
Samenvatting actieprogramma klimaatadaptatie landbouw 
 
Aanleiding 
Het klimaat is de laatste decennia veranderd en het is de verwachting dat de klimaatverandering, ook als de 
doelen van Parijs gehaald worden, verder doorzet. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor Nederland. De 
KNMI-scenario’s van 2014 geven aan dat in 2050 Nederland warmer, natter, in de zomer mogelijk vaker droog 
zal zijn en dat de zeespiegel verder gestegen is. Ook verwacht het KNMI dat sommige weersextremen, zoals 
hittegolven en zware buien, in 2050 vaker zullen voorkomen. Deze gevolgen van klimaatverandering worden 
verwacht voor 2050. Maar ook nu heeft Nederland te maken met neerslagextremen, droogte, hitte en verzilting. 
Dit heeft gevolgen voor de landbouw. Er is sprake van: 
•Verminderde gewasopbrengsten en/of kwaliteitsverlies van het landbouwproduct door neerslag, storm, hagel, 
waterverzadigde bodems en langdurige droogteperiodes op plaatsen met onvoldoende 
zoetwaterbeschikbaarheid. 
•Beschadiging van productiemiddelen zoals kassen en stallen, door hagel, storm of blikseminslag. 
 
Hoe groter de weersextremen, hoe moeilijker het is om hierop te anticiperen. Het klimaat en de ontwikkeling 
daarvan staat stevig in de belangstelling. In 2018 was er sprake van schade in de landbouw door zowel stevige 
wateroverlast als hagelschade én door ernstige droogte. Ook was het in het teeltseizoen van 2019 warm en 
droog, waar met name de boeren in het oosten en zuiden van Nederland op de hogere zandgronden last van 
hadden.  
 
Nu zijn boeren sinds mensenheugenis als geen ander zich bewust van weer en klimaat en hebben zij de ervaring 
om te anticiperen op klimaatverandering. Maar klimaatverandering gaat sneller dan verwacht. Extremen volgen 
elkaar sneller op. Risico’s nemen toe. Het vraagstuk ontstijgt het boerenerf. Gezamenlijke analyse en actie van 
overheden, agrariërs en ketenpartijen is nodig. 
 
Wat is het probleem van klimaatverandering voor landbouw? 
Dit actieprogramma richt zich op de open en bedekte teelten en veehouderij (alle landbouwhuisdieren). Het 
actieprogramma wil bevorderen dat de landbouw beter kan omgaan met effecten van de trends ‘het wordt natter’, 
‘het wordt warmer, ‘het wordt droger’ en ‘de zeespiegel stijgt en de waterstanden in de rivieren worden extremer 
(hoog en laag)’. Aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie) staat centraal, niet het voorkómen daarvan 
(mitigatie). Uiteraard worden meekoppelkansen in het kader van maatregelen voor adaptatie en mitigatie wel 
meegenomen. Klimaatverandering kan voor open teelt leiden tot verzilting, een zakkend grondwaterpeil, te veel 
of juist te weinig water voor gewassen, versnelling van inklinking van veengebieden, verdroging of verbranding 
van gewassen, nieuwe ziekten en plagen. Deze effecten verschillen sterk per regio en bodem- en watersysteem. 
Verbeteringen aan het bodem- en watersysteem en teelten en teeltsystemen kunnen de effecten van 
klimaatverandering verkleinen. Ook voor bedekte teelten kan klimaatverandering gevolgen hebben. Zo kan 
wateroverlast via de bodem doordringen tot de teelt. Bij veehouderij vraagt klimaatverandering om goede stallen 
en plekken waar dieren in geval van hitte beschutting kunnen vinden. Verder kan er bij vervoer van vee 
hittestress optreden bij de dieren. 
 
Hoe kan de landbouwsector zich aanpassen aan klimaatverandering? 
Om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, kunnen agrariërs hun bedrijfsvoering aanpassen. De 
kwaliteit van de bodem speelt hierbij een belangrijke rol. Veel programma’s op nationaal, provinciaal/regionaal en 
gebiedsniveau zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de landbouwbodem. Een voorbeeld hiervan is 
het Nationaal Programma Landbouwbodems. Voor een aantal aspecten zijn landbouwbedrijven afhankelijk van 
andere partijen, zoals waterschappen, provincies en gemeenten. Verder zijn de effecten van klimaatverandering 
per regio sterk verschillend. Klimaatadaptatie vraagt daarom om een regionale aanpak. Samenwerking op 
regionale schaal maakt het gezamenlijk treffen van overkoepelende maatregelen mogelijk. Overheden kunnen 
faciliteren en stimuleren met maatregelen en belemmeringen in wet- en regelgeving wegnemen. Voor effecten die 
met deze inspanningen niet kunnen worden verminderd, kan (collectief) risicomanagement worden overwogen. 
Het probleem van klimaatverandering voor de landbouw vraagt gezamenlijke actie, vanwege zowel het 
economische als het maatschappelijke belang van de landbouw. 
 
Wat gebeurt er al? 
In diverse programma’s wordt aan klimaatadaptatie van de landbouw gewerkt. We noemen hier (niet uitputtend) 
de nationale deltaprogramma’s Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en Zoetwater (DPZW), het Nationaal Programma 
Landbouwbodems (NPL) en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Na de droogteperiode van 2018 heeft 



de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onder andere met het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) een tijdelijke Beleidstafel Droogte ingesteld om op basis van de ervaringen voorstellen te 
doen voor aanpassingen van het beleid. Inmiddels heeft de Beleidstafel Droogte de effectiviteit van de 
maatregelen die zijn genomen in 2018 en economische effecten van de droogte beschreven en aanbevelingen 
gedaan voor onderwerpen als de verdringingsreeks, grondwater, verzilting en waterverdeling van het IJsselmeer. 
Onderwerpen die van belang zijn voor de landbouw. Deze resultaten zijn begin april 2019 aan de Tweede Kamer 
gezonden1 1 Kamerbrief over Eerste resultaten van de Beleidstafel Droogte, 4 april 2019, 
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/04/eerste-resultaten-van-de-beleidstafel-droogte. Naast 
de Beleidstafel Droogte en nationale publieke programma’s zijn ook private partijen actief, waaronder de 
verzekeraars en ketenpartijen van de agrosector. Er worden arrangementen gesmeed, zoals publiek private 
samenwerkingen gericht op kennis en innovatie (topsectorprogramma’s), bodem- en waterbeheer, 
risicomanagement, regionale afspraken en pilots. In het kader van risicomanagement is in 2010 de Regeling 
Brede weersverzekering in het leven geroepen. De werkgroep Brede weersverzekering die zich hiermee bezig 
houdt, richt zich op het verder optimaliseren van dit (financiële) vangnet in verband met schade die niet door 
adaptieve maatregelen zijn weg te nemen. 
 
Wat is er meer nodig? 
In het najaar van 2017 heeft naar aanleiding van de hagelschade en wateroverlast in 2016 en 2017 in het kader 
van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) een eerste nationale adaptatiedialoog landbouw met 
stakeholders, waaronder boeren, verzekeraars en waterschappen plaatsgevonden over wateroverlast, schade 
voor landbouw en verzekerbaarheid. Begin 2019 is in verband met de droogte in 2018 en het verder invullen van 
een aanpak voor klimaatadaptatie in de landbouw een tweede dialoog (werkconferentie) met partijen gehouden. 
De centrale thema’s waren waterbeschikbaarheid, verzilting, zuinig watergebruik, water vasthouden en afvoeren 
en klimaatrobuuste gewassen en teeltsystemen. Bodembeheer werd als cruciaal punt genoemd, evenals de boer 
centraal stellen, het betrekken van ketenpartners (bij bodem, gewasbescherming en veehouderij), regionale 
aanpak, samenwerking, kennis en innovatie (nieuwe technieken) en het georganiseerd leren van elkaar. De 
bijeenkomst heeft geleid tot een groot aantal suggesties voor acties. De Projectgroep klimaatadaptatie landbouw 
met daarin LTO, UvW, IPO, LNV, Verbond van Verzekeraars en vertegenwoordigers van de nationale program-
ma’s DPRA, DPZW en NAS, heeft mede op basis van deze inbreng dit actieprogramma ontwikkeld. 
 
Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw 
Dit Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw geeft in hoofdlijnen aan wat er nu gebeurt aan klimaatadaptatie in 
de diverse nationale programma’s en beleidstafels, welke acties daarin reeds zijn voorzien of ingezet en welke 
aanvullende impulsen worden gegeven. In lijn met de maatschappelijke behoefte staat in dit actieprogramma de 
boer en het toekomstperspectief van zijn of haar bedrijf in relatie tot klimaatverandering centraal. De focus ligt op 
het benoemen van handelingsopties voor de ondernemer, ketenpartijen en overheden en het met de betrokken 
partijen invullen van randvoorwaarden, zodat zij deze opties kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan het verbeteren 
van de bodemkwaliteit en zoetwaterbeschikbaarheid. Hiervoor vormen het Nationaal Programma 
Landbouwbodems (NPL) van LNV, de Deltaprogramma’s Ruimtelijke Adaptatie en Zoetwater onder 
verantwoordelijkheid van IenW en de deltacommissaris en het DAW van LTO, Rijk en waterschappen een 
belangrijke basis. 
 
Het actieprogramma benoemt: 

 wat er in nationale programma’s al aan klimaatadaptatie in de landbouw gebeurt, 

 wat binnen deze programma’s voor de landbouw extra nodig is en binnen de scope van het betreffende 
programma past (en dus daar opgepakt kan worden) en 

 aanvullende impulsen boven op de lopende programma’s. 
 
Daarnaast maakt het actieprogramma zichtbaar waar onderlinge samenhang tussen programma’s en trajecten 
ligt en waar verbindingen versterkt kunnen worden. Dit actieprogramma sluit aan bij (de door betrokken partijen 
overeengekomen teksten van) het Deltaprogramma en de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte. 
 
De acties 
Het actieprogramma kent vijf pijlers: 
 
Pijler 1: Watersysteem bevat acties ter versterking van nationale, regionale en lokale samenwerking op het 
gebied van droogte, wateroverlast en waterkwaliteit, waaronder verzilting. De inzet is erop gericht voorbereid te 



zijn op droogte en om een crisis in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen doordat landbouw en natuur 
weerbaarder zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast is de inzet gericht op het beperken van 
schade als gevolg van klimaatveranderingen, bijvoorbeeld door wateroverlast, verdroging en achteruitgang van 
waterkwaliteit. Dit gebeurt door de uitvoering van de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie. Deze 
programma’s worden aangevuld met de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte en Evaluatie 
Crisisbeheersing Watertekort 2018, voor zover deze de landbouw en klimaatadaptatie betreffen. Verder wordt 
landbouw nadrukkelijker meegenomen bij het beleid op het gebied van waterbeschikbaarheid, bij stresstesten, 
risicodialogen en uitvoeringsprogramma’s van het DPRA en DPZW. Ervaringskennis van boeren en 
waterschappen wordt structureel beter benut.  
 
Pijler 2: Bodemsysteem bevat acties die aansluiten op het Nationaal Programma Landbouwbodems. Bodem is 
een cruciale factor in het klimaatbestendig maken van de landbouw. Het verbeteren van de bodemstructuur en 
het toepassen van bodemmaatregelen vergroot het waterbergend vermogen van de bodem van het 
boerenbedrijf. Daarnaast kan verbetering van de bodemkwaliteit in brede zin (fysisch, chemisch en biologisch) 
gewassen ondersteunen bij het omgaan met extreme weersomstandigheden. Hiertoe wordt duurzaam beheer 
van landbouwbodems meetbaar gemaakt en is de Bodemtop in september 2019 benut voor klimaatadaptatie. 
 
Pijler 3: Gewassen en teeltsystemen sluit aan op de “Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare 
planten en teeltsystemen”. Deze toekomstvisie vormt een belangrijke basis om te komen tot klimaatrobuuste 
gewassen en teeltsystemen. Pijler 3 stimuleert aanvullend hierop precompetitief de ontwikkeling en het behoud 
van uitgangsmaterialen. Het ontwikkelt kennis over adaptieve teeltsystemen en verbetert waar nodig regelgeving 
over beschermingsmaatregelen in relatie tot bijvoorbeeld vorst en extreme buien, denk aan hagelkappen. 
 
Pijler 4: Veehouderij richt zich op klimaatadaptatie voor alle landbouwhuisdieren, zoals melkvee, varkens en 
pluimvee. Deze dieren hebben te maken met meer hitte en Uv-straling. Ook kunnen zij door klimaatverandering 
blootgesteld worden aan nieuwe dierziekten. Klimaatadaptatie wordt onderdeel van de Maatlat Duurzame 
Veehouderij en het beleid voor nieuwe stalsystemen.  
 
Pijler 5: Ondersteunende instrumenten benoemt drie ondersteunende instrumenten: 1) Regionale aanpak, 2) 
Kennis en innovatie, en 3) Risicomanagement. Deze instrumenten zijn dwarsdoorsnijdend op de andere vier 
pijlers en bieden een integrale ondersteuning van de doelstellingen in elk van deze pijlers. De regionale aanpak 
wordt versterkt door het vergroten van de aandacht voor bodem en klimaatadaptatie in het DAW en het benutten 
van lopende pilots en gebiedsprocessen voor klimaatadaptatie. Verder maakt LNV samen met de betrokken 
partijen een kennisagenda voor klimaatadaptatie landbouw. De kennisverspreiding en risicomanagement van het 
agrarisch bedrijfsleven wordt verder versterkt. Het nemen van preventieve maatregelen door agrariërs is de basis 
voor een klimaatbestendig management van bedrijfsrisico’s. Ter ondersteuning van de boeren wordt hiervoor een 
kennisplatform ingericht. Ondanks alle inspanningen zullen in de toekomst extreme weersituaties schade blijven 
veroorzaken bij landbouwbedrijven. Hiervoor kunnen boeren zich veelal verzekeren, bijvoorbeeld via de Brede 
weersverzekering. Het actieprogramma voorziet in de verdere ontwikkeling van deze verzekering voor de periode 
2021-2027. Verder verkent het actieprogramma mogelijkheden voor het inrichten van private spaarmogelijkheden 
en opties voor het omgaan met wateroverlast uit het watersysteem als gevolg van extreme neerslag. 
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ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, LTO, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG en het Verbond van Verzekeraars, januari 
2020 


