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 Melkveehouder, 110 koeien, 2 melkrobots

 70 ha. Grasland met 15 ha weidevogelbeheer.

 Voorzitter BoerenNatuur.

 Koepelorganisatie van de 40 collectieven

Alex Datema



 Koepelorganisatie 40 collectieven ANLB

 Doel: uitvoering ANLB 2016

 Natuur Inclusieve landbouw

 9.500 boeren met 100.000 ha beheer.

 Weide en akker-vogelbeheer, droge, natte-dooradering

 Van, voor en door Collectieven (1,8%)

 Verbreding basis met water en klimaat diensten

BoerenNatuur



- 500 agrarische leden 
- 350 ANLb contracten
- 2100 ha oppervlakte
- Kader is Natuur Beheer Plan
- Leefgebieden Drenthe: 

- open akkerland
- open grasland
- natte dooradering
- droge dooradering
- water

- Budget ANLb in Drenthe €4 miljoen (t.b.v. 
uitvoering werkzaamheden en 
opbrengstenderving)



-

Projecten en werkzaamheden, enkele 
voorbeelden:

- ANLb 2016-2021
- Bufferstroken langs watervoerende 

sloten (Functionele Agro Biodiversiteit)
- E.I.P. “naar een groen verdienmodel 

voor de Veenkoloniën”
- Duurzame Zuivelketen (Pilot I en II)
- Duurzaamheidsplannen 

(Ontwikkelagenda Melkveehouderij)
- GLB pilot Akkerfauna
- DAW projecten i.s.m. Waterschappen
- Bloemrijke Akkers



What is there to win ?





Waarom ?

 Volhoudbaarheid huidige systeem ?

 Markt?

 Maatschappij?

 Natuur Inclusieve Landbouw



Naar een Scherpere definitie:

 Functionele biodiversiteit: bodemleven, 
bodemvruchtbaarheid, natuurlijke plaagbestrijding, 
bestuiving en genetische diversiteit (rassen). 

 Bevorderen van (wilde) flora en fauna op boerenland, zoals 
boerenlandvogels en akkerkruiden.

 Landschaps- en cultuurhistorische elementen of 
landschappelijke structuren die bijdragen aan biodiversiteit.

 Verkleinen van de negatieve effecten van de landbouw op 
natuurwaarden in de omgeving (zorgen voor toereikende 
milieukwaliteit).





 Klimaat ambitie, landbouw heeft een oplossing!

 Deltaplan Biodiversiteits-herstel.

 De Biodiversiteits-monitor, initiatief van WNF, Rabo en 

RFC.

 Planet Proof.

 DuurzameZuivelKeten ( DZK) nieuwe partner.

 Kringloop landbouw maar liever:

 Natuur Inclusieve Landbouw!

De Keten in beweging



Zuivelondernemingen

Overheid

Grondbezitters

Waterbedrijven
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BIODIVERSITEITSMONITOR

BELONINGEN STAPELEN

Financiële instellingen



Nieuwe trots!



 De Boer

 Onderzoek en onderwijs

 De erfbetreder

 De consument

 De politiek

Wie gaat wat doen ?







Thank You.


