BoerenNatuur:

NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW IS DÉ TOEKOMST VOOR DE
LANDBOUW
BoerenNatuur en de agrarische collectieven hebben een duidelijke stelling in
het debat over natuurinclusieve landbouw (NIL). Wij zien natuurinclusieve
landbouw als dé toekomst voor de landbouw. NIL is daarom een
systeembenadering zijn waarbij een boer de mogelijkheid heeft om in al zijn
bedrijfsbeslissingen rekening te houden met de natuur op en rond zijn bedrijf.
Bodemleven, plaagbestrijdende insecten, grutto’s en korenbloemen, maar ook
zorgen voor goede omstandigheden voor natuur in de omgeving. De agrarische
collectieven willen alle boeren die meer aan NIL willen doen adviseren, de
maatregelen die ze nemen registreren, en het beheer borgen.
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Kennis delen in veld en schoolbanken
Kennis delen is één van de belangrijke taken van BoerenNatuur. We zorgen ervoor dat onze leden
direct toegang hebben tot relevante kennis, stellen hen in staat om kennis te delen en zorgen dat ze
nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van onderwijs en nieuw onderzoek. NIL moet niet alleen de
norm in het veld worden, maar ook in de schoolbanken. Zeker in het agrarisch onderwijs moet
continu de boodschap worden uitgedragen dat alleen boeren in een gezond natuurlijk systeem
houdbaar is voor de toekomst.

NIL moet ‘gewoon’ worden
BoerenNatuur en haar leden dragen op allerlei manieren bij aan het ‘gewoon’ maken van het idee
van NIL in het groene onderwijs. Hieronder een aantal voorbeelden. BoerenNatuur is partner in het
Europese project All4biodiversity, waarin de ontwikkeling en verspreiding van kennis richting
collectieven en boeren centraal staat. In dat project werken we nauw samen met de kennismakelaar
boerenlandvogels die bij Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden is aangesteld. Ook om de
ontwikkelde kennis uit All4biodiversity te delen met het onderwijs. En ook andersom, om de
aanwezige kennis rondom het onderwerp boerenlandvogels te verzamelen en delen met het veld én
met studenten.
Naast het delen van bestaande kennis, werkt BoerenNatuur ook samen met onderwijsinstellingen
aan het ontwikkelen van nieuwe kennis. Ten slotte is BoerenNatuur ook een actieve partner in het
CoE Groen. BoerenNatuur is partner in een projectaanvraag met de HAS, Van Hall, InHolland en
Aeres (zie interview met Ron Methorst). Deze aanvraag richt zich op de handelingsruimte bij de boer
voor het verstreken van de biodiversiteit en het aantrekkelijk maken van het landschap. Ook zetten
collectieven zich in om een meer natuurinclusieve landbouw te promoten. Zo geven meerdere
bestuursleden en medewerkers van collectieven gastlessen op allerlei groene onderwijsinstellingen,
zoals Wim Stegeman, biologische niet-kerende grondbewerkende akkerbouwer van het Flevolands
Agrarisch Collectief die gastcolleges geeft over biodiversiteit op Aeres mbo. Of bijvoorbeeld de drie
collectieven De Lieuw op Texel, Hollands Noorden en Water, Land en Dijken die participeren in een
gezamenlijk scholingsproject met Clusius college: Biodivers perspectief.

Over BoerenNatuur
BoerenNatuur is een landelijke vereniging van de 40 agrarische collectieven die Nederland heeft.
Deze 40 collectieven verenigen ruim 10.000 boeren (deelnemers) die aan agrarisch natuur- en
landschapsbeheer (ANLb) doen. BoerenNatuur zorgt ervoor dat de randvoorwaarden op orde zijn
zodat de leden effectief en efficiënt met hun deelnemers werken aan bodem, klimaat,
biodiversiteit, water, natuur en landschap op hun bedrijf.
www.boerennatuur.nl
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