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Dankwoord
Hetvoor uliggende rapport ishet resultaat vande I efase vanhet project "Biodiversiteit inde Praktijk". Dit
project wordt inopdracht vanhet Ministerie vanLandbouw, Natuurbeheer enVoedselkwaliteitLNV
uitgevoerd door het Praktijkonderzoek PlantenOmgeving Sector Akkerbouw, Groene Ruimteen
Vollegrondsgroenten (PPO-AGV,Lelystad), het Praktijkonderzoek vandeAnimal Sciences Group(ASG
Lelystad) vanWageningen URenhetLandbouweconomischInstituut (LEI),eveneens onderdeelvan
WageningenUR.
Wewillen nadrukkelijk devolgende deskundigen bedanken,die bereidwarenomhunervaringen envisiein
te brengen enmet onstedelen:
AdriaanGuldemond(Centrumvoor Landbouw &Milieu), RenéKlein(Natuurlijk Platteland),Willemvan
Boschinga (SBNLOrganisatie voor particulier enagrarisch natuurbeheer), Maurice Kruk (Landschapsbeheer
Zuid-Holland),Teddy Bezuiden (Drents Landschap), Frans Smeding enPieter JansJansonius (Louis Bolk
Instituut), Gerjan Brouwer (DLVadvies Biologische Landbouw), GertJanEibers (DLVGroene Ruimte),Henk
Scheele (LTONederland),Johan Dam(Agrarische Natuurvereniging Stichting 'De Rietgors'), HarmWesters
(Agrarisch natuurvereniging 'Wierden &Dijken'), Dick Melman (Alterra Wageningen UR)Derk-Jan Stobbelaar
(Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen UR),AnnemiekvanBeek (PPO-AGV)enBart Heijne(PPO
Fruitteelt).
Wezijn henzeer erkentelijk dat zijbereidwillig enop zeer korte termijn deaanhenvoorgelegde vragenlijst
hebbenwillen beantwoorden. Dezequick scan heeft uitvoerig gebruik gemaakt vande door deze
ervaringsdeskundigen aangedragen belemmeringen, stimulansen enprioriteiten.
Wedankentevens CeesvanderWelenManonvander Lans(beiden PPO-AGV)voor hunsnelle hulp bijde
interviews.
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Aanleiding enachtergronden

Indeafgelopenjaren zijneenreeks vanprojecten uitgevoerd rondom hetthema Biodiversiteit inde
Landbouw. Delandbouw is de belangrijkste grondgebruiker inhetlandelijke gebied, enkaneen belangrijke
bijdrage leveren aanhet behoudenherstel van biodiversiteit inNederland.Biodiversiteit indelandbouw
speelt op 3niveaus:
Genetisch:het behoud enherstel vanvoldoende variatie inde genetische samenstellingvangewassen
enlandbouwhuisdieren (soorten, rassen envariëteiten).
Functioneel: behoudenherstelvan natuur op enrond het bedrijf, gericht op hetvervullenvan
bepaalde ecosysteemfuncties. Eenbelangrijke functie isdenatuurlijke beheersing van(potentiële)
insectenplagen door hetstimulerenvande natuurlijke vijanden (roofinsecten enparasitoïden) vandie
plagen. Eenandere belangrijke functie isbijvoorbeeld de bestuivingvangroente-enfruitgewassen door
bijenenandere inheemse bestuivers.
Begeleidende biodiversiteit: alsgroot-grondgebruiker isde landbouw de belangrijkste beheerder van
enorme ecologische netwerken zoals sloten enslootoevers, greppels, houtwallen enhagen,
akkerranden,hoogstamboomgaarden, botanisch grasland,dijkgraslanden, weidevogelbeheer,
enzovoort. Door geschikt beheer van natuurelementen ophet bedrijf kande landbouw eenenorme
bijdrage leveren aanhet behoud enherstel vansoortenrijke natuur inhet landelijkegebied.
Enkele projecten hebbengeleid tot praktische overzichten envoorbeelden vanmaatregelen die agrariërs
kunnen nemenom biodiversiteit inhunbedrijfsvoering te integreren.Voorbeelden zijn hetwerkboek
"Ondernemen met Biodiversiteit"1 endewerkkalender "Ondernemers met Biodiversiteit" uitgegeven door het
Centrumvoor Landbouw enMilieu(CLM),
Toch blijft degroep ondernemers diedaadwerkelijk met biodiversiteit op hunbedrijf aandeslaggaat nog
betrekkelijk kleinvanomvang envooral beperkt tot de bedrijven die allangeretijd doen aanverschillende
vormenvanagrarisch natuurbeheer.
Doelvanhet project Biodiversiteitindepraktijkïs om agrarische ondernemers eenaantal praktische
instrumenten aante reikenwaarmee hetvoor hengemakkelijker wordt om daadwerkelijk ietste verbeteren
aandebiodiversiteit ophunbedrijf. Daarbijwordt bijvoorbeeld gedacht aaninstrumenten waarmee
ondernemers eenbeter inzicht krijgen indewerkelijke "kosten"en"baten"vanzulke aanpassingen, zowelin
bedrijfseconomische zinals inbredere zinendemeer kwalitatieve voordelen of mogelijke risico's voor de
ondernemer. Eenbetere doorstroming entoegankelijkheid vankenniswordt eveneens alseenbelangrijk
aspectbeschouwd.
De voor u liggende quick scan heeft tot doel om keuzes te kunnen maken, welke instrumenten op dit
momentvoor agrariërs het meest gewenst zijnenwelke de beste bijdrage kunnen leverenom ondernemers
ook daadwerkelijk tot maatregelen op hun bedrijf te laten komen. Door middel van interviews met
deskundigen zijn kritische succesfactoren voor het ondernemen met biodiversiteit op een rij gezet. Daarbij
is een prioriteit volgorde aangegeven van de deskundigen zelf, en is aangegeven welke mogelijke
oplossingsrichtingen op de korte termijn het meeste kunnen bijdragen aaneenverbetering van biodiversiteit
op nationaalniveau.
Op basis van deze quick scan kan de opdrachtgever een gemotiveerde keuze maken voor het soort
instrumenten dat in het vervolg van het project Biodiversiteitindepraktijkzalworden uitgewerkt. Deze set
van instrumenten wordt in samenspraak met ondernemers ontwikkeld en geeft hen inzicht in de relevante
vragen en factoren betreffende de integratie van biodiversiteit in het bedrijf. Tegelijkertijd maken de
instrumenten relevante bestaande kennis praktisch toegankelijk. In een praktijktoets zullen een aantal
ondernemers de instrumenten op hun bedrijf toepassen en toetsen en de ervaringen met elkaar en de
kennisinstellingen uitwisselen.

M.Boer, H.Kloen&J.A.Guldemond, 2003. Ondernemen met Biodiversiteit. Werkboek voor ondernemers indelandbouw. Centrum
voor Landbouw enMilieu(CLMOnderzoek enadvies BV),Utrecht, rapport nr. 556-2003. Zieook:www.clm.nl.
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Vraagstelling en werkwijze

2.1 Vraagstelling
Ondernemers kunnen verschillende motieven hebben om wel of niet aan biodiversiteit te werken op hun
bedrijf. Ook ervaren zij stimulansen en belemmeringen op een verschillende manier en geven zij hier een
verschillend gewicht aan. De vraagstelling van deze studie is daarom: wat zijn de belangrijkste
stimulansen en belemmeringen die maken dat ondernemers wel of niet actief de biodiversiteit op
hun bedrijf willen verbeteren?
De quick scan heeft als doel deze kritische succesfactoren in beeld te brengen en daarbij een prioritering
aan te geven. Bij kritische succesfactoren kan men denken aan risico's (plagen, schaduwwerking), kosten,
meerwaarde voor bedrijf, waardering uit de omgeving, stimulerende en remmende actoren etc. De
prioritering houdt enerzijds in een overzicht van factoren die door het werkveld als meest belangrijk zijn
genoemd, en anderzijds een selectie van kritische succesfactoren, die op korte termijn het meeste kunnen
bijdragen aaneenverbetering van biodiversiteit op regionaal ennationaalniveau.

2.2 Werkwijze
2.2.1

Interviews

Indequick scan isgebruik gemaakt vandeervaringvaneenbeperkt aantal deskundigen diezich bezig
houden met onderzoek naar ende implementatie vanbiodiversiteitmaatregelen. Intotaal zijn 16 personen
telefonisch geïnterviewd. Kenmerkend isdat zij alleninhunwerk eninprojecten rechtstreeks ervaring
hebbenmet groepen agrarische ondernemers die(willen)werken aande inpassingvanmeer biodiversiteit
op hunbedrijf. Daarmee verwoorden de door onsgeïnterviewde deskundigen de ervaringen, stimulansenen
belemmeringen vaneengrote groep ondernemers uitde praktijk. Deskundigen zijn zodanig gekozen datzij
eenreeks vanverschillende regio's vanhetland,verschillende landbouwsectoren enverschillende
werkvelden (onderzoek, bedrijfsadvies, natuur-&landschapsbeheer, belangenbehartiging)
vertegenwoordigen. Indie zinhebbenweervertrouwen indat de antwoorden eenrepresentatief beeld
gevenvoor grote groepen ondernemers die indiverse projecten bezig zijn geweest met vragen rondom
biodiversiteit op hunbedrijf. Echter, indeze projecten participeren overwegend ondernemers die reeds
enige interesse enmotivatie voor ditthema hebben opgedaan (die reeds "willer!'). Metonze interviews
missenwede opvattingen vandegroep ondernemers die nadrukkelijk (nog) niet gemotiveerd zijnomzich
op hetthema biodiversiteit te oriënteren. Detijdvoor deze quick scan laat echter niettoe omonder deze
(ongeorganiseerde) groep eenrepresentatieve enquête tedoen.
Delijstvangeïnterviewden staat inbijlage 1.Deaanhenvoorgelegde vragenlijst staat inbijlage 2.

2.2.2

Verwerkingvandeinterviews

Uit de interviews is eenlijst samengesteld van alle stimulerende enbelemmerende factoren die genoemd
werden, plus dedoor de geïnterviewden aangegeven prioriteiten daarin.Opbasisvande antwoorden zijn
door het projectteam 12thema's vastgesteld,waaronder bijna alle genoemde factoren zichlaten
samenvatten.Allegenoemdefactoren zijnvervolgens ook toebedeeld aanéén(of soms aanmeerdere)van
deoverkoepelende thema's. Hiervan iseenoverzicht opgenomen als bijlage 3. Inhoofdstuk 3wordende
12thema's benoemd endebelangrijkste factoren onder elkthema samengevat.

© Praktijkonderzoek Plant&Omgeving B.V.

2.2.3

Snelle scan literatuur

Eris eenpoging gedaan om literatuur opte sporen waaringekeken wordt naar de motievenen
sleutelfactoren voor hetalof niet inpassen van biodiversiteit indelandbouw inNederland. Rapportenen
artikelen zouden met behulpvandezelfde vragenlijst alsvande interviews (Bijlage 2)worden gescreend.Bij
nader inzien blijken inde literatuur bijzonder weinig concrete enbruikbare gegevens over kritische
succesfactoren bijNederlandse ondernemers te vinden.Veelrapporten enstudies hebben eenandere
opzeteneenander doel, engaan slechts zijdelings eninabstracte termen inopmogelijke stimulansenen
belemmeringen. Hetbesproken instrumentarium beperkt zichgrotendeels tot beleidsinstrumenten. Gezien
dezeer geringe bruikbaarheid vande schriftelijke bronnenvoor deze quick scan,zijn bijdragen uitde
literatuur uiteindelijk nietverwerkt indit rapport.

2.2.4

Prioriteringvanfactoren

Eeneerste volgorde vanprioriteiten isafgeleidvandefrequentie waarmee factoren genoemd zijnonder de
verschillende thema's. Dit is indevisie vanexperts het belangvanstimulansen enbelemmeringen zoals
ondernemers die zienenervaren.Defrequentie van zaken die genoemdwerden, blijkt grotendeels ook
parallelte lopen aande matewaarin deexperts zelf ook huneigenvolgorde vanprioriteiten konden
aangeven.Alleen hetthema "zichtbaarheid vanresultaten"krijgt eenopvallend hogere prioriteit danopbasis
vanhet aantalgenoemde argumenten zouwordenverwacht. Eenandere manier vanprioritering isde
inschattingvan de matewaarin kritische succesfactoren (het opheffen vanbelemmeringen of hetversterken
vanspecifieke stimulansen) opdetermijnvan2-4jaar hetmeeste kunnen bijdragen aaneenverbeteringvan
biodiversiteit op nationaal niveau.Dit impliceert eeninschattingvan het bereik ende effectiviteitvan
instrumenten (die gedeeltelijk nogontwikkeld moetenworden). Deze inschatting heeft het projectteam op
basisvandeeigenexpertise gemaakt, enwordt indit rapport aandeopdrachtgever voorgelegdvoor
commentaar.

© Praktijkonderzoek Plant &Omgeving B.V.
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Kritische Succesfactoren

3.1 Prioriteiten uitdeinterviews
Opbasisvanhetaantal keren dat stimulansen enbelemmeringen indeinterviews zijn genoemd enonder
een specifieke thema geplaatst kondenworden,is eenprioriteitsvolgorde vanthema's vastte stellen.Zie
hiervoor Tabel1.
Tabel1: Totaalaantal vanin deinterviewsgenoemde stimulansen, belemmeringen en
prioriteitenper thema (zie ookbijlage3ƒ In vetenigeopvallende uitschieters.

Thema

stimulans

Rentabiliteit (kosten en opbrengsten)
Niet-geldelijke opbrengsten
Zichtbaarheid van effecten
(Gebrek aan) kennis
Plezier
Vertrouwen infunctionaliteit (plaagbeheersing)
Samenwerking
Angst voor technische problemen
Helderheid van regelgeving
Inpasbaarheid inde bedrijfsvoering
Angst voor sociale afkeuring
Angst voor planologische schaduwwerking

13
20
3
1
12
9
9
6
4
6
7
1

belemmering
23
7
8
19
8
7
4
8
11
5
4
5

prioriteit
10
9
11
6
6
4
5
4
1
3
1
2

Bijenkelethema's worden overwegend belemmeringen genoemd,zoals bijrentabiliteit, gebrek aankennis,
enhelderheid vande regelgeving. Bijdeniet-geldelijke opbrengsten wordenjuist overwegend stimulerende
zaken genoemd. Opvallend is datbijdezichtbaarheid vaneffecten weinig stimulansen enbelemmeringen
worden genoemd, maar dat dit thematoch een hoge prioriteit krijgt (zie §3.3.3 voor mogelijke oorzaken).
Omdie reden isditthema hoger op de rangordelijst geplaatst dan enkel op basisvandefrequenties
stimulansen enbelemmeringen.

3.2 Toelichtingbijdebeschrevenfactoren
Alle inde interviews genoemde belemmeringen enstimulansen zijn samengevat engecategoriseerd aande
handvan 12thema's. Indevolgende paragraaf worden dezethema's kort besproken volgens eenzelfde
format. Allereerst worden de belangrijkste stimulansen enbelemmeringen per thema benoemd.Vervolgens
wordt aangegeven opwelke niveaus dit thema vooral speelt. Hier doelenweop deactoren die primair in
actie dienente komenom eenspecifieke belemmering wegte nemen,c.q. omeenspecifieke stimulans te
realiseren.Weonderscheiden 4 belangrijke actoren:
• agrarische ondernemers
belanghebbenden rondom het bedrijf diezichactief bemoeien met de inrichting enbedrijfsvoering (b.v.
bedrijfsadviseurs, agrarische natuur-enlandschapsverenigingen, milieucoöperaties, waterschappen,
stichtingen voor landschapsbeheer, onderzoekers, enz.)
• beleidsmakers (regionaal ennationaal, misschien ook Europees)
• de sociale enmaatschappelijke omgevingvanondernemers, "de samenleving"die visies enideeën
heeft over wat agrariërs zouden kunnen/moeten doen enlaten rondom hetthema biodiversiteit maar
daarover nietrechtstreeks ingesprek is metdeondernemer (denk b.v. aanstandorganisaties, burenen
burgers, consumentenorganisaties, gemeenten,natuur-enmilieuorganisaties, enz.)
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Waar mogelijk hebbenweook geprobeerd aante geven opwelk niveauvanhandeleneenstimulerende of
belemmerende factor vooral speelt. Weonderscheiden 5 "fasen"inhet realiserenvaneenactiviteit: kennen,
kunnen, willen, durven enmogen.Hetonderscheid inniveausvanactoren enhandelen maakt het mogelijk
om specifieke oplossingsrichtingen te formuleren, enmaakt het mogelijk om potentiële instrumenten aante
wijzendiegeschikt zijnvoor de specifieke groep enaansluit op hunproces vanbesluitvorming enhandelen.
Deniveaus hebbenwe indeze quick scan niet expliciet uitgediept, maar zijnwel degelijk mede bepalend
voor het soort instrumenten datwordt voorgesteld om belangrijke belemmeringen wegtenemen.
Deantwoorden op devragen naar stimulansen, belemmeringen enprioriteiten inde enquête zijn door het
projectteam geclusterd in 12thema's,die indevolgende paragraaf worden beschreven.Hoeweldeze
thema's afzonderlijk worden besproken, bestaat erweldegelijk samenhangensomsoverlaptussen
thema's. Rentabiliteit enniet-geldelijke opbrengsten hangen uiteraard samen,enblijken voor deelnemers
soms als communicerende vatente werken (een'tekort' aande ene kantwordt opgeheven door deandere
kant). Inhet PPOproject Natuur breed blijkenondernemers na3jaar ervaring met akkerranden dieranden
ook te willen handhavenwanneer definanciële vergoedingvoor opgegeven productieoppervlakte enhet
maaibeheer wordt beëindigd. Rentabiliteit wordt hier vervangen door gebleken andere,niet-financiële
voordelen (veiliger padenlangs sloten,veronderstelde bijdrage aanplaagbeheersing, plezier indebloemen,
vogels envlinders indie randen,verbeterd imago bij deomgeving).
Eénvande aspecten vanvertrouwen infunctionaliteit is de(on)zichtbaarheid vandeeffecten van
biodiversiteitmaatregelen.Angstvoor technische problemen (zoals onkruiddruk of extra plagen) heeftveel
te maken met de matewaarin maatregelen daadwerkelijk inpasbaar zijnop het bedrijf. Angstvoor
planologische schaduwwerking heeft alleste maken met de helderheid vanregelgeving engevolgenvan
biodiversiteitmaatregelen op delangetermijn. Enmisschienwelhetbelangrijkste: angst,vertrouwen,
helderheid enzichtbaarheid worden allen inhoge mate beïnvloed door de beschikbaarheid vankennisover
de zakenwaarom het gaat. Indie zinis hetthema 'gebrek aankennis'éénvande meest basale factoren die
uitdeinterviews naarvoren komt.

3.3
3.3.1

Twaalf thema's vankritische succesfactoren
Rentabiliteit (kosten enopbrengsten)

Stimulansen en belemmeringen
Verreweg de meest genoemde belemmering'm de enquête is dat inspanningenvoor meer biodiversiteit de
ondernemers meer kosten danopleveren.Als belangrijke kostenpost bij inspanningen voor biodiversiteit
worden deextra arbeidskosten genoemd.Verder kaner eenlagere bruto geldopbrengst zijn door een
kleiner productieoppervlak enkwaliteitsvermindering. Hier staan geen of slechts geringe meeropbrengsten
tegenover.
Prioriteit
Financiële vergoedingen of prikkels isdeop één nameest genoemde prioriteit. Opvallend daarbij ishet
regelmatig gebruikte bijvoeglijke naamwoord "duurzame"vergoedingen. Menwenst minimaaleen
vergoeding voor gemaakte kosten enzo mogelijk eenbonus bij behaald resultaat. Kortom: een'echte
beloning'.
Niveaus
Dezefactor speelt sterk op hetniveauvande individuele ondernemer. Daarworden rechtstreeks dekosten
enbatentegen elkaar afgewogen enmaar alte vaakwordt de balans als negatief beoordeeld.De
belemmering wordt dan geformuleerd als n/et-kunnen. Niet uitgesloten magworden dat eendeelvande
ondernemers dit argument hanteert om een niet-willente maskeren. Inde opmerkingen klinkt eengebrek
aanvertrouwen door rond de duurzaamheid vanafspraken enregelingen (vergoedingen). Daar isvanuitde
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praktijk vande afgelopenjaren ook redentoe. Hier speelt het aspect durvendusook mee.Als het gaatom
destimulansen enprioriteit, danwordt nadrukkelijk naar hetbeleidgekeken.Hier spelen aspectenvan
kunnen(zijn definanciële middelen om minimaal quitte te spelen beschikbaar) en durven enmogen (zijn
duurzame vergoedingen binnen EUregels mogelijk) eenrol.Alshetgaat om betrouwbaarheid en meerjarige
afspraken enregels, isvoor het beleid willen endurvenaandeorde (ook kunnenvanwege Brusselse
voorwaarden rondom overheidssteun).

3.3.2

Niet-geldelijke opbrengsten

Stimulansen en belemmeringen
Verreweg de meest genoemde stimulans'm deenquête isdat inspanningenvoor meer biodiversiteit een
meerwaarde heeft die niet direct ingeldte vertalen is. Het gaat danonder andere om eenbeter imago
voor het bedrijf ende sector, maatschappelijke waardering enerkenning, het plezier dat men beleeftaan
meer natuur op hetbedrijf, enethische opvattingen zoals respect enverwondering voor hetleven.Plezier
komt verderop (§3.3.5) ook nogeens als apartthema terug. Maatschappelijke waardering komtin
negatievevorm ook ter sprake bij hetthema 'angst voor sociale afkeuring'(§3.3.11).
Prioriteit
Bijde prioriteiten wordt duidelijk dat het belangrijk isom aante sluiten bij debeleving enmotievenvan
ondernemers alswe hunniet-geldelijke opbrengsten willenvergroten. Tegelijk iser sprakevan
tweerichtingsverkeer: ondernemers zouden meerwaardering vanuit de samenleving moetenontvangen,
maar ondernemers zouden ook duidelijker moeten laten zienwat zij nualdoen aannatuur-en
landschapsbeheer. Hetfaciliteren vandeze dialoogtussen boeren enburgers zoubeidenaspecten kunnen
verbeteren enversterken.
Niveaus
Eendeelvandezefactoren speelt ophetniveauvandeindividuele ondernemer enzijn/haar motivatie en
beleving{willen endurven). Eenander uitgesproken deel, met name imago, draait om de ontmoeting tussen
boer enburger, deverantwoording vandeondernemer naar zijn sociale enmaatschappelijke omgeving
{durven enmogen). Blijkbaar voelenveel ondernemers zichdaarop aangesproken ofwillen daarop
aanspreekbaar zijn. Het beleid zoueen rol kunnen enwillenspelen om dedialoogtussen ondernemersen
de sociale omgevingteversterken.
Belanghebbenden (met name onderzoeksinstellingen enbedrijfsadviseurs) zouden,nog meer dannu
gebeurt, inspanningen kunnenûoen omde bestaande kennisover de diverse (indirecte) voordelenvan
biodiversiteit op hetbedrijf zichtbaar entoegankelijk te makenvoor agrariërs.

3.3.3

Zichtbaarheid van effecten

Stimulansen en belemmeringen
Deze succesfactor wordt weinig als stimulans of belemmeringgenoemd.
Prioriteit
Opvallendgenoeg krijgt dezefactor vande deskundigen wel de hoogste waardering als prioriteit. Infeite
wordt eenhele reeksvaneisen geformuleerd: concreet, zichtbaar, resultaat, snel, praktisch,eenvoudig,
inpasbaar, enz. Bijveelvandegeïnterviewde intermediairen leeft blijkbaar deovertuiging datwe er totnu
toe niet geslaagd zijn omdeabstracte, beleidsmatige insteek rond biodiversiteit handen envoeten te geven
inde dagelijkse praktijk vandeagrarische ondernemer. Dedeskundigen weten bovendien datveel
maatregelen gericht zijnop hetcreëren vangunstige voorwaarden waaronder ecologische processen zich
op huneigen(langzame)tempo kunnenvoltrekken. Tussen hetmomentwaarop eenboer begint methet
verschralen vaneenakkerrand enhetmoment datzichdaar zichtbaar een bloemrijk grasland heeft
ontwikkeld, kunnen enkeletot velejarenverstrijken. Eenlangere contractduur dande huidigevaak 6jaar, is
indit kader danookvanbelang.
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Niveaus
Dezefactor speelt op het niveauvankenneneudun/enb\\ de boer, enop hetniveauvankennenen kunnen
bij de belanghebbenden (onderzoek enadvies) rond hetbedrijf enbij het beleid.Blijkbaar speelt bij
onderzoek enadvieswel hetweten, c.q. de overtuiging dat maatregelen ter versterking van biodiversiteit
positieve resultaten opleveren, maar is het nogmoeilijk om dat ook voor ondernemers overtuigend
zichtbaar temaken.

3.3.4

(Gebrek aan)kennis

Stimulansen en belemmeringen
Gebrek aankennis heeft narentabiliteit de op éénnahoogste score als belemmering. Zoals eerder
aangegeven is dit eenbasisbegrip dat medevaninvloed is op hoe mensen mogelijke voordelen ennadelen
inschatten, endaarom ook doorwerkt opde anderethema's. Gebrek aankennis slaat op verschillende
zaken. Kennisvansoorten enecologie (planten endieren, plagen,rovers enonkruiden), kennisvan effecten
enresultaten vanmaatregelen, kennisvandevoordelen enhetnutvoor hetbedrijf (kosten enopbrengsten),
kennisvanregelgeving, ende matewaarin kennis concreet, praktische entoepasbaar is gemaakt.
Prioriteit
Deprioriteiten geven overduidelijk aandat de bestaande kennis beter toegankelijkgemaakt moetworden;
hetgaat dus omdevraag hoewe kennis bij de ondernemers krijgen, enover de manier waarop diekennis
isvertaald,vorm gegeven enpraktisch toepasbaar kanworden aangeboden. Hiermee wordentevens
belangrijke eisengeformuleerd voor alle mogelijk oplossingsrichtingen waarin kennis eenrol speelt.
Niveaus
Ophet niveauvandeondernemer gaat het hierbij met name om kennenenkunnen(isdekennis
beschikbaar, enkanhijdie inde aangereikte vorm ook gebruiken?). Ophet niveauvan de belanghebbenden
(met name alle advies enonderzoekspartijen) gaat het om kunnenenwillen, de kennis is in principe
(grotendeels) aanwezig, maar kanenwilmengenoegenergie steken inhettoegankelijk en hanteerbaar
maken enbeschikbaar stellen vandie kennis?Het beleid zoudievertaalslag vanbestaande kennis kunnen
en willenstimuleren. Dit project "Biodiversiteit inde praktijk" is daar eenduidelijk voorbeeldvan.

3.3.5

Plezier

Stimulansen en belemmeringen
Deze succesfactor wordt met name als een stimulans genoemd enheeft direct te maken met de motivatie
enbeleving vande(individuele) ondernemer. Het istevens éénvande aspectenvanniet-geldelijke
opbrengsten (zie boven).Opvallend is hierbij dat het esthetische aspect, het genieten vandeveelheidaan
bloemen,vogels,vlinders enandere natuur op het bedrijf eenbelangrijke plaats inneemt. De belangrijkste
belemmeringen om plezier aanbiodiversiteit te beleven komenvoort uit het gevoel dat de eigenvrijheidvan
deondernemer wordt ingeperkt door de bemoeizucht vanbuitenstaanders ende beperkingen dievanuit
regelgeving kunnenontstaan. Ditheeft te maken metonduidelijkheid vanregelgeving maar ook onbedoelde
neveneffecten van biodiversiteitmaatregelen op langetermijn (zieook Angstvoor planologische
schaduwwerking, § 3.3.12).
Prioriteit
Demotivatie enbelevingvan de ondernemer zoudencentraal moeten staan alsweinstrumentenen
maatregelen ontwikkelen waarmee wedeondernemer aande slagwillen latengaan.Ondernemers moeten
danook betrokken teworden bijhetontwerpen,toetsen enverbeteren vanmaatregelen eninstrumenten.
Niveaus
Dezefactor speelt sterk op het niveauvande ondernemer (zowel als individu of ineencollectief), op willen,
durven en 'mogen'. Opde andere niveaus (belanghebbenden, beleid ensociale omgeving) is het gewenst
omwaar mogelijk aansluiting te zoeken bij de motivatie vande ondernemer.
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3.3.6

Vertrouwen infunctionaliteit

Stimulansen en belemmeringen
Als stimulans wordt genoemd dat biodiversiteit bijdraagt danwel zou moeten bijdragen aande beheersing
vanplagen.Functionaliteit wordt ook genoemd als het gaat omop 'slechte' stukjes vaneenperceelaan
natuurontwikkeling te doen.Daarwaarje bijvoorbeeld moeilijk kankomen met machines.Tegelijk wordt
onder belemmeringen de angstvoor mogelijke negatieve effecten wat betreft onkruiden enplagen
genoemd. Dezeangst lijkt wijdverspreid.Zie ook hetthema "angst voor technische problemen" (§ 3.3.8).
Hier is het belangrijk om onderscheid te makentussen resultaten uitwetenschappelijke proeven,bewezen
ervaringen inpraktijkexperimenten, enkennis enervaring "van horen zeggen".Langniet alle doorvertelde
positieve ennegatieve effecten vanplaagbeheersing berusten op goedgedocumenteerde gegevens.
Recentelijk heeft Alterra hierover eenwaardevolle studie gepubliceerd2, die wetenschappelijke
onderbouwing geeft aanpotentiële risico's vangroen-blauwe dooradering voor plagen ingroentegewassen.
Die risico's zijn er, maar zijnaanmerkelijk kleiner dandievanandere op enrond bedrijven aanwezige
bronnen vanplaaginsecten (gewasresten, geïnfecteerd plantmateriaal, naburige teelten van hetzelfde
gewas, etc). Derisicoperceptie vanboerenwordt sterk bepaald door de matewaarinerverbanden gelegd
kunnenworden tussen kennis uit het onderzoek endeeigen ervaringskennis vanagrariërs. Communicatie
enkennisuitwisseling zijn hiervoor dus essentieel Hetthema "kennis"(§ 3.3.4) en"zichtbaarheidvan
effecten" (§ 3.3.3) speelt dus ook hier nadrukkelijk eenrol.
Prioriteit
Erwordenweinig prioriteiten gegeven aanfactoren die onder ditthema vallen,maar we mogen concluderen
dat hetverhelderen enverspreiden vankennis over de daadwerkelijke bijdrage vanbiodiversiteit aan
plaagbeheersing eenprioriteit is.Erdienttevens expliciet gecommuniceerd teworden over de beperkingen
vandie bijdrage enmogelijke negatieve bijwerkingen enrisico's vandeze inzet. Het uitwisselenvan
ervaringen enhet zichtbaar makenvan effecten (b.v. indemo's) isgewenst.
Niveaus
Ophet niveauvanondernemers gaat hetdaaromvooral om kennen, willen endurven. Ophetniveauvan
onderzoek spelen kennen[w zijn nogveel plaagproblemen diezich(nog) niet metfunctionele biodiversiteit
laten oplossen), kunnen(hetwerkt inééngewas, maar kunje datvertalen naar eenander gewas?)en
durven(hetwerkt op proefveldniveau, maar durvenwedatte adviseren op praktijkschaal enook inandere
regio's?).

3.3.7

Samenwerking

Stimulansen en belemmeringen
Dehieronder geschaarde factoren lopen nogal uiteen,maar hebben allen betrekking op hetgegeven dat
agrarische bedrijven niet opzichzelf staan,maar onderdeel uitmaken vannetwerken engemeenschappen,
die ook huninvloed hebbenop de houding enbelevingvande ondernemer. Familie,collega boeren,een
vereniging voor agrarisch natuurbeheer, buren enstreekgenoten, regionale media enonderzoekers kunnen
eenondernemer steunen of somsjuist belemmeren inzijn keuze omaldanniettewerken aaneen
vergroting vanbiodiversiteit op het bedrijf.
Prioriteit
Bijde prioriteiten wordt hetbelangvanregiospecifieke maatregelen ensamenwerking binnen de regio
benadrukt, met name samenwerking tussen agrarische ondernemers.

2

W.K.R.E.vanWingerden etal., 2004. GroenenGroente.Kansenenrisico's vangroen-blauwe dooradering voor devollegronds
groenteteelt. Alterra rapport nr. 825.

© Praktijkonderzoek Plant &Omgeving B.V.

15

Niveaus
Dezefactor speelt eigenlijk op alle niveaus (ondernemer, belanghebbenden rondom het bedrijf, (regionaal)
beleid endesociale omgeving). Opdeverschillende niveaus kaner sprake zijnvan willen, durven ofmogen.
Destreek of regio is hetbelangrijkste focuspunt. Onder hetthema "niet-geldelijke opbrengsten" isal
gesproken over eengewenste dialoogtussen boeren enburgers. Hetfaciliteren vandeze dialoogjuistop
regio niveau zou kunnen helpen omaandeomgeving meer te laten zienvande inspanningen dieer
ondernomen worden, enomde boer meer de maatschappelijke waardering daarvoor te latenervaren.
Ophet niveauvanondernemers isdoor samenwerking ook eengrotere winstvanbiodiversiteitmaatregelen
te realiseren.Door op regionaal niveaute kijken naar de ruimtelijk inrichtingvannatuurelementen enhet
scheiden vanteelten die elkaar zouden kunnen infecteren, isveelwinst te behalen.Het LTOFABproject
richt zich specifiek op ditvoordeel vangebiedsbenadering. Eenander voorbeeld is het Masterplan
Phytophthora, waarin o.a. door samenwerkende boeren deinfectiedruk over grotere gebiedenkanworden
teruggebracht.

3.3.8

Angst voor technische problemen

Stimulansen en belemmeringen
Eris overlap tussen ditthema enhetthema "vertrouwen infunctionaliteit". Eenstimulans kankomenvande
positieve bijdrage die biodiversiteit kan leveren aande beheersing van plagen.Debelemmeringen komen
vanderisico's die mensenvermoeden ofvrezen.
Prioriteit
Menwil met namede bijdrage aande beheersingvanplagenonderbouwd zieneninzicht hebben inde
mogelijke negatieve gevolgenvanbiodiversiteitmaatregelen. Ondernemers kunnen danbewuste keuzes
maken op basisvancomplete informatie
Niveaus
Ophet niveauvanondernemers gaat hetom kennen, willen endurven. Ophet niveauvande
belanghebbenden rondom het bedrijf gaat het om het kennenvanmogelijke risico's enhet kunnen
overdragen vande beschikbare (complete) kennis over functionele biodiversiteit voor plaagbeheersing.

3.3.9

Helderheidvan regelgeving

Stimulansen en belemmeringen
Debestaande regelgevingwordt overduidelijk als belemmerend ervaren om meer maatregelen rond
biodiversiteit te nemen.Termen als consistentie, duidelijkheid, beschikkingen, onwerkbaar, tegenstrijdig,
wettelijke belemmeringen, continu gedoe, bureaucratie, papierwinkel, geloofwaardigheid en
betrouwbaarheid zijnveelzeggend.Zoals eerder aangegeven kan het zijndat insommige gevallendeze
argumenten te snelgehanteerd worden omeen'nietwillen'temaskeren.
Prioriteit
Ophet niveauvan regelgeving heeft de overheid inde afgelopenjaren veel krediet verspeeld3. Opdit
moment zijn meerdere Ministeries bezigeenbelangrijke slagte makenomtegenstrijdige, overbodige en
onnodig ingewikkelde regelgeving te schrappen om deadministratieve lastendruk voor het bedrijfsleven te
verminderen. Maar het isduidelijk dat er indeogenvanondernemers nogvéélvalt te verbeteren indien
menwildat zijmaatregelen gaan uitvoeren.Voor eenaantal ondernemers is 'het gedoe' misschien nogwel
acceptabel wanneer er duurzame vergoedingen beschikbaar zijn (zie ook hetthema 'Rentabiliteit').

3

Ziebijvoorbeeld P.A. Oomen, 2004.Twintigjaar goede bedoelingen. Gewasbescherming 35 (2):87-i
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Niveaus
Voor ondernemers draait het hierbij om kunnen enmogen; nade nodige frustraties misschien alleennog
maar om willen. Voor het beleid ligt hier eengrote uitdaging inkunnen, willen endurven!Hier zoueen
dialoogtussen partijen over dewenselijkheid,werkbaarheid eninpasbaarheid vanregels zeker kunnen
bijdragen. Hetbetrekken vanondernemers bijdeformulering vanregelgeving kaneveneens eenzinvolle
bijdrage zijnaanhet effectief stimulerenvan biodiversiteit.

3.3.10

Inpasbaarheid inde bedrijfsvoering

Stimulansen en belemmeringen
Stimulansen enbelemmeringen zijn hier ongeveer gelijk verdeeld.Eris overlap methetthema
"zichtbaarheid vaneffecten"(§3.3.3) enmet "angstvoor technische problemen"(§ 3.3.8). Eenaspectvan
inpasbaarheid isvoor veelondernemers ook detijd die ligt tussen aanvraag enuiteindelijke goedkeuring.
Seizoenswisselingen enveranderingen inde bedrijfsvoering gaanvaak voor eventuele goedkeuringvan
aanvragen uit. Eengroot aantal ondernemers is bewust op zoek naar 'eentweede tak' ophunbedrijf ter
versterkingvanhuninkomen. Bedrijfseconomische perspectieven maken dat ondernemers somsde
strategische keuze maken om maatregelen op hetterrein vanbiodiversiteit te nemen endit danook heel
bewust inte passen inde bestaande bedrijfsvoering. Externe factoren werken indit geval danook
stimulerend. Zelfs als biodiversiteitmaatregelen niet rechtstreeks bijdragen aaneen beter inkomen,kunnen
zeindirect deaantrekkelijkheid vanhetbedrijf vergroten endaarmee het inkomen uit andere activiteiten
(b.v. huisverkoop, eenminicamping)vergroten.
Prioriteit
Voor ondernemers is 'vrijheid'hierineenbelangrijk begrip. Maatregelen op hetterrein van biodiversiteit
kunnen dan'technisch'wel inpasbaar zijn eenmisschien ook wel zelfs functioneel maar alsdit ten koste
gaatvandevrijheidvandeondernemer is er alsnogweinig effect teverwachten.
Niveaus
Inpasbaarheid is belangrijk voor ondernemers, op het niveauvankennen, kunnen endurven. Voor
belanghebbenden (met name adviseurs enonderzoek) gaat hetom kennen enkunnenvertalenvan
concepten enideeën naar praktische, eenvoudige enuitvoerbare maatregelen. Ophet niveauvanhet beleid
ligt de uitdaging op kunnen enwillenmeewerken aanregelgeving die eenvoudig,werkbaar enuitvoerbaar is.

3.3.11

Angst voor sociale afkeuring

Stimulansen en belemmeringen
Eenbijdrage aaneenpositief imago kanondernemers stimuleren meer aanbiodiversiteit te doen.De
buitenwacht verwacht minof meer dat boeren goed omgaan metdieren, natuur enomgeving.Veel
ondernemers willen hier graag invulling aangeven.Het isals hetware eenpositieve sociale druk. Negatieve
beeldvorming inde omgeving(familie, buren,collega boeren) vormen daarentegen een belemmering.Een
belangrijke belemmerende factor isdeonzekerheid die leeft bijveel boeren over welke gevolgen
biodiversiteitmaatregelen hebbenvoor detoekomst vanhunbedrijf endat vande buren.Als debuurman
niet mag uitbreiden omdat eenzeldzame diersoort zichgevestigd heeft als gevolgvanjouw maatregelen
hebje eenprobleem metje buurman(Zieook 'Angstvoor planologische schaduwwerking').
Prioriteit
Helderheid inconsequenties vanbiodiversiteitmaatregelen voor ondernemers enhunburen,nueninde
toekomst.
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Niveaus
Dezefactor speelt bijboeren op het niveauvan durven enmogeneninde sociale omgevingvan het bedrijf
als kennen enmogen.Indien het beleid eenkrachtig signaal afgeeft dat "ondernemen met biodiversiteit" de
enige manier isomals bedrijf te overleven4, zaldat zeker invloed hebben op de houdingvanondernemers.

3.3.12

Angst voor planologische schaduwwerking

Stimulansen en belemmeringen
Eris angst, onzekerheid enargwaan over demogelijke consequenties vanmeer natuur op het bedrijf voor
de keuzevrijheid vande ondernemer. Zullen bloemrijke akkerranden waarin zichmogelijkerwijs zeldzame
soortenvestigen vervolgens eenbeschermde status krijgen waardoor deondernemer inzijn bedrijfsvoering
gehinderd enbeperkt gaat worden?Worden regelingen bij succes nietvastgelegd inlanglopende
overeenkomsten die zelfs opgenomen worden ineen bestemmingsplan? Wanneer hetbeleid aantoonbaar
betrouwbaar enduurzaam is,werkt dit zeker stimulerend voor ondernemers.
Prioriteit
Vrijheid isvoor ondernemers eenbelangrijke waarde die zoveel mogelijk behouden moet blijven.Ookmoet
er helderheid zijn over demogelijke consequenties vanbiodiversiteitmaatregelenvoor nuenvoor de
toekomst. Kennisvanregelgeving endegevolgenvanregelgeving zijn cruciaal omveel 'wildeverhalen'
(soms zeer reëel)te ontzenuwen. Planologische ingrepen kunnen soms ook direct eenbedreiging vormen
voor waardevolle biodiversiteit opbedrijven5.
Niveaus
Deangst speelt bij boeren (kennen, durven enmogen), maar ook bij de belanghebbenden inde omgeving
(buren encollega boeren).Voor hetbeleid isaande orde of zeduidelijkheid kanenw/bieden.

4

ZieAgrarisch Dagblad dd.6 april 2004, kop opvoorpagina: "Veerman:intoekomst alleen nogsubsidies voor boeren dieaan
agrarisch natuurbeheer doen".
Zieb.v. B.Janssens, 2002. Oudegraslanden inNederland:verkenningnaar motieven,bedrijfsvoering enperspectievenvoor insitu
beheer. LEIrapport nr. 3.02.04.
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Oplossingen envoorstel voor prioriteiten en
instrumenten

4.1 Prioriteitenvolgens hetprojectteam
Het projectteam kiest ervoor omeengroot belangte hechten aande prioriteiten die inde interviews naar
vorenzijngekomen(zie §3.1). Hetprojectteam moetzichook beperkentot die aspecten diebinnende
reikwijdte vanhet project passen enhoren bij de kerncompetenties vanPPO,ASGenLEI.Binnen hetkader
vandit project kunnen bijvoorbeeld nietallerlei vraagstukken met betrekking tot regelgevingen
maatschappelijke acceptatie behandeld worden.Opbasis vandeze argumenten doet hetprojectteam een
voorstel omaandevolgende vier thema's expliciet aandachtte gevengedurende devolgende fase waarin
instrumenten ontwikkeld zullenworden.
1.
2.
3.
4.

Zichtbaarheid vaneffecten (llxgenoemd als prioriteit)
Rentabiliteit
(10 xgenoemd als priorteit)
Nietgeldelijke opbrengsten (9xgenoemd als prioriteit)
(Gebrek aan) kennis
(6xgenoemd als prioriteit)

Zelfs dezevier puntenzijnwaarschijnlijk te omvangrijk omgoed uittewerken binnen de kaders vanhet
project in2004. Ineenbrainstorm eindapril over dete ontwikkelen instrumenten moetduidelijk wordenwat
haalbaar engewenst. In§4.4 worden bijdeze prioriteiten instrumenten voorgesteld die binnen dit project
ontwikkeld engetoetst zouden kunnenworden. In§4.5 worden nogaanvullende instrumenten voorgesteld
die indeogenvanhet projectteam eveneens eenbelangrijke bijdrage kunnen leveren aande stimulansen
voor ondernemers om biodiversiteitmaatregelente nemen.Echter, de instrumenten in§4.5 liggen niet
binnen hetbereik vanhet projectteam, enzouden door andere actoren kunnenworden opgepakt.

4.2 Oplossingsrichtingen perthema
4.2.1

Rentabiliteit (kosten enopbrengsten)

Hiervoor denkthetmerendeelvandeondernemers enexperts aaneensysteemvanvergoedingen voor
geleverde diensten enheeft daarbij impliciet deoverheid als betaler voor ogen.Ongetwijfeld wordt dit mede
ingegeven door de huidige situatie waarinfeitelijk geen enkele marktwaarde voor biodiversiteit kanworden
verzilverd. Eeneerste oplossingsrichting is daarom primair aanhet beleidgericht, omte komentot
systemenvanvergoedingen voor deinspanningen die geleverd worden om biodiversiteit op bedrijven te
bevorderen.Aandezevergoedingsystemen kaneen helereeks vaneisenworden gekoppeld (substantieel
duurzaam, betrouwbaar, consistent, snel,werkbaar, zonder veeladministratieve lasten, etc). Recent heeft
de Raadvoor Ruimtelijk, Milieu-enNatuuronderzoek (RMNO)hierover eenvoorstudie uitgebracht6 met
waardevolle suggesties. Eris behoefte aaneenmeer marktconforme benaderingvan(agrarisch)
natuurbeheer, waarin betalingvandiensten centraal staat. Erisook nadrukkelijk ruimte om private partijen
te betrekken bij definanciering vangroene diensten (ketenpartijen, groenfondsen, etc). Maar er zijnook
nogeenflink aantal kennisleemtes dievragen om nader onderzoek6.

B.Brouwer, 2003. Financiële natuurbeheerconstructies. Mogelijkheden enuitdagingen. RMNOpublicatie nr. 160.
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Alternatieve oplossingsrichtingen binnen dit project zouden kunnen zijn:
• Kennis over dewerkelijke kosten vanmaatregelen ter bevordering vanbiodiversiteit vergroten enbeter
beschikbaar maken.Vanuit hetonderzoek zijngegevens beschikbaar over dekosten enarbeidsvraag
voor aanlegenbeheer vannatuurelementen. Dezezouden ineenoverzicht beschikbaar gemaakt
kunnenworden. Daarnaast kaneenvormvanregistratie worden ontworpen voor kostenen
arbeidsbehoefte waarover dekennis nunogontbreekt. Ondernemers zouden zelf hunactiviteit hierin
kunnen registreren, zodat huneigen inzicht inkostenvergroot wordt. Degebundelde registraties van
ondernemers leveren dantevens informatie die naar eengrotere groep ondernemers kanworden
verspreid. Goede registratie vanwerkelijke arbeidsinzet enkosten kantevens dienen omtot reële
bedragenvoor vergoedingen tekomen.
• Bestaande kennis over regelingenvoor vergoedingen vangroene diensten (met name SAN)beter
toegankelijk maken.
• Bestaande kennis over andere,niet-financiëlevoordelen enopbrengsten beter toegankelijk maken.
Vandit laatste punt zijnvoorbeelden uit het project Natuurbreed bekend.Een(beperkt) deelvande
ondernemers die inhetkader vandit PPO-project vierjaar langeenvergoeding hebben ontvangenvoor
beheer vanakkerranden besluiten om naafloop vandevergoedingen hunakkerranden toch tehandhaven.
Dekosten (indevorm vanverloren productie-oppervlakte énindevormvanextra beheer door maaienen
afvoerenvanmaaisel)worden inhunbeleving goed gemaakt door veiligere rijranden langswatergangen,
door meer natuurlijke vijanden dieverondersteld worden bijte dragen aande beheersing vanplagen,en
door het plezier dat deondernemers beleven aandevogels,vlinders enandere dieren enplantendie zijop
hunbedrijf zijn gaanzien.
Tenslotte blijkt uit meerdere onderzoeken dat-op regioniveau-eenhoge natuur- en landschapskwaliteit
bijdraagt aaneengrotere vraag naar recreatie. Ondernemers die daar opverschillende manieren opin
wetente spelen (minicamping, appartementen, huisverkoop, fietsverhuur, etc.) kunnen zo indirect uit
maatregelen voor meer biodiversiteit eenhoger inkomen realiseren.Probleem daarbij isdat kostenvan
aanlegenbeheer endepositieve revenuen vaak ongelijk over verschillende ondernemers zijnverdeeld.
Samenwerking is indat soort situaties de meest succesvolle strategie.

4.2.2

Niet-geldelijke opbrengsten

Mogelijke oplossingsrichtingen liggen op hetterrein vanhet organiseren vanmaatschappelijke waardering
enerkenningvoor boeren voor huninspanningen. Eendialoogtussen burgers enboeren over de
waardering vanbiodiversiteit inhetagrarisch gebied zoutwee kanten op kunnenwerken: agrarische
ondernemers ontvangen meer niet-financiële opbrengsten,waardoor hunvraag omfinanciële vergoedingen
minder urgent zou kunnenworden.Enburgers krijgen een beter beeldvande inspanningen diede
ondernemers zichmoeten getroosten voor meer biodiversiteit, enkunnen daarmee eenbeter draagvlak
creëren om die inspanningen ook financieelte gaan belonen.Het beleid ende belangenorganisaties rondom
de bedrijven zouden zichinmoeten spannen om deze dialoogtefaciliteren ente stimuleren.Hier zouden
agrarische natuurverenigingen eencentrale rol inkunnenvervullen, ondersteund door het beleid met
financiële middelen enondersteund door kennisinstellingen enbedrijfsadviesorganisaties voor kennisen
communicatieve werkvormen.
Vanveel maatregelen ter bevordering vanbiodiversiteit isduidelijk dat zijinkwalitatieve zinvoordelen
hebbenvoor eenbedrijf, zonder datdaar eenkwantitatieve maatvoor te geven is.Belanghebbenden (met
nameonderzoeksinstellingen enbedrijfsadviseurs) zouden,nogmeer dan nugebeurt, inspanningen kunnen
doen om de bestaande kennisoverde diverse (indirecte)voordelen vanbiodiversiteit op hetbedrijf
zichtbaar entoegankelijk te makenvoor agrariërs. Denk bijvoorbeeld ook aanthema's die hier nognietof
weinig genoemd worden,zoals eenrijk bodemleven, ziektewerende eigenschappen vandebodem,
verhoogde bodemvruchtbaarheid endefunctionaliteit vanplaagbeheersing (zie §3.3.6)enbestuivingvan
vruchtgroenten enfruitgewassen.
Eenandere oplossingsrichting is om boeren meer kennis opte laten doenvandewerkelijke natuurwaarden
die zijmet hunmaatregelen bereiken. Deervaring inveelprojecten rondagrarisch natuurbeheer en
biodiversiteit isdat ondernemers gaandeweg enaldoende leren om meer natuur ophunbedrijf te zienente
herkennen. Dit draagt zeker bij aaneenveel groter gevoel vanplezier entevredenheid overhun
inspanningen.Eris daarom behoefte aande ontwikkeling vaneensetpraktisch bruikbare indicatoren omde
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aanwezige biodiversiteit op bedrijvente kunnen'meten'enomverbeteringen daarin zichtbaar tekunnen
maken. Biodiversiteitmaatregelendragen zeker op langetermijn bijaandeacceptatie vande aanwezigheid
vanagrarische bedrijven inhet buitengebied. Hetcommuniceren vandezewaardevolle 'investering' kanook
eenvandeinstrumenten zijn om bijondernemers meer draagvlak te creërenvoor maatregelen ophet
terrein van biodiversiteit.

4.2.3

Zichtbaarheid van effecten

Mogelijke oplossingen moeten vooral gezocht worden inhetverbeteren entoegankelijk makenvande
ecologische kennis over maatregelen ter bevorderingvande biodiversiteit. Vormenvan kennisoverdracht
dienen sterk gericht te zijnop het zichtbaar makenvaneffecten (b.v. demonstraties op bedrijven). Door
ondernemers zelf eenactievere rolte geveninde evaluatie vanmaatregelen, zullen zeook zelf gerichter
gaanwaarnemen enmeer resultaten zelf gaan zien. Meten isweten!Bovendien moeten maatregelen nog
meer dannusamen met ondernemers getoetst enverbeterd worden omaande eerder genoemde eisen
van praktische inpasbaarheid eneenvoudte kunnenvoldoen.
Voor het zichtbaar makenvande bereikte resultaten intermenvantoegenomen biodiversiteit (algemeenen
meer specifiek hetfunctionele aspect vanméér natuurlijke vijanden enminder plagen) isdebehoefte aan
een set vangemakkelijk meetbare enrepresentatieve indicatoren vandie(functionele) biodiversiteit. Zulke
indicatoren dienen nogontwikkeld teworden; de indicatoren zoals die nubeschikbaar zijn vragen teveeltijd
enteveel specifieke kennisvangebruikers.

4.2.4

(Gebrek aan)kennis

Ondernemers vragen om kennis die praktisch toepasbaar is. Initiatieven zoals het CLMwerkboek
"Ondernemen met biodiversiteit" zijn hiervoor belangrijke stappen. Echter, eendergelijk werkboek richtzich
vooral opondernemers die reeds de stap hebbengenomen dat zij meer aanbiodiversiteit willenstimuleren.
Zijkunnen gericht zoeken naar welke informatie voor hunbedrijf relevant eninpasbaar is.
Ondernemers die nog nietvanuit zichzelf met biodiversiteit aande slagwillen,hebben andere soortenen
vormenvankennis nodig omdaartoe gemotiveerd te raken. Deze kennis zalaangeboden moetenworden
als concrete, eenvoudige, afgebakende enpraktisch inpasbare pakketten,met eenhelder beeld (illustraties)
vanwatte doen,hoeveel dat kost, endeteverwachten resultaten envoordelen. Prioriteit ligt bij eenvoudige
maatregelen,waar geringe kosten enarbeid samen gaan met zichtbare enconcrete voordelen voor het
bedrijf. Indiendievoordelen niet direct vanuit de biodiversiteitmaatregelen te benoemen zijn,kanoverwogen
worden om pakkettenvaneenfinanciële prikkel (premie) te voorzien.Zulke pakketten zouden bijvoorkeur
ook gedemonstreerd moeten worden op plaatsenwaar ondernemers met eigen ogen de resultaten kunnen
zien enmet elkaar enadviseurs kunnenbespreken.

4.2.5

Plezier

Het plezier vanondernemers kanworden vergroot door heteffect vanmaatregelen op de aanwezige
biodiversiteit zichtbaar te makenendoor (eenvoudige) kennisover soorten enhunherkenningaante
bieden. Daarvoor is behoefte aangoede engemakkelijk te meten indicatoren vanbiodiversiteit. Door
ondernemers vanuit hunplezier eenactieve rolte geveninhetuitdragen vande resultaten vanhun
inspanningen,kunnen zijbovendien directer zelf de positieve feedback van maatschappelijke waardering
voor hunwerk ervaren.Hiervoor zijnverschillende werkvormen eninstrumenten denkbaar (b.v. deCLM
werkkalender Ondernemers met biodiversiteit, maar ook excursies enopen dagen op bedrijven,brochures,
etc). Demotivatie enbeleving vande ondernemer zouden centraal moeten staan alswe instrumentenen
maatregelen ontwikkelen waarmee we deondernemer aande slagwillen laten gaan.Waar mogelijk dienen
ondernemers danook betrokken teworden bij hetontwerpen,toetsen enverbeteren van maatregelenen
instrumenten.
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4.2.6

Vertrouwen infunctionaliteit

Hetverhelderen enverspreiden van kennis over dedaadwerkelijke bijdrage vanbiodiversiteit aan
bijvoorbeeld plaagbeheersing isgewenst. Dit dienttevens de beperkingen vandie bijdrage te omvatten,en
mogelijke negatieve bijwerkingen enrisico's vandeze inzet. Hetzichtbaar makenvandeconcrete resultaten
inplaagbeheersing inregionale demonstraties is gewenst. Het LTOproject Functionele Agrobiodiversiteit
(FAB)heeft dit als expliciet doelenzoudaarom zeker doorgang moetenvinden enliefst wordenuitgebouwd.
Resultatenvanhetonderzoek naarfunctionele biodiversiteit (plaagbeheersing) vanWageningenUR
Leerstoelgroep Entomologie, Alterra, PRI, NIOO,CMLenPPO-AGVzouden meer ensneller vertaalden
toegankelijk gemaakt moeten worden voor de praktijk.
Erisbehoefte aanpraktische overzichten per gewas enop bedrijfsniveau vanconcrete maatregelenen
uitvoering, huneffecten opplagen,mogelijke bijwerkingen, kosten enbesparingen.

4.2.7

Samenwerking

Destreek of regio is hetbelangrijkste focuspunt. Onder hetthema "niet-geldelijke opbrengsten" (§4.2.2) is
algesproken over eengewenste dialoogtussen boeren enburgers. Hetfaciliteren vandeze dialoogjuist op
regio niveau zoukunnen helpen om aande omgeving meer te laten zienvande inspanningen dieer
ondernomen worden,enom deboer meer de maatschappelijke waardering daarvoor te latenervaren.
Belangenorganisaties rondom de bedrijven, enmet name agrarische natuurverenigingen (ANLV's),zouden
eencentrale rol kunnen spelen inhetorganiseren vandraagvlak ensamenwerking binnen regio's. Ineen
redelijk aandeelvande agrarische natuurverenigingen zijn zowel burgers als boeren lid.Het beleid zoudeze
ontwikkeling kunnen ondersteunen door de rolvanANLV'ste versterken met kennis enfinanciële middelen
endoorANLV's betaalde opdrachten te gevenvoor hetbeheer van(nieuwe)natuurgebieden.
Door ondernemers in(studie)groepen praktische ervaringte laten opdoen endaarbij expliciet aandachtte
besteden aankennisuitwisseling onderling, kanveel ervaringworden gedeeld enverspreid. Het PPOproject
Telen metToekomst maakt alopdeze manier gebruik vankennis-enervaringsuitwisseling. Doorals
groepen boeren op gebiedsniveau gezamenlijke maatregelen te nemen endeze ruimtelijk op elkaar afte
stemmen, kanheteffect op plaagbeheersing worden versterkt. Dit istevens de strategie vanhetLTO-FAB
project.

4.2.8

Angstvoor technische problemen

Veelvandemogelijke oplossingen die hierboven zijn besproken onder 'vertrouwen infunctionaliteit' en
'samenwerking', zijnop deze plek eveneens relevant.

4.2.9

Helderheidvan regelgeving

Voor het beleidligt hier eengrote uitdaging in kunnen, wil/en endurven!Hier zoueendialoogtussen
partijen over dewenselijkheid,werkbaarheid eninpasbaarheid vanregels degrootste knelpunten inkaart
kunnen brengen.Het betrekken vanondernemers bij deformulering vanregelgeving kaneveneenseen
zinvolle bijdrage zijnaanhetstimuleren van biodiversiteit.

4.2.10

Inpasbaarheid inde bedrijfsvoering

Door ondernemers zelf eenactievere rolte geven indeontwikkeling enevaluatie van instrumentenen
maatregelen, wordt eenbetere inpasbaarheid gegarandeerd. Daarnaast zullen zeook zelf gerichter gaan
waarnemen enmeer resultaten zelf gaan zien. Meten isweten!
Door ondernemers ingroepen enstudiegroepen praktische ervaringte laten opdoen endaarbij expliciet
aandachtte besteden aankennisuitwisseling onderling,kanveelervaring worden gedeeld enverspreid.In
het PPOproject Natuurbreed hebben ondernemers inonderlinge samenspraak met succes zelf nieuwe
maatregelen voor akkerrandenbeheer ontworpen enuitgetest (co-innovatie).

4.2.11

Angst voor sociale afkeuring

Sociale afkeuringvanbiodiversiteitmaatregelen door bijvoorbeeld buren enfamilie liggen op eenterrein
waar moeilijk instrumentenvoor teontwikkelen zijn. Belangrijkste oorzakenvaneeneventuele afkeuringzijn
onwetendheid (kennis noodzakelijk!) eneenbeeldvan hetagrarisch ondernemerschap waarin biodiversiteit
maar zeer tendele eenplaats heeft. Zoals ook genoemd inhoofdstuk 3.3.11 heeft sociale afkeuringook
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nogeenander aspect, namelijk demogelijke gevolgen voor toekomstige bedrijfsontwikkeling alsgevolgvan
de stimulering vanbiodiversiteit. Indit geval dienen er instrumenten ontwikkeld teworden diedeze
onduidelijkheid enonzekerheidwegnemen.

4.2.12

Angstvoor planologische schaduwwerking

Hetopnemen vaneenhedenwaar biodiversiteit succesvol is inlanglopende overeenkomsten of zelfseen
bestemmingsplan is echt een schrikbeeld voor veel ondernemers. Ook dit heeft weer veelte makenmet
kennisvan regelingen eneventuele gevolgen daarvan.Door samen met ondernemers instrumenten te
ontwikkelen endaarin ook heldere uitspraken te doendie hiermee vandoenhebben zaldraagvlak en
commitment bij ondernemers voor het stimulerenvanbiodiversiteit sterk bevorderdworden.

4.3

Eisenaan instrumentarium

In de interviews is gevraagd aan welke eisen de te ontwikkelen instrumenten moeten voldoen om
daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de toepassing van biodiversiteitmaatregelen. Alle
antwoorden zijn op een rij gezet en weergegeven in bijlage 4. Naar inzicht van de projectgroep zijn deze
eisengeclusterd inherkenbare groepen.
Tabel2: Clustersvandein deinterviewsgenoemde eisenaan hetinstrumentarium

Eisen
Praktisch / concreet
Eenvoudig / laagdrempelig
Economisch voordeel
Motiverend
Betrokkenheid vanboer
Betrokkenheid vanomgeving
Passend bijdestreek
Betrouwbaar
Duurzaam

Frequentiein
interviews

19
15
8

5
4
3
2
2

1

Praktisch/concreet
Indeogenvandegeïnterviewden moeten deinstrumenten praktisch, realiseerbaar, bruikbaar en
toepasbaar zijnvoor deondernemers. Deinstrumenten moeten vooral concrete resultaten opleveren.De
resultaten zouden duidelijk zichtbaar enmeetbaar moeten zijn. Zijzouden alsvoorbeeld of alsdemo
gebruikt moeten kunnenworden.
Eenvoudig/laagdrempelig
Gebruiksvriendelijkheid, transparantie entoegankelijkheid zijneisendie veel genoemd zijnmet betrekking
tot ditthema. Deinstrumenten moeten laagdrempelig zijn engeschikt voor eengrote groep verschillende
ondernemers.
Verder wordt ook door meerdere geïnterviewden aangegeven dat zeeeneconomisch voordeel moet
opleveren, dat ze motiverend moeten zijn, dat deboer er goed bij betrokken moet worden endatde
betrokkenheid vandeomgevingvanbelangis.
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4.4

Mogelijk te ontwikkelen instrumenten binnendit project

Opbasis vandevier prioriteiten die door het projectteam vastgesteld zijn(zie §4.1) is nagedacht over
welke instrumenten daarbijontwikkeld zouden kunnenworden.
Prioriteit 1: Zichtbaarheid van effecten
Ontwikkeling van eenvoudige indicatoren
Omeffecten goed zichtbaar te kunnen maken,c.q.te kunnen meten,dienener indicatorenvoor
biodiversiteit opagrarische bedrijven ontwikkeldte worden,bijvoorkeur ineenvormwaarmee ondernemers
zelf hunresultaten zichtbaar kunnen krijgen envooruitgang kunnen meten.Er isalveel onderzoek gedaan
naar indicatoren voor biodiversiteit, maar die hebbenvaak eendusdanig gedetailleerd enabstract karakter
dat ditweinig houvast biedtvoor devraagstelling vandit project. Inhet kader vandit project zullen
eenvoudige enmakkelijk meetbare indicatoren moeten worden ontwikkeld voor:
o Natuur: wat zijn de(zichtbare) effecten van biodiversiteitmaatregelenop natuurwaarden
(bijvoorbeeld inaantallen soorten gebiedsspecifieke flora enfauna)?
o Functionaliteit: welk effect hebben maatregelen op natuurlijke vijanden endeniveau'svan
plaagbeheersing? Voor welke gewassen?
o Beleving: overwogen moetworden of hetwenselijk enmogelijk isom ook indicatoren te
ontwikkelen die iets zeggen over de aantrekkelijkheid vannatuurelementen, eenbedrijf en
eenlandschap. Hiervoor zaleenkorte voorstudie noodzakelijk zijn.
Dezeindicatoren zouden moeten werken op zowel bedrijfs-als op regioniveau.Zijkunnentevenseen
belangrijke bijdrage leveren omvoor ondernemers andere danfinanciële voordelen van biodiversiteitmaatregelen zichtbaar te maken.Ontwerp entoetsingvanverschillende indicatoren dienen innauwe
samenspraak met ondernemers plaats tevinden.
Daarnaast dienen demonstraties te worden aangelegd, bijvoorkeur op bestaande praktijkbedrijven,waarin
concrete, eenvoudige, praktische maatregelen ter bevordering vande biodiversiteit worden getoond.Deze
demonstraties dienenexpliciet informatie te gevenover de kosten enopbrengsten ende(zichtbare)
effecten vandegenomen maatregelen. Deeerder genoemde, te ontwikkelen indicatoren kunnenin
dergelijke demonstratieproeventegelijk worden getoetst enaande praktijk wordengetoond.
Prioriteit 2:
Rentabiliteit
Hierbijwordt gedacht aanhetontwikkelen vaneenspreadsheet waarin bestaande kennisover kostenen
batenvanbiodiversiteitmaatregelen ontsloten worden énwaarin leemtes op ditterrein zichtbaar worden.In
de spreadsheet wordt voor verschillende activiteiten ennatuurelementen de bestaande kennis over kosten
enarbeidvan aanlegenbeheer, bijpassend subsidieregelingen enevt. besparingen bijeen gebracht. Dit
instrument moet deondernemer tevens instaat stellen omvoor ontbrekende gegevens zelf te registreren
hoeveeldeverschillende maatregelen kosten enopleveren. Ondernemers worden hiermee instaat gesteld
om zelf gemakkelijker enduidelijker de kosten enbatenvanactiviteiten afte kunnenwegen.
Het ontwerpenvanhet instrument zalonderzoekers helpen om huidige leemtes inonze kennis scherp te
identificeren. Uitde registratie vanbedrijven kunnen onderzoekers eendeelvandeze leemtes vullen.Uitde
geregistreerde kosten enbatenvan biodiversiteitmaatregelen kanhet beleid ook conclusies trekkenvoor
eventueelte ontwerpen of aante passen regelingen envergoedingen voor (agrarisch) natuurbeheer.
Ontwerp entoetsing vandit instrument dient innauwe samenspraak met ondernemers plaats tevinden.
Prioriteit 3:
Niet-geldelijke opbrengsten
Deontwikkeling vaneenvoudige indicatoren (zie boven) die resultaten vanmaatregelen zichtbaar kunnen
maken intermenvanméér natuur, vanbetere natuurkwaliteit, vanméér natuurlijke vijanden,vanminder
plagen, envaneenaantrekkelijkere omgeving dragen direct bij aan hetbelevenvanandere danpuurfinanciële opbrengsten.
Ook het organiseren vanbovenbeschreven demonstratieprojecten, waarin concrete maatregelen worden
getoond enwaar ingegaan wordt op de(zichtbare) financiële enniet-financiëlevoordelen vandie
maatregelen, zal bijdragen aande bewustwording en belevingvan niet-geldelijke opbrengsten.
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Prioriteit 4:
(Gebrek) aan kennis
Eeninstrument om bestaande kennis over biodiversiteitmaatregelen (voordelen, nadelen,kosten,
opbrengsten, aanpak)te ontwikkelen oftoegankelijk te maken kaneenbijdrage leveren aanhet realiseren
vandevoorgaande instrumenten enprioriteiten.
Indevormvanpopulaire brochures zoals "Natuur op enrondhet erf", "Eenslootvolleven"en"Natuur inen
ronddeboomgaard" hebbenverschillende adviesorganisaties aleenbelangrijke bijdrage geleverdaan
kennis over enhet belevenvan plezier aannatuur op het agrarisch bedrijf. Daarnaast is er met b.v. het
"Handboek Agrarisch Natuurbeheer" enhet"Werkboek Ondernemen met Biodiversiteit" alheelveel kennis
over praktische maatregelen beschikbaar gemaakt. Hetprojectteam acht het niet zinvol eneffectief omop
dit niveaumet nieuwe,vergelijkbare publicaties te komen.Kenmerk isdat deze informatiebronnen vooraldie
ondernemers bereiken die reeds destap tot willen hebben gezet.
Er iseerder dringend behoefte aanmanieren omdegrote groep ondernemers te bereiken die nogniettoe
zijn aankennenenkunnen, die nognietwetenwat er zoukunnen om biodiversiteit te bevorderen enhoeze
dat zouden kunnen realiseren op hun bedrijf.
Hetvoorstel is omvoor deze groep eenbeperkte setvan"biodiversiteitpakketten"te ontwikkelen.Zo'n
pakket omvat eeneenvoudige, gestandaardiseerde, praktische maatregel (b.v. deaanlegvaneen
akkerrand of bufferrand langs eenwatergang) compleet met alle informatie die nodig isom die maatregel
toe te passen.Duseenpraktische werkinstructie, omschrijving vanbenodigde materialen, samenstelling
vanzaadmengsels, kosten, geschatte arbeid, het beheer injaar 1eninvolgendejaren,eenduidelijke
omschrijving vanteverwachten resultaten,eventuele bijkomende voordelenvoor deondernemer, voor
zover relevant de beschikbare subsidies voor deze maatregel,enadressenvoor adviezen enmeer
informatie. Eenenander geïllustreerd metwerktekeningen enfoto's. Prioriteit ligt bij pakketten metlage
kosten, eenvoudig inpasbaar, enmetduidelijke financiële of andere opbrengsten voor deondernemer. Een
koppelingvandergelijke pakketten aande eerder genoemde demonstratieproeven op praktijkbedrijven is
gewenst.
Rondom deontwikkeling vandergelijke pakketten dient eencommunicatieplan teworden opgesteld omde
introductie ervan indepraktijk te begeleiden.Samenwerking met diverse belangenorganisaties (DLV,CLM
enagrarische natuurverenigingen) is daarbij gewenst.

4.5 Andere, mogelijk instrumenten buiten het kader vandit
project
Deinparagraaf 4.4. genoemde instrumenten zijnvandien aard dat eenselectie daarvan inhet kader vandit
project ontwikkeld kanworden.Dezeinstrumenten grijpen inophetniveauvan (samenwerkingsverbanden
van)ondernemers. Erzijn echter meer thema's/ prioriteiten benoemd (zie hoofdstuk 3)enin§4.2 zijnvoor
dezethema's/ prioriteiten ook oplossingsrichtingen benoemd.Eenaantalvandeze oplossingsrichtingen
zouden eenaanzienlijke bijdrage kunnen leveren aanhet stimuleren vanbiodiversiteitmaatregelen op
landbouwbedrijven, maar zijn niet haalbaar binnen dit project of liggen niet binnen het bereik vande bijdit
project betrokken kennisinstellingen. Daarnaast putten wevoor deze paragraaf ook uit deaanbevelingen
vaneenrecente CLM/DLVpublicatie7: "Functionele Biodiversiteit". Hierinwordt eenreeks van aanbevelingen
gedaan rondom kennisleemtes enbehoefte aanpraktijkexperimenten. Hieronder gevenweenkele
belangrijke mogelijkheden beknoptaan.
Hetgebrek aanfinancieel rendement vanbiodiversiteitmaatregelen wordt algemeen als grootste
belemmering gezien.Menverwacht vandeoverheid eenbetere beloningvoor groenediensten.
Zoals eerder in§4.2 is aangegeven, zouhet beleid hierin stappen kunnen enmoeten ondernemen. Erlijken
nadrukkelijk ook mogelijkheden te zijnommetanderefinancieringsconstructies ook private partijente
interesseren om meete betalen voor meer natuur eneenaantrekkelijker landschap. Eenbijkomende
7

M.Boer etal., 2003. Functionele Biodiversiteit. Inventarisatie vanonderzoek enpraktijkexperimenten. CLM/DLV, publicatie nr. 591
-2003.
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prioriteit, die samenhangt met dit onderwerp, is datveelvandehuidige (subsidie)regelingen als onwerkbaar
enbelemmerend worden ervaren (zie §3.3.9 en4.2.9). Hetverminderen vandeze obstakels kanzonder
veelmeerkosten aleenbelangrijke impuls gevenaandebereidwilligheidvanondernemers omdaadwerkelijk
aande slagte gaan.Waar mogelijk zouregelgeving innauwe samenwerking met de 'uitvoerders' moeten
worden omgebouwd naar transparante, eenvoudige enaantrekkelijke maatregelen zonder veel
administratieve lasten.
Eenander belangrijk knelpunt isvanmeer sociologische aard. 'Hoe kijken mijn buren encollega's aantegen
mijnbiodiversiteitmaatregelen?'Belangenbehartigingsorganisaties vanagrarisch ondernemers enbesturen
vanbijvoorbeeld agrarische natuurverenigingen hebben een belangrijke taak enverantwoordelijkheid omop
eenpositieve wijze hetthema biodiversiteit onder deaandacht te brengen bij agrarische ondernemers.
Daarnaast kunnenzijeenactieve rol spelen inhetorganiserenvaneendialoogtussen boeren enburgers
over de activiteiten die agrariërs reeds daadwerkelijk ondernemen enover de resultaten diedaarmee
geboekt worden. Hetbeleid zoumetfinanciële middelen eendergelijke communicatiecampagne kunnen
ondersteunen.
Eenbelangrijk niet-financieelmotief voor veel ondernemers ligt inhet idee dat meer natuur op het bedrijf
ook bijdraagt aanmeer natuurlijke vijanden endaardoor aaneenbetere beheersingvanplagen.Hoeweler
momenteel redelijk veel onderzoek op dit onderwerp plaatsvindt, is de huidige kennis die rijp isvoor
praktijktoepassing nog steeds ergversnipperd. Het concept vraagt om eenovertuigender onderbouwing
voorverschillende gewas-plaagcombinaties, enomeenvertaalslagvanonderzoeksresultaten naar
praktijkimplementatie. Het beleid zoumeer financiële middelen moeten inzetten om onderzoek naarde
bewijsvoeringteversterken, enom de huidige beschikbare kennis hierover sneller engemakkelijker
toegankelijk te maken.HetLTO-FABproject zouhiervoor eenuitstekend startpunt kunnenzijn, maar
uitbreiding naar meerdere regio's engroepen iswenselijk.
Metnameinhetbovengenoemde CLM / DLVrapport7wordeneenaantalgebieden gesignaleerdwaar nog
grote kennisleemtes bestaan. Onder dethema's biodiversiteit endiergezondheid, weerstand tegen
dierziekten enbodemlevenenbodemweerstand liggen nog eengroot aantalvragen.Versterkingvan
onderzoek op dezewerkvelden isbeslist gewenst.
Angstvoor planologische schaduwwerking is eengrote drempel bij eenaantal ondernemers enwordt aldan
nietterecht nogaleensgebruik om maar niette werken aanbiodiversiteit. Hier lijkt eenbelangrijketaak
weggelegd voor provinciale engemeentelijke overheden om heelduidelijk te maken richting ondernemers
dat biodiversiteitmaatregelen geen planologische gevolgen zullen hebben enhet bedrijf alsgevolg hiervan
niet belemmerd zalworden inbijvoorbeeld dewensomuittebreiden.
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Conclusies
Deresultaten vande interviews geven een rijke oogst aanbelemmeringen enstimulansen voor het
bevorderen vanbiodiversiteit op agrarische bedrijven,engeventevens duidelijke prioriteiten voor het
verbeteren vandehuidigesituatie.
Deopgespoorde literatuur blijktvoor devraagstelling vandit onderzoek weinigtot geen houvastte
bieden. Deze isvaak óf zeer gedetailleerd óf zeer abstract vanaard ensluit niet aanbij de praktische
insteek waarvoor gekozen is indit project.
Deuitkomsten vande interviews kunnen beschouwd worden als realistisch enbetrouwbaar geziende
verscheidenheid aangeïnterviewde organisaties enpersonen die direct contact hebben ondernemers
rondom hetthema biodiversiteit.
Deresultaten vande interviews maken duidelijk datgewerkt moet worden aaneenvoudigeen
praktische instrumenten die aansluiten bijdedagelijkse praktijk vande agrarische ondernemer.
Er iseenkeus gemaakt om inhet kader vandit project eenklein aantal prioriteiten te selecteren.Voor
deze prioriteiten worden enkele instrumenten voorgesteld om ondernemers te stimuleren praktische
maatregelen te nementer bevordering vande biodiversiteit op hunbedrijf. Deze instrumenten kunnen
binnen het project innauwe samenwerking metondernemers verder ontwikkeld engetoetstworden.
Devoorgestelde, te ontwikkelen instrumenten zijn (zie §4.4 voor details):
o Eenvoudige indicatoren voor het metenvan biodiversiteit.
o Demonstraties op praktijkbedrijven vanconcrete, eenvoudige biodiversiteitmaatregelen
o Eenspreadsheet om kosten enbatenvanmaatregelen zichtbaar te maken,enomdiete
registreren daar waar de huidige kennis nog ontbreekt.
o Samenstelling van praktische "biodiversiteitspakketten" rondom eenvoudige,goedkope,
inpasbare maatregelen met eenduidelijk voordeelvoor de ondernemer.
Echter, andere partijen zoals overheden enbelangenorganisaties dienenook hunverantwoordelijkheid
opte pakkenvoor die zakenwaarop zijveel invloed hebben.Praktische instrumenten zoals ontwikkeld
gaanworden inhetkader vandit project zullen maar beperkt tot resultaat leidenwanneer bijvoorbeeld
regelgeving (overheden) enpromotie (belangenorganisaties) geen aandacht krijgen. Ideeënvoorde
acties die andere actoren kunnenondernemen worden in§4.5 beschreven.
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Bijlage 1: Geïnterviewde deskundigen
Onderstaande 16 personen hebben op persoonlijke titel een korte enquête beantwoord.
Adriaan Guldemond, Centrum voor Landbouw & Milieu (CLM), Culemborg
Projectleider van o.a. Agrarisch Natuurbeheer op de Marke, Ondernemen met biodiversiteit en Leren van Biodiversiteit
Frans Smeding, Louis Bolk Instituut (LBI), Driebergen
Projectmedewerker van o.a. Leren van Biodiversiteit, mede grondlegger van een standaard voor Bedrijfsnatuurplannen
Pieter Jans Jansonius, Louis Bolk Instituut (LBI), Driebergen
Onderzoeker biologische fruitteelt, o.a. betrokken bij uitvoering van Bedrijfsnatuurplannen in de fruitteelt
Gerjan Brouwer, DLV advies Biologische Landbouw
Bedrijfsadviseur biologische (fruitHeelt, opsteller Bedrijfsnatuurplannen
Gertjan Eibers, DLV Groene Ruimte, Dronten
Projectmedewerker van Ondernemen met biodiversiteit en Leren van Biodiversiteit
Henk Scheele, LTO Nederland, 's-Gravendeel
Voorzitter Stuurgroep LTOproject Functionele Agrobiodiversiteit (FAB), o.a. ook bestuurslid WLTO, deelnemer in Delta Natuur,
Natuurbreed, Biodiversiteit inde Hoeksche Waard,enz.
Dick Melman,Alterra WageningenUR
Onderzoeker Agrarisch Natuurbeheer enGroen-Blauwe Dooradering, voorheen "In Natura", betrokken bij groot aantal projecten
rondom agrarisch natuurbeheer in brede zin.
Annemiek van Beek, PPO-AGV Lelystad
Onderzoeker Multifunctionele Bedrijfssystemen, projectmedewerker van o.a. Natuurbreed, Kennisbehoefte Agrarische
Natuurverenigingen
Bart Heijne, PPOFruitteelt, Randwijk
Onderzoeker Duurzame Fruitteelt enAgrarisch Natuurbeheer, projectmedewerker van o.a. Natuurbreed
Johan Dam,Agrarische Natuurvereniging Stichting 'De Rietgors', Strijen
Coördinator ANLV, betrokken bij o.a. akkerrandprojecten, netwerk van wandelpaden en project Biodiversiteit in de Hoeksche
Waard
Harm Westers, Agrarisch natuurvereniging 'Wierden & Dijken, Hornhuizen
Bestuurslid ANLV, betrokken bij o.a. weidevogelbescherming, slootkant- en perceelsrandbeheer
Maurice Kruk, Landschapsbeheer Zuid-Holland
Advies en dienstverlening rond natuur- en landschapsbeheer & behoud in ZH, o.a. betrokken bij evaluatie van groot aantal
bedrijfsnatuurplannen inZH
Willem van Boschinga, SBNL Organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer, Wijk bij Duurstede
Advies en dienstverlening rond natuur- enlandschapsbeheer door agrariërs en particulieren, o.a. betrokken bij opstellen
bedrijfsnatuurplannen
Teddy Bezuiden, Drents Landschap
Hoofd terreinbeheer, coördinatie beleid en uitvoerende taken, veel contacten met agrariërs en gebiedspartijen
Derk-Jan Stobbelaar, Leerstoelgroep Rurale Sociologie WageningenUR
Onderzoeker, o.a. betrokken bij onderzoek naar landschapskwaliteiten op biologische bedrijven, en bij WUR-INRAproject inde
Friesche Wouden
René Klein,Natuurlijk Platteland
Ondersteuning van Agrarische Natuur- en Landschapsverenigingen (ANLV's), mede-ontwikkelen en toetsen van regelingen rond
agrarisch natuurbeheer
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Bijlage 2: Vragenlijst voor de interviews
Binnenhet project 'Biodiversiteit inde praktijk' zalworden gewerkt aaninstrumenten diedestap naar detoepassingvan
biodiversiteitmaatregelen helpente vergemakkelijken.Voorafgaand aande ontwikkelingvandeze instrumenten,moet
een beeldwordenverkregen vandefactoren die door agrarische ondernemers als belangrijkste belemmeringen of
stimulansenworden ervaren, dekritische succesfactoren.Wanneer wijdezefactoren inbeeld hebben,volgteen
prioritering op basis vanbelang enbeïnvloedbaarheid. Opbasisvandeze prioritering zullen deinstrumenten worden
ontwikkeld.
Binnenfase 1van het project zullen de kritische succesfactoren inbeeldworden gebracht engeprioriteerd middels een
quick scan(literatuurstudie eninterviews metdeskundigen).
Het literatuuronderzoek ende interviews moeten leidentot de beantwoording van devolgendevragen:
1. Naampersoon
2. Naamorganisatie
3. Opwelke manier bent ubetrokken bijhetthema biodiversiteit?
4. Watverstaat uonder biodiversiteit? Enhoeziet udat ophet agrarische bedrijf?
5. Welkeregio's horen bij uwwerkveld?
6. Stimulerende factoren Watzijndefactoren waardoor ondernemers zichgestimuleerd voelen omzich inte zetten
voor eenverbeteringvan debiodiversiteit op het bedrijf?
7. Belemmeringen Watzijndefactoren die ondernemers ervanweerhouden om zichinte zettenvoor een
verbetering vande biodiversiteit ophet bedrijf?
8. Ondernemerstypen Zijndemotieven die ondernemers hebbenomwelof niettewerken aan biodiversiteit
afhankelijk vanhet type ondernemer? Zoja,welketypes moetenweonderscheiden? Welk percentage vande
ondernemers valt onder welk type?Welktype laatzich leiden door welke motieven?
Opwelk type ondernemer moetenwijons richten bijdeontwikkelingvan
instrumenten?Waarom?
9. Prioritering KSF Binnendit project proberen wijinstrumenten te ontwikkelen diedetoepassingvan
biodiversiteitmaatregelen door ondernemers moeten stimuleren ofvereenvoudigen. Opwelke kritische
succesfactoren moetenwij ons bijdeontwikkelingvandie instrumenten richten enwaarom?
10. Eisen aan de te ontwikkelen instrumenten Aanwelke eisen moeten deinstrumenten voldoen om daadwerkelijk
een bijdrage te kunnenleveren aandetoepassing van biodiversiteitmaatregelen?
11. Wie zoudenwevolgens uook nogmoeten benaderen met dezevragen? Heeft udaar een(e-mail) adres en/of
telefoonnummer van?
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Bijlage 3: Belangrijkste thema's uitde interviews
Verwerkt: 16 interviews Codering: + = stimulerende factor, -= belemmering, • = prioriteit
1. Rentabiliteit, a) kosten en b) opbrengsten
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Zouzekerstimulerenalserextraopbrengstenaanvastzaten
Eenvergoedingvoorgemaaktekosten,minimaalquittedraaien(2X)
geldelijkewaardering uitdesamenleving
(groenediensten,fiscale regelingen,NSW-constructies
Alshetgeldoplevert(4x)
Alshetbijdraagt aanbeter toekomstperspectief
Deverwachting datbiodiversiteit leidttotmeergewinuithetagrarisch bedrijf.
Beterekwaliteitproduct
Financiëlevergoedingvoorgemaaktekostenenbonusalserresultaatgeleverdwordt
Kostgeldwaarnietsofnietgenoegtegenover staat(2x)
negatieve balansnutenopbrengsten(geld)(5x)
Deverhoudingkostenenopbrengstenvanbiodiversiteitmaatregelen
Kosttijdenarbeiddienietsofnietgenoegoplevert(5x)
Veelinspanningdienietbetaaldwordtdoorbetereagrarische bedrijfsresultaten ofdirecte betalingvoor beheerswerk
Sterkeeconomische prestatiedruk opdebedrijvenwaardoor menondanks interesseengoedewilhetnietvoorelkaarkrijgtomzich
intezettenvoorbiodiversiteit.
Kostproductieoppervlakte (grond)endusinkomen(2x)
Biodiversiteitisbedrijfseconomisch vangenerleiwaarde
Ontbrekenvanstimulansen
Slechtere kwaliteitproduct
Onvoldoendefinancieel rendement
Onzekerheidover uitbetalingvanvergoedingen
Boetesalsdoelstellingen nietgehaaldworden,enopz'nminstterugbetaling vanalleontvangenvergoedingen
Duurzame,substantiëlefinanciëleimpulsengeven
Bdie(als randvoorwaarde) bijdraagtaanverbeteringvanrendementvoorb.v. neventakken
Ermoetenvoordelenvoor bedrijfaanzitten
Biodiversiteit alsbiologische bestrijding (kangeldopleveren)(2x)
Waarmogelijk latenzienwatdevoordelenvoor hetagrarische bedrijfzijn.Ditintegreren inonderzoek envoorlichting.
Financiële prikkels:nietalleenalsonkostenvergoeding maarookvanwege hetfeitdatereendienstgeleverdwordtwaarbestwat
winstopgemaakt magworden.Ontwikkeleenmethodedateenduurzamefinancieringgarandeert.
Betrouwbaarheid vanfinanciële vergoedingen
Financieeltegemoetkomenaankostendieeenondernemermaakt
Duurzamevergoedingenvoor inspanningenenbonusbijbehaaldresultaat

2. Niet-geldelijke opbrengsten (b.v. imago)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Alshetbijdraagtaanbeter toekomstperspectief
Alshetbijdraagtaanbeterimago(3x)
Maatschappelijkewaardering,erkenning(2x)
Verminderingemissiesnaarmilieu
Verhogenvannatuurlijkeweerstandvanhetbedrijftegenallerlei invloeden
Alshetbijdraagtaanaantrekkelijk landschap
Beterekwaliteitproduct
Esthetischefactoren:bijv.demeningdatiederorganisme recht heeftopeenplekje,datwijalsmensenverplichtzijnomrekeningte
houdenmetalhetandereleven.
Hetdenkeninecologischeverbanden:aandachtvoor hetagro-ekosysteemwordthieralsvoorwaardevoordesuccesvolle duurzame
landbouwgezien.
Publiekeopiniedievanboerenverwacht datzegoedmetdenatuuromspringen,bewusthieropinspelen voorgoedimagolandbouw
Persoonlijk plezierdatmenbeleeft aannatuurophetbedrijf bijvoorbeeld hetstimulerenvanweidevogels,roofvogels,zwaluwen,
slootkantbeheer.
Rentmeesterschap
respectenverwondering voorhetleven
gastvrijheidennostalgie
Voor biologische boerenisB eennoodzaak
Vanwegeversterkingvanpositieveimagovanagrarischesector
Presentatievaneengoedimago.
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•

Ontbrekenvanstimulansen
Slechtere kwaliteitproduct
Eenzaakvooranderen,nietvoorzichzelf(2x)
Bemoeizucht buitenstaanders
Onbekendheid(2x)
Biodiversiteitdie(alsrandvoorwaarde) bijdraagt aanverbeteringvanrendementvoorb.v. neventakken
Ermoetenvoordelenvoorbedrijfaanzitten
Aansluiten bijmotivatieenbelevingvanondernemer
Mensenaansprekenophunpersoonlijke motieven (ethiek,persoonlijk natuurbeleving).
Ondernemers betrekken bijontwikkeling instrumenten
Latenziendatmaatschappijerserieus inwilinvesteren
Waarmogelijk latenzienwatdevoordelenvoor hetagrarische bedrijfzijn. Ditintegrereninonderzoekenvoorlichting.
Duidelijk makendathetbedrijfoplangetermijnbeterafiswanneer eraandacht besteedwordt aanbiodiversiteit a.g.v.groter
draagvlakindemaatschappij,indirectevoordelendus.
Duidelijkecommunicatievanuitdesectornaardemaatschappij,laatzienwatjedoetophetterreinvannatuur-enlandschapsbeheer.

3. Vertrouwen infunctionaliteit (plaagbeheersing)
+
+
+
+
+

•
•
•

Nutzienvanbiodiversiteit voor biologische bestrijding(3x)
Moetfunctioneelzijn(b.v.plaagbestrijding) (3x)
Bedrijf beter beschermentegenziekten,plagenenweersinvloeden
Voorbiologische boerenisbiodiversiteit eennoodzaak
Toepassingvanbiodiversiteitmaatregelenisdomweg'functioneel'endaarominteressantominteinvesteren
Angstvoor plagenenonkruiden
angstvoornegatieveeffecten,risico's(5x)
Overlast
Biodiversiteit alsbiologische bestrijding (kangeldopleveren) (2x)
Functionaliteit
Wegnemenvandeangstvoorplagen

4. Angstvoor planologische schaduwwerking (verlies vrijheid)
+

•
•

Betrouwbaar, bestendigbeleid
Gevoelvanverliesvancontrole overhetbedrijf
Angstdatdoor inzetvoor metnamenatuurbeheer ondememersvrijheidwordt ingeleverd:menisbangdatdatgenedatmeneerst
vrijwilligdoetlaterverplichtwordt,"jegeeftzeeenvingerenzenemenjedehelehand".
Argwaan bijdeburen:welkegevolgenhebbenmaatregelendieikneemvoor mijnbuurman?
Onzekerheidoverlange-termijnaspecten:'watalszebijmijeenzeldzame slakvinden,magikenmisschien mijnbuurmannietmeer
uitbreiden'
Angstvoorvastleggingvanregelingeninlanglopende overeenkomsten
Helderheid inconsequenties vanbiodiversiteitmaatregelen voorondernemersenburen,nuenindetoekomst
Ondernemers moetenhetideehebbendatzehunvrijheid behouden.Zemoetenzelf kunnenkiezenwelke maatregelenzegaan
nemenenhoe(lees:weldoelen maargeenomschrijving vanmiddelendiehemteveel beperkenindedagelijkse praktijk,red.)

5. Angstvoor technische problemen (onkruid, plagen,ziekten, ...)
+
+

•
•
•

Nutzienvanbiodiversiteit voor biologische bestrijding(3x)
Moetfunctioneelzijn(b.v.plaagbestrijding) (3x)
Angstvoor plagenenonkruiden
angstvoornegatieve effecten,risico's (6x)
Overlast
Biodiversiteit alsbiologische bestrijding (kangeldopleveren) (2x)
Functionaliteit
Wegnemenvandeangstvoorplagen

6. Angstvoor sociale afkeuring (buren,standsorganisatie, ..)
+
+
+
+
+

•

Betrouwbaar, bestendigbeleid
Alshetbijdraagtaanbeterimago(3x)
Voor biologische boerenisBeennoodzaak
Publieke opiniedievanboerenverwachtdatzegoedmetdenatuuromspringen,bewusthieropinspelenvoorgoedimagolandbouw
'Wanneer collega's hiermeebezigzijn,wilhijookwel'
Weerstand bijstandsorganisaties dievoordehelesectormoetenspreken
Familiaireaspecten:vaderenzoonzitten inmaatschap.Vader 'vindthetmaarniks'
Argwaan bijdeburen:welkegevolgenhebbenmaatregelendieikneemvoor mijnbuurman?
Beeldvorming:watiseengoedeboer?Hoeziethetlandvaneengoedeboereruit?
Helderheid inconsequenties vanbiodiversiteitmaatregelen voorondernemersenburen,nuenindetoekomst
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7. Helderheidvanregelgeving (duurzaamheid, bureaucratie)
+
+
+
+

Betrouwbaar, bestendigbeleid
Consistenteentransparante regelgeving.Duidelijkheid.
Eenondernemer moetonmiddellijk meteenideeaandeslagkunnenennietlanghoevenwachtenopallerlei beschikkingenen
goedkeuringen
Werkbare regelingen
Ontbrekenvanstimulansen
Gevoelvanverliesvancontroleoverhetbedrijf
Tegenstrijdige regelgeving
Wettelijke belemmeringen:bijvoorbeeldeenwaterschapdieeenondernemergeenruimtegeeftomietstedoenaan
slootkantenbeheer
Onwerkbare regelingen
Continue gedoemetProgramma Beheer
Kortelooptijdvancontracten
Alsbedrijfsvoering isaangepast bestaathetrisico datdittevergeefs isgeweestalsregelingenenpakkettenaflopen
Geloofwaardigheid enbetrouwbaarheid vandeoverheidisindeogenvanveelboerenbeperkt
Bureaucratische regelingen
Wegnemenvanbelemmeringen inregelgeving:maakdedingeneenvoudig:erisgeenondernemerdiezittewachtenopeen
papierwinkelwanneer hijbiodiversiteitwilstimuleren.

8. Plezier (mooi,vrijheid)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

•
•
•
•
•
•

Alshetvoorboerenprettigerwerkenis
Rentmeesterschap
respectenverwonderingvoorhetleven
gastvrijheidennostalgie
Esthetisch motief,vlindersenlibellen (aaibarenatuur)
Persoonlijk plezierdatmenbeleeftaannatuurophetbedrijf bijvoorbeeld hetstimulerenvanweidevogels,roofvogels,zwaluwen,
slootkantbeheer.
genietenvanveelverschillende vogelse.d.
plezier
"Hetisleukomtedoen",ongeveer 25%vandeboeren
Biodiversiteit is'gewoon mooi'.Hetleverteenmooiplaatjeop.
Eenveelheidvansoortenplantenendierenismooi,endaarombelangrijk omaantewerken
Jealsboerinwillenzettenvoorjeomgeving
Gevoelvanverliesvancontroleoverhetbedrijf
Angstdatdoor inzetvoormetnamenatuurbeheerondernemersvrijheidwordt ingeleverd:menisbangdatdatgenedatmeneerst
vrijwilligdoetlaterverplichtwordt,"jegeeftzeeenvingerenzenemenjedehelehand".
Tegennatuurlijk aanvakmanschap
Bemoeizucht buitenstaanders
Onbekendheid(2x)
Erkomenveelmensenophetbedrijf,vaakonaangekondigd.Veelonderzoekers maarookmensenvanLaserbijvoorbeeld
'Hetisnutochookmooi?
Aansluiten bijmotivatieenbelevingvanondernemer
Mensenaansprekenophunpersoonlijke motieven (ethiek,persoonlijk natuurbeleving).
Motivatie algemeen:richtjeoppersonenenpersoonlijke factorenomdatverandering hierin(hoewellangzaam) hetmeestduurzaam
is.
Ondernemers betrekken bijontwikkeling instrumenten
Latenziendatmaatschappij erserieus inwil investeren
Duidelijke communicatievanuitdesector naardemaatschappij,laatzienwatjedoetophetterreinvannatuur-enlandschapsbeheer.

9. (Gebrek aan) kennis
+

Kennisover plantenendierenenbijbehorendhabitat
Onbekendheid(2x)
Gebrekaankennis
Biodiversiteit isteabstract begrip,raaktnietaandewereldvandeboer(2x)
Eenzaakvooranderen,nietvoorzichzelf(2x)
Resultateneneffectenzijnnietzichtbaar entastbaar(2x)
praktischnutnietinzienResultateneneffectenzijnnietzichtbaarentastbaar
Gebrekkige kennisvannatuur:watjenietkentzieje nietenwaardeerjeookniet.
praktischnutnietinzien
Bestaande kennisslechttoegankelijkvoordeboer
Ontbrekenvanvoldoende kennisenslechtetoegangvanbestaande kennis
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Kennisoverregelingenissomsbeperkt.
Advies inwinnenisvaaknoodzakelijk maardit isergduur(2x)
Dingendiesnelenduidelijkzichtbaar resultaat opleveren(2x)
Begripbiodiversiteit concreter entoegankelijk voorboerenmaken
Praktischetips(boekje), laagdrempelig
Goedensneltoegankelijke informatievoorondernemers dieinteresse hebbeninbiodiversiteit
Kennisoverdracht entoegankelijk makenvankennis

10.Inpasbaarheid inde bedrijfsvoering (ook arbeid)
+
+
+
+
+

•
•
•

Voor biologische boerenisbiodiversiteit eennoodzaak
Eentweedetakisnoodzakelijk vanwegeslechteconcurrentiepositie ininternationaal maarooknationaalperspectief. Slechte
bedrijfseconomische omstandigheden 'stimuleren'ondernemersdusomanderewegentezoeken.(2x)
Wanneerbiodiversiteitmaatregeleninpasbaarzijn indehuidige bedrijfsvoering isditvooreenondernemeraantrekkelijkerdan
wanneerditniethetgevalis.
Eenondernemer moetonmiddellijk meteenideeaandeslagkunnenennietlanghoevenwachtenopallerlei beschikkingenen
goedkeuringen
Wanneerhetpast indeprimaire belangenvandeboeralsondernemer
Gebrek aankennisendemogelijkheden vaninpasbaarheid
Extraarbeiddienodigisomgewenste maatregeleneffectief uittevoeren
Slechteinpasbaarheid vanhuidigemaatregelenindehuidige bedrijfsvoering
Geenbeschikbaarheid vanmateriaal enapparatuur omgewenste maatregelen uittevoeren
Inpassinginbedrijfsvoering,bijvoorbeeldhoutwallendiedekostenvanloonwerksterkdoenstijgen
Goedeinpasbaarheid
Goedevoorlichting
Ondernemers moetenhetidee hebbendatzehunvrijheid behouden.Zemoetenzelf kunnenkiezenwelkemaatregelenzegaan
nemenenhoe(lees:weldoelen maargeenomschrijving vanmiddelendiehemteveelbeperkenindedagelijkse praktijk,red.)

11. Samenwerking (stimulerende omgeving)
+
+
+
+
+
+
+

•
•
•
•
•

Alshetbijdraagt aanbeterimago(3x)
Contacten metANLV kanstimuleren
Publieke opiniedievanboerenverwachtdatzegoedmetdenatuuromspringen,bewusthieropinspelenvoorgoedimagolandbouw
'Wanneer collega's hiermeebezigzijn,wilhijookwel'
Eengrotestimulerendefactorzijnuitingenvanwaarderingvoordegeleverdeinspanningendoorbijvoorbeeldlokalekranten,buren
enonderzoekers
Maatschappelijke waardering
EengoedeorganisatievanbestuurvanANV's dieondernemers stimulerenengoedvoorlichten
Gevoelvanverliesvancontroleover hetbedrijf
Bemoeizucht buitenstaanders
Weerstandbijstandsorganisaties dievoordehelesectormoetenspreken
Familiaire aspecten:vaderenzoonzitten inmaatschap.Vader 'vindthetmaarniks'
Enthousiasme kwekenvanuitdestreekzelf
Latenziendatmaatschappijerserieus inwilinvesteren
Duidelijke communicatie vanuitdesectornaardemaatschappij,laatzienwatjedoetophetterreinvannatuur-en landschapsbeheer.
Maatregelen moetenbijvoorkeur eenbedrijfsoverstijgend karakter hebben.Alseengroepvanboerenietswilliggenervaakmeer
mogelijkheden
Maatregelen moeteneengebiedsspecifiek karakterhebben

12.Zichtbaarheid van effecten
+

Zichtbare,aantoonbare effecten opopbrengst(3x)
Resultateneneffectenzijnnietzichtbaarentastbaar
praktisch nutnietinzien
Biodiversiteit isteabstractbegrip,raaktnietaandewereldvandeboer(2x)
Onbekendheid(2x)
Eenzaakvooranderen,nietvoorzichzelf(2x)
Dingendiesnelenduidelijkzichtbaar resultaatopleveren(2x)
Begripbiodiversiteitconcreterentoegankelijk voorboerenmaken
Praktischetips (boekje), laagdrempelig
praktischinpasbaar
eenvoudigenaansprekend(2x)
Resultaat opgewasniveau
Substantieel bijdragen aandebiodiversiteit
Dingendiegemakkelijkzijnennauwelijks inspanningvragen
Goedevoorbeeldenuitventen
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Bijlage 4: Eisenaaninstrumenten uitde interviews
Praktisch/concreet (19x)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concreet,praktisch(4x)
zichtbare resultaten(3x)
meetbareeffecten(3x)
bruikbaretips,metvervolgadviezen
doelgericht
maatregelenmetgroot realiteitsgehalte
Ondernemer moetmeergripopbedrijf krijgenenbeter inzicht inderisico's
Moethetvakmanschapvergroten
Geschikt voordemo's
Goedevoorbeelden uitventen
Duidelijkevoorbeeldenmetvoordelen
Gewasgericht

Eenvoudig/Laagdrempelig (15x)
•
•
•
•
•
•

gebruiksvriendelijk, eenvoudigtoepasbaar eninpasbaar(4x)
Laagdrempelig(4x)
Geschiktheidvooreengrotegroepbedrijvenenverschillendetypenondernemers (3x)
sneltoegankelijk entransparant
Makkelijk toegankelijke informatie
Nietteveelregelsenbureaucratie
Gelaagd,dwzjemoetkleinkunnenbeginnenenkunnenuitbouwenwanneerdatlukt

Economischvoordeel (8x)
substantiëleopbrengsten(2x)
Magmaarweinigtijdkosten(2x)
Magmaarweiniggeldkosten(2x)
betaalbaar ofsubsidiabel
Moet besparenop gewasbeschermingsmiddelen

Motiverend (5x)
Moettothandelenaanzetten
Motiverend
enthousiasmerend
stimuleringsmaatregelen moetenookechtstimuleren
aansprekend

Betrokkenheid boer (4x)
•
•
•
•

directcontacttussen boerenonderzoeker
Empathie,verplaatsjeindepositievandeboer
Aansluiten bijmotivatie enbelevingvanondernemer
Ondernemersbetrekkenbijontwikkelinginstrumenten

Betrokkenheid omgeving (3x)
•
•
•

Draagvlak nodiginsector
Metuitstraling naaromgeving
Latenziendatmaatschappijerserieus inwilinvesteren

Passend bijde streek (2x)
•
•

Gebiedseigen projecten,b.v.akkerrandenenerfbeplantingen indeHoekscheWaard
maatregelenopbasisvanwensenenideeënvandestreekenpassend bijdestreek

Betrouwbaar (2x)
•

betrouwbaar (2x)

•

Duurzaam(1x)

© Praktijkonderzoek Plant &Omgeving B.V.

37

© Praktijkonderzoek Plant &Omgeving B.V.

38

Bijlage 5: Reactie vandeopdrachtgever (LNV)opdeze
QuickScan
Op 13 mei 2004 heeft eengesprek plaatsgevonden tussen de projectleider ende opdrachtgever inde
persoonvandhr. Hans Brand,Directie Landbouw, Ministerie van LNV.Hetverslag hieronder geeft een
samenvatting vanzijn belangrijkste commentaren op dequickscan.
Hetbeeldvankritische succesfactoren,geschetst indeQuick Scan,iszeer herkenbaar en
grotendeels inovereenstemming methetbeelddatdeopdrachtgever voorafhad.
Opvallend isdat inzeer veel studies endiscussies rond biodiversiteit, enzoook indit rapport, het
onderwerp biodiversiteit inzeer korte tijd enhaast ongemerkt wordt teruggebracht tot
begeleidende biodiversiteit, c.q. agrarisch natuurbeheer. Andere aspecten,zoals defunctionele
biodiversiteit enmet namegenetische biodiversiteit komenveel minder of nauwelijks aanbod.Ditis
een puntvan kritiek op dit rapport. Eenmogelijke verklaring voor deze "blinde vlekken"is datde
handelingsruimte (mogelijkheden voor ingrijpen ensturing) voor agrarische ondernemers het
grootste is op hetthema agrarisch natuurbeheer, enminder (of minder uitgewerkt) voor genetische
enfunctionele biodiversiteit.
Deopdrachtgever onderschrijft deprioriteitstelling voor dete ontwikkelen instrumenten die inde
Quick Scanwordtvoorgesteld:
1. zichtbaarheid vaneffecten, door deontwikkeling vanindicatoren om natuur enfunctionaliteit
zichtbaar enmeetbaar temaken.
2. de rentabiliteit vanmaatregelen, door instrumenten te ontwikkelen die deondernemer helpen
om kosten enbatenvanmaatregelen zichtbaar temaken.
Dezetwee zakenzullen indevolgende faseworden opgepakt enuitgewerkt.
Deopdrachtgever pleit ervoor om bijde 2e prioriteit expliciet een koppelingte maken naar de3e
prioriteit: nietgeldelijke opbrengsten, enomfinanciële enniet-geldelijkevoordelen niet uit elkaar te
trekken.
Deopdrachtgever benadrukt de noodzaak om instrumenten te ontwikkelen innauwe samenwerking
ensamenspraak met agrarische ondernemers, om hunpraktische toepasbaarheiden
geaccepteerdheid teverzekeren.
Naast deze hoofdpunten iser oververschillende zaken doorgepraat enzijn ook meer achterliggende
processen endetails besproken. Hiernavolgen nogenkele vandezeachtergronden.
Bij rentabiliteit zoueenonderscheid gemaakt moetenworden tussen opbrengsten op de korte
termijn enmogelijke (financiële) voordelen op de langere termijn.Watisde rol (of zoudiekunnen
zijn)vanketenpartijen indefinanciële beloningvaninspanningen ombiodiversiteit te vergroten?Is
het mogelijk enzinvol om bedrijfseconomische rekenmodellen vanhetPraktijkonderzoek aante
passen endoor te rekenen opdeeffecten vanBiodiversiteitsmaatregelen?Ofwordt hetbelangvan
directe, financiële opbrengsten minder naarmate ondernemers meer andere effecten envoordelen
gaan zien. Ook bijdit thema past dewaarschuwing dat biodiversiteit meer isdanalleen agrarisch
natuurbeheer. Functionaliteit engenetische variatie hebben ook financiële voordelen,ook alhebben
wedie momenteel misschien nogniet allemaal helder inbeeld gebracht.
• Niet-geldelijke opbrengstenwordenvoor ondernemers vanzelf wel duidelijk naarmate zijmeer
daadwerkelijk aande slaggaan met biodiversiteit, enzodra zij instrumenten aangereikt hebben
gekregen omeffecten zichtbaar enmeetbaar te maken.Vandaar datde ontwikkeling vanzulke
instrumenten dehoogste prioriteit krijgt.
• Dekritische succesfactor (Gebrek aan) kennis staat nadrukkelijk centraal inhet parallelproject van
CLM"Leren metBiodiversiteit" enzalzeker aandacht krijgen inde 2efasevanhetDLOprogramma
432 Agro-biodiversiteit.
• Vertrouwen indefunctionaliteit staat centraal inhet LTOproject Functionele Agro-Biodiversiteit
(FAB). Dit project zaleenzeer belangrijke rol kunnengaan spelen bij het opdoenvanervaringen,
hetversterken vanhetvertrouwen indiefunctionaliteit, enbij het uitdragen enverspreidenvan
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deze kennis enervaringen binnende landbouw. Erkomt op de korte termijn meer duidelijkheid over
definanciering envoortzettingvandit project. Ookhetthema Samenwerking komt indit LTO FAB
project nadrukkelijk aandeorde, door expliciet op gebiedsniveau maatregelen inte zetten rondom
functionele biodiversiteit.
Hetthema Helderheid vanregelgeving kanook een schijn-argument zijn. Heelveel is almogelijk
zonder datde regelgeving belemmerend hoeftte zijn. Mensen kunnenzichhierachter verschuilen
om niette hoeven enniettewillen.
Opdrachtgever geeft aandat er behoefte is aaneenanalysevandevele lopende projecten rondom
biodiversiteit, omte komentot eentoets welke kennis eninformatie praktisch toepasbaar is,of
gemaakt zalmoetenworden,voor verschillende typen(stijlen)vanondernemers. Elk project
rondom biodiversiteit zouzelf indeeindfase expliciet aandacht moeten geven aandezevraag.
Daarnaast is het misschien langzaam aantijd omopnieuw eenbrede communicatiecampagne te
ontwerpen rondom hetthema biodiversiteit inde landbouw. Hierbij is het essentieel omvooraf
scherpte krijgenwat deboodschap vandie campagne zoumoeten zijn.
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