Biodiversiteit en de
Flevolandse landbouw
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1 Voor dit advies is gebruikt gemaakt van presentaties die Dirk van Apeldoorn (Wageningen UR) en Wim Stegeman (Flevolands Agrarisch
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Advies
De AER is van mening dat ook in Flevoland er meer
aandacht moet komen voor biodiversiteit in relatie

De AER adviseert daarom:
1. Kennis voort te brengen en te delen over bio
diversiteit bevorderende teeltsystemen
2. Monitoring van de voortgang op toename van bio-

tot de landbouw. Landbouw moet veel sterker

diversiteit en het effect daarvan op de landbouw

inzetten op het verbeteren van de biodiversiteit.

te organiseren
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daarmee onze kwaliteit van leven - en die van

biedt hiervoor ondersteuning, zowel in de (nieuwe)

toekomstige generaties – geborgd.

eco-regelingen in de 1e pijler als via de instrumenten
(operationele groepen, agrarisch natuurbeheer,

subsidie op investeringen) in de 2e pijler. De
kennisinstellingen kunnen via het EU programma
Horizon Europe, met cofinanciering uit Nederlandse
publiek-private samenwerkingsprogramma’s,
onderzoeksprojecten voor de Flevolandse situatie
starten. De praktijkkennis van boeren is daarbij met
name in de zogenaamde multi-actorprojecten zeer
welkom.
Monitoring van effecten maakt onderdeel uit
van het objectiveren van het rendement, maar
dient ook als bewijskracht dat functionele
agrobiodiversiteit beter is voor bodem, gewas en
portemonnee. Hierbij kan ook direct worden ingezet
op burgerwetenschap: met betrokken burgers
waarnemingen doen van de mate waarin planten en
dieren voorkomen. Gegevens die worden verzameld
dienen geanalyseerd te worden. Data-uitwisseling
via (big) data platforms speelt daarbij een rol en is
het volgende onderwerp dat de AER graag oppakt.
Het verbeteren van biodiversiteit beperkt zich niet
tot de kavel; het gaat ook om integratie met de
openbare ruimte en groen-blauwe dooradering
op landschapsniveau. Hier zijn – op basis van een
gezamenlijk opgesteld plan - goede afspraken
noodzakelijk tussen boeren, bermbeheerders,
provincie en waterschap. Vergoedingen voor
natuurbeheer waar dat de functionele agrobio
diversiteit te boven gaat en transitievergoedingen
naar andere teeltsystemen zijn op zijn plaats.
Daarbij kan ook aandacht nodig zijn voor
gezamenlijke inspanningen rond de afzet van
producten uit dergelijke teeltsystemen, zoals dat in
Flevoland gebeurt op het gebied van soja.
Tenslotte is zowel vanuit de mechanisatie van
de strokenlandbouw als het probleem van
bodemverdichting pleit de AER voor meer aandacht
voor robotisering; kleinere, lichtere, autonome en
betaalbare mechanisatie. Hier zit ook de relatie met
ICT (en comptabiliteit tussen systemen), naast Big
Data het tweede sub-thema waar de raad zich de
volgende keer over buigt.
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