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Veel vragen natuurinclusieve landbouw

▪Wat levert natuurinclusieve landbouw op? 

▪Wat zijn de kansen om op korte en op lange termijn te 
verdienen aan of met de natuur? 

▪Welke “harde” (euro’s) en “zachte” (plezier, inspiratie, 
motivatie) opbrengsten spelen een rol in de keuzes die 
gemaakt worden door de boer? 

▪Wat of wie is je inspiratiebron? 

▪Wat voor bedrijf wil je doorgeven aan de volgende 
generatie?

Presentatie samen met Van Hall Larenstein, inauguratie dr. Ir. Astrid Manhoudt, 2017



Een transitie in 
de landbouw?

Boeren verschillen

Beslissingen hangen af van 
opbrengsten, de omgeving 

en de eigen motivatie

4Gebaseerd op Grashof et al., 2016



VOORWAARDEN AAN FINANCIERING VOOR 

SUCCESVOLLE REALISATIE

1. Persoonlijkheid van de boer

2. “Vriendelijk” profiel bedrijf

3. Sterk netwerk

4. Lage rente bij de bank

Best practices: o.a. certificaten voor 

burgers, lange termijn pacht, 

stapelen kapitaalstromen, 

aandeelhouders 

“Zonder de eindeloze inbreng van 
vrijwilligers en het vertrouwen 

van financiers was dit nooit 
gelukt. Ook hier staat 

dankbaarheid weer centraal.”
IJsbrand Snoeij

Bron en meer info: 

Msc thesis Susan Drion, 2018 

"Ik vond de crowdfunding super 
speciaal. Ik had nooit verwacht 
dat 300 mensen daadwerkelijk 
geld zouden overmaken. En ze 

deden het! Toen hadden we 300 
mensen aan onze kant, dat zijn 

veel sterke mensen." 
Marcel Schoenmakers



Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw

▪ Brochure → redactie samen met Marijke Dijkshoorn

▪ “Inspiratie en beweging” 

▪ Het is een soort “praktijkgids met innovatieve 
bestemmingen” waar al een verdienmodel onder zit. 

▪ Hoe zit de brochure in elkaar? 

2015 2017 2018

file:///D:/UserData/film/Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw_2018_mei.pdf


Voorbeelden Navigatie binnen 
samenwerken

Naam, uitspraak, 
bedrijf en locatie

Navigatie 
door PDF

Waardepropositie

Aanpak

Succesfactoren



Denkrichtingen verdienmodellen
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file:///D:/UserData/film/Vraag 5_ Welke gevolgen zal dit hebben voor het bedrijfsinkomen_ (1).mp4


Voorbeeld 1 Gangbaar bedrijf ligt in
Oost-Groningen op de grens van
het Oldambt en de Veenkoloniën: 29 ha 
zetmeelaardappelen, 7 ha suikerbieten, 15,5
ha wintertarwe en 7 ha zomergerst.

Niet-kerende 
grondbewerking 
(NKG) voor een 
betere bodem-
structuur en –
bodemvruchtbaarheid

Op de langere termijn 
zal de verbetering 
van de bodem zich 
vertalen in lagere 
kosten en
hogere opbrengsten.

Niet alleen; maar 
samenwerken



Voorbeeld 2
Akkerbouw, 100ha, aardappel, ui
en tarwe

‘Met de bodem
verdien je je geld’. Dat is 
ook de reden dat de helft 
van het bouwplan bestaat 
uit de teelt
van tarwe (extensief). 
Deze keuze betaalt zich 
terug in de opbrengst per 
ha en hogere prijs
door betere kwaliteit van 
zijn uien en 
aardappels(intensief).

Rekening houden met de 
natuur betekent
ook zo weinig mogelijk 
gewasbeschermingsmiddelen 
gebruiken en 
akkerrandenbeheer.
Computerprogramma’s helpen 
het optimale spuitmoment en 
dosering te bepalen. 

Om het bedrijf 
economisch 
rendabel te 
houden 
investeerde 
Waalkens in 2011 
in een nieuwe
aardappelbewaar-
plaats.



Ontwikkeling van een nieuw verdienmodel
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file:///D:/UserData/film/Vraag 4_ Hoe kan de landbouw inspelen op de veranderende omgeving_.mp4


De eerste tip in de PDF

Tip uitgewerkt:



De tweede tip in de PDF

Tip uitgewerkt:



Een verdienmodel: de klant



De laatste tip

Tip uitgewerkt:



Meer informatie?

Marijke Dijkshoorn

Marijke.Dijkshoorn@wur.nl

Nico Polman

Nico.Polman@wur.nl
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