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Abstract In de Ondernemende EHS worden landgebruikstrategieën ontwikkeld en 

doorgerekend op kosten en baten die een deel van de functies van de EHS na-

tuur in de provincie Noord Brabant zouden kunnen vervullen. Deze strategieën 

nodigen de agrarische ondernemers uit om binnen hun bedrijf een deel van de 

EHS te gaan realiseren  
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Voorwoord _______________________________________________________________________________  

Vanaf oktober 2010 is het natuurbeleid in Nederland in een wervelwind terecht 

gekomen door het aantreden van het Kabinet Rutte (1). Nu het stof is neergedaald 

zijn partijen het er over eens dat er geen negatieve gevoelens bestaan over natuur 

op zichzelf, maar met het beleid. Juist agrarische ondernemers zijn zich bewust van 

het belang van biodiversiteit en landschap voor een gezonde voedselproductie en 

voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in het landelijk gebied dat zo wordt 

gedomineerd door de agrarische bedrijfsvoering. 

Er is tegelijkertijd een debat ontstaan over de rol van de overheid in allerlei maat-

schappelijke velden en zeker in dat van natuur en landschap. Daarin was de over-

heid langere tijd dominant aanwezig door wet- en regelgeving en door financiering. 

Maar deze bestaande modellen van topdown sturing lijken op hun eind te lopen. De 

rol van de overheid verandert van zorgen voor naar zorgen dat. Er wordt meer 

initiatief verwacht van ondernemers en het maatschappelijk veld en in dit geval van 

de samenwerking tussen boeren en natuur- en milieuorganisaties: de veerkrachtige 

samenleving. ZLTO wil dan ook actief aan de slag op dit terrein. Wij willen onze 

leden ondersteunen om op ondernemende wijze natuur en landschap in te passen 

in de bedrijfsvoering. Wij beseffen ons dat dit alleen mogelijk is door samenwerking 

met andere partijen zoals de Manifest partners en de provincie Noord-Brabant.  

 

Het ZLTO bestuur heeft aan CLM Onderzoek en advies BV gevraagd om te onder-

zoeken of er alternatieve manieren zijn om de functies van de EHS te realiseren die 

meer aansluiten bij het agrarisch ondernemerschap en die tevens een geringer 

beslag leggen op de collectieve middelen. CLM heeft deze opdracht vertaald naar 

het ontwerpen strategieën waarbij gestuurd wordt op landgebruik die aansluiten op 

de functies van de EHS. Ook zijn kosten en baten van deze strategieën uiteengezet. 

Deze alternatieven wil de ZLTO in de komende maanden in de praktijk uittesten 

samen met de agrarische ondernemers en de Manifest partners. 

Dit onderzoek heeft in korte tijd tot stand moeten komen en veel mensen hebben 

meegewerkt. Met name de inbreng van ZLTO leden en medewerkers van collega-

organisaties hebben in de werkbijeenkomsten een belangrijke bijdrage geleverd 

aan het eindresultaat. Graag willen wij hen hiervoor hartelijk dank zeggen. 

Dit rapport geeft een verantwoording van de resultaten van het onderzoek en is 

vooraf gegaan door een samenvatting in de vorm van een ZLTO brochure. De tekst 

van dit rapport is geheel voor rekening van CLM Onderzoek en advies BV. 

Als land- en tuinbouworganisatie weten we als geen ander dat biodiversiteit en 

landschap belangrijk is als productiefactor op onze bedrijven en dat de zorg ervoor 

een essentieel onderdeel is van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De re-

sultaten van dit onderzoek en de eerste reacties daarop van eigen leden en de Ma-

nifest partners geven ons het vertrouwen dat we aanknopingspunten hebben om 

biodiversiteit en landschap een sterkere positie te kunnen geven binnen onze be-

drijfsvoering en dus ook binnen de samenleving. 

 

Wij hopen dat iedereen daaraan wil meewerken en van kan gaan genieten. 

 

Namens het bestuur van ZLTO, 

 

Herman van Ham 

Tonny Meulensteen 
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Samenvatting ________________________________________________________________________  

Natuur en landbouw geven samen vorm aan het Brabantse platteland, De burgers 

in de dorpen en steden ontlenen daar hun beleving van rust en ruimte aan. Biodi-

versiteit en landschap zijn belangrijk voor een duurzame ontwikkeling van de land-

bouw. Een biodivers landschap zorgt voor beschikbaarheid van voedingsstoffen, het 

reguleren van waterbeschikbaarheid en van waterkwaliteit en het tegengaan van 

ziekten en plagen. De zorg voor natuur en landschap is voor de moderne landbouw 

een belangrijk element in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het zijn 

de partners in de voedselketen die hier steeds meer op wijzen, geïnspireerd door 

veranderende keuzes van de consument. 

Deze trend sluit goed aan bij de uitnodiging die de provincie Noord Brabant heeft 

gedaan aan de Manifest partners in Brabant om met alternatieve voorstellen te 

komen voor de realisatie van de Ecologische HoofdStructuur. De noodzaak daarvoor 

is sterker geworden door de veranderende maatschappelijke opvattingen over het 

natuurbeleid. Gelet op het grote maatschappelijke draagvlak voor natuur en land-

schap en de bezwaren tegen het bestaande natuurbeleid is het nu de beurt aan 

maatschappelijke partijen om voorstellen te doen voor ontwikkeling en beheer van 

natuur. De ZLTO pakt deze handschoen op en komt met alternatieve voorstellen 

voor de realisatie van de Ecologische HoofdStructuur.  

De kern van deze studie is het ontwerpen van alternatieve landgebruik strategieën, 

het berekenen van de kosten en baten ervan en die verbinden met de natuurdoe-

len.  

 

 

Functies van de Ecologische Hoofdstructuur 

Voor het ontwikkelen van de alternatieve landgebruik strategieën is in de eerste 

plaats een quick scan gemaakt van de dominante functies van de nog te realiseren 

EHS. In deze quick scan zijn zes type functies onderscheiden, die elkaar overigens 

niet uitsluiten. Die vormen de inspiratie voor de alternatieve landgebruik strategie-

en voor het realiseren van de EHS.  

De zes onderscheiden functies zijn:  

1. Ontwikkeling en beheer van waterkwantiteit en –kwaliteit. Deze functie ligt in 

ieder geval in de rivier- en beekdalen en vormt de helft van de nog te realise-

ren natuur. De noodzaak wordt mede ingegeven door de Europese Kader 

Richtlijn Water en de klimaatveranderingen. Voor het landgebruik betekent dit 

inspelen op de dynamiek in drooglegging over het jaar heen. 

2. Bufferzones voor bestaande natuur: nieuwe natuur die ervoor zorgt dat de 

omgevingskwaliteit voor bestaande natuur verbetert. Ook dan gaat het vooral 

over de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater.  

3. Verbindende EHS. Beek- en rivierdalen zijn van zichzelf al verbindend en vor-

men daarmee Ecologische Verbindings Zones (EVZ). Ook elders binnen het 

landschap is er behoefte om bestaande – geïsoleerd liggende - natuur met el-

kaar te verbinden, soms dwars op waterscheidingen.  

4. Beleving: recreatie, vooral rond steden. 

5. Cultuurlandschap: het herstellen en/of ontwikkelen van een (oud) cultuurland-

schap. 

6. Versterking/afronding bestaande bos en heide. Agrarische enclaves in mozaïek 

landschappen van bos en heide die worden omgezet naar natuur. 
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Strategieën voor landgebruik voor de EHS 

De Ondernemende EHS bestaat uit strategieën voor aangepast landgebruik die 

deze functies van de natuur kunnen vervullen. Voor deze strategieën zijn kosten-

baten balansen gemaakt die laten zien wat de jaarlijkse ongedekte kosten zijn. 

Deze kosten/baten zijn vergeleken met twee bestaande strategieën voor de realisa-

tie van de EHS die vaak worden aangeboden aan de ondernemers: het beheertype 

Kruiden en faunarijk grasland (N 12.02) en waardevol grasland (A 02.01). Het N-

type wordt ontwikkeld onder de bestemming Natuur en het A type onder bestem-

ming landbouw. In het eerste geval is de grondwaarde afgekocht en is er uitslui-

tend vergoeding van werkzaamheden. In het tweede geval wordt de opbrengstder-

ving vergoed en houdt de grond (theoretisch) de landbouwkundige waarde. De 

alternatieve landgebruik strategieën gaan uit van (1) de bestemming landbouw, (2) 

de aanpassing van het waterbeheer aan de functies van de EHS en (3) de moge-

lijkheden om specifiek landgebruik in te zetten die de kwaliteit van bodem en dus 

grond- en oppervlaktewater aanpast aan de vraag vanuit de natuur. De vier alter-

natieve landgebruik strategieën zijn: 

1. Beekdalgerichte benadering: meer water vasthouden en de waterkwaliteit 

verbeteren. Het betekent in de praktijk een zonering in ruimte en tijd voor be-

mesting: met minder dan de helft van normaal en niet eerder dan eind mei. De 

eerste oogst is een kuilsnede als de grond droog genoeg is en daarna is er de 

mogelijkheid van begrazen. Specifiek landgebruik (gewassen) kunnen de bo-

demkwaliteit extra verbeteren. 

2. Bufferzone management. Deze heeft overeenkomsten met de beekdalgerich-

te. De strategie is opgezet om de omgevingskwaliteit te verbeteren en in stand 

te houden in de gebieden rond (kritische) natuur. Versterking van de biodiversi-

teit is ook hier het effect van de maatregelen. 

3. Peilgestuurde drainage. Dit is een speciale toepassing in bufferzones. Zij zijn 

belangrijk bij het voorkomen van uitdrogen van hoger gelegen natuurgebieden 

doordat een gebied er omheen een beperkte drooglegging krijgt die door de 

peilgestuurde drainage bewerkbaar kan worden gemaakt. Hier wordt al mee ge-

werkt in de provincie. 

4. Groenblauwe dooradering. Deze bestaat uit een bundel van natuurlijnen: 

struweel, sloot met een flauwe oever en bloemrijke rand: een complex lijnvor-

mig ecosysteem dat in staat is natuurgebieden met elkaar te verbinden. 

 

 

Kosten/baten van de landgebruik strategieën 

De kosten en baten van deze strategieën zijn uitgerekend, extrapolerend naar ge-

middelde jaarlijkse kosten voor de komende 30 jaar (zie tabel 2.2). Het blijkt dat 

de alternatieve strategieën een derde van de kosten zijn van de gebruikelijke ma-

nier van realiseren van de EHS, EU toeslagen e.d. niet meegerekend. Dat wordt 

veroorzaakt doordat er in de alternatieve strategieën geen grondkosten worden 

gemaakt (aankoop of afwaardering). In de alternatieven wordt gewerkt met op-

brengstderving, die elk jaar opnieuw wordt betaald. Het verschil tussen beiden 

wordt kleiner naar de verre toekomst toe omdat de grondkosten dan worden ver-

deeld over meer dan die 30 jaar. 

 

 

Voorwaarden 

De kans dat ondernemers bereid zijn om deze strategieën toe te passen op hun 

bedrijf en daarmee deelnemer te worden aan de EHS, wordt niet in de eerste plaats 

bepaald door de hoogte van deze vergoedingen. Voor de ondernemer is het belang-

rijk wat het doet met zijn bedrijfsstructuur: is er (marktconform) aanvullende 

grond beschikbaar en op welke afstand? En kan door deze strategie mogelijk de 



  III 

kavelstructuur (grootte, vorm) worden verbeterd? Dat vraagt om puzzelen met 

ruimte/grond en dus de EHS. En dat kan als alle andere manifest partners en de 

regionale overheden kansen zien in deze strategieën en er met hun grondposities 

willen deelnemen om dit ook echt te gaan realiseren: gebiedsontwikkeling. 

 

 

Natuurdoelen 

De ambities voor de natuurdoelen staan ter discussie in het natuurbeleid: er vindt 

in de provincie Noord Brabant een verschuiving plaats van patroonbeheer naar pro-

cesbeheer: minder ingrijpen en de natuur meer zijn gang laten gaan. Voor de open 

landschappen vraagt dat om begrazingsbeheer om het landschap open te houden. 

Procesnatuur stuurt beperkt op omgevingskwaliteit van bodem en water en de al-

ternatieve strategieën verdienen op dat onderdeel het voordeel van de twijfel dat 

zij – mits goed uitgevoerd – sneller de gevraagde kwaliteit van bodem en water 

leveren.  

 

 

Uitvoering 

De alternatieve strategieën worden veelal toegevoegd aan bestaande beheereenhe-

den voor natuur en het is de uitdaging om dit onderdeel te maken van een breder 

collectief beheerplan voor een gebied waarin ook het GLB en Groenblauwe Diensten 

hun bijdrage kunnen leveren aan de gevraagde natuurdoelen. Dan kan er ook wor-

den gepuzzeld met beschikbare grond.  

Het is voor ondernemers een behoorlijk risico om hier in te stappen. Het ZLTO be-

stuur mag zijn nek hebben uitgestoken met dit aanbod evenals meerdere onder-

nemers in de provincie dat al doen, veel boeren zullen de kat uit de boom willen 

kijken. Een goede communicatie en gezamenlijke inspanningen en vertrouwen van 

alle Manifest partners zijn de basisvoorwaarden om gebied specifiek ermee aan de 

slag te gaan en te experimenteren.  

Een specifiek punt van aandacht, c.q. onderzoek is de vraag hoe de afspraken over 

sturen op landgebruik kunnen worden geborgd voor de langere termijn. 
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1 Landbouw en EHS in Brabant ________________________________  

De claims op de groene ruimte in de provincie Noord Brabant zijn hoog. De landbouw 

is relatief intensief. Door de aangescherpte normen van de mestwet en het verande-

rende Europese landbouwbeleid, is er bij de landbouw meer dan ooit behoefte aan 

grond. Deze grote vraag naar grond in de landbouw maakt dat de prijzen relatief 

hoog zijn. Een extra claim van grond voor natuur kan daarom bij de landbouw niet 

bij voorbaat op een warm onthaal rekenen. De landbouw zoekt nieuwe richtingen. 

Het kan niet langer uit de massa komen, maar de toekomstige winst zit onder andere 

in waardecreatie: de toegevoegde waarde van het product versterken. Dat kan op 

allerlei manieren en natuur en landschap is er daar één van. Want natuur en land-

schap heeft in het dicht bevolkte Brabant een hoge waardering. Voor de landbouw 

ligt die waardering van burgers gedifferentieerder en de landbouw moet alle zeilen 

bijzetten om de license to produce te versterken, ook in de grondgebonden land-

bouw. Natuur en landschap zijn bovendien belangrijke productiefactoren voor de 

landbouw, niet alleen om die toegevoegde waarde voor producten te creëren, maar 

ook omdat de biodiversiteit van groot belang is voor een duurzame teelt van voedsel. 

Daarom kan de Ecologische HoofdStructuur ook voor de landbouw een belangrijke 

betekenis hebben. Het stelt de biodiversiteit veilig, zorgt voor schoon water en vangt 

extreme schommelingen in neerslag op.  

 

De doelstellingen en de realisatie van de Ecologische HoofdStructuur staan ter dis-

cussie en het Kabinet Rutte (I) heeft - mede ingegeven door de bezuinigingen - een 

nieuwe koers in willen slaan voor de natuurontwikkeling en het natuurbeheer. De 

realisatie en beheer van de EHS wordt in zijn geheel gedecentraliseerd naar de pro-

vincies. Maar dat is het niet alleen. De opvattingen over de rol van de overheid zijn 

aan het schuiven. Natuurontwikkeling en beheer zijn tot dusverre (te) sterk afhanke-

lijk geweest van sturing en financiering door de overheid. Het relatieve aandeel van 

overheidsfinanciering in beheer door de terrein beherende organisaties loopt uiteen 

van 20 – 50%. Bij Staatsbosbeheer is die afhankelijkheid het grootste. Voor een 

duurzame inrichting en beheer van de (nieuwe) natuur is het overduidelijk dat een 

verdergaande onafhankelijkheid van de overheid noodzakelijk is. Veel wordt daarom 

verwacht van het maatschappelijke initiatief inclusief het bedrijfsleven (SER Brabant 

2012 en Provincie Noord Brabant 2011).  

 

De provincie Noord Brabant kent 110.000 ha – wat wel wordt genoemd - bestaande 

natuur. Vanaf 1990 staat de versterking van die natuur met nog eens ruim 20.000 ha 

op de EHS agenda om te zorgen dat het systeem robuuster wordt en de achteruit-

gang van de biodiversiteit kan worden gestopt. Van deze geplande nieuwe natuur is 

50% van de gronden aangekocht voor natuur en de helft daarvan is inmiddels ook 

ingericht. Dat leert dat er in totaal nog 75% van het voorgenomen areaal moet wor-

den gerealiseerd en dat 50% van de oorspronkelijk geplande EHS uitbreiding veelal 

nog in agrarisch gebruik en eigendom is. Voor de toekomst werkt de provincie met 

twee sporen. Eén spoor zijn de gebieden waarop Europese verplichtingen rusten (Na-

tura 2000 en – deels - KRW). Deze gebieden worden gerealiseerd met de restant 

middelen die vanuit het Rijk naar de provincie worden gedecentraliseerd. Dit heet in 

Brabant wel de RijksEHS. De overige geplande EHS – de provinciale - wordt niet ont-

grensd, immers de doelen blijven onverminderd van kracht. Maar in deze gebieden 
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moet in ieder geval de EHS met veel creativiteit in uitvoering en financiering worden 

gerealiseerd.  

 

De provincie doet de oproep aan alle partners van het Manifest Brabants Buitenge-

bied om te komen met creatieve voorstellen voor realisatie van de EHS met minder 

middelen, minder overheid en meer initiatief vanuit de samenleving. ZLTO realiseert 

zich dat zij – als geen ander - in deze ambitie een cruciale rol speelt. Immers de 

gronden waarop natuurdoelen zijn geprojecteerd zijn vrijwel uitsluitend nu nog in 

agrarisch gebruik en de claim die erop ligt voor natuur belemmert de bedrijfsontwik-

keling. Tenzij de natuurontwikkeling kan bijdragen aan bedrijfsontwikkeling. Dat 

vraagt om nieuwe en onorthodoxe benaderingen die veel verder gaan dan een ge-

sprek over hectarevergoedingen. En juist daarom is de samenwerking met de andere 

Manifest partijen belangrijk. Alleen samen kunnen extra en nieuwe stappen worden 

gezet. 

 

Om te komen tot nieuwe manieren om de Ecologische HoofdStructuur te realiseren 

via een meer ondernemende benadering, zijn in dit onderzoek twee vragen centraal 

gesteld: 

1. Welke functie vervult de EHS op de plaats waar die nu (begrensd) ligt? 

2. Welke landgebruikstrategieën zijn er mogelijk om deze functies te vervullen? 

 

En aan die landgebruikstrategieën is vervolgens gerekend in termen van kosten en 

opbrengsten. 

 

 

 

1.1 Functies van de Ecologische HoofdStructuur 

De functies van de Ecologische HoofdStructuur worden al snel in ruimtelijke orde-

ningstermen uitgelegd. Immers de functie EHS is natuur. Daar is de EHS voor ont-

wikkeld. Toch is de laatste jaren veel discussie ontstaan over de Ecologische Hoofd-

Structuur niet in de laatste plaats door de manier waarop het natuurbeleid is 

uitgevoerd (De Lijster 2012). Veelal worden dan niet de doelstellingen van de EHS 

ter discussie gesteld maar het beleid dat die doelstellingen moet realiseren. In zijn 

laatste natuurverkenning (PBL 2012) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving vier 

kijkrichtingen voor natuurontwikkeling ontwikkeld die door politiek en beleid gebruikt 

kunnen worden bij de vormgeving van het natuurbeleid van de toekomst. Eén ervan 

is de (uitsluitend) ecologische kijkrichting. Maar er is bijvoorbeeld ook een functione-

le kijkrichting, die ook wel wordt vertaald met ecosysteemdiensten. Die kijkrichting 

wil zichtbaar maken dat ecosystemen allerlei diensten leveren voor natuur, voor 

voedselproductie, voor drinkwater, rust & ruimte, klimaatadaptatie, etc. (Melman & 

Van der Heide 2011). Deze discussie over functies van natuur, c.q. de EHS, beperkt 

zich niet tot de nog te realiseren EHS, maar heeft ook betrekking op het manage-

ment van de bestaande EHS. Omdat de vraag van de provincie aan de Manifest part-

ners is om te komen tot voorstellen voor het goedkoper realiseren van de begrensde 

- maar nog niet gerealiseerde - EHS, ligt in dit onderzoek de focus dan ook op de 

beoogde nieuwe natuur in de EHS. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen de 

RijksEHS en de provinciale EHS (Provincie Noord Brabant 2012).  

 

De functies van de beoogde EHS in Brabant zijn voor deze analyse onderverdeeld in 

zes groepen. Gelet op de beperkte middelen die ter beschikking stonden is dit een 

grove indeling gebaseerd op handmatige schattingen vanaf beschikbaar kaart mate-

riaal. 

Daarbij is de volgende kaartenreeks gebruikt: 
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• Begrenzing nieuwe natuur Brabant. 
• Ambitiekaart voor de EHS Brabant. 

• AHN kaart voor de gebieden om inzicht te krijgen in reliëf. 

• Bodemkaart en Grondwatertrappen (GT) kaart van de gebieden. 

 

Een voorbeeld van een dergelijke kaartenreeks van eenzelfde gebied is weergegeven 

in tabel 2.1. 

 

 

Tabel 2.1 Voorbeeld analyse functie EHS in Brabant. 

 

Begrenzing nieu-

we natuur 

Ambitiekaart 

natuur 

AHN kaart Bodemkaart GT kaart 

 

 

Op grond van deze kaartenreeks is een verdeling gemaakt in zes functies, die elkaar 

niet uitsluiten. 

 

1. Ontwikkeling en beheer van waterkwantiteit en –kwaliteit. Dit zijn in de 

praktijk de beek- en rivierdalen. Deze groep vormt – door het grote aantal beek-

dalen in de provincie – de helft van de begrensde nieuwe natuur. De ambitiedoe-

len zijn veelal vochtig hooiland (N 10.02) en soms moeras (zie figuur 2.1, het 

land direct grenzend aan de beek). Het is te verwachten dat de ambitiedoelen 

parallel lopen met de hoogtelijnen aan weerszijden van de beek. Dit is af te lei-

den uit de hoogte, bodem en GT kaarten. De provincie is beroemd om zijn fraaie 

beekdalen en de te realiseren natuur in deze dalen is afhankelijk van beschik-

baarheid van voldoende en schoon water. Veel beekdalen zijn tijdens de landin-

richting van de tweede helft van de vorige eeuw rechtgetrokken. Inmiddels wor-

den beken weer ontdaan van dat keurslijf omdat de toenemende dynamiek in 

regenval vraagt om meer water bufferende werking van de beken. De beoogde 

EHS in de beekdalen is dus multifunctioneel: zowel voor water als de daaraan 

gekoppelde natuur en uiteraard ook de recreatie. De KRW is mede een sturende 

factor voor de EHS op deze locaties. 

2. Bufferzones voor bestaande natuur. Een belangrijke reden voor het natuur-

beleid en dus ook de ontwikkeling van nieuwe natuur is dat bestaande natuurge-

bieden niet alleen versnipperd zijn, maar ook dat het omliggende landgebruik 

leidt tot verslechtering van de omgevingscondities voor natuur. Bekende voor-

beelden zijn de verdroging van de hoogveengebieden door de grotere droogleg-

ging van de omliggende landbouwgronden. Maar ook lager gelegen petgaten op 

de Brabantse naad die water van onvoldoende kwaliteit uit de hoger gelegen ge-

bieden krijgen aangevoerd. De versterking van deze bestaande natuur wordt 

veelal gezocht in het ontwikkelen van nieuwe natuur rond deze gebieden die een 

buffer moeten vormen tussen de bestaande natuur en het omliggende landge-

bruik. Hier zijn de ambitie beheertypen eveneens vochtig hooiland (N 10.02). De 
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hoger gelegen gebieden in beekdalen kunnen ook op deze manier worden gezien: 

buffers die zorgen dat het water in de beek zelf een betere kwaliteit krijgt. 

3. Verbindende EHS. Beek- en rivierdalen zijn van zichzelf al verbindend, mits 

goed ingericht. Vandaar dat beken een aanmerking als EVZ hebben en sommige 

beken als beoogd Robuuste Verbinding hebben gefungeerd (zie De Beerze). 

Maar ook elders binnen het landschap is er behoefte aan om bestaande – geïso-

leerd liggende - natuur met elkaar te verbinden om op die manier uitwisseling 

van populaties van planten en – vooral – dieren te bevorderen. Dergelijke ver-

bindingen lopen soms dwars op waterscheidingen van stroomgebieden van 

beekdalen. 

4. Beleving. De begrensde gebieden in de buurt van steden hebben relatief een 

sterke recreatieve functie. 

5. Cultuurlandschap. Gelet op de ambitie beheertypen en de structuur van het 

landschap, is de EHS projectie op sommige plaatsen mede bedoeld om het cul-

tuurlandschap een impuls te geven. 

6. Versterking/afronding bestaande bos en heide. In mozaïek landschappen 

van bos en heide komen agrarische enclaves voor in het midden of aan de rand 

die omgevormd tot natuur het bestaande beheertype van bos en heide verster-

ken of juist de overgang markeren naar het cultuurlandschap.  

 

De verhoudingen waarin deze functies voorkomen over de provincie zijn ruw geschat 

op resp. 50%, 5%, 5%, 5%, 5% en 30%. 

 

 

 

1.2 Landgebruikstrategieën 

De landbouwontwikkeling rond natuurgebieden kenmerkt zich door wat wel wordt 

genoemd de afwaartse beweging. Door 

de beperkende werking van natuur op 

de bedrijfsontwikkeling - waaronder de 

bouw van stallen – ontstaat er een 

landgebruik rond natuurgebieden die 

zich kenmerkt door een veldkavel 

bouwplan. Dat kan grasland zijn, maar 

ook maïsteelt of akkerbouw, zoals op 

meerdere plekken in de uiterwaarden is 

te zien. Deze beweging draagt ertoe bij 

dat de scheiding tussen landbouw en 

natuur wordt versterkt. Terwijl juist op 

deze overgangsgebieden de landschappelijke kwaliteit relatief sterk is en die vraagt 

om een daarop toegesneden landgebruik (Dijkman et al 2011). De opgave is om op 

dit grensvlak van landbouw en natuur, waar veel van de begrensde EHS is geprojec-

teerd een landgebruik te ontwikkelen dat is toegesneden op het systeem (lagenbe-

nadering). Zo kan de overgang tussen landbouw en natuur als van nature verlopen 

en dus ook de functies van de EHS vervullen. Dat vraagt om bouwplanbeperkingen 

die soms ver gaan in drooglegging en bemestingsmogelijkheden al dan niet in ruimte 

en tijd gedifferentieerd. Er is een zestal landgebruikstrategieën ontwikkeld met deze 

bouwplanbeperkingen die op perceelniveau zijn doorgerekend op kosten en baten. Bij 

deze strategieën is nagegaan hoe de EHS functie kan worden gerealiseerd door min-

der uit te geven, dan wel meer inkomsten te verwerven. Sommige strategieën zijn 

één op één gekoppeld aan de functies. De strategieën en hun voorwaarden zijn ont-

worpen in samenwerking met ondernemers die als reflectiegroep hebben meege-

werkt aan het opstellen van de strategieën (zie ook de bijlagen). De eerste twee 

strategieën (bloemrijk grasland N 12.02 en A 02.01) worden beschouwd als de refe-
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rentiestrategieën. Die zijn rechtstreeks afgeleid van het bestaande instrumentarium 

(Index Natuur en Landschap). De strategieën 3 – 6 zijn de alternatieven. 

1. Beheer van kruidenrijk grasland bij functieverandering naar natuur (SNL 

N12.02). De kosten hiervoor zijn het referentiescenario voor de andere stra-

tegieën.  

2. Beheer van waardevol grasland onder agrarische bestemming (SNL A 02.01). 

De doelen van deze maatregel uit de subsidieregeling Natuur & Landschap is 

vergelijkbaar met die van N 12.02. Het verschil is dat er nu geen functieveran-

dering plaatsvindt en bemesting is uitgesloten. 

3. Beekdalgerichte benadering. De kern van deze benadering is dat voldaan 

moet worden aan de doelstellingen van de KRW: meer water vasthouden en de 

waterkwaliteit verbeteren. Het betekent in de praktijk een zonering in ruimte en 

tijd waarop het landgebruik wordt afgestemd. Als (neven) effect van deze bena-

dering mag worden verwacht dat de diversiteit aan planten en dieren toeneemt. 

4. Bufferzone management. Deze heeft overeenkomsten met de beekdalgerich-

te. De strategie is opgezet om de omgevingskwaliteit te verbeteren en in stand 

te houden in de gebieden rond (kritische) natuur. Versterking van de biodiversi-

teit is ook hier het effect van de maatregelen. 

5. Peilgestuurde drainage. Dit is een speciale toepassing in bufferzones. Zij zijn 

belangrijk bij het voorkomen van uitdrogen van hoger gelegen natuurgebieden 

doordat een gebied er omheen een beperkte drooglegging krijgt die door de 

peilgestuurde drainage bewerkbaar kan worden gemaakt. 

6. Groenblauwe dooradering. Deze strategie is in ieder geval belangrijk voor het 

verbinden van natuurgebieden. Dat kan zijn binnen een stroomgebied van een 

beek, maar ook tussen stroomgebieden. 

 

Er is nog een zevende verdienmodel benoemd (Ontwikkelingsrechten), maar die is 

niet verder uitgewerkt. Deze strategie bestaat al langer, kan lokaal een betekenis 

hebben maar de te realiseren oppervlakte natuur staat niet in verhouding tot de 

ruimtelijke ingreep en deze ruimtelijke ingreep werkt bovendien soms belemmerend 

op de agrarische bedrijfsontwikkeling.  

 

 

 

1.3 Conclusie 

Er is een overzicht gemaakt van de functies van de nog te realiseren EHS (nieuwe 

natuur). De beekdalen blijken een belangrijk onderdeel hiervan te zijn. Dit is Brabant 

eigen en dit komt ook omdat de KRW moet worden geïmplementeerd.  

Alternatieve landgebruikstrategieën dan de klassieke manier van realiseren van de 

EHS hebben als kenmerk dat de functieverandering naar natuur achterwege blijft en 

de landbouw beperkingen krijgt opgelegd in bouwplan/grondgebruik. 
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2 Kosten/baten van landgebruikstrategieën __  

De kern van de opgave is om tegen lagere kosten de beoogde EHS te realiseren of 

om met een nieuwe benadering te komen voor de EHS tegen lagere kosten. Dat zijn 

twee verschillende opvattingen en opgaven. In beide gevallen gaat het om het ont-

wikkelen van nieuwe verdienmodellen omdat de bestaande niet meer voldoen. Het 

verdienmodel is in deze benadering gebruikt om de balans tussen kosten en baten te 

duiden. Om daarin te kunnen sturen kan aan beide zijden van de lijn worden gevari-

eerd: de kosten kunnen worden verlaagd (minder uitgeven) en de baten kunnen 

worden verhoogd (meer inkomsten). Er is in deze analyse gewerkt met een eenvou-

dig verdienmodel op perceelsniveau. Daarmee zijn de verschillende strategieën tegen 

elkaar afgewogen. De structuur van het verdienmodel is weergegeven in tabel 2.1. 

 

 

Tabel 2.1 Structuur van verdienmodel op perceelsniveau. 

 

 

 

2.1 Inkomsten 

Voor de berekening zijn de normgetallen uit de melkveehouderij gebruikt uit Kwanti-

tatieve Informatie Veehouderij 2011-2012 (KWIN 2011), maar ook praktijkgegevens 

van loonwerkers. De opbrengsten bestaan uit twee posten:  

1. De waarde van het gras is bepaald aan de hand van de normprijs voor aankoop 

en levering op het erf (KWIN 2011). Dit kan worden gezien als vervangingskos-

ten: als het gras niet van het land komt, maar moet worden aangekocht, wat 

zijn dan de kosten om dat gras op het erf geleverd te krijgen. 

2. Waarde van de mestplaatsing. De mestplaatsing is een inkomstenpost als op het 

te gebruiken perceel mest mag worden uitgereden. Is dat niet het geval, dan 

moet de ondernemer de mest die het resultaat is van het aangekochte voer, c.q. 

het vee dat hij voedt, afvoeren en verandert mestplaatsing van een inkomsten 

Post Normgetal

Inkomsten (te realiseren waarde)

Waarde van het gras Op basis van aankoop, levering op het erf

Mestplaatsing
Uitgaande van quotum op bedrijf dat 'vol' is. Dat betekent dat mestplaatsing 
inkomen is als er mest op de grond teruggebracht mag worden

EU toeslagrechten Niet meegenomen, te onzeker

Uitgaven

Loonwerk Uitgaande van de duurste loonwerkvorm voor kuilen: balen gewikkeld in plastic

Mestplaatsing Als er geen mest geplaatst mag worden, moet er afgevoerd worden

Mestuitrijden In geval er wel mest geplaatst mag worden

Beheer van sloten Gemiddelde norm, verschilt uiteraard per gebied

Waterschapsbelasting Speelt alleen onder landbouw, niet onder natuur

Grondkosten (pacht) Daarvoor is de pachtnorm voor de regio genomen. Die is in de praktijk 25% te laag.

Afstand
Deze is ook optioneel, maar zal in veel gevallen wel spelen, omdat veel EHS 
begrensde percelen veldkavels zijn.

Netto rendement Inkomsten - uitgaven (steeds negatief), betekent dat er geld bij moet
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naar een kostenpost. Bij de inkomsten is de mestplaatsing dus vermeden kosten 

die hij wel zou moeten maken als hij het voer zou aankopen.  

In een kostenbaten analyse worden standaard ook de inkomsten uit de EU toeslagen 

meegenomen. Deze zijn in dit geval vooralsnog weggelaten aangezien het nieuwe 

GLB nog moet worden uitgewerkt. Het is bovendien de vraag hoe lang de ongeclau-

suleerde toelagen nog blijven bestaan. De landgebruikstrategieën zijn overigens bij 

uitstek potentiële vergroeningsmaatregelen voor de EU.  

 

 

 

2.2 Uitgaven 

Aan de kostenkant zijn de volgende posten in rekening gebracht: 

1. Loonwerk bij inkuilen. Kuilen is als methode van voederwinning als standaard 

genomen en dan de duurste methode: balen omwikkeld met plastic. Daar zijn 

verschillende redenen voor. In de eerste plaats ligt EHS (begrensd) gebied niet 

zelden verder van de bedrijfsgebouwen. Dan is beweiden niet de eerste keus 

vanwege de afstand. Maar ook los van de afstand is het voor de natuurontwikke-

ling goed dat er minimaal eens per jaar wordt gemaaid, bij voorkeur de eerste 

snede. Door uit te gaan van de prijs van balen, is de prijsstelling meer onafhan-

kelijk van het aantal sneden en één op één gekoppeld aan de zwaarte van de 

snede. Daardoor is het onderling beter te vergelijken. Als de ondernemer de 

graswinning in de praktijk goedkoper doet met hetzelfde resultaat, is dat winst 

voor de ondernemer. Er wordt gewerkt met een veelvoud van sneden van tus-

sen de 2000 en 3000 kg ds. In de praktijk zijn de kosten van het loonwerk vrij-

wel gelijk aan de waarde van het kuilvoer bij aankoop op het erf (zonder mest-

plaatsing). 

2. Mestplaatsing: als er niet uitgereden mag worden (bijvoorbeeld A 02.01), dan 

wordt de mestplaatsing een kostenpost. Daarvoor is  10,- per m3 gerekend. Dit 

bedrag kan over tijd en plaats enorm variëren.  

3. Mest uitrijden: spreekt voor zich, is gekoppeld aan de toegestane hoeveelheid 

mest. De kosten bij drijfmest zijn lager dan de baten bij mestplaatsing. Als het 

om ruige mest gaat komen de kosten van uitrijden dicht in de buurt van de ba-

ten van plaatsing van drijfmest.  

4. Beheer van sloten: dit is afhankelijk van de slootdichtheid en daar is een gemid-

delde voor genomen. 

5. Waterschapsbelasting. Deze is in geval van een landbouwkundige bestemming 

substantieel. Bij een natuurbestemming is die vrijwel verwaarloosbaar. 

6. Grondkosten. Uitgaande van reguliere pacht en gebruik makend van de normen 

van de pachtkamer komt daar een bedrag van  650,- / ha / jr (2012) uit. In de 

praktijk wordt veel kortdurende pacht toegepast en dan kunnen de kosten oplo-

pen tot bijna het dubbele. Deze variatie is een belangrijke bepalende factor voor 

de kostenbaten balans. 

7. Afstand. Dit varieert van bedrijf tot bedrijf. De kosten van afstand zijn bij de 

grasoogst  46,- / ha / km / snede (Jesmiatka 2008). Bij bijvoorbeeld 3 sneden 

en 4 km afstand is dat een kostenpost van  560,- per ha per jaar. Bij maïs teelt 

zijn die ‘afstandkosten’ lager omdat het aantal bewerkingen aanzienlijk lager is. 

Dat is een van de redenen waarom maïs een ‘veldkavelgewas’ is.  

De kostenbaten analyses zijn ontwikkeld in een relationele database waarin de stan-

daard invoergetallen kunnen worden gewijzigd (b.v. toeslagrechten) en dan onmid-

dellijk zichtbaar wordt wat het effect ervan is op de kosten van de strategie. 
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2.3 Resultaten kosten en baten van de verdienmodellen 

De resultaten van de verschillende strategieën zijn weergegeven in tabel 3.2. Daarin 

zijn jaarlijkse netto kosten opgenomen voor de verschillende gebruik- en beheerstra-

tegieën (zonder toeslagrechten). Deze kosten zijn gemiddeld over 30 jaar. Er is ge-

werkt met een rentepercentage van 2,5% en een jaarlijkse inflatie van 2%. Opval-

lend is het grote verschil tussen het beheer van kruidenrijk grasland (N 12.02) en de 

rest. Grofweg is deze strategie 3 keer duurder dan de andere en dat is een recht-

streekse afgeleide van de waardedaling van de grond die in de kosten van strategie 1 

moet worden meegenomen. De berekeningen worden nu per strategie toegelicht.  

 

 

Tabel 2.2 Resultaten van kosten en baten van de verdienmodellen. 

Nr. Omschrijving /ha/nr. 

1 Beheer kruidenrijk grasland (N 12.02) om niet te bemesten - 4.062 

2 ANB: waardevol grasland (A 02.01) zonder mest 30 jr. - 1.588 

3 Bufferzone management - 1.711 

4 Beekdalbenadering - 1.150 

5 Innovatie: peilgestuurde drainage - 1.240 

6 Groenblauwe dooradering - 1.358 

 

 

2.3.1 Beheer kruidenrijk grasland / referentiescenario 

In dit referentiescenario is uitgegaan van de normkosten zoals de provincie Noord 

Brabant die hanteert voor de provinciale EHS. Daarbij wordt uitgegaan van verwer-

vingskosten van  70.000,- per hectare, inrichtingskosten van  13.000,- per hectare 

en een jaarlijkse beheerkosten van  200,-. De jaarlijkse kosten betreffen rente, 

aflossing (lineair) en beheer (geïndexeerd). 

 

 

2.3.2 Waardevol grasland 

Deze strategie is vergelijkbaar met de vorige en wordt dus ook als referentiescenario 

beschouwd. Alleen hier is geen sprake van bestemmingsverandering (en dus grond-

verwerving). Hier is het hooilandtype A 02.01.02 doorgerekend. Het netto rendement 

is dan -  1.151,- per hectare per jaar volgens de systematiek die in deze analyse is 

gebruikt. Ter vergelijking het SNL tarief voor dit type in 2011 is 

 1.165,-. Voor 30 jaar berekend komen dan de jaarlijkse kosten gemiddeld uit op 

ca.  1.500,- omdat de inflatie (2%) wordt meegerekend. Het verschil tussen N 

12.02 en A 02.01.02 in de voorwaarden is dat bij N 12.02 in principe wel bemesting 

is toegestaan en bij A 02.01.02 niet. Bij het A type gebeurt dat niet omdat er ver-

schraald moet worden. De N 12.02 types worden door terreinbeheerders in gebruik 

gegeven met soms de beperking dat er niet kan worden bemest. In andere gevallen 

mag het wel. 

Een factor die hier niet in is meegenomen, is de landbouwkundige waardedaling van 

de grond bij langdurig gebruik als natuurgrasland. De vraag is hoe groot die waarde-

daling zal zijn, gelet op het permanent zijn van het grasland. 
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2.3.3 Bufferzone management 

In deze strategie worden de kosten en baten weergegeven van de teelt van luzerne 

voor veevoer. Deze zijn gebaseerd op de kosten en baten zoals in 2003 weergegeven 

in een onderzoek van het toenmalig Proefstation voor de Rundveehouderij (De Boer 

et al 2003). Deze gegevens zijn dus enigszins gedateerd. De keus voor luzerne is 

ingegeven doordat in deze strategie in eerste instantie de bodemontwikkeling voor 

natuur centraal staat. Het belangrijkste doel is de verlaging van de fosfaat voorraad 

in de bodem die een resultaat is van landbouwkundig gebruik. Voor natuurontwikke-

ling moet deze voorraad sterk gereduceerd worden en dat kan door vlinderbloemigen 

te telen door selectieve bemesting met Kalium en zo nodig de inzet gewasbescher-

mingsmiddelen. De onzekere factor is de opbrengst op korte en langere termijn bij 

een teruglopende (mobiele) fosfaat voorraad. Daardoor is het niet goed mogelijk om 

de kostenbaten nauwkeurig te schatten. De gegevens in deze tabel zijn eerder een 

onderschatting dan een overschatting van de werkelijke kosten. 

 

 

2.3.4 Beekdalbenadering 

In de beekdalbenadering wordt uitgegaan van een zonering waarbij vanaf de beek 

gezien naar hoger op gelegen delen de intensiteit van landgebruik kan toenemen. In 

de praktijk betekent dit een beperking van de hoeveelheid (< 50%) mest en het 

tijdstip van toedienen (> 1 mei) in het eerste zone direct grenzend aan de 25 meter 

zone van de nieuwe meanderende beek. De eerste snede is een maaisnede, die pas 

eind mei zal plaatsvinden en dus kan dan pas de bemesting worden uitgevoerd 

(eenmalig). Dit is een aanzienlijke beperking in het bouwplan, c.q. grondgebruik. Op 

de hoger gelegen delen kan vroeger en meer mest worden uitgereden en daar kun-

nen tevens vlinderbloemigen worden ingezet met ondersteuning van uitsluitend een 

K bemesting. De berekening is een gemiddelde over het beekdal. In de uitvoering 

zullen er ruimtelijk variaties ontstaan in de beperking van het bouwplan. 

 

 

2.3.5 Peilgestuurde drainage 

De toepassing ervan leidt tot opbrengstdepressie in de grasoogst vanwege de beper-

king in drooglegging. Daardoor wordt de bemesting teruggebracht in hoeveelheid en 

later in het voorjaar voor het eerst toegediend. Een extra kostenpost in deze strate-

gie is de investering en afschrijving in de drainage zelf. 

 

 

2.3.6 Groenblauwe dooradering 

Deze strategie is moeilijk vergelijkbaar met de anderen. Bij de groenblauwe doorade-

ring (GBDA) wordt een combinatie gemaakt van struweel, watergang met afge-

schuinde oever, actief randenbeheer met een werkbreedte van 6 meter en een wan-

del- en/of fietspad. Het oppervlak dat deze ader in beslag neemt houdt weliswaar 

een landbouwkundige bestemming, maar wordt geheel uit gebruik genomen en 

vraagt dus om vergoeding voor opbrengstderving. Deze opbrengstderving is geba-

seerd op een fictieve maisteelt en gesteld op gemiddeld  600,- / ha / jaar + 

 650,- / ha / jaar grondkosten overeenkomstig het handboek maïsteelt (Handboek 

Snijmaïs). Deze is lager dan de bedragen die doorgaans staan voor opbrengst mais-

teelt. Veelal worden de loonwerk kosten meegenomen in de opbrengstderving wat 

bijvoorbeeld voor A 02.01.02 terecht is, want het gras moet van het land. Maar als er 

geen maïs wordt geteeld, zijn er ook geen loonwerkkosten. Daarnaast vraagt de 
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GBDA beheerinspanningen. Deze zijn gewaardeerd met behulp van de SNL systema-

tiek. Deze leiden samen tot een hectareprijs van ca.  2.700,- / ha / jr. De GBDA is 

een complexe natuurbrug met veel verschillende biotopen en daardoor ecologisch 

hoogwaardig. Door een GBDA van – in dit modelontwerp - 37 meter gelijk te stellen 

aan 1 ha natuurgrond, ontstaat dan een jaarlijkse hectare last die 37% is van de 

noodzakelijke hectare vergoeding (  3.950,-). 

 

 

 

2.4 Discussie 

Normgetallen 

Bij de normgetallen en bedragen voor de verschillende verdienmodellen worden – 

zeker door ondernemers – gemakkelijk vraagtekens gezet. Zijn de opbrengsten niet 

overschat, de grondkosten niet onderschat, etc.? Een belangrijke afweging is de 

hoogte van de opbrengst en de kwaliteit van het gras. Zo is het technisch en be-

drijfsmatig niet realistisch om het beheertype A 02.01 dertig jaar lang zonder bemes-

ting te beheren. Een perceel voor 30 jaar onder deze voorwaarden uitgeven, kan dan 

ook niet op veel affiniteit van de ondernemers rekenen. In de alternatieve landge-

bruikstrategieën is er van begin af aan een beperkte bemesting mogelijk en daardoor 

nemen opbrengst en kwaliteit geleidelijker af. De bemesting ligt wel constant onder 

de onttrekkingsnorm en dus vindt er netto verarming plaats.  

Bij de uitgaven is als methode voor voederwinning gekozen voor inkuilen door te 

balen en deze in plastic te wikkelen. Dat is de duurste optie, maar ook de meest 

flexibele wanneer er bijvoorbeeld wordt gewerkt met een mengwagen en dat is nodig 

als het gras wordt ingezet voor melkvee. In sommige gevallen is het mogelijk om de 

oogst te integreren in een vast kuil. In andere gevallen kunnen meerdere sneden 

worden beweid en dat kan ook de kosten naar beneden brengen. Dat is dan winst 

voor de ondernemer en ondernemerschap. 

Ook al worden die normen naar boven en beneden bijgesteld, de grote lijn zal er niet 

door veranderen. De alternatieve strategieën blijven ongeveer een derde van de kos-

ten van de referentie strategie over 30 jaar gezien. 

Factoren die uiteindelijk een belangrijkere invloed hebben op de hoogte van de netto 

rendementen zijn de afstand en het meetellen van EU toeslagrechten. Deze heffen 

elkaar op als het te bewerken perceel op ca. 3 km van de bedrijfsgebouwen ligt. Dat 

onderstreept het belang van de landbouwstructuur (zie H3). Toch zijn er onderne-

mers die op grote afstand natuurgebieden economisch rendabel weten te onderhou-

den. Dan gaat het veelal om begrazing met vleesvee: koeien en/of schapen.  

 

EU toeslagrechten 

Deze zijn in de berekeningen niet meegenomen, gelet op de onzekere factor. Toch is 

het realistisch om te verwachten dat de komende 20 jaar wel iets van een toeslag-

mogelijkheid zal blijven bestaan. De strategieën zijn potentieel interessant als ver-

groeningsmaatregel. Dat wil nog niet zeggen dat ze ook als zodanig kunnen worden 

gehonoreerd. In het geval er wordt uitgegaan van een basispremie van 

 275,- / ha / jr worden de kosten van de alternatieve landgebruikstrategieën ge-

middeld 30% lager en als er bovendien een vergroeningstoeslag van  125,- moge-

lijk is worden de kosten bijna 45 % lager. Voor de gebruikelijke EHS strategie (N 

12.02) is dat resp. 10% en 15%. 

 

Extrapolatie korte en langere termijn 

De te verwachten kosten zijn berekend voor de komende 30 jaar, inclusief rente, 

inflatie, e.d. Worden die kosten uitgerekend over 60 jaar, dan verschillen de kosten 

van de alternatieven niet substantieel van de referentie strategie. En wordt het over 

90 jaar geëxtrapoleerd, dan is de referentiestrategie goedkoper. Dat zijn theoretische 
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beschouwingen omdat alles wordt doorgerekend in de context van dit moment, zowel 

wat betreft de landbouwkundige en de natuur waarde van de grond als vanuit de 

kosten en opbrengsten gezien. Dat maakt het eigenlijk onmogelijk om de kosten over 

60 jaar met elkaar te vergelijken. Voor de 30 jaar is gekozen omdat dat de termijnen 

zijn waarop een ondernemer investeringen in gebouwen e.d. afschrijft, termijnen van 

erfpacht, e.d.  

 

 

 

2.5 Conclusie 

De alternatieve manieren om de EHS te realiseren kosten over 30 jaar gemiddeld een 

derde van de meest gangbare manier: aankopen, inrichten en doorleveren. De be-

langrijkste oorzaak is de hoge grondprijs bij verwerving. Na 6 of 7 decennia zijn deze 

verschillen genivelleerd. In de prijzen zijn geen bedragen opgenomen voor de EU 

toeslagrechten. Als deze wel worden meegenomen in de landgebruikstrategieën, dan 

worden de kosten potentieel met een derde of meer teruggebracht. Dan duurt het 

ook aanzienlijk langer voordat de genoemde verschillen zijn genivelleerd. De afstand 

van de bedrijfspercelen tot de te gebruiken grond daarentegen hebben ook een grote 

invloed op het rendement, maar dan een negatieve. Gras kuilen op afstand brengt 

substantiële transportkosten met zich mee. 

De belangrijkste keuze die wordt gemaakt in de landgebruikstrategieën is de bouw-

planbeperking onder een landbouwkundige bestemming. Deze beperkingen kunnen – 

mits goed uitgevoerd - een positief effect hebben op de omgevingskwaliteit voor 

natuur en water. Immers door de beperking in hoeveelheid en tijdstip van bemesting 

vindt er netto onttrekking plaats van nutriënten uit de bodem, dat zich in principe 

vertaalt naar een betere kwaliteit voor grond- en oppervlaktewater. De belasting van 

de natuur met stikstof vanuit de lucht wordt niet noemenswaardig beïnvloed door 

deze strategieën.  
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3 Realisatiestrategie _________________________________________________________  

Een geloofwaardig aanbod vanuit ZLTO om de EHS anders, ondernemender en goed-

koper te realiseren, staat of valt met de vraag of zij met haar ondernemers ook kan 

leveren. Zijn ondernemers in staat en bereid deze stappen voor nieuwe landge-

bruikstrategieën te zetten? In de brainstorm- en bestuurlijke bijeenkomsten is daar-

over veel gezegd en de resultaten van die consultaties vormen de ruggengraat voor 

dit hoofdstuk over wat nodig is om deze alternatieven ook substantieel te kunnen 

toepassen. 

 

 

 

3.1 Ondernemerskeuzes 

Veel keuzes die de ondernemer maakt voor zijn bedrijf hebben een horizon van 20 – 

30 jaar. De lengte van die periode wordt vooral bepaald door lengte van een investe-

ringscyclus. De keuze om natuur te beheren wanneer natuurgrond wordt aangeboden 

door een natuurorganisatie kan heel eenvoudig zijn: de ondernemer neemt die paar 

hectare erbij, mits het gras niet te arm is, zoals in de eerste jaren van natuurontwik-

keling. Maar dat zijn tijdelijke situaties. Een duurzame op langere termijn deelname 

van ondernemers in natuurontwikkeling en –beheer, vraagt om keuzes binnen het 

bedrijf. Keuzes die te maken hebben met stallen, type koeien, apparatuur, met mo-

gelijkheden voor kredietverwerving en met kennisontwikkeling. Dat kunnen grote en 

minder grote ombuigingen zijn, het blijven strategische keuzes die voor langere tijd 

hun rendement moeten opbrengen. In dit onderzoek zijn de verschillende landge-

bruikstrategieën voorgelegd aan een groep van ondernemers die ervaring heeft met 

inpassen van natuur in het bedrijf. Dat werd gedaan in twee groepen op twee avon-

den. Aan deze onder-

nemers is de vraag 

gesteld om de aange-

boden strategieën in 

een volgorde van hun 

keuze te plaatsen, 

rangschikkend van 1 - 

6. De gegevens die zij 

aangeleverd kregen 

hadden betrekking op 

de bouwplanbeperkin-

gen. Over vergoedingen 

werd niet gesproken 

m.u.v. de beheertypen N 

12.02 en A 01.02. Een 

voorbeeld van de infor-

matie die is meegegeven is opgenomen in figuur 3.1. Ondernemers kregen de gele-

genheid om te benoemen waarom men deze strategie wel – en onder welke voor-

waarden - dan wel niet – en waarom niet - zou willen toepassen in hun bedrijf. Daar 

is volop gebruik van gemaakt en daardoor ontstond er inzicht in de achtergrond 

waartegen de volgorde keuze is gemaakt. 

De keuzes die zijn gemaakt staan weergegeven in tabel 3.1. 

Figuur 3.1 Informatie landgebruikstrategieën voor 

keuze ondernemers  
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Tabel 3.1 Prioriteiten in landgebruikstrategieën.  

 Prio 

Beekdalgerichte benadering 1,6 

Peilgestuurde drainage 2,5 

Bloemrijk grasland Natuur N 02.12 4,0 

Groenblauwe dooradering 4,0 

Waardevol grasland agrarisch A 02.01 4,5 

Bufferzones 4,8 

 

 

Daarin valt op dat over de beekdalgerichte benadering weinig discussie is. Vrijwel 

iedereen zet deze op de eerste plaats. De peilgestuurde drainage is een goede twee-

de, zij het dat daarbij werd opgemerkt dat de ondernemer zeggenschap moet hebben 

over het peil. De groenblauwe dooradering maakte tussen de twee groepen op de 

twee avonden een opmerkelijke switch door. Eindigde die op de eerste avond onder-

aan, in de tweede kwam die op de tweede plaats. Op de tweede avond was er een 

belangrijke voorwaarde toegevoegd aan deze GBDA, nl. dat deze wordt ontwikkeld in 

ruil voor versterking van de kavelstructuur, de saldo benadering (van Rooij & 

Steingröver 2012).  

 

De conclusies die kunnen worden verbonden aan deze keuze: 

1. Bedrijfsstructuur is de belangrijkste voorwaarde voor het kiezen van een strate-

gie. In alle gevallen geven ondernemers mee dat de belangrijkste voorwaarde 

om mee te doen aan een strategie is de Grond voor Grond benadering: de re-

ductie in productiecapaciteit moet gecompenseerd kunnen worden door markt-

conform vervangende grond op korte afstand aangeboden te krijgen. Hetzelfde 

geldt voor de kavelstructuur (zie de score verschillen bij de GBDA met en zonder 

saldo benadering). 

2. Boeren maken systeemkeuzes. De argumenten om het beekdal hoog te scoren 

waren bijvoorbeeld (a) het beekdal is van zichzelf redelijk productief, (b) we zul-

len een keer moeten accepteren dat niet overal alles kan en (c) we hebben in 

deze systemen vanzelfsprekend met de KRW te maken en daar moeten we iets 

mee. 

3. Boeren willen zelf kunnen sturen. Dat zien we onder meer terug bij de peil-

gestuurde drainage.  

4. Vergoedingen zijn niet de belangrijkste voorwaarde. De strategieën waar wel 

een vergoeding aan toegevoegd is, scoorden niet noodzakelijkerwijs hoger. Zo 

wordt voor het actief randenbeheer in het Stika van de Provincie Noord Brabant 

op maïsland een vergoeding gegeven die voorbij de werkelijke opbrengstderving 

ligt, maar nog lang niet alle maïsland dat er voor opengesteld is, is omgeven 

door deze randen. 

5. Het beheertype A 02.01, dat voor een niet onaanzienlijk areaal in Brabant open-

staat, wordt laag gescoord en de deelname bereidheid is inderdaad laag in de 

provincie. En dat terwijl de vergoedingen – zeker voor de eerste periode van zes 

jaar – niet ongunstig zijn. De eerste zes jaar na het stoppen van de bemesting is 

er nog genoeg nalevering van voedingsstoffen om een productie te halen van 

tussen de 7000 en 8000 kVem, meer dan 50% van de onbeperkte productie en 

dat tegen een vergoeding van  1.000,- / ha / jr. Voor de langere termijn is dit 

beheertype voor een bedrijf niet interessant, zeker niet als het als regeling op 

zichzelf staat. Hoe ontwikkelt zich de agrarische waarde van de grond bij langja-

rig gebruik? Dit beheertype is langere tijd geassocieerd met de stoppende boer, 

maar die maakt nu andere keuzes en verpacht zijn grond aan de buurman, die 

net is gestart. De strategie werkt in de Pielus omdat daar een urgentie ligt – te-
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rugvaloptie zag er slechter uit - en de grond eigendom is van de gemeente en 

niet van de boeren zelf. 

 

De algemene tendens is dat ondernemers keuzes willen maken waarbij zij niet af-

hankelijk willen zijn van bijdragen van de overheid, maar op eigen kracht gecompen-

seerd verder kunnen binnen de randvoorwaarden die de natuuropgave met zich 

meebrengt. 

De keuzes die ondernemers maken zijn geen verrassing. Ook in de verkenning voor 

strategieën om de Robuuste Verbinding van de Beerze te realiseren kwamen deze 

argumenten terug (Dijkman & Lamers 2009). In die verkenning worden als voor-

waarden voor realiseren van natuur door boeren de drie G’s benoemd: 

• Grond voor grond (zie boven). Daar moet afstand, c.q. bedrijfsstructuur aan 

worden toegevoegd, gelet op de grote rol die afstand speelt in de kostenbaten 

afweging (zie H 3). 

• Geleidelijkheid: de bodem langzamerhand ontwikkelen naar natuur. Dat bete-

kent geleidelijk de bemesting afbouwen en na enige jaren verschralen pas peilen 

opzetten. Dat voorkomt onaangename explosies van (on)kruiden, zoals zuring 

en distels. 

• Gelijkwaardigheid: de mogelijkheid hebben om zelf het natuurbeheer te gaan 

doen en in aanmerking te komen voor de vergoedingen. 

 

De conclusie is dat ondernemers meer open staan voor het ondernemend de EHS 

realiseren naarmate de bedrijfsstructuur tevens kan worden versterkt in de vorm van 

het minimaal op peil houden van de productiecapaciteit en/of de kavelstructuur te-

vens kan worden verbeterd. 

 

 

 

3.2 Gebiedsontwikkeling 

Voor de ondernemer wordt het interessant om deel te nemen in de realisatie van de 

EHS als het de bedrijfsstructuur versterkt: grond voor grond, kavelgrootte en kavel-

structuur. Dat voor elkaar krijgen vraagt medewerking van meerdere grondeigena-

ren, inclusief natuurorganisaties en van lokale overheden en maatschappelijke partij-

en. Er moet grond worden geruild, de natuurorganisatie kan met grond schuiven, dan 

wel een pacht voorkeursrecht toekennen aan boeren die natuur realiseren, bomenrij-

en worden verwijderd en elders aangeplant, watergangen aangepast, etc. De be-

schikbare BBL grond in de provincie kan lokaal een smeermiddel zijn, maar ook 

grondbezit van andere overheden of van institutionele beleggers of landgoederen. In 

de praktijk van gebiedsontwikkeling in Nederland, vraagt dat om de inzet van veel 

partijen. Dat maakt het complex en dus kostbaar, maar doordat door meerdere par-

tijen is meegewerkt ontstaat er ook draagvlak voor, c.q. trots op de te ontwikkelen 

EHS. De realisatie van deze strategieën is daarom des te kansrijker naarmate er een 

efficiënt en goed gedragen gebiedsproces onder wordt gelegd, waarbij wet- en regel-

geving dienend is en niet bij voorbaat belemmerend. 

 

 

 

3.3 Borging 

Een belangrijke risico factor bij de landgebruikstrategieën is de borging van deze 

benadering. Terwijl de functie landbouw of natuur in de ruimtelijke ordening is ge-

borgd, geldt dat niet voor multifunctioneel landgebruik, c.q. landbouw met een 

bouwplanbeperking. Bouwplanbeperkingen in de landbouw via het bestemmingsplan 
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zijn zeldzaam. Zo heeft de gemeente Castricum voor een zone op haar grondgebied 

bedongen dat het uitsluitend voor grasland mag worden gebruikt. Voor het waterbe-

heer kan er in de legger nog wat worden opgenomen, maar dat is onvoldoende om 

de brede doelstelling van multifunctioneel landgebruik juridisch te kunnen borgen. In 

de praktijk is er ervaring met een beperking van het gebruiksrecht in de vorm van 

erfdienstbaarheden (b.v. recht van overpad) die op een perceel liggen en die bij ver-

koop overgaan op de nieuwe eigenaar. Erfdienstbaarheid gaat over toelaten. Ook een 

kwalitatieve verplichting kan op een perceel worden vastgelegd en kan een actieve 

verplichting zijn, b.v. onderhoud van bomen, e.d. Deze figuren kunnen de basis zijn 

voor de beperkingen in bouwplan zoals hier voorgesteld voor de landgebruikstrate-

gieën. Echter om dit goed te borgen moet er wellicht een specifieke – juridische – 

formulering worden ontworpen die recht doet aan de specifieke situatie. Een specifiek 

kenmerk is bijvoorbeeld dat de kwalitatieve verplichting is gebonden aan de beschik-

baarheid van een compensatie voor gederfde inkomsten zoals uitgerekend in de kos-

tenbaten analyse. En wie legt de kwalitatieve verplichting op? Is dat de gemeente en 

wat betekent dat voor het bestemmingsplan?  

De conclusie is dat de borging afzonderlijke aandacht verdient voordat deze strate-

gieën op grotere schaal in het veld worden vastgelegd. 

 

 

 

3.4 Conclusie 

De landgebruikstrategieën zijn kansrijk als er wordt aangesloten op een 

(eco)systeembenadering en het de bedrijfsstructuur van de ondernemers kan ver-

sterken. Marktconform de Grond voor Grond benadering inzetten en de kavelstruc-

tuur versterken, dat zijn de sleutelbegrippen waarmee ondernemers de EHS uitda-

ging op willen pakken. De beekdalgerichte benadering spreekt ondernemers direct 

aan en daar valt veel mee te doen gelet op het grote aantal waardevolle beken in 

Brabant. De manier waarop de bouwplanbeperkingen moeten worden geborgd vraagt 

nog om een nadere analyse en mogelijk een aangepast figuur. De realisatie van deze 

strategieën vragen om een vorm van gebiedsontwikkeling, waarbij meerdere onder-

nemers maar ook terreinbeheerders en burgers bij betrokken kunnen zijn. 
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4 Waarden voor waarde __________________________________________________  

In dit hoofdstuk wordt de gekozen benadering gespiegeld met de autonome ontwik-

keling en de consequenties geanalyseerd die dat heeft voor de uitvoering van de 

ondernemende EHS. Een belangrijke drijfveer voor ondernemers voor deelname aan 

de EHS is de vermaatschappelijking van de landbouw. De landbouw beseft meer dan 

ooit dat biodiversiteit een essentiële productiefactor is. De ontwikkeling van biodiver-

siteit en landschap is een belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap, waardoor de landbouw zijn ‘license to produce’ kan verwerven en 

behouden. De titel van dit hoofdstuk sluit aan bij deze drijfveren van ZLTO om het 

initiatief te nemen voor een Ondernemende EHS. Zoals tijdens deze studie wel is 

opgemerkt: het gaat niet om de vergoedingen, maar om geld te kunnen verdienen. 

Dat vraagt om een andere manier te kijken naar de verhouding tussen landbouw en 

natuur. 

 

 

 

4.1 ‘Sturen op landgebruik’ 

De essentie van de ondernemende EHS is de sturing op landgebruik en omgevings-

kwaliteit en niet sturen op gebruiksfunctie, zoals dat in de Ruimtelijke Ordening ge-

beurt (Landbouw vs. Natuur vs. Maatschappelijk, etc.). Dit heeft verregaande conse-

quenties voor de uitvoering en samenwerking in de aansturing en de uitvoering, 

zeker na het gesloten Bestuursakkoord over Natuur1. 

In de sturing speelt het waterbeheer in drie van de vier niet-traditionele opties een 

sleutelrol. Dat betekent dat het waterbeheer een sterker sturende rol krijgt in het 

landgebruik. Dat staat haaks op de geaccepteerde rol van een ‘functionele democra-

tie’ zoals die nu van het waterschap wordt verwacht. De bestuurlijke en juridische 

consequenties hiervan vragen om een nadere analyse voor het vervolg. Het spreekt 

vanzelf dat de waterschappen hierin als eerste worden aangesproken. 

 

 

 

4.2 Ondernemerschap centraal 

Door het ondernemerschap centraal te stellen in de ontwikkeling van de Onderne-

mende EHS, ontstaat er een focus op enerzijds de maatschappelijke waardering voor 

het beheer van natuur en landschap door de ondernemer en anderzijds op wat on-

dernemerschap vraagt aan de randvoorwaarden voor EHS ontwikkeling. De Onder-

nemende EHS past in zijn tijd. De overheid trekt zich terug en verwacht meer van 

het initiatief vanuit de samenleving. Het Europese Landbouw Beleid (ook wel bekend 

als het GLB) staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen waarbij gaande-

weg toeslagen steeds meer worden gekoppeld aan maatschappelijke prestaties, zoals 

ontwikkeling en beheer van biodiversiteit en landschap. De functies en waardering 

van natuur zijn aan het verbreden. Naast een strikt ecologische invalshoek, zijn ook 

andere invalshoeken maatschappelijk te rechtvaardigen zoals de belevingswaarde, de 

productiefunctie, e.d. (PBL 2012). De Ondernemende EHS wil hierop inspelen. Kort-

                                                
1 http://www.ipo.nl/category/tags/bestuursakkoord 
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om, er zijn veel redenen voor een ondernemer om biodiversiteit en landschap als een 

kans voor versterken van ondernemerschap te zien. 

De randvoorwaarden om proactief een Ondernemende EHS te realiseren zijn allemaal 

terug te voeren op de landbouwstructuur (en niet op vergoedingen). Ondernemers 

vragen om toegang tot vervangende productiecapaciteit (lees grond) in de directe 

omgeving: Grond voor Grond. Zij vragen om tegelijkertijd te werken aan een Ecolo-

gisch sterke structuur en een Agrarisch sterke structuur (zie de randvoorwaarden 

voor de groenblauwe dooradering). Nu blijft het vaak boter noch vis. 

Ondernemerschap is risico’s nemen en risico’s spreiden. Deelname aan ontwikkeling 

van biodiversiteit en landschap in een sterk wisselende conjunctuur geeft weinig ga-

ranties op een redelijke betaling en de overheid trekt zich gaandeweg meer terug uit 

de EHS. De ondernemer zoekt naar meer kansen om geld te verdienen en dat kan 

onder een landbouwkundige functie (RO) gemakkelijker dan onder de natuur functies 

(RO) zonder de functie van de natuur (EHS) geweld aan te doen. Zo is de toegang 

tot deelname aan de GLB toeslagen wellicht gemakkelijker onder de RO functie land-

bouw dan onder de RO functie natuur. Dat is een vorm van risico spreiding. 

 

 

 

4.3 Natuurdoelen 

In deze verkenning zijn de natuurdoelen vertaald in functionaliteiten van de EHS (6 

functies, zie H 1.1). De beschrijving van die functionaliteiten zijn voor verbetering 

vatbaar na nauwkeurige ruimtelijke analyses. Belangrijker is de benadering, de vraag 

stellen ‘Wat moet de EHS hier doen en wat is daarvoor nodig’? Dat is een andere 

benadering van de doelen dan de bestaande systematiek, die een sterke RO inslag 

heeft.  

De autonome ontwikkeling van de EHS is er een van vermindering van beheerkosten. 

In de nieuwe nota natuur en landschap (versie 25 mei) stelt de provincie voor om het 

patroonbeheer los te laten ten gunste van het procesbeheer, dat in het algemeen 

goedkoper is.  

De essentie van de benadering Sturing op Landgebruik is dat in de alternatieve mo-

dellen wordt uitgegaan van sturen op omgevingskwaliteit met als resultaat biodiver-

siteit. De vier alternatieve modellen zijn dan ook niet te vergelijken met de referen-

tiemodellen: kruiden- en faunarijk grasland (N 12.02) onder natuur of waardevol 

grasland (A 02.01) onder de functie landbouw. Drie van de vier alternatieve modellen 

stellen landgebruik bij een veranderend waterbeheer centraal en dat veranderend 

waterbeheer gaat over kwantiteit en kwaliteit. Terwijl de drooglegging onder A 02.01 

niet mag afwijken van wat landbouwkundig optimaal is en dat onder veelal N 12.02 

ook niet doet, gebeurt dat in deze alternatieve modellen wel.  

Het vierde alternatieve model (groenblauwe dooradering) doet een voorstel voor een 

geheel andere ruimtelijke configuratie van het landschap en dus ontwikkeling van 

biodiversiteit. Ook dat kent geen gelijke in de bestaande benadering. 

Deze alternatieve modellen en de toepassing ervan gaan uit van de vier essentiële 

sturingsfactoren voor een succesvolle natuurontwikkeling: (1) waterkwantiteit en 

kwaliteit, (2) bodemkwaliteit, (3) ruimtelijke samenhang en (4) beheer.  

In de alternatieve modellen is gedeeltelijk de mogelijkheid van bemesting openge-

houden om allerlei redenen. Dat staat haaks op de referentiebenadering (N 12.02 / A 

02.01) waar bij natuurontwikkeling bemesting niet mogelijk is om de bodem te ver-

schralen. Dat gebeurt in de alternatieve modellen ook, alleen geleidelijker en op een 

andere manier: door specifiek landgebruik toe te passen. Het spreekt voor zich dat 

de waterkwaliteit een rechtstreekse afgeleide is van de ontwikkeling van de bodem-

kwaliteit. Dus is die sturing op bodemkwaliteit – dus bemesting - essentieel.  
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Om de vergelijking van deze alternatieve modellen met de autonome ontwikkeling 

concreet te maken zoemen we in de op beekdalgerichte benadering. Vanuit de bena-

dering van de nieuwe nota Natuur en Landschap (Provincie Noord Brabant 2012) 

wordt in deze dalen – na aankoop en afwaardering – procesnatuur ontwikkeld door 

begrazing met vee. Dat is een relatief goedkope beheermethode. De vraag is of 

daarbij wordt gestuurd op het moment van begrazen en in ieder geval is er vrijwel 

geen sprake van verschraling omdat – zeker bij jaarrond begrazing – een belangrijk 

deel van de mest (ongecontroleerd) in het systeem blijft. Het alternatieve model gaat 

uit van patroonbeheer waarbij de bodem wordt verschraald (o.a. met maaien en 

specifiek landgebruik) en bemesting meer gecontroleerd in het systeem wordt ge-

bracht zodat kan worden gestuurd op waterkwaliteit. 

 

 

 

4.4 (Aan)sturing 

De alternatieve modellen mogen wellicht kunnen rekenen op meer draagvlak en 

waardering bij ondernemers, de bestaande bestuurlijke verhoudingen in Nederland 

maken de praktische uitvoering ervan wel complex. De alternatieve modellen gaan 

uit van een landbouwbestemming en van een koppeling aan de landbouwstructuur. 

Dat heeft voor- en nadelen.  

 

Borging 

Een belangrijke uitdaging is om deze alternatieve modellen te borgen. Immers de 

samenleving investeert in de realisatie van deze landgebruikstrategieën waarvan de 

maatschappelijke waarde (biodiversiteit en landschap) toeneemt met de tijd. Er moet 

een slot op de deur zijn die voorkomt dat er kapitaalvernietiging plaatsvindt. Dat 

vraagt om instrumentaanpassing, dan wel –ontwikkeling.  

 

Landbouwstructuur 

De koppeling aan de landbouwstructuur vraagt om beschikbaarheid van grond en die 

gronddynamiek is de afgelopen jaren niet groter geworden, integendeel. Er moet dus 

gezocht worden naar creatieve oplossingen om grond beschikbaar te maken op de 

goede plaatsen. Daarbij kunnen meerdere grondposities in het spel worden gebracht, 

afhankelijk van ligging, bestaande afspraken en doelen. In veel gebieden is al snel 

25% van het grondbezit niet gekoppeld aan de feitelijke gebruiker. Soms zijn het 

projectontwikkelaars, andere keren gemeenten of institutionele beleggers (inclusief 

kerken en landgoederen) en uiteraard voormalige ondernemers (of familie) die nog 

grond in bezit hebben en verpachten. En daarnaast zijn er de natuurorganisaties die 

grond hebben, weliswaar met een natuurbestemming maar waar soms substantieel 

agrarisch gebruik mogelijk is. Ontwikkelen van de EHS is dus puzzelen met grond en 

hun eigenaren dat is de basis van Gebiedsontwikkeling. 

 

Gebiedscategorieën 

Een van de bezwaren van het bestaande natuurbeleid is de versnippering van natuur 

in meerdere gebiedscategorieën met eigen aansturingen. Dat is er niet minder op 

geworden. Er ontstaan nu beelden over een harde EHS (rijksfinanciering en gekop-

peld aan Natura 2000) en een zachtere of een provinciale EHS. Daarnaast is er na-

tuur buiten de EHS (veelal agrarisch natuurbeheer) en de vergroening van het Euro-

pees landbouwbeleid en de provincie heeft samen met waterschappen en gemeenten 

een succesvolle regeling groenblauwe diensten (Stika) ontwikkeld. En een belangrijke 

voorwaarde voor natuurontwikkeling is de ruimtelijke samenhang en dat bij boven-

staande vijf verschillende soorten instrumenten/categorieën met bijbehorende aan-

sturingen! Het is dan ook vanzelfsprekend dat de ZLTO leden – en niet alleen zij - 

vragen om een eenduidige aansturing van al deze categorieën. Door deze territoriale 
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grenzen te verlaten ontstaat er ruimte voor een bredere deelname van ondernemers 

aan de ontwikkeling van biodiversiteit en landschap, mogelijk zelfs op plekken waar 

die voorheen niet is geweest en die dus ook buiten bestaande begrenzingen kan val-

len. 

Rol van (manifest) partners 

Het toepassen van deze alternatieve modellen vraagt om een weloverwogen ruimte-

lijke afweging die per gebied kan verschillen. In sommige gevallen kan met een rela-

tief kleine verandering in landgebruik in een keer een grotere eenheid ontstaan en is 

de toepassing eenvoudig. In andere gevallen zijn grondposities complex, maar ook 

de natuurdoelen en de hydrologie, waardoor er meer tijd en aandacht nodig is van 

alle partijen om samen tot een nieuwe ruimtelijke configuratie te komen, inclusief 

een gebiedseigen beheerplan met daarin de rolverdeling van iedereen. Grond be-

schikbaarheid speelt – zoals eerder opgemerkt - daarin een belangrijke rol. 

Aan de provincie mag worden gevraagd om deze nieuwe ruimtelijke configuraties 

juridisch, technisch en procesmatig mogelijk te maken. Zij kan er voor haar doelen 

veel baat bij hebben, gelet op de terugvalopties.  

 

Naar ondernemers 

Het Bestuur van ZLTO steekt zijn nek ver uit. Om ook echt te kunnen leveren met de 

leden, moet er een stevig traject op worden gezet van communicatie met praktijk-

voorbeelden en –boeren als inspiratie. Die voorbeelden zijn er. Daar hoort een nieu-

we visie en benadering van natuur en landschap bij. Deze is impliciet gemaakt, maar 

kan sterker worden geëxpliciteerd. Het is essentieel dat de Ondernemende EHS 

wordt gerealiseerd vanuit de eigen kracht van de organisatie en haar leden en niet 

uitsluitend omdat het sociaal-maatschappelijk is gewenst. 
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Bijlage 1 Rekenbladen 6 landgebruik-

strategieën _____________________________________________________  
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A 02.01 Waardevolle graslanden

Variant: Winning van kuilvoer zonder plaatsing van mest (huidig SNL pakket)

Baten

1 kuilvoer snede kg ds/ha vem/kg dskvem/ha prijs/kvemwaarde/ha

1 3000 750 2250 0,13   283,50        

2 2500 750 1875 0,13   236,25        

3 2000 750 1500 0,13   189,00        

7500 708,75        = aankoopwaarde

2 Toeslag EU pm

Totaal 708,75         = totale waarde

Kosten

loonwerk

1 voerwinning # snede  / ha / snede  /ha

3 293     880

 / ha /m3

2 mestafzet dm in m3 22 10  220

3 slootonderhoud km/ha /km

0,25 100     25

4 waterschapsbelasting  85

5 OZB pm

6 Pacht  650

afstand bedrijf - pe kosten/km

7 transport 0 174  0,00

Totaal kosten werk + pacht  1.860

netto rendement 1.151,25-     

loonwerk = ongeveer 
aankoopwaarde graskuil = kosten 
kuilen met plastic balen
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Variant: Winning van kuilvoer met plaatsing van 20 ton drijfmest na 1 mei.

Baten

1 kuilvoer snede kg ds/ha vem/kg dskvem/ha prijs/kvemwaarde/ha

1 3000 800 2400 0,13   302,40        

2 3500 800 2800 0,13   352,80        

3 2500 775 1937,5 0,13   244,13        

9000 899,33        = aankoopwaarde

2 Mestplaatsing 10 ton drijfmest 100,00        

3 Toeslag EU -              

Totaal 999,33         = totale waarde

Kosten

loonwerk

1 voerwinning # snede  / ha / snede  /ha

3 293     879

 / ha /m3

2 bemesten dm in m3 10 4,4  44

3 slootonderhoud km/ha /km

0,25 100     25

4 waterschapsbelasting  85

5 OZB pm

6 Pacht  650

7 Bouwplanbeperking pm in een beekdal niet relevant

afstand bedrijf - pe kosten/km

8 transport 174      0,00

Totaal kosten werk + pacht  1.833

vaste kosten vs variabele kos

netto rendement 833,68-        vermogens en beheerskosten

= waarde mestplaatsing vanwege niet 
afvoeren (vermeden kosten)

 loonwerk = aankoopwaarde graskuil
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Winning ruwvoer in percelen met PGD en geringe drooglegging

Variant: Winning van kuilvoer met plaatsing van 20 ton drijfmest na 1 mei

Baten

1 kuilvoer snede kg ds/ha vem/kg dskvem/ha prijs/kvemwaarde/ha

1 2500 750 1875 0,13   236,25     

2 3000 800 2400 0,13   302,40     

3 2000 750 1500 0,13   189,00     

7500 727,65     

2 Mestplaatsing 20 ton  10/ton 200,00     

3 Toeslag EU pm

Totaal 927,65     

Kosten

loonwerk

1 voerwinning # snede  / ha / snede  /ha

3 293     879

 / ha /m3

2 bemesten dm in m3 20 4,4  88

3 slootonderhoud km/ha /km

0,25 100     25

4 waterschapsbelasting  85

5 OZB pm

6 Investeren + afschrijving peilgestuurde drainage  100

7 Pacht  650

afstand bedrijf - pe kosten/km

8 transport 174  0,00

Totaal kosten werk + pacht  1.827

netto rendement 899,35-  



  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  28



  29 

Bijlage 2 Verslagen brainstormen over 

deze verkenning _________________________________________  

Ondernemende EHS in Brabant 

 

Verslagen van twee brainstorm avonden met ondernemers op 23 en 24 mei 2012 

 

Programma: 

Opening en Kennismaking 

1. Doel en achtergrond van het project 

2. Verdienmodellen landbouw en natuur 

3. Beoordelen verdienmodellen en prioriteren 

4. Afsluiting en vervolg 

 

Resultaten van deze brainstorms zijn een belangrijke basis voor het hoofdrapport. Hieronder 

wordt een weerslag gegeven van de discussies die plaatsvonden aanvullend op de resultaten die 

in het hoofdrapport zijn aangehaald. Dat betekent dat er soms een overlap is met het hoofdrap-

port. 

 

Aan tafel 

Twee groepen ondernemers en medewerkers van waterschappen en natuurorganisaties zijn op 

twee avonden de uitdaging aangegaan om met elkaar in gesprek te gaan over een onderne-

mende EHS. De ondernemers die deelnamen aan het gesprek zijn vertrouwd met natuurbeheer 

in hun bedrijfsvoering. Hun ervaring varieert van beheer van terreinen van natuurorganisaties 

met schapen en koeien tot het uitvoeren van bermbeheer voor de gemeenten, aanleg van na-

tuur op het eigen bedrijf en op eigen initiatief, toepassen van de Stimuleringsregeling Groen-

blauwe Diensten in Brabant. En het leidt al snel tot verwante activiteiten zoals (vlees)verkoop 

aan huis, organiseren van burger-boer contacten en bestuurswerk voor een Agrarische Natuur-

vereniging. Daarmee zijn deze ondernemers niet representatief voor de leden van de ZLTO, 

maar juist wel goed in staat om vanuit hun eigen ervaring aan te geven wat er nodig is voor 

een Ondernemende EHS. 

Nadat de twee groepen van ondernemers eind mei (23 en 24) bij elkaar zijn geweest hebben zij 

op 18 juni de voorlopige conclusies besproken en mede geherformuleerd.  

 

Waarom komt ZLTO voor ondernemende EHS 

Niet alle ondernemers zijn enthousiast over de EHS. Immers het idee leeft en de ervaring leert 

dat natuur en landschap belemmerend kan werken op de bedrijfsontwikkeling. Maar de onder-

nemers staan er verschillend in. Er is een groeiende groep die een uitdaging ziet in natuur en 

landschap. Voor de langere termijn ziet het ZLTO bestuur een groter belang in investeren in 

biodiversiteit en landschap voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering en voor bewust om-

gaan met de omgeving. De EHS is er en we kunnen als ondernemers afwachten wat over ons 

heen komt, naar anderen kijken en de schuld geven, maar we kunnen er ook proactief en on-

dernemend instappen. Het Bestuur kiest nu voor het laatste. 

 

Scope van aanbod 

Hoeveel ondernemers liggen daadwerkelijk in de begrensde EHS. Doen we het alleen voor die 

groep of is de benadering breder? Voor het waterschap ligt dat in ieder geval breder. Zij hebben 

een verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de KRW. Ondernemers die in de directe omge-

ving van de (beoogde) EHS liggen zijn uiteraard ook direct betrokken. Draagvlak onder 
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ondernemers binnen de provincie is regionaal verschillend. Maar ook de omgeving verandert: 

het Gemeenschappelijke LandbouwBeleid vergroent, de keten is sterker aan het sturen, etc. 

 

Over de landgebruikstrategieën 

Er is gevraagd naar argumenten waarom ondernemers wel of niet een dergelijk verdienmodel 

zou gaan ontwikkelen op het eigen bedrijf. Per verdienmodel levert dat specifieke voorwaarden 

op, maar ook enkele algemene voorwaarden zoals: 

• Grond voor grond: een ondernemer die deelneemt aan de ontwikkeling van de EHS via 

deze verdienmodellen, verliest productiecapaciteit op het bedrijf. De bijbehorende vergoe-

ding lijkt een aardige compensatie te bieden, maar het is veel belangrijker om (marktcon-

form) op korte afstand toegang te hebben tot vervangende grond. 

• Zeggenschap: de ervaring met het beheren van de EHS onder het regime van een natuur-

organisatie is, dat de zelfstandigheid en het ondernemerschap van de boer vaak wordt be-

knot. Deze landgebruikstrategieën willen ondernemers autonoom kunnen toepassen, wel 

uiteraard in goed overleg met andere betrokkenen. 

• Bemesting. Altijd een onderwerp met misverstanden. De mestplaatsing is een resultaat van 

kringloop denken. In een evenwichtsbemesting streef je dat na. Evenwichtsbemesting vindt 

ook plaats bij natuur (N 12.02 bijvoorbeeld), zij het dat het niveau laag is. Bij ontwikkeling 

van natuur (overgangssituaties, toegepast onder zowel N 12.02 – begin - als A 02.01) moet 

er verschraling plaatsvinden en is bemesting taboe. Dat leidt soms tot meerdere proble-

men: (a) invasies van mono dominante onkruiden en (b) de mestplaatsing wordt een extra 

kostenpost voor het bedrijf. 

• Bestemming. De ondernemers pleiten ervoor om de bestemming landbouw op de gronden 

te handhaven en er geen natuurbestemming op te leggen. 

 

En dan nu over de specifieke strategieën voor landgebruik: 

1. Beekdalgerichte benadering  

• Voor het waterschap is dit een belangrijk verdienmodel. Via herinrichting beekdalen 

willen waterschappen meer water kunnen vasthouden en dat is nodig met name in 

Oost Brabant waar een watertekort is. De grotere variatie in regenval vraagt om een 

groter bufferend vermogen van het systeem. Water moet zo hoog mogelijk in het sys-

teem al worden vastgehouden. Daarnaast zijn de eisen aan de waterkwaliteit groter 

aan het worden. In de reconstructie zijn afspraken gemaakt over de verdeling van kos-

ten van de EVZ’s. Waterschap neemt een zone van 10 meter voor zijn rekening en 

gemeenten van 15 meter. Dat is een basis waar we nog steeds op terug kunnen vallen. 

Natuur is voor het waterschap een neveneffect van eigen handelen, maar geen doel op 

zichzelf. Aan de natuurinrichting betalen waterschappen bijvoorbeeld ook niet mee.  

• Voor de ondernemers spelen hier voorwaarden als: (a) vergoedingen goed afstemmen 

op de drooglegging, (b) uitstel van beweiden tot in mei/juni heeft financieel nogal wat 

consequenties en die moeten goed verwerkt worden en (c) het wordt extra moeilijk als 

het midden in het groeiseizoen weer langere tijd onder water komt. De verleiding is 

groot om er een woud aan regels op los te laten, terwijl de uitdaging ook kan zijn om 

principe afspraken te maken en meer vertrouwen te geven aan de gebrui-

ker/beheerder. 

• Ondernemers scoren deze strategie hoog omdat beperking van bemesting in dit milieu 

maar beperkt invloed heeft op de productie en omdat de voorgestelde strategie goed 

aansluit bij het natuurlijk systeem. 

2. N 12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

• Voor de ondernemers heeft deze strategie een grotere aantrekkingskracht als er mag 

worden bemest, de grond een landbouwbestemming houdt, het gebruiksrecht en fi-

nanciering voor langere termijn geldt en een jaarrond begrazing is toegestaan. 

• Overigens twijfelen ondernemers aan de natuurwaarden van dit type. 
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3. A 02.01. Waardevol grasland 

• Dit is voor ondernemers interessant als er (a) langjarige zekerheid van contracten is, 

(b) er enige bemesting mogelijk is en (c) als er pleksgewijs mag worden gespoten te-

gen onkruid. 

4. Groenblauwe dooradering 

• Voor ondernemers interessant als er een win-win te bereiken is met de agrarische 

structuur en het compenseert voor bomen e.d. die elders worden verwijdert; 

• Ondernemers vragen een vergoeding voor het beheer (mogelijkheden: Stika, GLB, 

e.d.) en voor de schaduwwerking. 

5. Bufferzones 

• Deze is voor ondernemers werkbaar als er langjarige financiële afspraken worden ge-

maakt. Dat kan een vergoeding zijn, maar ook een gedeeltelijke afwaardering van de 

grond.  

6. Peilgestuurde drainage 

• Dit is voor ondernemers toepasbaar zij het dat: (a) het geen volwaardige landbouw-

grond meer is en er dus een vergoeding of gedeeltelijke afwaardering van de grond 

moet plaatsvinden, (b) bij voorkeur inpasbaar is bij een extensiever bedrijf, (c) er goed 

moet worden gekeken of de locatie geschikt is voor het doel, (d) de investeringskosten 

worden vergoed en (e) de ondernemer zelf mee kan beslissen over de sturing van het 

peil. 

De prioritering van de strategieën is gerapporteerd in hoofdstuk 3. 

 

Herinrichting EHS 

Er zijn meerdere suggesties hoe anders om te gaan met de nieuwe en bestaande EHS, zoals: 

• Relatief kleine percelen overdragen een ondernemers en de grote aaneengesloten stukken 

bij natuurorganisaties leggen; 

• Daar waar het gaat om herontwikkelen van de cultuurhistorie, is het bij uitstek belangrijk 

om de landbouw daarin het voortouw te geven. 

• Begrenzing EHS in overeenstemming brengen met de landbouwstructuur zodat wordt 

voorkomen dat op huiskavels claims voor de EHS komen te liggen. 

• Middelen die beschikbaar zijn voor aankoop op de bank zetten en met het rendement voor 

eeuwig beheervergoedingen garanderen. 

• Een aanspreekpunt voor alles: ANB, GLB, EHS, Stika, etc. Hetzelfde geldt voor de schouw 

van waterschap, GLB, SNL, etc. 

 

 

Terugkoppeling van de resultaten op 18 juni 

 

De ondernemers die hebben deelgenomen aan de gesprekken op 23 en 24 mei zijn opnieuw 

uitgenodigd voor een terugkoppeling van de resultaten en daarbij zijn de volgende opmerkingen 

gemaakt. 

 

Moet ZLTO een (aan)bod doen? 

Als je als ondernemers niet proactief deelneemt aan de discussie, ben je ook geen partij. Dan 

oefen je ook geen invloed uit op je eigen situatie. Je weet niet hoe de toekomst zich ontwikkelt. 

Je kunt te veel meegaan, maar je ook te veel buiten spel laten zetten. In ieder geval ligt er nog 

geen basis om een duidelijke strategie op te baseren. Er zijn nog te veel randvoorwaarden on-

zeker. Wees daar alert op. 

 

Waarom nu wel? 

Er is al veel tijd en geld geïnvesteerd in de stimulering van particulier natuurbeheer, maar tot 

op heden zonder een groot succes. Waarom zou het dan nu wel moeten lukken? Het hinkt op 

twee gedachten: (a) er is wantrouwen naar de overheid en natuurorganisaties en (b) de discus-

sie gaat te veel over de hoogte van vergoedingen en niet over de inpasbaarheid. Elementen van 
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die inpasbaarheid zijn: om welk percentage van het bedrijf gaat het en is er vervangende grond 

beschikbaar en waar ligt die. Kortom het gaat om de inpassing in de landbouwstructuur.  

Als ZLTO vanuit dit aanbod wil gaan ‘leveren’, dan moet er een goede communicatie op worden 

gezet, kennis worden uitgewisseld en overgedragen en het gebied gezamenlijk de schouders 

eronder willen zetten. 

 

Natuurdoelen 

Door de doelen te beperken binnen een begrensde EHS ontstaat er een hectare discussie en dat 

is eigenlijk altijd de dood in de pot. Door het gebied waarbinnen de doelen worden gerealiseerd 

groter te maken kunnen meer ondernemers meedoen met minder oppervlak. Met lijnvormige 

elementen kun je ook doelen realiseren, er is niet per definitie een vlakdekkend systeem nodig. 

Dat kunnen dan ook andere doelen zijn, bijvoorbeeld op gebied van landschap, water en recrea-

tie. Dat kan ook consequenties hebben voor de samenwerking met natuurorganisaties en het 

gebruik van hun gronden door agrariërs.  

In de natuurontwikkeling ligt sterk het accent op natte natuur (zie de provinciale ambitiekaar-

ten). Maar in hoeverre zijn dat iconen geworden van de natuurorganisaties. De burgers komen 

ertegen in opstand als het in hun achtertuin plaatsvindt. 

 

Wat is het “bod”? 

Het ‘bod’ is eerder een verhaal dan een zakelijke deal die wordt aangeboden. En dat verhaal 

moet de andere partijen verleiden om samen aan tafel te gaan en een gezamenlijk plan te ma-

ken. 

 

Wat maakt het ZLTO bod bijzonder? 

Het bod is bijzonder omdat ZLTO een grote groep grondeigenaren vertegenwoordigt. Zij kan 

werken aan draagvlak en vertrouwen in een gebied.  

 

Wat verwachten we van de andere manifest partners? 

De andere manifest partijen kunnen bijdragen door hun grondposities in te brengen in de struc-

tuur versterking, soms zelfs grond ruilen. Daarnaast hebben deze partijen veel kennis over de 

praktijk van natuurontwikkeling en –beheer, waar de ondernemers graag op willen terugvallen. 

En uiteraard zijn er natuurtypen die landbouwkundig niet kunnen worden beheerd en dus door 

de natuurorganisaties zelf efficiënter beheerd kunnen worden. 

 

Verdienmodellen 

Er zijn opmerkingen gemaakt bij de verdienmodellen en de aannames in de rekenschema’s: 

Beschikbaarheid van grond 

Er wordt gemakkelijk vanuit gegaan dat die grond er is, maar is dat zo? Hoeveel BBL grond is er 

(3000 ha) en is dat genoeg. Welke compensatie is nodig? Bijvoorbeeld 1 op 1 in geval van een 

veldkavel en 1 op 1,25 bij een huiskavel.  

Grondprijs 

Daarbij wordt uitgegaan bij de adviesprijzen van de pachtkamer. In de praktijk wordt via eenja-

rige pacht vaak meer betaald door de schaarste aan grond. 

 

Relevantie voor provincie 

De provincie zal serieus naar dit bod kijken want: (a) de klassieke manier is duurder, zeker op 

middellange termijn, (b) op vrijwillige basis wordt het lastig realiseren, duurt lang, (c) provincie 

kan door samenwerking partner worden in het GLB. 

 

Boodschap naar buiten 

De hoofdboodschappen naar buiten zouden kunnen zijn: 

• Een nieuwe benadering voor de EHS: beleefbaar en inpasbaar. 

• Kosteneffectiever. 

• Draagvlak bij burgers: mooi Brabant. 
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Boodschap intern (ZLTO) 

Vraagt om een krachtige communicatie inzet. Het gaat er om de leden te laten zien wat er in de 

praktijk al gebeurt (inspireren). Ondernemers het verhaal laten vertellen. Het lef hebben om als 

organisatie je te verbinden met een kopgroep van ondernemers. Als ZLTO visie en streefbeel-

den neerzetten (fysiek en proces). Streefbeelden zorgen voor beleving en draagvlak bij burgers 

en boeren. Visie laat zien wat het betekent voor de ondernemers op langere termijn. Deze visie 

verbinden met duurzaamheid, kringloop denken, e.d. Aan de leden laten zien dat dit gelijk op-

loopt met de nieuwe ontwikkelingen van het GLB en daardoor het voordeel voor de leden goed 

zichtbaar maken. 

Daarnaast kan ZLTO een individueel adviestraject opzetten en voor grotere en complexe gebie-

den is een benadering van Gebiedsontwikkeling nodig met een actieve rol voor ANV’s/ZLTO.  

 

 

Deelnemers aan een of meerdere van deze werkbijeenkomsten waren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurlijk platform ZLTO 18 juni  

 

Aan het bestuurlijk platform neemt een grote variëteit aan bestuurders van ZLTO deel. Het 

heeft de status van informatie uitwisselen, brainstormen, draagvlak verkennen, advisering, e.d. 

Nadat de resultaten van de verkenning zijn gepresenteerd, volgt er een discussie. 

 

Draagvlak bij de leden 

Zitten de ZLTO leden te wachten op dit aanbod? Of is het een escape voor de ondernemers die 

lastig zitten door een slechte landbouwstructuur (verkaveling, kavelstructuur, kwaliteit grond) 

en waar de overheid vroeger langskwam om het probleem op te lossen? Is dit dan een alterna-

tief voor deze ondernemers? 

 

Grond voor grond 

Er is verwarring over de toepassing van dit principe. In de eerste plaats moeten ondernemers 

die meewerken aan de realisatie van de EHS en daarbij productiecapaciteit verliezen (bouw-

planbeperking) worden gecompenseerd met nieuwe productiecapaciteit (lees grond). De wijze 

waarop die compensatie wordt geregeld is een administratieve kwestie. Omdat het transparant 

moet vanwege de staatssteun discussie is een veilige weg om de daling van de productiecapaci-

teit te waarderen (zie de berekeningen van de verdienmodellen) en marktconform alternatieve 

grond in de buurt aan te bieden. De nabijheid van het alternatief is van groot belang gelet op de 

transport kosten. 
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Een verdergaand model is dat de vergoeding voor de bouwplanbeperkingen, c.q. verlies aan 

productiecapaciteit, eenmalig wordt vergoed door beschikbaarstelling van grond. Feitelijk is dat 

afkoop van grondwaarde van ‘EHS perceel’, geen beheervergoeding aanbieden en een alterna-

tief aanbieden in de vorm van grond. Het zal meer inventiviteit kosten om dit cijfermatig goed 

te onderbouwen vanwege staatssteun e.d. 

 

Terugvaloptie 

Waarom is een aanbod van de ZLTO belangrijk voor de ZLTO? Dit is een verhaal van ‘meeve-

ren‘. Kan de provincie de EHS realiseren zonder de ZLTO? Die 9000 ha EHS gaat de provincie 

onder de huidige omstandigheden niet halen. Dus zijn zij afhankelijk van de ondernemers en 

hun organisaties. Wil de provincie nu op een andere manier naar de EHS gaan kijken of wach-

ten we tot zij eerst in hun eigen zwaard vallen? 

 

Werken vanuit eigen kracht 

Het aanbod van ZLTO zou meer vanuit eigen kracht moeten worden gedaan en minder redene-

ren vanuit de provincie en haar opgaven. Het is een aanbod aan de maatschappij, c.q. manifest 

partners, en niet (uitsluitend) aan de provincie. De ZLTO heeft interesse om dit product van 

haar eigen analyse te delen met de provincie. Kan of wil de provincie niet meegaan in de rand-

voorwaarden, dan is het aan de provincie om met een (beter, c.q. effectiever) alternatief te 

komen. 

 

Extern draagvlak 

De vraag is hoe de ambtenaren en bestuurders van de provincie kunnen worden verleid om op 

dit aanbod in te gaan. Welke beren zien zij op de weg? Er ontstaan nieuwe – andere – natuur-

waarden en hoe verhoudt zich dat tot bestaande wetgeving? Moet die wetgeving soms worden 

aangepast. Dat is wellicht toch nodig om te zorgen voor een goede 

 

Borging 

Kunnen de bouwplanbeperkingen goed worden geborgd? De kwalitatieve verplichting is in ieder 

geval gekoppeld aan een (financiële) compensatie, maar dat zou ook in natura kunnen zijn 

(grond). De wijze van borging is (nog) niet onderzocht. 

 

 

Beschikbaarheid BBL grond 

Is er voldoende BBL grond beschikbaar om te compenseren of kan het ook met andere grond 

(natuurorganisaties, beleggers, andere overheden, e.d.)? Om voldoende beweging in de 

grondmarkt te krijgen, is een aanpak nodig op gebiedsniveau. 

 

Gebiedsontwikkeling 

Hoe kan ZLTO dit nu verder brengen in de gebieden? Via een individueel advies aan leden of via 

bredere aanpak van gebiedsontwikkeling. Dat zal van geval tot geval verschillen en naarmate 

complexiteit en tegenstellingen groter worden, is externe ondersteuning nodig. 

 

Relatie GLB 

Als gebieden een agrarische functie houden vallen zij in ieder geval binnen een GLB regime, 

inclusief vergroening, mogelijk zelfs agrarisch natuurbeheer. Dit kan – ook planologisch – nog 

allerlei vragen oproepen. 

 

 

Informeel gesprek met medewerkers van de provincie en manifest partijen 

op 3 juli (16.30) in het Provinciehuis Noord Brabant 

 

Nadat de landgebruik strategieën zijn gepresenteerd als alternatief model voor de realisatie van 

de EHS ontstaat er een levendige discussie, die hieronder kort is samengevat. 
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Strategieën 

De vraag is of de beekdalgerichte benadering substantieel afwijkt van de huidige landbouw 

praktijk. Beekdalen zijn vaak ook huiskavels – logisch gezien de ligging - en geen veldkavels 

zoals verondersteld. Belangrijke beekdalen zijn inmiddels begrensd voor de EHS. De dimensio-

nering van de beekdalen is belangrijk: welke zonering breng je aan en hoe breed zijn de zones. 

In het model wordt uitgegaan van het bestaand ontwerp van EVZ’s (10 vs 15 mt natuur rond 

een meanderende beek) en daar bovenop worden extra zoneringen aangebracht met bouwplan-

beperkingen.  

De groenblauwe dooradering zal vanuit de burgers positief, maar ook gereserveerd worden 

beoordeeld, maar hoe kun je borgen dat het echt om saldering gaat en er kwalitatief een goede 

verbinding tot stand komt? Dat kan door bijvoorbeeld eerst de nieuwe elementen te realiseren 

voor de oude weg te halen en door bij de planning en inrichting lokale fora op te richten waar 

burgers en boeren samen werken aan een nieuw landschap. Op meerdere plaatsen op de zand-

gronden wordt daarmee geëxperimenteerd. 

 

Borging 

Hoe kun je de bouwplanbeperkingen borgen voor de langere termijn? Dit is een serieuze vraag 

waar binnen deze verkenning (nog) geen aandacht aan is besteed. Het is niet gemakkelijk om 

het binnen de bestaande planologische kaders goed te borgen. In ieder geval is de verplichting 

gekoppeld aan de beschikbaarheid van compensatie (financieel en/of grond). 

 

Onderscheidend ten opzichte van agrarisch natuurbeheer? 

In de provincie Noord Brabant heeft het agrarisch natuurbeheer nooit een hoge vlucht kunnen 

nemen, terwijl veel gebieden er wel voor zijn opengesteld. Waarom zouden deze strategieën 

dan wel gaan werken? Onderscheidend is dat deze strategieën worden ontwikkeld als onderdeel 

van een proces van versterking van landbouw en natuur. Niet de vergoedingen staan centraal, 

maar de bedrijfsstructuur. Maar dat maakt het tevens complex. 

 

Knoppen om aan te draaien 

Het lijkt erop dat de dominante knop om aan te draaien de beschikbaarheid van ruilgrond is. De 

provincie heeft een opgave van 9000 ha EHS en een BBL ruilgrond bezit van 3000 ha die bo-

vendien lang niet op de goede plek ligt. Daar zit een belangrijke discrepantie tussen. Als die 

3000 ha goed zouden kunnen worden benut kan er theoretisch ca. 4500 ha EHS mee worden 

gerealiseerd door die in te zetten voor de compensatie zoals voorgesteld. Deze veronderstelling 

gaat ervan uit dat alleen de BBL ruilgrond inzetbaar zou kunnen zijn. Maar er zijn meerdere 

mogelijkheden om grond in te zetten: particuliere beleggers, grond van andere overheden, 

mogelijk grond van landgoederen, kerken, etc. De uitdaging is om met alle maatschappelijke 

partijen die iets kunnen bijdragen, de nieuwe opgaven te realiseren. Om een voorbeeld te ge-

ven: in de Westelijke Langstraat is 20% van de grond in handen van beleggers, kerken, e.d. 

Dat geeft alleen aan dat het beschikbaarheid maken van grond ter compensatie van natuuront-

wikkeling een proces is van passen, meten en onderhandelen is. 

 

Gebiedsontwikkeling 

De kans op realisatie van de strategieën is dus in sterke mate afhankelijk van of partijen samen 

een coalitie hiervoor willen vormen. Op zichzelf zijn boeren vertrouwd met processen van ge-

biedsontwikkeling zoals bijvoorbeeld in de reconstructie. Maar op deze manier partner worden 

voor natuur is ook voor de landbouw een transitie. Dat vraagt om een andere manier van sa-

menwerken tussen boeren en natuurorganisaties die niet vanzelf tot stand komt. Er is veelal 

een derde partij nodig die het lont aansteekt. 

 

Natuurdoelen 

Als deze strategieën als doel hebben om draagvlak voor natuurontwikkeling te versterken, wat 

wordt dan ingeleverd op de natuurdoelen? Wordt het botanisch anders dan het nu is? Medege-

bruik op zichzelf gebeurt ook in het bestaande natuurbeheer. Gaat het om versterken van het 
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draagvlak of om versnelling van het proces van realisatie van natuur? Het een sluit het ander 

niet uit natuurlijk. Het beoordelen van het effect van de strategieën moet worden afgezet tegen 

het alternatief. Levert het alternatief meer op – kwalitatief en kwantitatief - dan is de conclusie 

duidelijk. In het alternatief zet de provincie bijvoorbeeld in op procesnatuur met bijvoorbeeld 

beweiding in beekdalen om de beheerkosten te beperken. Zet dat af tegen de beekdalgerichte 

benadering die ZLTO (patroonbeheer) nu voorstelt en dan zou het zo maar kunnen dat de 

beekdalgerichte benadering uit oogpunt van omgevingskwaliteit en biodiversiteit een beter 

alternatief is, in ieder geval vooralsnog goedkoper. 

 

Glas half vol of half leeg 

De landgebruiksbenadering kan op twee manieren een impuls zijn voor de natuur. In de eerste 

plaats leiden de bouwplanbeperkingen tot een vermindering van de belasting van grond en 

oppervlaktewater met bijvoorbeeld fosfaat. Dat is in ieder geval positief voor de natuur. Traditi-

onele patronen van natuurontwikkeling moeten worden doorbroken en dan kan dit een alterna-

tief zijn als er minder geld beschikbaar is. Een tweede kans is dat door het grotere draagvlak bij 

ondernemers er nu sneller eenheid kan worden gebracht in gebieden waar natuurontwikkeling is 

versnipperd en er geen voortgang kan worden gemaakt. In de Westelijke Langstraat zitten 

Staatsbosbeheer en de ondernemers inmiddels aan tafel om te onderzoeken waar grondruil aan 

de orde kan zijn, waar alternatief landgebruik zinvol is e.d. Dat moet leiden tot een collectief 

beheerplan. Dat past in de nieuwe trend van meer maatschappelijk initiatief en minder over-

heid. Ook al zouden achteraf deze strategieën overgangsmodellen zijn, dan nog zullen zij waar-

devol kunnen zijn en is het waardevol de uitvoerbaarheid ervan te onderzoeken.  

 

 

 

 

 



CLM Onderzoek en Advies

Postadres
Postbus 62
4100 AB Culemborg

Bezoekadres
Godfried Bomansstraat 8
4103 WR Culemborg

T  0345 470 700
F  0345 470 799

www.clm.nl

Ondernemende EHS in de 
provincie Noord-Brabant

Wim Dijkman

CLM Onderzoek en Advies

Postadres
Postbus 62
4100 AB Culemborg

Bezoekadres
Godfried Bomansstraat 8
4103 WR Culemborg

T  0345 470 700
F  0345 470 799

www.clm.nl


