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◼ Melkveehouder, 110 koeien, 2 melkrobots

◼ 70 ha. Grasland met 15 ha weidevogelbeheer.

◼ Voorzitter BoerenNatuur.

◼ Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Alex Datema



‘Als je een schip wilt bouwen, moet je werklui niet opdragen
hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders
geven. Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen naar

de eindeloze zee.’

Antoine de Saint-Exupéry



◼ Landbouw moet meebewegen met internationale verplichtingen 
en nationale maatschappelijke wensen.

◼ Klimaat, Biodiversiteit, Water, Stikstof, Dierenwelzijn, 
Woningbouw, energie transitie…

◼ Extensivering, Circulariteit, Natuur Inclusief.

◼ Dit past niet in huidig economisch systeem.

◼ Landbouw heeft ontsnappingsroute nodig.

Waar staat de landbouw nu?



◼ Goed, betaalbaar voedsel.

◼ Landschap.

◼ Natuur. 

◼ Biodiversiteit. 

◼ Klimaat diensten. 

◼ Waterkwaliteit en waterkwantiteit. 

◼ Recreatie. 

Welke waarden produceren wij als 
landbouw?



◼ Duurzame landbouw moet ecologisch en economisch duurzaam 
zijn.

◼ Bijdrage landbouw aan brede welvaart moet dus ook vertaald 
worden in economie.

◼ Voedsel productie blijft op 1 voor de landbouw.

◼ Vanuit een ander perspectief / model is hier ook veel mogelijk.

◼ Zachte waarden vertalen in harde euro’s.

◼ Reële beloning voor eco- systeem diensten.

Van waarden naar waarde…



◼ Langetermijn visie op het landelijk-gebied.

◼ Heldere, afrekenbare doelen op bedrijfsniveau.

◼ Betrouwbare wetgeving.

◼ Het juiste instrumentarium.

◼ Doelen ipv maatregelen-beleid.

◼ Budget.

◼ Tijdshorizon van minimaal 15 jaar.

Wat is er nu nodig?



◼ GLB / NSP met als belangrijkste onderdelen Eco-regeling en het 
ANLb.

◼ Stijgende budgetten voor ANLb en verschuivingen van pijler 1 
naar pijler 2.

◼ NPLG, het fonds voor de transitie van de landbouw.

◼ Inzet vanuit NPLG middels het instrumentarium van het ANLb.

◼ Streven naar 10 % groen-blauwe dooradering in 2050.

◼ Inzetten op de extensivering van de landbouw.

◼ Rol van collectieven ?

Welke instrumenten hebben we?



De 10 juni brieven……en het NPLG



De 10 juni brieven……en het NPLG



◼ Wat wil ik zelf ?

◼ Op welke plek ben ik boer?

◼ Geeft die de plek de mogelijkheid om mijn ambities waar te 
maken?

◼ Wees realistisch in de beperkingen of mogelijkheden die een 
bepaalde plek jou biedt.

◼ Kies een strategie voor de toekomst, en voer die consequent uit.

De Boer….moet zelf keuzes maken






