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De Nederlandse landbouwsector heeft in de 

afgelopen jaren een indrukwekkende 

ontwikkeling doorgemaakt. Van 

kleinschalig en lokaal – naar grootschalig 

en internationaal. Het GLB heeft hier een 

belangrijke rol in gespeeld. Het beleid is 

oorspronkelijk ingezet om het 

voedselprobleem van de jaren ’50 op te 

lossen door productie te verhogen, met 

daarbij het op peil houden van zowel prijzen 

voor de consument, als de opbrengst van de 

boer. Economisch gezien heeft deze transitie 

ons als maatschappij veel gebracht; met 
name welvaart en voedselzekerheid. Maar 

toch is er ook een keerzijde aan dit verhaal. 

 

Bij het toekennen van economische waarde 

aan voedselproductie, worden de diensten van 

natuurlijke hulpbronnen – zoals water, 

voedingstoffen, gunstige 

klimaatomstandigheden en natuurlijke 

plaagbestrijding – omgezet in economische 

waarde, ofwel de opbrengst per 

producteenheid. In Nederland zijn we lange 

tijd gezegend geweest met een rijkdom aan 

natuurlijke hulpbronnen, danwel de 

mogelijkheden om de hulpbronnen vanuit de 

hele wereld in te voeren. Mede daardoor zijn 

we ook gezegend met een rijkdom aan 

economische opbrengst. We moeten echter 

concluderen dat we deze bronnen aan het 

uitputten zijn (zie kader 1). De fundamentele 

basis voor onze voedselproductie is niet 

langer een vanzelfsprekendheid. Dit vormt 

een directe bedreiging voor onze economische 

welvaart en marktstabiliteit. Deze 

ontwikkeling loopt paralel met een groeiend 

milieubesef vanuit de maatschappij. Welvaart 

blijkt niet enkel afhankelijk van economisch 

rendement. Met name de meer zichtbare 

aspecten die niet direct aan monetaire 

waarden te koppelen zijn, zoals de teloorgang 

van cultureel landschap, dierenwelzijn, 

volksgezondheid en biodiversiteit, zijn 

opgepikt door de samenleving.  

 

 

Met als gevolg dat deze steeds meer druk 

uitoefent op de sector om te verduurzamen. 

Daarmee wordt ook het draagvlak voor onze 

boeren kleiner. Die is juist nodig om ook in de 

toekomst te kunnen blijven ondernemen met 

een succesvol bedrijf; want maatschappelijk 

verantwoord ondernemen garandeert de 

‘license to produce’ voor de toekomst.  

 
GLB verandert van rol 

We hebben te maken met een nieuw soort 

voedselprobleem; de kwaliteit en kwantiteit 

van ons voedsel in de toekomst wordt 

bedreigd door invloeden vanuit maatschappij 

en de beschikbaarheid van hulpbronnen. Hier 

vinden we de paradox; deze situatie is 

namelijk veroorzaakt door een ontwikkeling 

van schaalvergroting en intensivering, die 

oorspronkelijk júíst is ingezet om 

voedselproductie te garanderen. Een 

paradigmatische situatie, die vraagt om een 

nieuwe rol van het GLB. In pijler 2 (POP3, zie 

kader 2), was er altijd al aandacht voor 

duurzame thema’s. Maar vanaf 2014 is een 

echte rolwisseling ingezet; inkomenstoeslag 

van pijler 1 is toen gedeeltelijk gekoppeld aan 

maatschappelijke tegenprestaties; de 

vergroeningseisen (zie kader 2).  

 

Ik was erg benieuwd hoe deze rolwisseling 

ervaren is door de sector, en of het gewenste 

effect van verduurzaming zal worden bereikt. 

Is het nieuwe GLB een efficiënt instrument om 

de landbouw te verduurzamen, of laten we 

kansen liggen? Ik ben op zoek gegaan naar de 

antwoorden, naar het GLB van de toekomst. 

Met een berg vragen in de aanslag ben ik op 

bezoek gegaan; in de (wetenschappelijke) 

literatuur, bij symposia, bij de verschillende 

actoren binnen de sector, maar ook bij een 

aantal boeren. Mijn reis door heel Nederland, 

tussen kantoren en keukentafels, heeft me een 

unieke verzameling aan verhalen, ervaring, 

kennis en inzichten opgeleverd (zie kader 3),  

 

 

 



 

veel meer en veel diepgaander dan te vinden is 

in de algemeen bekende landelijke discussie. 

Die input heb ik omgezet naar aanbevelingen 

hoe we het GLB in de toekomst kunnen 

vormgeven. 
 

Duurzaamheid, hoe doen we dat? 

Om voedselproductie voor de toekomst zeker 

te stellen, willen we het systeem duurzaam 

maken. Daarbij kan het GLB worden ingezet 

als politiek instrument. We hebben daarnaast 

technische innovaties nodig om tastbare agro-

milieumaatregelen te kunnen nemen op 

bedrijfsniveau. Maar beleid en techniek zijn 

niet voldoende. We willen dat de doelgroep, in 

dit geval boeren, zich gemotiveerd voelt om 

duurzame handelingen en technieken 

structureel toe te passen in de praktijk. Bij 

duurzaamheid gaat het vaak om aanpassingen 

in een systeem die zich niet direct in 

economische waarde terugverdienen. Er moet 

dan een motivatie zijn gebaseerd op andere 

waarden dan enkel economisch; namelijk 

intrinsieke motivati; het gevoel van ‘dit hoor ik 

te doen’, ‘ik krijg hier een goed gevoel van’, of 

‘hier krijg ik maatschappelijke waardering 

voor’. Mijn voorstel is dus driesporig; de juiste 

agro-milieumaatregelen moeten voorhanden 

zijn, er moet een structurele 

gedragsverandering worden geïnitieerd en de 

organisatiestructuur van het GLB moet 

gunstig ingericht zijn om de onwikkeling van 

de eerste twee factoren optimaal te 

stimuleren.  
 

Agromilieumaatregelen op bedrijfsniveau  

Het huidige GLB werkt via twee sporen. Uit 

pijler 1 wordt ieder jaar ruim 700 miljoen euro 

besteedt aan inkomenssteun aan alle 

Nederlandse boeren. Dit is nodig, omdat de 

marktprijzen in veel sectoren te laag zijn om 

de Nederlandse boer van voldoende 

inkomsten te voorzien. Aan een groot deel van 

deze boeren worden vergroeningseisen 

gesteld; bepaalde groene maatregels moeten 

worden uitgevoerd om recht te hebben op 

30% van de totale inkomenssteun. Pijler 2 

vormt het tweede spoor, en heeft tot en met 

2020 jaarlijks gemiddeld 40 miljoen euro ter 

beschikking om boeren te belonen voor 

inspanningen die bijdragen aan 

plattelandsontwikkeling. Beide pijlers worden 

nader belicht in kader 2.  

 

De milieuthema’s zoals beschreven in kader 1, 

kunnen worden ingedeeld in de onderwerpen 

bodem, biodiversiteit, klimaat en water. Beide 

pijlers in het GLB bieden ruimte om 

maatregelen te stimuleren die bijdragen aan 

dit brede pakket aan milieu-onderwerpen. In 

de praktijk zien we echter dat lang niet alle 

thema’s worden belicht, waardoor kansen 

onbenut blijven.  Voor pijler 1 geldt dat de 

vergroeningseisen niet breed genoeg worden 

ingestoken. 
 

We leven momenteel in het ‘Jaar van de 

bodem’¸ een themajaar uitgeroepen door de 

VN om aandacht te vragen voor de 

achteruitgang van onze bodems. Hoewel een 

goede bodemvruchtbaarheid de basis is voor 

ons voedselsysteem, het blijft het onderbelicht 

in pijler 1 van het GLB. Dit is wellicht te wijten 

aan het gebrek aan een concreet EU – of 

nationaal beleid dat zich op dit thema richt. De 

EFA regeling (die eist dat een boer 5% van zijn 

grond inricht met een ecologisch waardevol 

gewas, zie kader 2) zou er voor kunnen zorgen 

dat in een klein deel van het landbouwareaal 

het organische stofgehalte stijgt. De 

permanente graslandregeling kan ervoor 

zorgen dat de vastlegging van organische stof 

in graslanden hetzelfde blijft, dan wel met ten 

hoogste 5% daalt. In de praktijk zien we echter 

dat boeren nu juist meer gaan scheuren, om te 

voorkomen dat het grasland telt als blijvend. 

Daardoor daalt juist de vastlegging van 

koolstof. Zowel boeren als in 

onderzoeksinstituten blijken op de hoogte van 

maatregelen die toepasbaar zouden zijn; zoals 

niet-kerende grondbewerking, meer gebruik 

van organische meststoffen, minder gebruik 

van zware machines, een duurzaam plan voor 

vruchtwisseling, precisiebemesting, gebruik 

van rijpaden, de mais eerder het land af, en ga 

zo maar door. Vaak wordt beargumenteerd 

dat dit soort maatregelen geen 

maatschappelijke diensten zijn; ‘de boer is zelf 

verantwoordelijk voor zijn grond’. Maar we 

moeten concluderen dat deze manier van 



 

denken niet werkt. Diverse boeren en actoren 

hebben aan mij hun zorgen geuit over de 

huidige situatie, want ze zien dat het huidige 

beleid veel boeren ertoe brengt om hun bodem 

uit te putten. Bodemvruchtbaarheid is voor 

ons als samenleving een essentiële hulpbron. 

Ik ben dan ook van mening dat we boeren 

beter kunnen ondersteunen om te zorgen voor 

de bodem. Daarbij worden ook andere 

onderdelen van het milieu gediend, want 

bodem vormt de basis voor water, klimaat, 

luchtkwaliteit, ecologische processen en 

biodiversiteit.  

 

Wat betreft biodiversiteit, de vergroeningseis 

van 5% EFA mag een stap in de richting zijn, 

maar in de praktijk blijkt dat maximaal 1,8% 

van het totale landbouwareaal omgezet zal 

worden naar EFA gebied, waarvan het 

merendeel zal worden ingevuld met 

(eenjarige) gewassen die geen bijdrage 

leveren aan biodiversiteit1. Onderzoek wijst 

uit dat vooral groen-blauwe dooradering, in de 

vorm van landschapselementen, echt effect 

hebben voor diversiteit2. Daarnaast wordt ook 

het verminderen van (kunst)mest - en 

pesticidegebruik vaak genoemd3. Rondvragen 

bij de boeren wijst uit dat ook zij best warm te 

krijgen zijn voor deze maatregelen, omdat ze 

het mooi vinden in het landschap, maar ook 

omdat het niet hoeft te betekenen dat er 

waardevolle landbouwgrond uit productie 

genomen wordt.    
 

Voor klimaat heeft de EU een duidelijk doel 

voor ogen; 20% reductie in broeikasgas 

emissies, 20% verhoging in energie-efficiëntie 

en 20% stijging in het aandeel hernieuwbare 

energie. De landbouw, verantwoordelijk voor 

10% van totale broeikasgas emissies, zou hier 

winst kunnen behalen. Met de blijvend 

graslandregeling, kan in theorie de huidige 

koolstofvastlegging gehandhaafd blijven of ten 

hoogste met 5% dalen. Echter, door het vaker 

scheuren zullen we dat in de praktijk 

waarschijnlijk niet gaan merken, en zouden 

emissies zelfs hoger kunnen worden. Boeren 

hebben zelf een goed beeld bij 

klimaatmaatregelen. Zelf energie opwekken 

wordt genoemd, net zoals aandacht voor het 

vee-rantsoen, snel de mestput leegmaken (en 

deze mest verwerken tot hoogwaardige 

producten) en het verhogen van de 

koolstofvastlegging via organische stof zorgen 

voor win-win situaties. Maar ook bij deze 

maatregelen geldt dan er meer stimulatie 

nodig is om boeren in beweging te brengen. 

Mijn inziens is zo’n stimulans mogelijk via het 

GLB.  

 

Voor water is de Kaderrichtlijn Water (KRW) 

al een effectieve tool gebleken. Het GLB voegt 

daar weinig aan toe. In de kleine EFA gebieden 

en in blijvend grasland zou de sponswerking 

van de bodem misschien kunnen worden 

verhoogd, maar dit gaat om een marginaal 

gebied. Bij rondvragen komen meer potentiële 

maatregelen naar boven. Het gebruik van 

akkerranden zorgt bijvoorbeeld voor een 

bufferzone tussen het land en het 

oppervlaktewater. Interessant voor boeren en 

waterschappen om samen mee aan de slag te 

gaan, maar nu via de vergroening niet 

interessant genoeg (vanwege de optie voor 

vanggewassen). Innovatieve spuitdoppen en 

natuurvriendelijke oevers zijn andere 

mogelijkheiden. Die oevers zijn nu vaak alleen 

langs akkerland subsidiabel, terwijl ze ook 

voor grasland waarde kunnen toevoegen. Om 

de – steeds groter wordende – fluctuaties in 

waterbeschikbaarheid op te vangen, zien 

boeren in waterrijke gebieden wel kansen 

voor het onder water laten lopen van gebieden 

(tijdelijke waterberging). Dat is dan meteen 

goed tegen aaltjes. Verhoging van (levende) 

organische stof verbetert de 

waterconservering en daarmee de 

wateropvang. Dit verlaagt de noodzaak tot 

beregening.  

 

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat 

pijler 1 dus weinig ruimte en flexibiliteit geeft 

voor een breed pakket aan agro-

milieumaatregelen. Pijler 2, het 

Plattelandsontwikkelingsplan 3 (POP3) geeft 

hier meer ruimte voor. Echter, dit is in het 

verleden niet uitgeput en veel boeren die ik 

spreek zijn überhaupt niet op de hoogte van 

het bestaan van pijler 2. Maken we wel genoeg 



 

gebruik van de potentie van pijler 2? Dit komt 

verderop in het artikel meer aan bod.  

 
Boeren in beweging 

Al sinds de jaren ’80 zijn er verschillende 

programma’s gebruikt om een 

gedragsverandering teweeg te brengen bij 

boeren. Die waren vaak gericht op agrarisch 

natuurbeheer. Het doel van dit soort beleid is 

om een structurele verandering te brengen in 

houding en gedrag ten opzichte van duurzaam 

landgebruik, die ook blijft als de 

beleidsprogramma’s eenmaal ten einde zijn.  

Onderzoek leert ons dat er verschillende typen 

boeren zijn, allen met een andere houding ten 

opzichte van duurzaamheid, met ander 

motivaties om wel of niet deel te nemen aan 

duurzaamheidsprogramma’s. Sommige 

boeren zijn sterk gericht op productie, 

anderen willen graag dat het bedrijf een 

robuuste basis heeft voor de volgende 

generatie, sommige boeren zijn simpelweg 

niet op de hoogte van de mogelijkheden, 

anderen hebben iets met agrarisch 

natuurbeheer, en zo kun je nog wel even 

doorgaan. Deze verschillen kom ik in de 

praktijk ook tegen bij de boeren die ik spreek. 

Hoe kan het GLB al deze boeren triggeren? 

 
1. Speel in op de diversiteit met keuzevrijheid. 

Laat iedere boer aan de slag gaan met aspecten 

van duurzaamheid die passen bij zijn ambities 

en bedrijfsvoering. Om ervoor te zorgen dat 

alle milieuaspecten worden geborgd, zou er 

gewerkt kunnen worden met bepaalde doelen. 

Eis bijvoorbeeld dat voetafdruk met een 

bepaalde waarde omlaag gaat, en laat boeren 

dan zelf bepalen hoe ze dat gaan bereiken. Ook 

kunnen bijvoorbeeld de lokale 

gebiedsopgaven worden gebruikt om boeren 

te sturen op gewenste doelen.  

 
2. Zorg voor informatie-overdracht, het liefst 

via erfbetreders. Dit is een groep actoren waar 

het vaak nog ontbreekt aan kennis over de 

mogelijkheden in pijler 2. Voor boeren met 

intrinsieke motivatie is kennis vaak het enige 

wat ze nog nodig hebben om hen met 

duurzaamheid aan de slag te laten gaan. 

 

3. Zorg voor zogenaamde positief-motiverende 

factoren. Dit kan in de vorm van subsidie, 

maatschappelijke erkenning of bijvoorbeeld 

door middel van sociale betrokkenheid. In het 

laatste geval gaan kleine groepen boeren met 

elkaar en eventueel met andere partijen een 

bepaalde uitdaging aan. 

 
4. Dwingende motiverende technieken zijn een 

laatste uitkomst. Dit soort technieken worden 

al veel gebruikt, met wisselende resultaten. 

Wat je vaak van boeren hoort is dat de 

dwingende wetgeving averechts werkt. Dit is 

bijvoorbeeld het geval met het huidige 

mestbeleid, waar met name veetelers nog erg 

mee worstelen. Toch kunnen dwingende 

technieken soms een laatste redmiddel 

vormen. Een belastingsysteem waarbij 

klimaat-onvriendelijke producten een hogere 

btw toegewezen krijgen, is zo’n voorbeeld. 

 

Wat betekenen dit voor de praktijk? We 

zouden kunnen concluderen dat de huidige 

pijler 1 weinig perspectief biedt.. De 

vergroeningseisen worden door veel boeren 

als dwingend ervaren (voldoe aan de eisen, 

anders krijg je je toeslag niet), bieden weinig 

keuzevrijheid en informatie-overdracht is niet 

echt aan de orde. Pijler 2, van nature een 

regeling met relatief veel vrijheid voor 

regionale invulling, biedt hier wel kansen. In 

sommige landen wordt pijler 2 al veel 

intensiever gebruikt. Bijvoorbeeld in Zweden, 

waar ca. 4,8 miljard aan pijler 2 wordt besteed 

(2,0 miljard vanuit de EU, 2.8 miljard co-

financiering vanuit de Zweedse 

staatsbegroting), en 419 miljoen voor pijler 1 

(t.o.v. 280 miljoen voor P2 en 732 miljoen voor 

P1 in Nederland) Dan moet de regeling ze wel 

toegankelijker worden voor boeren. 

Verbreden van de mogelijkheden is dan 

wellicht nodig. Nu is het POP sterk ingezet op 

agrarisch natuurbeheer (biodiversiteit) en een 

stukje waterkwaliteit, daar zouden bodem en 

klimaat aan kunnen worden toegevoegd. Om 

de drempels te verlagen, zouden de regionale 

collectieven (nu ingezet voor agrarisch 

natuurbeheer) de thema’s wellicht kunnen 

oppakken in de toekomst. Maar marketing is 

ook een essentieel onderdeel van het ‘aan de 



 

man brengen’ van het POP. Wat ik dan voor me 

zie, is dat boeren – participerend of niet -  in de 

toekomst regelmatig bericht krijgen vanuit het 

lokale collectief, met de lopende projecten, 

pilots waar op ingeschreven kan worden en de 

bereikte resultaten. Boeren met een idee 

kunnen dan bij het collectief terecht voor 

informatie en steun bij het opzetten van 

nieuwe projecten. Collectieven werken samen 

met overheid, lokale bedrijven, 

waterschappen en erfbetreders. Het POP is 

dan een platform geworden voor mensen met 

ambitie. Koplopers kunnen er aan informatie 

komen, het peloton wordt gemotiveerd door 

marketing, de beloning via subsidies en de 

sociaal-psychologische werking in een 

laagdrempelige sociale groep.  

 
Van landbouw naar voedselbeleid 

Ik heb vaak gehoord dat men veel moeite heeft 

met de gecentraliseerde aard van de EU. We 

willen een ‘level playing field', maar is het GLB 

het juiste instrument om dit te bereiken? Als 

zowel de verhouding in prijzen als ook de 

milieuvraagstukken lokaal nog zo van elkaar 

verschillen, is het invoeren van identieke 

vergroeningseisen dan wel te verantwoorden? 

Een vraag die ik wil beantwoorden door te 

verwijzen naar het concept van 

‘McDonaldization’, een proces waarbij 

generalisatie van beleid afbreuk doet aan 

motivatie, werkplezier en oproept tot vragen 

over het vermogen van het systeem om met 

ecologische variabiliteit en 

onvoorspelbaarheid om te gaan. Ik pleit dan 

ook voor een vergroening op maat. Laat de 

vergroeningseisen een basis vormen voor de 

landen die op nationaal niveau geen 

verantwoordelijkheid nemen. De Nederlandse 

boeren staan bekend om hun hoge opleiding 

en innovatiekracht. Waarom hen niet de kans 

geven om zelf een invulling te geven aan 

vergroening? De equivalente pakketten (kader 

2) zijn één van de mogelijkheden. Een lijst aan 

agro-milieumaatregelen, door de boer zelf te 

kiezen (en vervolgens gemakkelijk aan te 

vinken bij de meitelling), is een andere. Hierbij 

kan een puntensysteem gehandhaaft worden, 

die wordt gebaseerd op de verhouding tussen 

economische en ecologische winst per 

maatregel. Zo kan een akkerrand hoger 

gewaardeerd worden dan het toepassen van 

precisiebemesting. Wat mij betreft ligt de 

kracht voor de vergroening bij de boer zelf. 

Het GLB zou moeten worden ingericht om 

ambitieze iniatieven maximaal te stimuleren 

en ondersteunen. Daarnaast zou de 

combinatie van marketing, goede financiële 

beloning en sociale groepswerking ervoor 

moeten zorgen dat een grote groep boeren 

gemotiveerd raakt.  

 

Voor maatwerk en keuzevrijheid liggen de 

meeste kansen in pijler 2. Het budget is nu nog 

marginaal, vooral vergeleken met het pijler 1 

budget. Mijn voorstel zou daarom zijn om 

actoren uit de voedselketen actief te 

betrekken bij het bedenken, uitvoeren en 

financiëren van projecten binnen het POP3. 

Deze actoren hebben baat bij zo’n stelsel, deels 

omdat zij aan de vraag voor duurzaamheid 

willen voldoen (imago), maar ook omdat ook 

zij zich zorgen maken om de continuïteit van 

hun productie. In een beginstadium zou dit 

gereguleerd kunnen worden ingevoerd; 

bijvoorbeeld door bedrijven en NGO’s alleen 

toe te staan om deel te nemen aan bestaande 

projecten. Die projecten kunnen worden 

geïnitieerd door boeren, gebiedscollectieven 

en overheid. Later zou dit syteem kunnen 

worden doorontwikkeld tot een stadium 

waarbij bedrijven ook projecten kunnen 

indienen. Uit de interviews heb ik vernomen 

dat de meeste actoren en boeren graag zouden 

willen dat de markt uiteindelijk drager gaat 

worden van duurzaamheid als onderdeel van 

‘de goede landbouwpraktijk’. Maar hier zien 

we een grote paradox; de maatschappij wil 

duurzaam, de consument de goedkoopste 

prijs. Dit zien we onder andere terug in de 

actuele situatie rond lage melkprijzen. We zien 

dat bedrijven en consumenten steeds vaker 

duurzame keuzes maken, maar we zijn er nog 

niet. Hier ligt een rol voor de overheid; een 

belastingsysteem waarbij duurzame 

producten goedkoper worden dan hun 

standaard variant, is wat mij betreft nog niet 

zo’n gek idee. Wat het GLB betreft, dat zie ik als 

een kansrijk instrument om de boer te belonen 

voor bovenwettelijke duurzame maatregelen. 



 

Een samenwerking tussen markt en overheid 

zie ik daarbij als een ideale situatie, met een 

belangrijke rol voor gebiedscollectieven. Het 

GLB kan zo’n ontwikkeling een platform 

bieden. Omdat we dan de hele voedselketen 

betrekken, zullen we wel de naam moeten 

veranderen naar Gemeenschappelijk 

Voedselbeleid. 
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Kader 1: de status van onze natuurlijke hulpbronnen 

Bodemvruchtbaarheid: We hebben in toenamende mate last van bodemverdichting, verlies aan werkende organische stof, 

verminderde beschikbaarheid van fosfaat, kalium en micronutriënten en een hoge afhankelijkheid van kunstmestbronnen die in 

politiek gevoelige landen als China en Marokko te vinden zijn. 

 

Landschap: De kwaliteit van ons landschap gaat achteruit,  zowel vanuit cultureel als ecologisch oogpunt, onder andere door de 

schaalvergroting in de landbouw. 

 

Biodiversiteit: Er is een grootschalig verlies aan biodiversiteit, mede door intensivering van de landbouw. Het gaat hierbij ook om 

soorten waar de landbouw van afhankelijk is (natuurlijke plaagbestrijders, bodemleven en bestuivers). Die afhankelijkheid wordt 

steeds groter, o.a. doordat steeds minder bestrijdingsmiddelen worden toegestaan. 

 

Klimaat en luchtkwaliteit: Het klimaat verandert en we zien hier nu al de gevolgen van. De extremen in het weer worden groter, 

droogte wisseld af met een overmaat aan water. Op EU-niveau is landbouw verantwoordelijk voor 10% van broeikasgas emissies. 

Ook emissie van luchtvervuilende stoffen, zoals ammoniak, is nog een probleem.  

 

Water: zowel waterkwaliteit als kwantiteit zijn een aandachtspunt in Nederland. Vervuiling en verzilting is een probleem, en –

voornamelijk door klimaatverandering – zijn er steeds grotere pieken en dalen in waterbeschikbaarheid.  

 

Kader 2: nieuwe structuur van pijler 1 en 2 in een notendop 

 

Pijler 1: Om recht te hebben op 30% van de totale inkomenstoeslag  

Boeren met >15 ha en <75% gras: 

• EFA 5% 

• Gewasdiversificatie 1:2 of 1:3 

• Behoud blijvend grasland 

Boeren met >15 ha en >75% gras: 

• Behoud blijvend grasland 

 

Óf: gecertificeerde regeling (equivalente pakketten), met andere of geen vergroeningseisen: Biologische boeren, Veldleeuwerik, 

Vogelakkers Grauwe Kiekendief of Biodiversiteits+ 

 

Pijler 2:  Wordt in gevuld met het Plattelandsontwikkelingprogramma 3 (POP3). Kies vrijwillig voor aanvullende maatregelen binnen 

programma’s Kennisoverdracht en voorlichting, Investeringen, Agromilieu – en klimaatsteun, Samenwerking of LEADER.  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

Kader 3 Het onderzoek 

Dit artikel vormt de Nederlandse samenvatting van het engelstalige rapport ‘A strategy for a more sustainable agricultural sector’, 

een weergave van een acht maanden durende onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) 

in Culemborg, in het kader van mijn opleiding MSc Environmental Biology aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is begeleid 

door Wim Dijkman, sr. Adviseur en projectleider bij het CLM, en dr. Jerry van Dijk, assistant professor Environmental Sciences aan 

de Universiteit Utrecht.  
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