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Publicatie Nationaal Strategisch Plan (NSP) 

Onlangs is het concept van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) ter invulling van het Gemeenschappelijk 

Landbouw Beleid (GLB) gepubliceerd (https://nsp-toekomstglb.nl/) in de vorm van een (niet altijd even 

prettig lezend) online magazine. Het Nationaal Strategisch Plan wordt opgesteld door de programma-

organisatie NSP-GLB 23-27. De bestuurlijke opdrachtgevers zijn minister Schouten van ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en gedeputeerde Staghouwer namens het Interprovinciaal Overleg. 

In deze organisatie werken het ministerie, de provincies, waterschappen, RVO en het ministerie van I&W 

samen aan de voorstellen. 

In deze publicatie legt de programmaorganisatie NSP-GLB 23-27 uit hoe het Nederlandse NSP er in grote 

lijnen uit komt te zien. Erin lees je meer over het proces, de uitgangspunten van de Nederlandse invulling 

van het nieuwe GLB, de afwegingen die worden gemaakt, waar nog besluitvorming nodig is en verhalen van 

boeren over toekomstbestendig boeren.  

Deze invulling is nog een concept en aan deze conceptversie van het NSP kunnen geen rechten worden 

ontleend. Het NSP wordt uiterlijk december 2021 naar de Europese Commissie gestuurd en wordt uiterlijk 

december 2022 door de Europese Commissie goedgekeurd. Pas na goedkeuring van de EU is het NSP 

definitief. In het online magazine kun je meer over de huidige stand van zaken lezen (waarover nog geen 

bestuurlijke besluiten zijn genomen: er kunnen dus nog wijzigingen komen). 

 

Het GLB onderweg naar nieuw perspectief 

Conferentie over de invulling van het Nationaal Strategisch Plan 

De voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat in 2023 van start gaat, worden 

steeds concreter. Eind 2021 vindt dus besluitvorming op nationaal niveau plaats. Op donderdag 1 juli 

organiseerde het programmateam daarom een online conferentie, bestaand uit een plenair deel en 

verschillende verdiepende sessies. Naast de webinars, die open toegankelijk waren, werden er drie 

dialoogtafels gehouden (een zo groot mogelijke omslag; het gebeurt in jouw gebied; en duurzaam 

verdienvermogen) waar mensen op uitnodiging aan mee konden doen (verslagen daarvan waren bij het 

uitbrengen van deze nieuwsbrief nog niet beschikbaar, die volgen in onze volgende nieuwsbrief). Om een 

goede discussie met elkaar te kunnen voeren, was er ruimte voor maximaal 24 deelnemers. Stakeholders 

werden door de organisatie benaderd om vertegenwoordigers (waaronder ook van Agrobosbouw NL) aan 

te laten sluiten. Basis voor de genodigde organisaties is de maatschappelijke begeleidingsgroep. Deze groep 

bestaat uit natuur- en agrarische en maatschappelijke organisaties.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verdienmodellen agrobosbouw 

NSP-GLB 

“In de afgelopen twee jaar hebben honderden agrarische ondernemers deelgenomen aan zeven pilots voor 

het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Negentien collectieven, BoerenNatuur en LTO 

Nederland hebben daartoe samen de handen uit de mouwen gestoken. Het doel was te verkennen hoe de 

aanstaande veranderingen in het GLB, en dan met name de ecoregelingen, kunnen bijdragen aan een 

effectieve vergroening die tegelijk goed aansluit bij de werkelijkheid van het agrarisch ondernemen.” 

Met deze inleidende tekst begon de uitgave ‘PILOTS toekomstbestendige landbouw nieuw GLB’ die 

BoerenNatuur (het samenwerkingsverband van de agrarische collectieven) en LTO Nederland afgelopen 

maand uitbrachten over de ervaringen die de afgelopen jaar zijn opgedaan in de zeven GLB-pilots die in 

2019 zijn gestart. 

Daarin komen termen als agroforestry, agrobosbouw of voedselbos nog helemaal niet voor. Niet zo gek 

natuurlijk, want begin 2019 speelden die termen ook nog geen grote rol, dat was eigenlijk pas het geval na 

de publicatie van het Klimaatakkoord in juni van dat jaar. 

Bij de nieuwe reeks openstellingen van nieuwe GLB-pilots gaat dat veranderen, en meteen goed ook, zo 

lijkt het. Het aantal subsidieaanvragen voor de nieuwe GLB-pilot kringlooplandbouw (waaronder ook één 

van ons, zie onze vorige nieuwsbrief) blijkt ruimschoots het beschikbare budget van 4 miljoen euro te 

hebben overschreden. En dus zal bij de beoordeling een puntenscore gaan bepalen welke aanvragen 

worden gehonoreerd. De beoordelingscommissie die die puntenscore moet gaan vaststellen, is inmiddels 

aan de slag gegaan, de RVO gaat er vanuit dat de subsidiebeschikkingen rond eind augustus, begin 

september kunnen worden verstuurd. Deze nieuwe pilots moeten ook ecoregelingen die direct of indirect 

gericht zijn op agroforestry gaan opleveren. 

Wat opvalt in de uitgave ‘PILOTS toekomstbestendige landbouw nieuw GLB’ is dat er wordt gesproken over 

niet-productieve maatregelen (5x), lijnvormige maatregelen (6x), niet-productieve oppervlakten (4x) en 

niet productieve elementen (9x). Alsof het platteland alleen maar biologische producten levert, en niet 

andere (maar nog steeds) productieve diensten: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Verdienmodellen agrobosbouw  

ecoregelingen 

In het overzicht van potentiële ecoregelingen in het concept Nationaal Strategisch Plan staan (in algemene 

en nog niet verder uitgewerkte vorm; zie hieronder) al ecoregelingen vermeld die direct (zoals meerjarige 

gewas en houtige landschapselementen) of indirect (zoals strokenteelt, mengteelt, veebezetting per 

hectare, groene braak en biologische landbouw) relevant (kunnen) zijn voor agroforestry. 

 

 
 

Hoe e.e.a. inmiddels is uitgewerkt c.q. de komende tijd nog zal worden uitgewerkt in regelgeving, is nog 

niet duidelijk. Zoals de Engelsen zeggen: the devil is in the detail..... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Verdienmodellen agrobosbouw 

aanplantsubsidie bomen e.d. 

In het in april door het ministerie gepubliceerde rapport ‘Samen maken we de omslag naar kringloop-

landbouw, Tweede Resultatenoverzicht’ staat onder het kopje Stimulering landschapselementen en 

agroforestry het volgende: “De investeringsregeling voor de stimulering van landschapselementen en 

agroforestry wordt gefinancierd vanuit klimaatgelden en overhevelingsgelden vanuit het GLB. De regeling is 

ingesteld om zowel de biodiversiteit als de CO2-vastlegging in agrarisch gebied te vergroten en daarmee bij 

te dragen aan kringlooplandbouw, herstel van biodiversiteit en de klimaatopgave. Vanaf januari 2021 is 15 

miljoen euro aan overhevelingsgelden vanuit het GLB beschikbaar. Openstelling van de regeling in 2020 is 

niet haalbaar gebleken omdat de transitieverordening van de Europese Commissie als grondslag voor de 

regeling nog niet gereed was en er nog tijd nodig is om de ICT-systemen voor de beoordeling van de 

aanvragen te ontwikkelen. De verwachting is dat in de komende weken meer bekend wordt over de verdere 

uitvoering.” 

In het Klimaatakkoord 2019 stond deze subsidie twee jaar geleden als volgt al aangekondigd: “LTO zal zich 

inzetten richting leden en in samenwerking met (de)centrale overheden, om meer bomen en houtige 

landschapselementen op hun bedrijf te integreren. Partijen nemen het initiatief om te komen tot een 

‘Aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit via landschapselementen’. Het Rijk zet zich in om 

hiervoor, in overleg met decentrale overheden, mogelijkheden te bieden in het nieuwe GLB, en zal ter 

overbrugging daarnaar financieel bijdragen via een op te stellen subsidieregeling voor bomen, houtige 

landschapselementen en agroforestry op landbouwbedrijven waarvoor de vertrekpunten worden uitgewerkt 

in de op te stellen Bossenstrategie.  

Navraag bij het ministerie van LNV heeft geleerd dat “het nog steeds de verwachting is dat voor de zomer 

meer bekend wordt over de verdere uitvoering”. Zo gauw als dat het geval is brengen we een extra 

nieuwsbrief uit. 

 

Verdienmodellen agrobosbouw 

koolstofcertificaten 

 

In het artikel ‘Vraag naar CO2-certificaten is er, aanbod blijft achter’ in de Nieuwe Oogst van 14 mei werd 

gewezen op een toenemende vraag naar CO2-certificaten vanuit bedrijven, overheden en particulieren die 

hun koolstofuitstoot willen compenseren. Maar ook op het gegeven dat het aanbod van certificaten daarbij 

achterblijft. Daar is natuurlijk een reden voor, zoals Marjon Krol, als projectleider bij ZLTO betrokken bij 

pilots met koolstofboeren, ook aangaf: “Er gaan verschillende producten op de markt komen waarmee 

bedrijven hun CO2-uitstoot kunnen compenseren. Een onafhankelijke borging is hier wel van belang. Het is 

goed dat wordt geïnvesteerd in CO2-vastlegging, maar dat geld moet wel goed terechtkomen.” Een gedegen 

onafhankelijke borging is inderdaad noodzakelijk, daarvoor zorgen vergt echter wel tijd. 



 

 

 

 

 

 

 

Het duurde bijvoorbeeld anderhalf jaar om CO2-certificaten op de markt te kunnen brengen voor de 

vastlegging van koolstof in hout (bossen, agroforestry). De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SKN) heeft 

vorige maand namelijk de onderbouwing daarvoor vastgesteld in de vorm van een zogenaamd 

methodedocument. Aan de opstelling van dat document is sinds eind 2019 gewerkt in opdracht van 

Staatsbosbeheer, de Bosgroepen en de Stichting Agrobosbouw NL door Probos en Face the Future. 

De Stichting Nationale Koolstofmarkt gaat de kwaliteit van die koolstofcertificaten dus borgen, zodat de 

markt erop kan vertrouwen dat de emissiereductie of koolstofvastlegging die op het certificaat staat 

(meestal 1 ton), ook daadwerkelijk is/wordt behaald. Op het PlatformCO2neutraal, oorspronkelijk met 

financiële ondersteuning van het Ministerie van LNV opgericht onder de projectnaam ‘koolstofbank’, 

komen aanbod en vraag, aanbieders en afnemers bij elkaar. 

Wat de aansluiting op de boerenpraktijk betreft: boeren die bijvoorbeeld aan de slag willen gaan met 

agroforestry op hun grond (of dat nu in de vorm van de aanplant van notenbomen op weides is, in de vorm 

van boomstroken in de akkerbouw of in de vorm van het terugbrengen van houtige landschapselementen), 

zouden om te beginnen 12 jaar lang en vervolgens steeds weer voor een vaste periode na de aanplant ieder 

jaar verzekerd zijn van een vaste inkomstenbron. En wel in de vorm van landelijk geborgde koolstof-

certificaten met een waarde die waarschijnlijk zal komen te liggen bij 40 tot 50 euro per certificaat.  

 

De daarvoor benodigde projectplannen dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Stichting 

Nationale Koolstofmarkt en kunnen in principe door iedereen worden opgesteld. Door commerciële 

adviesbureaus of door stichtingen als de Stichting Agrobosbouw NL deel uitmakend van op maat gemaakte 

en door een team van deskundigen opgestelde geïntegreerde inrichtings- en ondernemingsplannen. 

Daarbij kunnen ze waar relevant ook gebruik maken van koolstofcertificaten gericht op de vastlegging van 

koolstof in de bodem onder blijvend grasland (die komen binnenkort namelijk ook op de markt) of van 

andere vergoedingen voor het leveren van zogenaamde ecosysteemdiensten.  

Na de zomervakantie komen we in een aparte nieuwsbrief uitgebreid terug op dit onderwerp. 

 

Studentonderzoek 

Voor haar afstudeeropdracht gaat Tristin Nauta, studente van Hogeschool Van Hall Larenstein, na wat de 

voordelen, nadelen en obstakels zijn voor het aanplanten van bomen in de agrarische sector. Daarbij kijkt 

ze niet alleen naar financiële omstandigheden, maar ook naar ecologische, sociale en culturele factoren. In 

dat kader heeft ze een survey opgesteld dat anoniem wordt afgenomen. Het invullen van deze survey 

(https://forms.gle/RJivZqWG1edknyDX6) kost uiterlijk 2 minuten. Alvast bedankt namens Tristin! 

 

  



 

 

 

 

 

1% meer bomen per jaar. Hoe dan? 
 

 

 

(artikel van Agrobosbouw NL gepubliceerd in de nieuwsbrief en op de website van Biind, platform voor 

de fysieke leefomgeving) 

In het Klimaatakkoord (juni 2019) is opgenomen dat gemeenten streven naar 1% meer bomen per jaar op 

Nederlands grondgebied. Die afspraak werd eind vorig jaar nog eens herhaald in ‘Bos voor de toekomst, 

Uitwerking ambities en doelen landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030’, een gezamenlijke 

uitgave van het Rijk en de 12 provincies. Want: “Bomen in en rond steden en dorpen dragen bij aan de 

identiteit en leefbaarheid van het gebied. Zeker gezien de toenemende hittestress in de zomer is meer 

groen in de stad hard nodig.” 

Om vervolgens in diezelfde uitgave tot de conclusie te komen dat er na twee jaar kennelijk nog niet zoveel 

terecht is gekomen van die afspraak: “De ambitie van 1% meer bomen per jaar uit het Klimaatakkoord is bij 

veel gemeenten onbekend en vaak ontbreekt het ook aan kennis, ervaring en financiële middelen om hier 

invulling aan te geven.” Onbekend maakt onbemind? En niet iedere gemeente had twee jaar geleden 

dezelfde startpositie als een landelijk gelegen gemeente met een grote oppervlakte en/of een grote eigen 

grondpositie.  

Hoe zou je als gemeente of andere (semi-)overheid aan de slag kunnen gaan met die 1% meer bomen per 

jaar afspraak? In de uitgave ‘Bos voor de toekomst’ geven het ministerie van LNV en de 12 provincies al een 

eerste aanzet voor een mogelijke aanpak: “We zetten de ondersteuning van agroforestry breed in, maar 

willen met name ook rond het Natuurnetwerk agroforestry ondersteunen. Daar kan het bijdragen aan 

verbindingen en overgangen tussen bestaande Natura 2000-gebieden en de invulling van extensiverings-

maatregelen. Dit biedt kansen voor versterking van de landschappelijke identiteit en biodiversiteit.” 

Verbindingen en overgangen, extensiveringsmaatregelen. Onderwerpen die natuurlijk niet alleen spelen in 

bufferzones tussen (intensieve) landbouw en natuur, maar ook bij die tussen stad of dorp en platteland, 

tussen (intensieve) landbouw en een woonwijk bijvoorbeeld. Voor beide buffer- of overgangszones is het 

Landerijgoed ontwikkeld. En wel in de vorm van een geïntegreerd agrarisch bedrijf waar de nadruk niet ligt 

op het individuele product, maar op de complete productiewijze. Niet langer krijgt daarbij ieder product 

afzonderlijk een keurmerk, maar krijgen alle producten afkomstig van een landerijgoed samen hetzelfde 

eigen keurmerk: 

• op basis van agrobosbouw (zie het aparte kader); 

• met onze natuur en ons landschap als uitgangspunten: natuur- én landschapsinclusief; 

• gecertificeerd volgens een landelijk geldend systeem; 

• gericht op het creëren van zorgvuldige (extensieve) overgangen tussen stad + platteland en 

landbouw + natuur; 

• waarbij waar mogelijk biologische voedselproductie bestemd voor de lokale en regionale markt op 

enigerlei wijze wordt gecombineerd met het leveren van ecosysteemdiensten (uiteenlopend van 

koolstofvastlegging in hout en in de bodem tot versterking van de biodiversiteit) en het voorzien in 

andere functies (wonen, zorg, energie, recreatie, educatie e.d.) > multifunctioneel landgebruik.  

 



 

 

 

 

 

 

Landerijgoederen kennen als collectief hun eigen korte gesloten keten, die van agroprosumenten (mensen 

die de functie van voedselproducent én -consument in zich verenigen) via een vaste kern van lokale 

afnemers (van particulieren tot cateraars en bedrijfskantines) loopt naar een eigen keten van (voor een 

deel virtuele) agrorestaurants waarin zoveel mogelijk wordt gewerkt met eigen producten. Daarbij maakt 

de beheerder van een als coöperatief verband functionerend landerijgoed gebruik van modulaire, 

koppelbare en gemakkelijk verplaatsbare werkeenheden met daarin bijvoorbeeld een kleinschalige 

kaasmakerij, slachterij of cidermakerij waarmee de oogst ter plekke kan worden verwerkt. Bij zijn/haar 

werk laat hij/zij zich bijstaan door alles wat de moderne agrotechniek te bieden heeft, van kunstmatige 

intelligentie en sensoren in de bodem tot kleine en grotere robots. 

In het twee jaar geleden gepubliceerde ‘Realisatieplan Visie LNV, op weg met nieuw perspectief’ besteedde 

minister Carola Schouten in een apart kader speciaal aandacht aan de opkomst van geïntegreerde 

bedrijven: “Doorgaans delen we agrarische bedrijven in naar hun gespecialiseerde activiteiten: akkerbouw, 

(glas)tuinbouw, melkveehouderij, rundveehouderij, fruitteelt, etc. Er is een nieuwe groep van bedrijven in 

opmars, die we geïntegreerde bedrijven kunnen noemen. Deze nieuwe bedrijven combineren meerdere 

productietakken en richten zich op productie van gewassen en vee met daarbij oog voor maatschappelijke 

doelen zoals biodiversiteit, boer-burger-relatie, natuur en/of landschap. Hun productiemethoden worden 

op verschillende manieren geduid: natuurinclusief, agro-ecologisch, agroforestry, regeneratieve landbouw, 

natuurlijke landbouw etc. Los van de benaming van deze systemen, kiezen de geïntegreerde bedrijven 

veelal voor kringlooplandbouw als het leidende principe voor de bedrijfsvoering. Deze bedrijven 

ontwikkelen innovaties en experimenten buiten de bestaande paden en bieden dus echt nieuwe richtingen. 

Daarmee inspireren zij gangbare ondernemers en zij laten zien dat het anders kan.” 

Gemeenten zouden wat betreft de 1% meer bomen per jaar afspraak samenwerking kunnen zoeken met 

(om te beginnen) op hun grondgebied aanwezige geïntegreerde agrarisch bedrijven als landerijgoederen. 

Bijvoorbeeld door die bedrijven waar mogelijk te voorzien van landschapselementen (singels, bomenrijen, 

houtwallen, heggen, hagen, knotbomen, graften of griendjes) die als groene vingers verbinding met de 

stad, het dorp of de wijk zoeken. Onlangs is immers de ambitie uitgesproken om 10% groen-blauwe 

dooradering te realiseren in ons hele cultuurlandschap, waarvan 5% houtige elementen, in lijn met de 

Europese biodiversiteitsstrategie waarin het doel is opgenomen om 10% van het landbouwareaal om te 

vormen tot landschappen met een hoge biodiversiteit. Die ambitie (te realiseren vóór 2050) komt neer op 

50.000 hectare of ongeveer 150.000 kilometer houtwallen. Landschapselementen zijn goed voor 

biodiversiteit en het behalen van klimaatdoelen (koolstofvastlegging en waterretentie) en ze hebben vaak 

een luchtfilterende werking. Maar ze hebben ook nog indirecte maatschappelijke baten, zoals recreatieve 

baten, besparingen op kosten voor gezondheidszorg, ecosysteemdiensten (o.a. bestuiving), vestigings-

klimaat en waarde van onroerend goed. 

Het landerijgoed kan als geïntegreerd agrarisch bedrijf niet alleen gangbare ondernemers inspireren, zoals 

de minister schreef, maar wil ook gemeenten en andere (semi)overheden laten zien dat het anders kan. 

 

Kromme Rijn gebied 

Vooruitlopend op een grootschalig project in het gebied van de Kromme Rijn - gelegen tussen Utrecht en 

Zeist ofwel tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn - hebben 4 studenten van Wageningen 

University & Research de afgelopen maanden alvast wat voorwerk verricht. Dat mondde onder meer uit in 

de op de volgende pagina opgenomen plankaart die een mogelijke toekomst voor dit gebied weergeeft: 

“Deze plankaart geeft de ruimtelijke sfeer en kenmerken van het gebied weer. Het projectgebied krijgt een 

karakteristieke dynamiek tussen openheid en geslotenheid, door de toepassing van verschillende 

natuurlijke elementen, zoals lanen, voedselwallen en houtwallen. Het landschap wordt opnieuw 

kleinschalig aan de hand van deze structuren en blikt zo terug naar het historische karakter. Het resultaat is 

een complex maar veelomvattende herinrichting van een landschap dat momenteel in verval is.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  


