
Bevindingen Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren? 
 
Er wordt veel gepraat over natuurinclusieve landbouw. Maar de vraag wat boeren zelf van natuurinclusieve 
landbouw vinden, en waarom ze wel of niet in natuurinclusieve landbouw willen investeren, blijft meestal 
onbeantwoord. Daar komt bij dat veel van wat er bekend is over natuurinclusieve landbouw in Nederland gaat 
over de koplopers, maar wat beweegt de middenmoot? Dergelijke vragen zijn extra belangrijk in het licht van de 
stikstofdiscussie en de zoektocht naar manieren om de natuur waarde en veerkracht van Nederlandse 
natuurgebieden te vergroten. Om te achterhalen hoe de boeren er zelf tegen aankijken hebben we een enquête 
gehouden die is ingevuld door in totaal 1100 boeren met een akkerbouw, melkvee- of gemengd bedrijf. Het 
grootste deel van deze respondenten is lid van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) . 
 

Wat is natuurinclusieve landbouw? 
Natuurinclusieve landbouw is een vorm van kringlooplandbouw, die naar ‘een ecologisch houdbare vorm 
van voedselproductie’ streeft (uit Kabinetsbrief natuurinclusieve landbouw, juli 2017. Van Doorn et al. 
(2016) definiëren natuur-inclusieve landbouw als een combinatie van agrarisch natuurbeheer, een 
efficiënte landbouw met weinig milieu-impacts, en een vorm van landbouw die natuurlijk kapitaal in zijn 
bedrijfsvoering heeft geïnternaliseerd. Vaak impliceert natuur-inclusieve landbouw een extensivering van 
de bedrijfsvoering. 
 
Wie hebben de enquête ingevuld? 
De vragenlijst is ingevuld door ruim 950 LTO-leden met een akkerbouw-, melkvee of gemengd bedrijf. 
Daarnaast vulden 150 niet-LTO-leden de vragenlijst in. Onze analyse is hoofdzakelijk gebaseerd op de 
antwoorden van de LTO-leden. Uit de vergelijking van de 950 LTO-leden met de nationale 
landbouwtelling bleek namelijk dat zij in vele opzichten representatief zijn voor de Nederlandse boer. 
Wel zijn onze respondenten relatief hoger opgeleid, met grotere bedrijven, en is er een over-
vertegenwoordiging van LTO- leden uit Noord-Brabant, Limburg en Zeeland (Bouma et al. 2019). De 
150 niet-LTO-leden die de vragenlijst hebben ingevuld zijn over het algemeen boeren die 
‘natuurinclusiever’ werken dan de gemiddelde Nederlandse boer. 

 
Bevindingen  
Veel boeren willen meer doen, extra financiële prikkels nodig.  Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van de 
LTO-respondenten (58 procent) meerdere maatregelen heeft genomen voor een meer natuurinclusieve 
bedrijfsvoering, zoals extra weidegang, aanpassing van het mestgebruik, bloeiende akkerranden of gebruik van 
groenbemesters. Slechts een deel van deze respondenten (18 procent) heeft natuurinclusiviteit verdergaand in 
de bedrijfsvoering geïntegreerd. Wel geven de boeren die op dit moment langs de randen van hun bedrijf iets aan 
natuurinclusieve landbouw doen (40 procent van de respondenten) aan dat zij best meer maatregelen willen 
nemen, maar dat hier dan wel een vergoeding tegenover dient te staan. Overigens hebben ook de boeren die 
zichzelf als regulier omschrijven (de resterende 42 procent van de respondenten) gemiddeld meer dan drie 
maatregelen natuurinclusieve landbouw genomen op hun bedrijf. 
 

Welke financiële prikkels?  
In de analyse besteden we aandacht aan verschillende soorten financiële prikkels. Zo kijken we naar het 
effect van een extra vergoeding vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), maar ook naar 
de invloed van rentekortingen, aanvullende groenfinanciering en een langere aflossingsvrije periode. 
Ook besteden we aandacht aan het effect van een meerprijs voor natuurinclusieve producten in de 
melkveehouderij. 

 
Naast vergoedingen en andere financiële prikkels speelt de motivatie van boeren een belangrijke rol: zo zijn het 
met name de boeren die gemotiveerd zijn, die bereid zijn om risico’s te nemen en die vinden dat de landbouw 
minder intensief moet worden, die natuurinclusiviteit in meer of mindere mate in hun bedrijfsvoering hebben 
geïntegreerd. Voor het beleid betekent dit dat het belangrijk is om naast extra financiële prikkels en vergoedingen 
ook aandacht te besteden aan de mogelijkheden om de risico’s en onzekerheden die met een omschakeling 
richting natuurinclusieve landbouw gepaard gaan te verkleinen. Ook moet de rol van kennis en goede 
voorbeelden niet worden onderschat: alhoewel we ons in dit onderzoek geconcentreerd hebben op de rol van 
financiële prikkels bleek uit de resultaten van de vragenlijst dat kennis en ervaring met natuurinclusieve landbouw 
ook een rol spelen.  
 
Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren? 
Beleid richten op boeren die al aan natuurinclusieve landbouw doenAls onderdeel van de enquête hebben we 
een keuze-experiment uitgevoerd  Uit de analyse daar van blijkt dat om boeren die zichzelf als regulier 
omschrijven over te halen, er relatief grote financiële prikkels nodig zijn. Door de financiële inspanningen te 



richten op de groep die langs de randen van het bedrijf met natuurinclusieve landbouw bezig is, wordt meer 
bereikt met de beperkte budgetten. De overheid kan hier voor vooral putten uit de budgetten van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarnaast moet de functie van rentekortingen en een aflossings-
vrije periode uit de financiële sector en een meerprijs uit de keten niet worden onder-schat. De mate waarin 
banken en ketenactoren rentekortingen en meerprijzen kunnen aanbieden is afhankelijk van de instemming van 
aandeelhouders en consumenten. 
  
Wat betreft het effect van financiële prikkels op de bereidheid om in natuurinclusieve landbouw te investeren blijkt 
uit de analyse dat extra GLB-vergoedingen in de ordegrootte van 50 tot 250 euro per hectare kunnen zorgen voor 
2-8 procent ‘meer natuurinclusiviteit’. Het gaan dan vooral om een verschuiving van natuurinclusieve landbouw in 
de marge van het bedrijf naar meer in de bedrijfsvoering geïntegreerde vormen. Bij een maximale inzet van extra 
GLB-vergoedingen, rentekortingen en meerprijzen (denk hierbij aan extra GLB-vergoedingen, rentekortingen 
variërend van 0,4 tot 1,2 procent en een meerprijs van 10 tot 40 procent) zijn de te ver wachten verschuivingen 
aanzienlijk: rond de 15 procent voor akkerbouw en gemengde bedrijven, en rond de 25 procent voor 
melkveebedrijven. Ook hier betreft de verschuiving vooral een verschuiving van licht natuurinclusieve vormen van 
landbouw in de marge van het bedrijf naar meer in de bedrijfsvoering geïntegreerde vormen. 
 
De kans dat andere boeren minder gaan doen als GLB-vergoedingen worden gericht op een bepaalde groep 
boeren is gering mits de extra GLB-vergoedingen worden gefinancierd uit extra budgetten: als de extra 
vergoedingen worden gefinancierd uit de bestaande budgetten kunnen er verschuivingen ontstaan die 
onwenselijk zijn. Veel boeren die natuurinclusieve maatregelen al verdergaand hebben geïntegreerd in hun 
bedrijfsvoering ontvangen hier voor immers reeds een GLB-vergoeding. Wat betreft het effect van rente-kortingen 
en meerprijzen is moeilijk te zeggen wat de bredere effecten zullen zijn.  
 
Grote verschillen tussen boeren en tussen sectoren. 
Wat in de enquête opvalt zijn de grote verschillen tussen de antwoorden van de LTO-leden en die van de niet-
LTO-leden. De niet-LTO-leden hebben de vragenlijst veel ‘groener’ ingevuld dan gemiddeld, wellicht omdat een 
relatief hoog percentage van hen in het bezit is van een Skal-certificaat, het keurmerk voor een gecontroleerd 
biologisch productieproces. In dit rapport noemen we deze groep de Ekogroep. De LTO-respondenten zijn meer 
representatief voor ‘de gemiddelde boer’ (zie ook figuur 1 en het kadertje over de enquête). We zien de LTO-
respondenten grof weg als middenmoot en de Ekogroep als koplopers.  
 
Binnen de groep LTO-leden zijn er aanzienlijke verschillen in antwoorden tussen de sectoren. Dit komt 
waarschijnlijk deels doordat er in de melkveesector breed geëxperimenteerd wordt met maatregelen om 
natuurinclusieve landbouw te stimuleren, zoals rente-kortingen, gunstige leningsvoorwaarden en meerprijzen 
voor natuurinclusief geproduceerde producten, en in de akkerbouwsector niet. Ook zijn de bedragen die 
akkerbouwbedrijven in het algemeen lenen veel lager dan die in de melkveesector, ter wijl in de akkerbouw de 
gederfde inkomsten bij een extensievere vorm van landgebruik hoger lijken te zijn. Dit is terug te zien in de 
enquête: melkveehouders en respondenten met een gemengd bedrijf reageren veel sterker op de voorgestelde 
financiële prikkels dan respondenten met een akkerbouwbedrijf. 
 
Combinatie van prikkels meest effectief, financiering van belang  
\Naast de bevinding dat een combinatie van prikkels effectiever is dan een GLB-vergoeding of rentekorting 
alleen, gaven de boeren in de enquête aan ook de termijn van de vergoeding, de zekerheid van de vergoeding en 
de voor waarden voor de vergoeding belangrijk te vinden. Ook bleek uit de vragenlijst dat verwachtingen omtrent 
de inzet van de overheid en de bereidheid van consumenten om een meerprijs te betalen van invloed op de 
investeringsbereidheid zijn. Alhoewel de meeste maatregelen voor natuurinclusieve landbouw vragen om een 
andere bedrijfsvoering of inrichting van het landgebruik, en niet om een kapitaalsinvestering per se, is aandacht 
voor de financiering van natuur-inclusieve landbouw belangrijk omdat de terug verdientijd van bestaande 
investeringen veranderen kan. Zo bleek uit de analyse van het Nationaal Groenfonds dat natuur-inclusieve 
boeren vaak tegen financieringsproblemen aanlopen, onder andere door een gebrek aan kennis bij financiële 
instellingen over de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw. Gunstigere financieringsvoor waarden zijn 
met name voor melkveehouders een belangrijk duwtje in de richting van natuurinclusieve landbouw. In het 
algemeen geldt dat het toekomstige verdienvermogen de belangrijkste randvoor waarde voor een meer 
natuurinclusieve landbouw is. 
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