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De uitstoot van stikstof is een belangrijke 
oorzaak van het verlies van biodiversiteit 
en daarmee de algehele achteruitgang van 
de natuur. Vermindering van die uitstoot is 
onontkoombaar. Alle veroorzakers moeten 
daaraan bijdragen. Vooral de landbouw krijgt 
het voor de kiezen vanwege een groot aandeel in 
de uitstoot. Vermindering van de uitstoot vraagt 
veel van de sector, zegt directeur Michael Sijbom 
van Landschap Overijssel. Tegelijkertijd ziet hij 
in herstel van biodiversiteit de sleutel voor het 
nieuwe boerenbedrijf.
“Een gezonde natuur is geen luxe, maar de 
basis van ons eigen bestaan. De biodiversiteit 
terugbrengen in ons landschap, niet alleen in 
de Natura 2000-gebieden, is voor ons allen van 
belang. Het gaat juist om de biodiversiteit in 
het boerenland, waar de afgelopen decennia 

het grootste verlies aan plant- en diersoorten 
optrad. Een grotere biodiversiteit betekent 
gezondere lucht, schoner drinkwater en een 
prettigere leefomgeving.”
Om dat te realiseren, zijn boeren onmisbaar, 
aldus Michael. “Als consumenten moeten 
we bereid zijn om meer te betalen voor de 
producten van boeren. Als burgers moeten we 
bereid zijn om te betalen voor het onderhoud 
van houtwallen en heggen maar ook het 
vasthouden van water. Ik kom veel boeren tegen 
die best willen omschakelen naar kleinschaliger 
en schoner produceren, als ze er maar een 
fatsoenlijke boterham mee kunnen verdienen. 
Het Groenboerenplan van 2.500 duurzaam 
werkende boeren biedt goede handvatten voor 
de omschakeling van de landbouw.”

hooiende trekker  foto: peter scheepmaker

Voor de landbouw staan grote veranderingen op stapel, die neerkomen op een ‘verbouwing’ 
van ons buitengebied. Een goed moment, vindt Landschap Overijssel, om samen met boeren 
het landschap biodiverser, mooier en leefbaarder te maken.
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Effecten stikstof op natuur
Hoewel er altijd gesproken wordt over stikstof, 
zijn het stikstofverbindingen die schadelijk zijn 
voor natuur, klimaat en onze gezondheid. Het 
gaat dan met name om ammoniak (NH3, vooral 
afkomstig uit de veeteelt) en stikfstofoxiden 
(NOx, vooral afkomstig uit verkeer en industrie). 
Overmatige neerslag van stikstof zorgt in de 
eerste plaats voor verzuring van de bodem. 
Daardoor raakt het bodemleven uit balans: 
schimmels verdwijnen en bacteriën nemen toe.
De eikensterfte die nu optreedt in Oost- en Zuid-
Nederland is een gevolg van deze verzuring in
combinatie met verdroging. 

Een ander effect is vergiftiging door de 
veranderde bodemchemie. De lagere pH-waarde 
zorgt ervoor dat onder meer calcium en natrium 
uit de bodem verdwijnen, terwijl de concentratie 
aluminium toeneemt. Het gevolg is dat de 
voedingswaarde van planten afneemt, want ze 
bevatten te weinig aminozuren. Dieren nemen 
daardoor geen stoffen meer op waarmee ze kalk 
aanmaken. Slakken kunnen geen huisjes maken 
en pissebedden geen skeletten. Bosvogels, zoals 
koolmezen, leggen windeieren en hun jongen 
krijgen hele broze pootjes.

Een derde effect is vermesting. Veel planten en 
dieren in de Nederlandse natuur zijn ingesteld 
op voedselarme omstandigheden. Zonnedauw 
bijvoorbeeld vangt insecten om aan z’n stikstof te 

komen. Door de overmatige neerslag van stikstof 
slaat de voedselarmoede om in voedselrijkdom. 
Stikstofminnende planten als pijpenstro, 
brandnetel kleefkruid en bochtige smeele kunnen 
daarom op meer plekken en harder groeien ten 
koste van planten als zonnedauw. Al met al leidt 
de dikke deken van stikstof die over het land ligt, 
zo tot een sterke nivellering van de natuur.

hier in beerze is duidelijk vermossing zichtbaar. 
deze mossen zijn op de foto te herkennen aan de 
groene kleur. op deze plekken zou eigenlijk zand 
zichtbaar moeten zijn met een beperkte hoeveelheid 
grassen. hierdoor is dit gebied niet meer geschikt 
voor plant- en diersoorten die thuishoren in stuif-
zandgebieden. foto: mark zekhuis

ondanks de fraai bloeiende heide klopt het ecosysteem hier niet. 
de groenbruine plekken zouden meer open stuifzand moeten zijn. foto: mark zekhuis
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Financiële zekerheid 
De garantie van langjarige betaling voor onderhoud van 
landschapselementen is zo’n handvat. Het is de basis van 
een plan dat Jaap Dirkmaat van Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap zo’n vijftien jaar geleden presenteerde: 
Nederland weer mooi. Leg langs alle perceelgrenzen 
landschapselementen aan in combinatie met wandel- en 
fietspaden en betaal boeren voor het beheer, was de 
insteek. Hoewel het plan alom waardering oogstte, kwam 
het alleen in de Ooijpolder bij Nijmegen van de grond. Met 
succes overigens. In korte tijd is de biodiversiteit daar met 
sprongen vooruit gegaan en en passant is er een geweldig 
wandelgebied tot stand gekomen.
In Overijssel kreeg dit idee een invulling met de Groene en 
Blauwe Diensten (GBD). Niet zo geconcentreerd als in de 
Ooijpolder, maar verspreid in de provincie zijn particuliere 
grondeigenaren aan de slag gegaan met de aanleg en- het 
beheer van landschapselementen. De vergoeding voor het 
beheer was voor de duur van 21 tot 30 jaar geregeld. Vooral 
dat laatste maakte dat er meer belangstellenden dan geld 
beschikbaar was. Uitbreiding van de GBD ligt echter al 
enkele jaren stil, omdat er geen nieuw geld in het lokale 
landschapsfonds wordt gestort.

Wachtlijsten
Ook bij boeren is belangstelling voor deze manier van 
werken. Niet alleen voor deelname aan de GBD is
een wachtlijst, ook voor het pachten van gronden van 
Landschap Overijssel is veel animo. Op dit moment werkt 
de natuurorganisatie al nauw samen met 165 boeren. 
De één werkt biologisch, de ander produceert voor de 
wereldmarkt. De verpachting kent veel vormen: het 
verpachten van een enkel perceel voor het maaien van 
gras tot het pachten van een complete boerderij. In de 
contracten is opgenomen welke maatregelen de boeren 
nemen om de biodiversiteit te verbeteren. Hoe ingrijpender 
de maatregelen, hoe lager de pachtprijs. Door die aanpak 
zijn bijvoorbeeld de hooilanden langs de Reest aanzienlijk 
bloemrijker geworden. 

De belangstelling van boeren voor de verschillende 
betaalde vormen van landschapsbeheer sterkt de 
natuurorganisatie in de overtuiging dat de omslag naar 
een natuurvriendelijke vorm van landbouw mogelijk is. 
Het is een alternatieve inkomstenbron om de daling van 
de melkproductie als gevolg van een kleinere veestapel 
op te vangen. Het is, kortom, een vorm van landbouw met 
perspectief voor boeren én voor het landschap.

Nieuwe impuls 
Nu de landbouw een omslag moet maken naar een 
bedrijfsvoering die aanzienlijk minder stikstof uitstoot, 
is dit volgens Landschap Overijssel hét moment om de 
GBD een nieuwe impuls te geven. Bij het Boetelerveld, 
een Natura 2000-gebied tussen Raalte en de Sallandse 
Heuvelrug, is een samenwerking van de grond gekomen 
die is geënt op de GBD. Landschap Overijssel beheert daar 
met drie boeren 16 hectare grond, die door de provincie 
is gekocht. De natuurorganisatie geeft aan wat er nodig 
is om de biodiversiteit te verbeteren, de boeren voeren 
het beheer uit. Verder komen er op grond van de boeren 
landschapselementen, in totaal 7 kilometer. Landschap 
Overijssel neemt de kosten van de aanleg, de waardedaling 
van de grond en het beheer voor 21 jaar voor haar rekening. 
Het is de bedoeling deze samenwerking uit te breiden 
tot het natuurgebied zelf. Maai- en snoeiwerk in een deel 
van het gebied – 200 hectare – doet de natuurorganisatie 
nu zelf. Maar ook dit werk kan goed door boeren uit de 
omgeving gedaan worden. 

Compensatiegelden
Deze aanpak wil Landschap Overijssel op grotere schaal 
toepassen. De ambitie is vooralsnog om 150 kilometer 
aan nieuwe houtwallen, houtsingels, poelen, heggen en 
hagen aan te leggen. Een deel van de financiering kan 
komen uit zogenoemde compensatiegelden. Dat zijn 
middelen die bij bouwprojecten worden gereserveerd om 
onontkoombare schade aan natuur op een andere locatie te 
‘herstellen’. Ook van de investering in aanleg van zonne- en 
windmolenparken kan een deel afgeroomd worden voor 
het opknappen van het landschap. Verder is er volgens 
Landschap Overijssel groeiende belangstelling van het 
bedrijfsleven om in een duurzame, biodiverse omgeving 
te investeren. Zo moet er een volwaardige vergoeding 
tot stand komen voor boeren die vrijwillig meedoen. Die 
vergoeding moet de kosten voor aanleg, afwaardering 
van de grond (van agrarische naar natuurbestemming) en 
langjarig beheer dekken.

aanplant houtwal grote scheer foto: geert schoemakers

boeren en provincie samen voor slenkgebied boetelerveld grutto in grasland bertus webbink

akkerhommel op slangenkruid foto: mark zekhuis

Salland Loont: naar een duurzaam 
perspectief 
Ellis Lugtenberg heeft met haar man een 
melkveebedrijf in Boskamp bij Olst. Voor hun 
bedrijf zijn ze al enkele jaren bezig om nieuwe 
inkomstenbronnen te vinden (eigen afzet, 
natuurbeheer). Maar Ellis zet zich ook in om 
voor de boeren in de regio mogelijkheden 
te vinden waarmee ze hun bedrijf kunnen 
aanpassen aan de opgaven voor biodiversiteit, 
klimaat, waterkwaliteit, verdroging en stikstof. 
Zo is ze actief betrokken bij Salland Loont. “Het 
komt voort uit LandvanWaarde, een project 
om te kijken hoe boeren beloond kunnen 
worden voor hun inzet om de biodiversiteit 
te verbeteren. Het gaat dan om het werk dat 
ze doen, de waardedaling van de grond en de 
aanschaf van plant- en zaaigoed. De les die we 
hebben geleerd is dat je alle thema’s waar we 
mee te maken krijgen, moet bundelen. Voor 
boeren is het van belang dat er één loket komt 
voor de verscheidenheid aan regelingen, voor 
belonende partijen – overheden, bedrijfsleven, 
natuurorganisaties – is het prettig om via één 
loket voor de diensten te kunnen betalen. We 
pakken heel Salland, omdat dat al door de 
provincie was aangewezen als gebied waar 
de stikstofreductie aangepakt moet worden. 
Het is nu zaak dat we dat loket van de grond 
krijgen; we beginnen met experimenten in 
Heino en Bathmen. De opzet is te vergelijken 
met de agrarische natuurcollectieven, waarbij 
voor een hele regio de doelen worden bepaald. 
Vervolgens gaan de boeren in maatwerk kijken 
wie wat het beste kan oppakken. Zo willen we in 
gezamenlijkheid voor de sector een perspectief 
op duurzaamheid én inkomen realiseren.”

bloemrijke akker foto: j. noeverman


