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Onder andere door de WUR gebruikte definitie 
van NatuurInclusieve Landbouw (NIL)  
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Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw 
en onderdeel van een veerkrachtig voedsel- èn ecosysteem. Er 
wordt optimaal gebruik gemaakt van natuurlijke processen en 
biodiversiteit en deze zijn onderdeel van de agrarische 
bedrijfsvoering, ze worden als systeembenadering bij het 
productieproces ingezet. Daarnaast draagt natuur inclusieve 
landbouw actief bij aan de kwaliteit van de natuurlijke omgeving. 
Natuur inclusieve landbouw produceert voedsel binnen de 
grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, en heeft een positief 
effect op de biodiversiteit (Erisman et al., 2017).



Drie dimensies van NIL (Van Doorn et al., 
2016) 
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1. Biodiversiteit
Biodiversiteit levert een essentiële bijdragen aan de agrarische 
bedrijfsvoering, via ecosysteemdiensten zoals natuurlijke ziekte-
en plaagwering, bestuiving, watervoorziening en -zuivering, 
natuurlijke bodemvruchtbaarheid en een goede bodemstructuur. 
Dit heet functionele agrobiodiversiteit. Natuurinclusieve landbouw 
begint met het in stand houden, versterken en gebruikmaken van 
deze biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die deze het bedrijf 
biedt. 



Drie dimensies van NIL (Van Doorn et al., 
2016) 
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2. Kringlopen sluiten
Door het sluiten van kringlopen richting nul-emissie kan er steeds 
efficiënter gebruik worden gemaakt van grondstoffen en wordt de 
invloed van de bedrijfsvoering op water, bodem en lucht steeds 
kleiner. Hierdoor worden de negatieve effecten van de 
bedrijfsvoering op de (natuurlijke) omgeving geminimaliseerd 
(zowel lokale, regionale als globale afwentelingseffecten). 
Hierdoor ontstaat een positieve terugkoppeling naar kansen voor 
specifieke soorten op het bedrijf en in het omringende landschap. 



Drie dimensies van NIL (Van Doorn et al., 
2016) 
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3. Landschap en specifieke soorten 
Door aanleg en onderhoud van landschapselementen wordt een 
groene infrastructuur op landbouwbedrijven in stand gehouden 
(belangrijk voor flora en fauna). Landschapselementen hebben 
ook een functie in het versterken van de functionele 
agrobiodiversiteit op het bedrijf. Agrarisch natuurbeheer zorgt 
voor het voortbestaan van bijvoorbeeld weide- en akkervogels en 
andere boerenlandsoorten. 



Interactie tussen de dimensies 
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Tussen deze dimensies bestaan diverse terugkoppelingen en interacties. Deze dimensies 
grijpen aan op de vier samenhangende elementen van natuur die beschreven worden in 
het conceptueel kader voor biodiversiteit in de melkveehouderij (Erisman et al., 2014). 



Onderwerpen in natuurinclusieve landbouw 
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Binnen de drie genoemde dimensies spelen bepaalde onderwerpen een 
rol waar verschillende maatregelen bij passen. Hier worden 
onderwerpen met enkele maatregelen genoemd (op volgende twee 
slides uitgebreide maatregelen). 

• Functionele agrobiodiversiteit (FAB)
• kruidenrand, kruidenrijk grasland

• Bodem
• minder bodembewerking, verhogen organische stof

• Water
• natuurvriendelijke oevers, waterbuffering

• Bemesting
• vaste mest, groenbemesters

• Natuur
• landschapselementen., ANLb

• Gewasbeschermingsmiddelen
• Kinglopen sluiten
• Vruchtwisseling

• Rustgewassen, groenbemesters
• Gewasdiversiteit 

• Strokenteelt, mengteelt, agroforestry

De maatregel 
moet niet het 
doel op zich 

worden. 
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Maatregel Melkvee houders Akkerbouw Gemengd 
bedrijf

Verhoging waterpeil (veenweide). x x
Aanleg plas-dras systeem. x x
Natte landbouw x ? ?
Andere runderrassen in vernatte veenwiedegebieden x
Inzet dubbel-doel-rassen (zoals blaarkop, MRIJ, FH, FB). x x
Blijvend grasland (> 5 jaar). x x
Latere maaidatum. x x
Aanleg kruidenrijk grasland. x x
Volledig grasgevoerd bedrijf. x x
Aanpassing voer (meer gras). x
Extra weidegang (meer dan regeling). x
Aanpassen mestgebruik (compost/vaste mest) x x
Gebruik ruige mest, precisiebemesting. x ? ?
Vermindering kunstmestgebruik. x ? ?
Aanvoer organische stof - - -
Optimaal gebruik meststoffen - - -
Vermindering antibioticagebruik. x
Reductie gewasbeschermingsmiddelen x
Integrale gewasbescherming (dit is meer dan terugdringen 
van pesticide-gebruik) x x
Gebruik groenbemesters, vanggewassen x x
Winterbedekking akkers groenbemester x x
Winterbedekking akkers stoppels x x

Voorbeelden van NIL maatregelen in 
veehouderij en akkerbouw 
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Maatregel Melkvee-
houders

Akkerbouw Gemengd 
bedrijf

Akkers jaarrond groen x
Rustgewas - - -
Verruiming bouwplan (voorbij gangbare verruiming: afhankelijk 
van teelt naar verruiming van 1 op 2, 1 op 3 of 1 op 5) x x
Gezonde gewassen - - -
FAB randen (akkerranden die nuttige biodiversiteit stimuleren en 
productie-ondersteunend zijn) x x
Aanleg bloeiende akkerranden. x x x
Landschapselementen (bomenrij, wilgen). x x x
Kruidenmengsels als onderbegroeiing voor de bomenrijen - - -
Strokenteelt - - -
Mengteelt - - -
Agroforestry: Bomen of houtige meerjarige gewassen 
combineren met akkerbouw, groenteteelt of veeteelt op 1 
perceel - - -
Vermindering gebruik zware machines. x x x
Niet-kerende grondbewerking x x
vaste rijpaden x x
Aanvoer organische stof: 
gewaskeuze x x
gewasresten (stro achterlaten) x x
verhuur / uitwisseling tijdelijk grasland x x x
mestkeuze x x x
compost x x x

Voorbeelden van NIL maatregelen in 
veehouderij en akkerbouw 



Natuur vs Landbouw of Natuurinclusieve 
landbouw
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Tot voor korst ging het over natuur vs landbouw. Natuur is nodig voor 
biodiversiteit en aantrekkelijke landschappen. Landbouw produceerd
voedsel. Maar die twee kunnen ook geïntegreerd worden en samen 
voor voedsel, diversiteit en een aantrekkelijk landschap zorgen. 

Wat kenmerkt natuur en wat kenmerkt landbouw? En wat is er nodig 
voor het ondersteunen van (functionele) biodiversiteit?



Wat kenmerkt natuur? 
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• Bijna continue bodembedekking
• Verstoring op kleine schaal m.n. door dieren
• Successie
• Kringloop via organische stof (eg. uitwerpselen, bladeren 

en gestorven dieren)
• Stabiliteit/weerbaarheid door diversiteit (in soorten, 

ruimte, en tijd -> biotopen)

Wat kenmerkt landbouw? 

• Verstoring door de mens i.p.v. door dieren
• Verstoring homogeen en over groot oppervlak
• Jaarlijks of erg regelmatig terugzetten van de successie 

van vegetatie (bodembewerking)
• Weinig diversiteit aan plantsoorten in tijd en ruimte  
• Minder organische stof aanvoer door minder vegetatie en 

meer afvoer in het product



Wat heeft biodiversiteit nodig? 
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1. Voedsel (divers aanbod voor verschillende soorten) 
2. Schuilgelegenheid (jaar rond groen op het land) 
3. Tijdelijk onverstoorde plek voor voortplanting of overwintering (niet het hele veld in 

één keer kaal zonder uitwijkmogelijkheden)
4. Alles bereikbaar (hogere verscheidenheid aan elementen dicht bij elkaar die samen 

bovenstaande drie punten bieden) 

Hoe zorgen we hiervoor in een landbouw 
omgeving? 

Kan door middel van natuurlijke elementen op het bedrijf, zoals heggen, bosjes, 
overhoeken, bloemenranden etc. Maar het kan ook met productieve elementen, 
bijvoorbeeld: 
• Gewasdiversiteit in de vorm van strokenteelt of mengteelt verhoogt het voedselaanbod 

en zorgt er voor dat er vaker iets groen blijft op het perceel. Verschillende soorten 
voedsel en schuilplaats zijn dichter bij elkaar te vinden.

• Agroforestry zorgt voor permanente houtige elementen die als schuilplaats, voorplanting 
of overwintering plek kunnen dienen. Naast akkerbouw gewassen bieden de houtige 
soorten een extra voedselbron. 



Waarom moet het anders? 
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1. Beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen wordt minder

2. De biodiversiteit gaat sterk achteruit
• https://www.clo.nl/indicatoren/nl1440-ontwikkeling-biodiversiteit-msa

3. De huidige landbouw is niet klimaat bestendig

4. Er heerst algehele bodem degradatie op NL landbouw bodems

5. Er gaat waarschijnlijk een mest tekort komen. 



Voorbeelden en onderzoek als inspiratie 
voor de toekomst
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1. Gereduceerde grond bewerking

2. Gewasdiversiteit (strokenteelt, agroforestry, mengteelt) 

3. Verhogen organische stof met maaimeststoffen en 

groenbemesters

4. Gewasbeschermingsmiddelen

We weten ook nog 
lang niet alles maar 
door samenwerking 
van onderzoek en 

praktijkvoorbeelden 
komen we er



1 Gereduceerde grondbewerking
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Binnen het project Beter Bodembeheer liggen lange termijn system 
proeven in Lelystad (deze liggen er al sinds 2009 in ander projecten). 
Hierin worden in een biologisch en in een gangbaar systeem twee 
grondbewerkingsmethoden met elkaar vergeleken; namelijk ploegen en 
niet kerende grondbewering (met of zonder woelen). We kijken o.a. 
opbrengst, bodemkwaliteit en teelt technische aspecten. 

Meer informatie
Beter Bodem beheer: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-
LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Beter-bodembeheer-2.htm

Brochure over aardappel teelt zonder te ploegen: 
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/548352

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Beter-bodembeheer-2.htm
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/548352
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Letourneau (2011) 
http://dx.doi.org/10.1890/09-2026.1
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Fogelina Cuperus

In de monocultuur referentie (ook die van maar 9 meter) lijken meer insecten 
te zijn. Maar de drie kleuren roze insecten in de grafiek zijn plagen. In de 
stroken zijn minder plagen, meer natuurlijke vijanden en meer verscheidenheid 
aan soorten. 

2 Gewasdiversiteit 
Monoculturen veroorzaken plagen 

REF scale = 
groot perceel met 
monocultuur 

REF space = 
strook van 9 

STRIP 3 = 
strook van 3 
meter 

Presentator
Presentatienotities
Indeed we find higher yields, but we also see major reduction of aphids in strips uptill 6 m



• Hogere ‘ Resource Use Efficiency’ 
• Hogere ‘ Land Equivalent Ratio’ 
• Lagere druk ziekten en plagen
• Meer biodiversiteit
• Meer veerkrachtig (Resilient)
• Betere bodemkwaliteit
• Betere onkruidonderdrukking
• Minder erosie

Maar: ............
• Niet alles tegelijk, altijd en overal,  context en uitvoering belangrijk !
• Met de huidige technologie economisch minder efficiënt (arbeid)
• en....   veeeel complexer in de uitvoering

2 Gewasdiversiteit 
(Gewas) diversiteit werkt
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gewasdiversiteit

combinatieteelt

Mengteelt

Agroforestry 

Strokenteelt

Gewasopvolging

Groenbemesters

rotatie

2 Gewasdiversiteit 
Gewasdiversiteit is erg breed 



• Bouwplan en vruchtwisseling 
• Agroforestry: Bomen en kruidachtige gewassen (eenjarig en/of meerjarig)
• Aantal gewassen in de menging (duo, trio, kwartet  etc.)
• Verschuiving in de tijd binnen 1 seizoen (onderzaai, relay cropping)
• Volledige menging (mengteelt, intercropping, pixel cropping)
• Gewas menging per rij 
• Gewas menging per strook
• Genetisch diverse rassen
• ‘ Companion plants’ 

Elke combinatie heeft zijn eigen voor en nadelen

2 Gewasdiversiteit 
Veel combinaties mogelijk in tijd en ruimte
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2 Gewasdiversiteit - Strokenteelt 

Wat is strokenteelt? 

Verschillende gewassen naast elkaar, elk met eigen management

Experimenteren met strokenteelt door het hele land:

• Op proefboerderijen in Lelystad, Wageningen en Valthermond

• Erf BV https://www.erfbv.nl/nl

• Boerderij van de Toekomst https://farmofthefuture.nl/

• Al vele boeren die er mee aan de slag gaan en samenwerken 

en kennis uitwisselen in telers netwerken 

https://www.erfbv.nl/nl
https://farmofthefuture.nl/
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2 Gewasdiversiteit – Strokenteelt
Voordelen van strokenteelt – Hogere opbrengst 

Stroken breedte 
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Verschil in opbrengst zit vooral in de 
randen. Bij 3 meter brede stroken of 
meer zit er geen verschil meer in het 
midden van de strook.
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Ziekten en plagen bestrijding en biodiversiteit 

• Ziekten en plagen verspreiden minder makkelijk door het 

gewas, door de barrière van ander stroken

• De diversiteit aan gewassen zorgt voor meer biodiversiteit, 

waaronder ook meer natuurlijke vijanden die plagen 

bestrijden. 

2 Gewasdiversiteit – Strokenteelt
Voordelen van strokenteelt



• afstand tussen vatbare planten
• barrières
• repellant/maskering (geur van het ene gewas is 

onaantrekkelijk voor plagen die naar het buur 
gewas komen. 

• meer natuurlijke vijanden & antagonisten
• verwarring
• ander microklimaat
• alternatieve waardplanten ziekte/plaag

Mechanismen ziekten en plagen

2 Gewasdiversiteit – Strokenteelt
Voordelen van strokenteelt



• Specifiteit:  ‘elke plant zijn/haar eigen klant’  
• Continuïteit: in voedsel, schuilplaats , habitat, voortplanting
• Schaal:  continuïteit binnen actie radius 
• Voedselweb meer intact
• Nauwe relatie met mate en oppervlak van verstoring (1 strook omploegen: 

biodiversiteit kan vluchten naar een andere strook, 1 groot perceel omploegen: 
biodiversiteit kan nergens heen) 

Mechanismen biodiversiteit

2 Gewasdiversiteit – Strokenteelt
Voordelen van strokenteelt
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Wetenschap: +44 % toename natuurlijke vijanden

Bernard Osei

Letourneau (2011) http://dx.doi.org/10.1890/09-2026.1

2 Gewasdiversiteit – Strokenteelt
Voordelen van strokenteelt

Presentator
Presentatienotities
Lets focus a bit more on  But what happens if we really start mixing



Strokenteelt stimuleert natuurlijke vijanden
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2 Gewasdiversiteit – Strokenteelt
Voordelen van strokenteelt

 Monocultuur CONV = gangbare monocultuur

 Monocultuur IPM = monocultuur waar integrated 
pest management (IPM) wordt toegepast 

 Strip mono IPM = Strokenteelt waar IMP wordt 
toegepast met 1 gewas per strook

 Strip mono 9 meter ORG = Biologische 
strokenteelt met stroken van 9 meter met 1 
gewas per strook

 Strip mono ORG = biologische strokenteelt met 
stroken van 3 meter met 1 gewas per strook

 Strip additive ORG = biologische strokenteelt 
met stroken van 3 meter met een mengteelt op 
een strook

 Strip substitutive ORG = biologische strokenteelt 
met stroken van 3 meter met meerdere rassen 
van 1 gewas op een strook 



27

Stabieler system 
• Door verschillende gewassen te telen wordt het risico gespreid en door 

aanwezigheid van natuurlijke vijanden zijn externe inputs minder nodig 

Aantrekkelijk landschap

2 Gewasdiversiteit – Strokenteelt
Voordelen van strokenteelt
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• Maaimeststoffen dichtbij van de 
ene naar de ander strook 

2 Gewasdiversiteit – Strokenteelt
Voordelen van strokenteelt

• Draagkracht van buurstrook 
gebruik bij zware lasten  



Project ReMix in Lelystad met mengteelt van bonen en granen 
https://www.wur.nl/nl/project/remix-mengteelten-voor-een-weerbare-
europese-landbouw.htm

29

2 Gewasdiversiteit – Mengteelt 
Voordelen van strokenteelt

Mengen om de rij, 
om de twee rijen, 
om de strook etc. 



 Agroforestry bij telers in Nederland 
● We meten hier opbrengst, biodiversiteit, bodem kwaliteit 

en koolstof opslag

 Factsheets over agroforestry https://research.wur.nl/en/publications/5-
factsheet-agroforestry-agroforestry-wat-zijn-de-mogelijkheden-v

 Experiment met agroforestry in Lelystad 
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-

LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Agroforestry-1.htm
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2 Gewasdiversiteit – Agroforestry  

https://research.wur.nl/en/publications/5-factsheet-agroforestry-agroforestry-wat-zijn-de-mogelijkheden-v
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Agroforestry-1.htm


Potentiële effecten haag op productie 
 Dicht bij de bomen rij lagere opbrengst door 

concurrentie, maar verder van de bomen af een hogere 
opbrengt door beter microklimaat en biodiversiteit  
Hypothese is dat het totaal hoger is. 
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2 Gewasdiversiteit – Agroforestry  



 Groenbemesters 

● Handboek over gebruik van groenbemester voor verschillende 
doelen, waaronder het verhogen van de bodem kwaliteit en 
organische stof opbouw. handboekgroenbemesters.nl 

● Vele proeven met groenbemesters door het hele land en veel 
boeren zijn hier al mee bezig.

 Compost en maaimeststoffen 

● Proeven in Lelystad met verschillende hoeveelheden en soorten 
compost en maaimeststoffen.

● Proeven in strokenteelt met maaimeststoffen van een 
naastliggende strook. 
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3 Verhogen organische stof
Door middel van groenbemesters, compost of maaimeststoffen   



Met groene gewasbescherming nieuwe teeltsystemen 
ontwikkelen die minder afhankelijk zijn van 
chemische bestrijdingsmiddelen
 https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-

LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Kennisimpuls-Groene-Gewasbescherming.htm
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4 Gewasbeschermingsmiddelen 
Met groene gewasbescherming

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Kennisimpuls-Groene-Gewasbescherming.htm


Uitdagingen voor de Eendragtspolder en 
Noordelijke polders

Plek voor rendabele landbouw die bijdraagt aan:

● realiseren van een aantrekkelijker landschap 
(bereikbaarheid, beleving)
● herstel en toename van de biodiversiteit
● groen-blauwe verbinding naar Bentwoud
● aantrekkelijk woonklimaat

34
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