
Biodiversiteit en de 
Flevolandse landbouw



Inleiding
In de vierde verkenning over de toekomst van de 
agrosector in Flevoland buigt de Agro-Expert Raad 
Flevoland (AER) zich over biodiversiteit. 
De wereldwijde teruggang in biodiversiteit, kortweg 
de verscheidenheid van leven op aarde, is afgelopen 
decennia een steeds belangrijker publiek thema 
geworden. Dat is vertaald in beleid op nationaal 
en internationaal niveau en tal van acties door 
overheden en marktpartijen. Mondiaal heeft 
Nederland afspraken gemaakt over het behoud 
en duurzaam gebruik van de biodiversiteit in het 
Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD). De 
Europese Unie kent de Vogel- en Habitatrichtlijnen, 
met als belangrijkste instrumenten Natura 2000 (het 
Europese netwerk van beschermde natuurgebieden) 

en de Kaderrichtlijn Water. Recent is onder de Green 
Deal de Biodiversiteitsstrategie gelanceerd. In 
Nederland wordt biodiversiteit geconserveerd in het 
Natuur Netwerk Nederland (voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur).
Ook in de landbouw verdient biodiversiteit aandacht. 
Dit niet alleen omdat de landbouw invloed heeft op 
de natuur in genoemde gebieden, sommige natuur 
(zoals akker- en weidevogels) landbouwgronden 
nodig heeft, maar ook omdat biodiversiteit in de 
landbouw zelf een belangrijke functie heeft voor een 
robuuste teelt, de zogenaamde agrobiodiversiteit. 
Voor de AER is dat aanleiding aan het onderwerp 
biodiversiteit aandacht te geven en een advies uit te 
brengen1.

1 Voor dit advies is gebruikt gemaakt van presentaties die Dirk van Apeldoorn (Wageningen UR) en Wim Stegeman (Flevolands Agrarisch 
Collectief) op 4 september 2020 voor de AER hebben gegeven, alsook van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. 



Achtergrond
Van origine hadden landbouwgronden veel natuur-
waarden. (On)kruiden waren vroeger moeilijker te 
bestrijden, de stand van het gewas was niet altijd 
even geweldig, chemie werd minder toegepast, de 
eerste generatie oogstmachines had meer verliezen 
dan de huidige, bouwplannen waren ruimer en 
percelen kleiner. Door intensivering, specialisatie en 
schaalvergroting, waarbij ook landschapselementen 
verdwenen, zijn de natuurwaarden onder druk komen 
te staan en is er bijvoorbeeld een sterke afname van 
het aantal boerenlandvogels en insecten. 

Het voedselweb met zijn afhankelijkheden tussen 
diverse soorten planten, insecten en hogere 
diersoorten is daardoor dunner en minder 
gebalanceerd, waardoor plagen en ziekten een 
grote impact kunnen hebben. 
Deze kenschets geldt eerst en vooral voor het oude 
land met zijn historische menging in het landschap 
tussen landbouw en natuur. Flevoland is ingericht 
voor voedselproductie zonder veel aandacht voor 
natuurwaarden in de verkaveling, anders dan de 
groenvoorziening in dorpen en steden en de aanleg 
van bossen (en het ontstaan van de Oostvaarders-
plassen). Hier is in de landinrichting bij uitstek 
uitgegaan van scheiding van de voedselproductie-
functie en natuurbeheer. Flevoland is daarmee een 
goed voorbeeld van het ‘land sparing’ idee: gebruik 
een deel van de schaarse grond in de wereld om 
zoveel mogelijk voedsel te produceren, dan is er 
elders meer ruimte voor natuur. Daar tegenover 
staat het ‘land sharing’ idee: combineer tot op 
zekere hoogte landbouw en natuur. Argumenten 
daarvoor zijn dat een deel van de biodiversiteit 
hard nodig is voor goede oogsten zelf (de 
zogenaamde functionele agrobiodiversiteit) en dat 
er een belangrijke geografische component aan het 
vraagstuk zit. Het is aantrekkelijk bepaalde natuur-
waarden hier te borgen omdat het om biodiversiteit 
gaat die vooral in de Nederlandse delta voorkomt 

en waar Nederland dus een specifieke verant-
woordelijkheid heeft of omdat meer biodiversiteit 
samengaat met landschap en met recreatie die 
nodig is in de nabijheid van onze grote steden. 

Dit heeft afgelopen decennia geleid tot overheids-
programma’s voor agrarisch natuurbeheer. Zowel 
in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid als via 
private duurzaamheidsschema’s is ook de aanleg van 
akkerranden bevorderd. De effecten hiervan op de 
ontwikkeling van aantallen en soorten insecten en 
de doelsoort vogels laten nog veel te wensen over. In 
Flevoland is het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) 
agrarisch natuurbeheer aan het opbouwen. 

Recent is er aandacht ontstaan voor de ontwik-
keling van natuurinclusieve landbouw dat start 
bij de bodem en het benutten van de natuur 
(functionele agrobiodiversiteit), met gebruik van 
landschapselementen (bijvoobeeld akkerranden en 
struweel), verbinding van de omgeving met kernge-
bieden en soortbeheer. 

Vanuit bedrijfsleven en ngo’s is het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel ontwikkeld waarin 
uitgangspunt is dat een levende en gevarieerde 
bodem, en voldoende bestuivende insecten, de 
basis vormen voor een gezonde en toekomst-
bestendige voedselproductie. Het plan beoogt 
Nederland een voorbeeld te laten worden van 
een dichtbevolkte delta waar biodiversiteit en 
economische ontwikkeling verbonden zijn en 
daarmee onze kwaliteit van leven – en die van 
toekomstige generaties – wordt geborgd. In het 
Deltaplan zijn vijf succesfactoren gedefinieerd 
die grondgebruikers moeten uitdagen om een 
bijdrage te leveren aan herstel van biodiversiteit: (1) 
draagvlak en gedeelde waarden, (2) het realiseren 
van nieuwe verdienmodellen, (3) stimulerende en 
coherente wet- en regelgeving, (4) nieuwe kennis 
en innovatie, en (5) gebiedsgerichte samenwerking 
tussen alle grondgebruikers in een regio.



Vanuit deze achtergrond is er alle reden om 
ook in Flevoland de noodzaak van biodiver-
siteitsherstel serieus te nemen. De koppeling 
tussen economische ontwikkeling en kwaliteit 
van leven speelt ook in Flevoland, waar de 
metropoolvorming toeneemt. Flevoland ziet zich 
van oudsher ook als koploper in innovatie en 
heeft daarvoor ook op dit onderwerp een goede 
uitgangspositie. 

Op weg naar 2040
Komende decennia wordt ecologie belangrijker. 
Klimaatbeleid zal er toe leiden dat kunstmest 
duurder wordt. Strenger milieubeleid leidt er 
inmiddels toe dat het pakket aan gewasbescher-
mingsmiddelen steeds verder wordt gesaneerd. 
Ecologie wordt belangrijker, vertrouwen op 
chemie wordt lastiger.
Uit (fundamenteel) onderzoek blijkt dat diversiteit 
werkt. Meer effectieve functionele agrobiodiver-
siteit betekent een hogere bodemgezondheid, 
meer onkruidonderdrukking, minder ziekten en 
plagen en daarmee een hogere efficiency van 
hulpbronnen en meer kilo’s per vierkante meter. 
Inmiddels wordt er in Flevoland geëxperimenteerd 
met het toepassen van deze inzichten, onder 
andere op de Boerderij van de Toekomst van 
Wageningen UR, bij B.V. Erf en de Akker van de 

Toekomst in Ens. Er is veel belangstelling bij boeren 
(waarvan enkele meteen al, al dan niet in het kader 
van het Actieplan Bodem & Water, eigen proeven 
aanleggen). Ook bewoners in de omgeving zijn 
enthousiast over de landschapseffecten. 
Toch is het realiseren van deze veerkrachtige 
eco-agrarische systemen niet eenvoudig. Er is niet 
alleen meer ecologische kennis nodig, maar er 
zijn ook belangrijke technische bottlenecks. Het 
huidige machinepark is gedeeltelijk ongeschikt voor 
het realiseren van onbereden bedden (belangrijk 
voor de bodemkwaliteit) of strokenlandbouw, en 
zelfs nutteloos voor extreem gemengde teelten 
als in ‘pixel-landbouw’. Er wordt weliswaar veel 
verwacht van robottechnologie aangaande het 
monitoren van ziekten en plagen en het verhogen 
van de arbeidsefficiëntie, maar dit staat nog in de 
kinderschoenen. 

Naast strokenlandbouw zijn voor natuurinclusieve 
landbouw ook andere uitgangspunten van belang, 
zoals het zo lang mogelijk bedekt houden van de 
bodem, minimale of ondiepere grondbewerking, 
natuurlijke plaagbeheersing met akkerranden en 
precisielandbouw. Aansluiting op naastgelegen 
natuurgebieden en meer struweel/struiken en 
bomen en watergangen in het landschap, dragen 
ook bij aan natuurinclusiviteit.



Landschap
De functionele agrobiodiversiteit stelt de bodem 
centraal, maar is ook gebaat bij een ruimer 
perspectief. De openbare ruimte, natuur en zelfs de 
bebouwde ruimte dragen bij aan biodiversiteit en 
soortenbeheer, zoals in de bijenstrategie. Met name 
landschapselementen en verbindingszones zijn 
belangrijk, zoals in de groen-blauwe dooradering 
van het landschap met bermen en sloten. In een 
aantal Flevolandse gebieden is hier ook een relatie 
met recreatie en toerisme denkbaar, een aspect dat 
in het grootstedelijke karakter van een deel van de 
provincie steeds belangrijker wordt. 
De huidige ervaringen, met name in het Flevolands 
Agrarisch Collectief, geven aan dat er nog ruimte is 
voor versterking van dit aspect van biodiversiteit. 

Er lijkt tijd nodig, communicatieproblemen (o.a. in 
taal) moeten worden overwonnen en de financiële 
stromen zijn soms onvoldoende of belemmerend. 
Flevolands goed beplante erven en brede 
wegbermen lijken op het eerste gezicht kansen 
te bieden, maar dit is niet altijd een vanzelfspre-
kendheid voor bijvoobeeld wegbeheerders die het 
onderhoud aanbesteden. Komende jaren zou  - in 
de visie van het Flevolands Agrarisch Collectief - er 
meer moeten worden ingezet op (1) het faciliteren 
van de koplopers in ontwikkelen van kennis (met 
experts), (2) het betrekken van de omgeving via 
het uitdragen van kennis in bijeenkomsten en (3) 
met vergoedingen voor het inpassen van natuur-
beheer in de bedrijfsvoering die leiden tot het 
aanpassen van bedrijfssystemen met bijvoorbeeld 
meer bodembedekking in de winter en aangepast 
slootkantbeheer.
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Advies
De AER is van mening dat ook in Flevoland er meer 
aandacht moet komen voor biodiversiteit in relatie 
tot de landbouw. Landbouw moet veel sterker 
inzetten op het verbeteren van de biodiversiteit. 
Dit ook uit welbegrepen eigen belang omdat er 
komende jaren veel chemische middelen uit de 
handel worden gehaald, hetgeen noodzaakt tot 
meer aandacht voor het inzetten van ecologie 
om een meer robuuste teelt mogelijk te maken. 
Aandacht voor biodiversiteit betekent ook 
mogelijkheden voor samenwerking en verbinding 
met andere inwoners zoals in de door de provincie 
Flevoland ondertekende bijenstrategie. 
De Flevolandse landbouw bevindt zich in een 
bijzondere positie om het verschil te maken. 
Enerzijds een vertrekpunt vanuit achterstand; 
historisch gezien een gebied dat in het landschap-
sontwerp weinig biodiversiteit in de natuurlijke 
omgeving heeft meegekregen. Anderzijds een 
gebied met veel kennis in onderzoek en in praktijk 
over ecologie in agrarische systemen en met 
proef tuinen waar innovaties worden beproefd. 
Er ligt dan ook een kans om het doel van het 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel te realiseren en 
Flevoland een voorbeeld te laten worden van een 
dichtbevolkte delta waar natuur, biodiversiteit 
en economische ontwikkeling verbonden zijn en 
daarmee onze kwaliteit van leven - en die van 
toekomstige generaties – geborgd.

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-

diversiteit en het effect daarvan op de landbouw 
te organiseren

3. Samenwerking door gebiedspartijen bij bio-
diversiteit bevorderende maatregelen

4. In te zetten op technologieontwikkeling die  nieuwe 
teeltsystemen nodig hebben (zoals roboti sering) 
om naast de biodiversiteit en productie ook de 
noodzakelijke arbeidsefficiëntie te borgen.

Als eerste stappen zijn het hoger op de agenda 
plaatsen van het thema ‘agrobiodiversiteit’ en het 
objectiveren van kennis en van het rendement 
op langere termijn van teeltsystemen (zoals in 
strokenlandbouw) nodig. Hier ligt een taak voor 
beleidsorganisaties, boeren(organisaties) en 
kennisinstellingen. Kennis delen is essentieel, ook 
in aansluiting op acties rond bodem, water en 
klimaatadaptatie. De cultuur van innovatie op deze 
gebieden moet blijvend worden bevorderd. Goede 
voorbeelden moet worden uitgedragen, verder 
onderzoek bij de kennisinstellingen moet worden 
uitgevoerd, en daar waar wordt bijgedragen door 
overheden dient verbetering van de functionele 
agrobiodiversiteit een onmiskenbaar criterium 
te zijn. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
biedt hiervoor ondersteuning, zowel in de (nieuwe) 
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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