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Welkom!

Veldbezoek IBP Vitaal Platteland 
Zuidwestelijke Delta
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IBP Vitaal Platteland 
Zuidwestelijke Delta 



Samenwerken als één overheid; gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen 

en  grens-ontkennend werken

• klimaatbestendige zoetwatersituatie

• uniek natuur- en recreatiegebied

• internationaal toonbeeld van een volhoudbare, hoog innovatieve en circulaire 

agrarische sector én voedselketen

Ambities IBP VP ZWD
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Kenmerken van het programma

Financiering (periode 4 jaar)

• Bijdrage Rijk €4.590.000

• Cofinanciering gebied 50% per 
programmaonderdeel

• Totale investering circa €10 mln

• Looptijd 2020-2024

Kenmerken

• Gebiedsplan en samenwerkingsovereenkomst: 
3 provincies, Waterschap Scheldestromen, 
gemeente Schouwen-Duiveland

• Gericht op brede (keten/ gebied) samenwerking 
op zoetwater, volhoudbare landbouw en 
genieten en beleven 

• Grenzeloos samenwerken

• Geen klassieke subsidieregeling!

• Gebiedsoverleg ZWD als stuurgroep



Broedplaatsen

• Zoet Water

• Volhoudbare landbouw

• Genieten en Beleven
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Volhoudbare landbouw

Projecten

1. Routekaart Volhoudbare Landbouw 
Zuidwestelijke Delta 2040 

2. Gebiedspilot biodiversiteitsmonitor en belonen 
voor prestaties 

3. Gebiedspilot strokenteelt. 

4. Gebiedsnetwerk en pilots voor een 
aantrekkelijk biodivers agrarisch landschap

5. Uitvoeringsprogramma 2.0

6. Koolstofboeren 2.0 en Stikstofmodule
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Zoet Water

Projecten

• Living Lab Schouwen-Duiveland,

Met onderliggende projecten

• Zoet water op de Kop van Goeree
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Beleven en Genieten

Projecten

1. NLDelta

2. Deltajaar 2021

3. GeoPark Schelde Delta

4. Mobiel Deltarium



Start Zoet Water Goeree
09-09-2022, Rosan de Groot



• Introductie project Zoet Water Goeree

• Reflectie op aanloopfase

• Vooruitkijken & leren van Schouwen-Duivenland

• Vragen

Agenda



Even voorstellen

• Tamar de Jager (LTO Noord)

• Jouke Rozema (Aequator)

• Vince Kaandorp (Deltares)

• Melle Nikkels (Aequator)

• Rosan de Groot (LTO Noord)



Organisatie



Vraagstelling

Hoe kan het zoete regenwater dat valt in 

het najaar en de winter langer vast 

worden gehouden op de kop van 

Goeree-Overflakkee?



Project-
doelstelling
Onderzoeken welke maatregelen de meeste potentie hebben om de 

beschikbaarheid van zoet water op de kop van Goeree te vergroten. 

Hiervoor is het nodig inzicht te krijgen in het watersysteem in dit gebied, met 

name gericht op de verdeling van zoet en zout water.



Gebiedsinventarisatie



1e meting 
6 september



Een plan met 2 sporen
activiteiten fase 1: juli ‘22 – december ‘22 

Technisch

• Verfijning gebiedsinventarisatie (Aequator)

• 2x EC-routing (Deltares)

• Wekelijks EC-metingen agrariërs (agrariërs + Deltares)

• Hypothese kansrijke maatregelen (Aequator + Deltares)

• Meetstrategie opstellen (Aequator + Deltares)

• Tussentijdse begeleiding gebied (Aequator + Deltares)

Proces

• Startsessie

• Individuele gespreksronde agrariërs (Aequator)

• 1x inhoudelijke workshop agrariërs (Aequator)

• 1x gebiedsoverleg projectgroep groot (LTO)

• 2x voortgangsoverleg projectgroep klein (LTO)

• 2x communicatie (LTO)



1. Gebiedsinventarisatie en bepalen kansrijke maatregelen 

(juli – december ‘22)

2. Uitvoering kansrijke maatregelen (tijdelijk) en monitoring 

(januari ‘23 – december ‘23)

3. Implementatie definitieve maatregelen (2024 - ….)

Een plan in 3 fases



Een plan met 4 financiers

+ in kind uren van agrariërs, natuurorganisaties, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland



Reflectie aanloopfase



“Fata morgana”
“Enthousiasme”

“Volgorde & voorwaarden”

“Misverstand over indienen”

“Tijd voor maken”

“Bereidheid om dit verder te brengen”

“IBP = veel partijen = veel wensen”

Reflectie aanloopfase

“Flexibiliteit”



Vooruitkijken &
Leren van Schouwen 
Duivenland?



- Spanning tussen agrariërs en natuurorganisaties… 

do’s & don’ts?

- Aanpassingen systeem, na metingen en hoor & wederhoor 

 uitdaging meebewegen waterschap?

- Potentie natuur om water op te slaan voor de landbouw 

Durven met elkaar die kant op te denken en daar 

aanpassingen te doen?

Vooruitkijken & Leren van 
Schouwen Duivenland



Vragen?

Startbijeenkomst 28 juni 2022



Proeftuin van 
Pallandtpolder
09-09-2022



INTERBESTUURLIJK PROGRAMMA (IBP) 
VITAAL PLATTELAND ZUIDWESTELIJKE DELTA

• De totstandkoming 

• Het plan en onze doelen

• Strokenteelt

• Natuur-inclusieve landbouw

• Kringlooplandbouw

• Onderwijs

• Partners 



De totstandkoming 
• Pachtinschrijving Proeftuin Van Pallandtpolder 

Middelharnis 21 juli

• Gemeente Goeree-Overflakkee wil duurzame innovatieve 
landbouw stimuleren

• 13 ingezonden plannen

• Gunning en uitvoering 1 januari 2021

• https://proeftuinpallandt.nl/



Ons plan en onze doelen

• Biodiversiteit verhogen & toepassen van strokenteelt.

• Kringloop sluiten tussen akkerbouw en veehouderij. 
Maar ook waar mogelijk op andere manieren. 

• Kunstmest en gewasbescherming reduceren.

• Dicht bij de huidige praktijk  uitvoering met huidige 
mechanisatie.

• Omgeving betrekken  social media, 
informatievoorziening etc.

• Onderwijs.



Strokenteelt

• Strokenteelt: Het creëren van meer gewasovergangen 
zal een stimulerende rol spelen in het verhogen van de 
biodiversiteit. 

• Om die reden experimenteren wij met strokenteelt met 
gewasstroken van 30 tot 39 meter breed. Wat beter 
past bij een gangbaar landbouw systeem.

• Basis voor een breder biodiversiteitsherstel dan alleen 
de functionele agrobiodiversiteit, door meer 
mogelijkheden te geven voor akkervogelpopulaties 
zoals patrijzen of veldleeuweriken om zich te 
herstellen.



Kringlooplandbouw

• Kringloop sluiten door afvalstromen van de akkerbouw, 
die niet geschikt zijn voor consumptie, te benutten op 
het melkveebedrijf. Daartegenover staat dat de 
geproduceerde mest van het vee kan dienen als 
voedingsstof voor de gewassen die we telen.

• Voedergewassen zoals veldbonen en grasklaver zijn een 
positieve aanvulling binnen de gehele vruchtwisseling. 



Natuur-inclusieve landbouw

• Door slootkanten te verschralen kan de vegetatie in deze kanten 
al een stuk diverser worden en daarmee onder andere 
bloemrijker. 

• Ecologische werking van deze slootkanten nog verder versterken 
door bloemrijke grasranden binnen het gebied.

• Flora-akker voor herstel van bedreigde akkerflora. Op deze 
akkers bieden wij ruimte voor ernstig bedreigde akkerflora als 
stoppelleeuwenbekjes, wilde ridderspoor en spiegelklokjes.

• Vroeg gezaaide groenbemesters, in combinatie met een 
wintervoedsel, die een rol zouden kunnen spelen als 
wintervoedsel voor overwinterende akkervogels. 

• Patrijzenakker, keverbank en kruidenrijke hooilanden.

• In totaal ruim 10% van de gehele polder.



Samenwerking met het onderwijs

• MBO Lentiz – Beroepscampus Sommelsdijk

• Proefvelden

• RGO Middelharnis  NLT module

• HAS Den Bosch & Dronten  Opdrachten en 
afstudeeronderzoeken

• WUR  Afstudeeronderzoeken

• Doelen

• Kansen?!



Wie helpen ons 
hierbij?
• Louis Bolk Insituut

• Gemeente Goeree-Overflakkee

• Van Iperen

• CZAV

• NLGO

• SOVON

• RGO Middelharnis en MBO Lentiz

• Apps for Agri





Vragen?



Frank Verhoeven
Adviesbureau Boerenverstand



Scoren op duurzaamheid?



Scoren op duurzaamheid?



KPI-kernset 1.0
KPI Onderwerp Toelichting

1 Stikstofbalans Aanvoer – afvoer kg N / afvoer : aanvoer kg N

2 Ammoniakemissie Emissie Kg NH3, Stal en land apart

3 Fosfaatbalans Aanvoer – afvoer kg P / ha

4 Herkomst van inputs Herkomst aanvoer voer & mest, gebruik reststromen

5 Broeikasgasemissies CO2 per ha en per dier + CO2 voor aanvoer mest en voer

6 Gewasbeschermingsmiddelen Milieubelastingpunten per ha (milieumeetlat)

7 Energiebalans Nog in ontwikkeling

8 Bodemorganische stof Aanvoer - afvoer (gemiddeld over 10 jaar)

9 Bodemkwaliteit Blijvend grasland & gereduceerde grondbewerking (<15 cm)

10 Waterkwantiteit Nog in ontwikkeling

11 Gewasdiversiteit Kruidenrijk grasland, gewasdiversiteit in bouwplan

12 Natuur & Landschap % oppervlakte natuur- en landschapsbeheer

13 Dierenwelzijn Nog in ontwikkeling

14 Diergezondheid Nog in ontwikkeling



• Relevant voor landelijk opererende stakeholders

• Betere vergelijkbaarheid tussen bedrijven, gebieden en sectoren

• Beter borgbaar (kosten / inspanningen / beheer breed gedragen)

• Beter aan te sluiten op ‘gestapeld belonen’ 

• Ruimte voor variatie in drempel- en streefwaarden en aanvullende KPI’s

Ontwikkelen gemeenschappelijke taal



Westerkwartier

Drenthe

Zuidwestelijke 
Delta

Beemster

Flevoland

Midden-
Delfland

Noord-Brabant

PluimveeFruit

Krimpener-
waard Achterhoek

Varkens

Agro-Ecologische boeren

Bloembollen

Twente

PAVEx pilots

GLB-pilot puntensysteem

Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

Praktijktoets in pilots

Overige pilots (zonder specifieke locatie / nog toe te wijzen)



Bedrijf
KPI-k duurzaamheidsprestaties op 

bedrijfsniveau

Keten - Markt
Aansluiten bij afspraken in de 

keten, mixen publiek en private 

financiering

Gebied
Van bedrijfsprestaties naar 

gebiedsdoelen en vice versa 

(NPLG)

Beleid - Wetgeving
Mest, gewasbescherming, klimaat, 

stikstof, vrijstellingen, heffingen

GLB
KPI-k kader voor betaling 

maatschappelijke diensten

Brede toepassing

Sector
Werken aan sectorafspraken 

(drempel- en streefwaarden), 

benchmarking



Landbouwambities LNV 
• Visie ‘ Waardevol en verbonden’ vertrekpunt

• Diverse andere brieven, moties etc.

Erkenning dat:

• We gebiedsgericht en integraal (NPLG) werken 

• Landbouw in NL onderdeel is van groter mondiaal systeem 

• Agro-industrieel complex ‘mee moet’ in de verandering



Koppelkansen met LNV-trajecten 

• Toekomstbrief Landbouw / Opdrachtbrief ketenpartners

• Meten & berekenen emissies 

• Koppelen aan bedrijfsplannen (SABE)

• Integraal Gebiedsgericht werken - NPLG

• Actieprogramma biologische landbouw

• Programma Veenweiden (Klimaatakkoord)

• Digitalisering visie

• GLB-ecoregeling

• Convenant dierwaardige veehouderij

• Vervolginzet Afrekenbare Stoffenbalans

• Afstemming diverse lopende onderzoekstrajecten



Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke 

Delta

25 akkerbouwers: data op halen & KPI’s testen Klankbordgroep: beloningssystematiek, 

opschaling en aansluiting andere 

initaiteven

- Tonen en belonen van duurzame prestaties in de akkerbouw



Resultaten Pallandtpolder
Resultaten gecombineerde opgave

% bodembedekking 

Gewasrotatie index



KPI PallandtPolder Referentie bedrijf

Streefwaarde

Biodiversiteit

smonitor

% Rustgewassen 64 45 50

Gereduceerde grondbewerking 25 39 100

Organische stofbalans 809 -97 1000

% Bodembedekking 60 71 90

Gewasdiversiteit 8 7 8

Ruimtelijke diversiteit 618 363 400

Landschaps- en natuurbeheer 12 0 10

N bedrijfsoverschot 49 53 50

Milieubelasting 753 1179 875

Resultaten Pallandtpolder
Resultaten gecombineerde opgave + BMS



Overzicht alle bedrijven (Jaar = 2020)

48

Bedrijfsnaam Areaal Aantal percelen Perceels randen Rotatie Index Gewasdiversiteit %-jaargroen %-wintergroen

Gemiddeld 85,4 26 1,27 0,49 8846 0,67 0,25

108,6 31 0,78 0,53 3559 0,78 38%

102,6 29 0,55 0,48 20626 0,59 17%

84,7 52 1,5 0,49 15170 0,71 39%

66,3 15 0,73 0,50 3312 0,49 21%

55,8 14 1,08 0,48 4797 0,64 21%

100,8 27 1,67 0,46 21989 0,71 31%

70,8 23 2,31 0,51 5313 0,7 42%

111,3 37 1,96 0,49 27056 0,74 45%

159 38 2,34 0,46 2546 0,58 14%

89,5 27 0,73 0,58 3695 0,67 7%

131 52 1,5 0,49 15170 0,71 15%

59,1 16 0,79 0,49 1448 0,73 36%

55,1 17 0,5 0,47 12408 0,63 16%

37,9 14 1,04 0,36 1269 0,46 16%

tbd 15 0,73 tbd 4797 Tbd tbd

64,7 23 0,64 0,46 4638 0,67 25%

42,0 5 0,12 0,45 26 0,81 tbd

113,0 41 3,88 0,54 11421 0,71 12%

Wesdorp 38.3 11 0.42 514 0.69 9%


