraken eindige grondstoffen

▪ Sterk afnemende biodiversiteit

▪ Klimaatmitigatie (koolstofopslag, minder emissies CO2 eq.)

▪ Aantrekkelijkheid landschap

▪ Emissies van gwb en nutrienten naar omgeving

▪ Groei wereldbevolking

Veranderende omgeving van invloed op landbouw
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https://mackaycartoons.net/2020/03/18/wednesday-march-11-2020
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(Westerse) Landbouw 20e eeuw

Grote schaal, 

Intensieve verstoring

Fysisch, chemisch & biologisch extreem uniform

12 plant soorten zorgen voor 75% van de mondiale voedselvoorziening. 

drie “mega-crops”: rijst, tarwe en mais voorzien in >50% van de menselijke
energie behoefte

Toenemende genetische uniformiteit binnen gewassen



Belang van biodiversiteit voor de landbouw

Biodiversiteit is:  

aantal soorten + diversiteit binnen de soort + ecosystemen + 
functies

• Basis voor plantenveredeling/nieuwe rassen

• Systeem weerbaarheid

• Beheersing ziekten en plagen

• Bestuiving

• Bodemprocessen



Het is nog niet te laat voor herstel van biodiversiteit! 



verstoring + uniformiteit + schaalgrootte

Dat zijn belangrijke ‘drivers’ voor de achteruitgang van biodiversiteit

in de  landbouw



Land sparing (scheiden)

Land sharing (verweven)
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Natuur & landbouw: scheiden vs verweven
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Voedsel productie



Hoog productieve en 
veerkrachtige landbouw
in combinatie met een
hoge biodiversiteit is 

goed mogelijk!



Sleutels tot een hoge biodiversiteit in landbouwgebieden

• Bescherming kwetsbare gebieden (watergangen, natura 2000, ....)

• Niet productieve (landschaps) elementen

• Bodembeheer

• Gewasdiversiteit

• Nieuwe Technologie (of veel meer arbeid)
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Bodembeheer & bodembiodiversiteit

• Minder intensieve grondbewerking

• Meer continuiteit in bodembedekking

• Meer organische stof aanvoer

• Minder nadruk op bemesting met direct 

opneembaar N

• Minder bodemverdichting (lichtere

mechanisatie, controlled traffic)
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Gewas en genetische diversiteit werkt!

Mengteelt, strokenteelt, agroforestry, .....

• Efficienter met licht, water en nutrienten

• Lagere ziekte en plaagdruk

• Hogere biodiversiteit

• Hogere koolstof vastlegging

• Betetere bodemkwaliteit

• Minder erosie

• Hogere opbrengst

Maar  ..   Niet overal alles  en op dezelfde manier



https://doi.org/10.1088/1748-

9326/ab4449

Biodiversiteit werkt!



social distancing met gewassen
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Farm of the Future strip cropping



Strip cropping wheat/rapeseed

Germany

Source: University Göttingen



time: covercrops

DSV zaden



Mixed Cropping



Stripcropping & agroforestry

19



20

Nederlandse ervaring van de afgelopen 10 jaar



Enkele algemene principes en ervaringen

• Bredere stroken (meestal) minder effect 

• Zorg voor discontinuïteit voor ziekten en plagen
• Social distancing in tijd en ruimte
• Barrieres
• microklimaat

• Zorg voor continuïteit voor natuurlijke vijanden en bestuivers
• Op loop of vliegafstand altijd voedsel en schuilplaats, 
• geen verstoring op groot oppervlak
• Ondersteuning door ecologische infrastructuur

• Houdt  rekening met groeikracht/concurentiekracht buurstroken

• Raskeuze doet er (vaak) toe

• Context en omgeving is belangrijk (ecologische infrastructuur, slootkantbeheer etc)

• We weten ook veel nog niet!



Belemmeringen strokenteelt

Belemmeringen sterk afhankelijk van gekozen strook breedte

- Gewasbescherming

- Beregening

- Bemesting

- Ploegen

- Oogsttechniek

- Complexiteit

- Kennis

- Investeringen

- Regelgeving



Arbeidsbehoefte Boerderij van de Toekomst



CTF Harvest
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Is de toepassing van strokenteelt nu praktijkrijp? 

Nee .............  

• Sterk gespecialiseerd grootschalig akkerbouwbedrijf, veel grondruil en huur, deel percelen op afstand

Nee tenzij .............  

• Gemiddeld gangbaar akkerbouw bedrijf.  

• Ontwerp met relatief grote strookbreedte (spuitmachine breed) en relatief weinig verschillende gewassen naast 
elkaar (bijv duo’s)

• Vergoeding voor ecosysteemdiensten

• Veranderde context (minder gwb middelen, extremer weer, ......)

Ja mits ........  

• Kleinschalig bedrijf, Biologisch bedrijf, veel kleine gewassen op relatief kleine schaal. Multifunctioneel, huisverkoop

• Vergoeding ecosysteemdiensten

• Ondersteuning in transitie en investering

Bij alle opties geldt dat kennis en technologie ontwikkeling de transitie sterk kan ondersteunen



Europese landbouwbeleid na 2020 2021 2022
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Milieurandvoorwaarden

Wet- en regelgeving 

ANLb

vergroening
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<- Areaal subsidiabele landbouwgrond   ->

Verplichting + 

vergroenings

premie

Vrijwillig 
met 
vergoeding

<- Areaal subsidiabele landbouwgrond   ->

Huidige model

Versterkte conditionaliteit

(milieurandvoorwaarden + vergroening)

ANLb

Eco-regeling

Keuze v lidstaten

Keuze v lidstaten

Na 2022



melkveehouderij

1. Aandeel rustgewassen

2. Organische stofbalans

3. Stikstofoverschot

4. Gewasbeschermingsmiddelen

5. % bodembedekking

6. Aandeel natuur- en landschapsbeheer

7. Gewasdiversiteit

8. Carbon footprint

9. Waterbeheer

akkerbouw

Drempel- en 

streefwaarden vastgesteld

Wordt nu getest in pilots 

in Drenthe en Brabant

In ontwikkeling via 

PPS-project

1. Aandeel blijvend gras

2. % eiwit van eigen land

3. Stikstof balans

4. NH3 emissie

5. CO2 emissie

6. Aandeel kruidenrijk gras

7. Aandeel natuur- en landschapsbeheer

Biodiversiteitsmonitor met KPIs

Melkveehouderij Akkerbouw



Inspiratie voor een
biodiverse 
akkerbouw

Dawson & Selin Noren 2019
https://edepot.wur.nl/504070
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Dank voor jullie aandacht!
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