Natuurinclusieve
landbouw

“Natuurinclusieve landbouw is
rendabele landbouw waar zowel de
agrariër als de natuur voordeel van heeft ”

Toevoegen eiwitgewas als rustgewas aan
bouwplan
Natuurinclusieve landbouw
kan de bedrijfsvoering en het
bedrijfseconomisch rendement versterken.
Tegelijkertijd kunnen agrariërs hiermee doelen
op het vlak van milieu, water, bodem en klimaat behalen.
Kansrijke maatregelen worden nog niet altijd in de praktijk
gebracht. Dit kan komen doordat er onvoldoende kennis is over de
inpasbaarheid in de bedrijfsvoering of over de effecten op de bedrijfseconomische kant, bodem of biodiversiteit.1.
In deze folder staan mogelijke maatregelen voor op uw bedrijf.
Graag gaan wij – samen met u – aan de slag, zodat u de
maatregelen wél praktisch kunt toepassen. We nodigen u als
agrariër uit om actief mee te denken over de verdere ontwikkeling
van natuurinclusieve landbouw in de provincie Groningen.

Kansrijke maatregelen

Voordelen: verbetert bodemstructuur , vergroot
biodiversiteit, rust voor de bodem, stikstofbinding.
In de praktijk: het eiwitgewas kunt u inzetten voor
de vergroening, uitruil met de veehouderij is mogelijk
voor verwaarding van het product.

Toedienen van organische mest/compost
Voordelen: weerbaardere bodem, verbetert
waterhuishouding en bewerkbaarheid,
vermindert verstuiving en droogtegevoeligheid,
bodem is minder uitspoelingsgevoelig.
In de praktijk: kunstmest kan (gedeeltelijk)
worden vervangen door organische mest, bij
voorkeur compost of vaste mest. Indien mogelijk
met mest uit de eigen regio.

Akkerranden en natuurlijk sloot- en bermbeheer:
Voordelen: vergroot biodiversiteit. Diverse bloemen en kruiden
trekken nuttige insecten aan die plaaginsecten in gewassen op
natuurlijke wijze bestrijden. Dat betekent verminderd gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij hebben veel insecten een
positief effect op vogels en andere dieren.
In de praktijk: teeltvrije zones en verhoekjes van percelen kunt u
inzaaien met een meerjarig akkerrandmengsel. Sloten en bermen
kunnen gefaseerd en na begin augustus worden gemaaid. Ga bij
uw waterschap na op welke sloten schouwplicht rust.
1 Rapport: Natuurinclusieve landbouw Oost Groningen. ANOG & Aequator (oktober 2018). www.anog.nl

Mengteelt/strokenteelt
Voordelen: verlaagt ziektedruk gewas, minder
gebruik chemie, verhoogt biodiversiteit.
In de praktijk: gebruik een (beproefd) mengsel
van groenbemesters, varieer de rassen binnen
één groep gewassen, bijvoorbeeld meerdere
soorten wintertarwe. Bij voedergewassen:
combinaties van grassen, (rode) klaver en
luzerne.

Niet-kerende grondbewerking (NKG)
Voordelen: stimuleert bodemleven, verbetert bodemstructuur,
verhoogt watervasthoudend vermogen, vermindert CO2 uitstoot.
In de praktijk: positieve effecten van NKG worden na enkele jaren
zichtbaar, omschakeling naar NKG vraagt doorzettingsvermogen. Tip:
probeer NKG eerst eens op een deel van het bedrijf en geef het de tijd.

Realiseren natuurinclusieve landbouw in Groningen
Met deze kansrijke maatregelen kunt u natuurinclusieve landbouw op uw
eigen bedrijf realiseren. Tegelijkertijd werken we graag samen met u aan
vragen die nog beantwoord moeten worden, bijvoorbeeld:
•
•
•

Akkerranden: op welke wijze kunnen meerjarige akkerranden op landbouw grond, in combinatie met bijvoorbeeld natuurvriendelijk sloot- of
bermbeheer, kostenneutraal worden uitgevoerd?
NKG: levert een belangrijke bijdrage aan de bodem, maar is het ook
mogelijk om NKG toe te passen zonder herbiciden of met verminderd
gebruik van herbiciden?
Organische mest: welk deel van de totale bemesting is te vervangen
door organische/vaste mest, rekening houdend met behoefte van het
gewas en de (regionale) beschikbaarheid van de mest?

Kan ik zelf bijdragen aan natuurinclusieve landbouw?
Jazeker! Wilt u meedenken over bovenstaande vraagstukken? Past u zelf al
maatregelen toe die niet in bovenstaand rijtje staan? Heeft u ervaring met
de maatregelen? Informeer ons! Wij willen graag met u van gedachten wisselen over het vormgeven van natuurinclusieve landbouw in Groningen. We
nodigen u van harte uit om contact op te nemen met de provincie. Contact:
a.m.faber@provinciegroningen.nl, 050 3164951 of peter.roelfsema@wxs.nl,
06 53963367.
Bron: Tekst en foto’s door ANOG

