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Biodiversiteit in de melkveehouderij ‐ Investeren in veerkracht 
en reduceren van risico's  

Samenvatting Conceptueel Kader 

 

Doel 

In dit rapport wordt een Conceptueel Kader geschetst voor de ontwikkeling van een businessmodel 

voor biodiversiteit in de melkveehouderij. Daarmee kunnen praktische vervolgstappen gezet 

worden in het project ‘Biodivers businessmodel melkveehouderij’, dat geïnitieerd is door het 

Wereld Natuur Fonds, FrieslandCampina en de Rabobank.  

 

 

Natuurwaarde en functionaliteit van biodiversiteit 

Bij de beoordeling van biodiversiteit wordt meestal naar natuurwaarden gekeken, zoals de 

aanwezigheid van zeldzame en rode lijst soorten, de achteruitgang in aantallen weidevogels en de 

stand van bijen, vlinders, etc. Onvoldoende realiseren we ons dat deze belangrijke soorten alleen 

kunnen voorkomen of overleven als er op het agrarische bedrijf aan een bepaald basisniveau van 

biodiversiteit is voldaan. Deze ‘basisbiodiversiteit’ is gebaseerd op gezonde bodems, gewassen en 

dieren op het bedrijf, en is functioneel: deze zorgt ervoor dat zogenoemde ‘drukfactoren’ (stress 

voor het systeem, zoals ziekten, emissies e.d.) minder schade toebrengen. Dit is een zichzelf 

versterkend proces. Daarnaast levert biodiversiteit ‘natuurwaarden’ op zoals de aanwezigheid van 

specifieke soorten die kenmerkend zijn voor landbouwgebieden en een aantrekkelijk 

cultuurlandschap. 

 
 

Controle‐ versus adaptatiemodel 

De laatste decennia perken ondernemers risico´s vooral in door externe middelen in te zetten (bijv. 

extra bemesting, beregening, antibiotica). Hiermee worden variaties in het systeem ingeperkt maar 

daarmee blijft ook de functionele agrobiodiversiteit op het bedrijf onbenut. Dit is uitgaan van een 

‘controlemodel’. De focus ligt op zo hoog mogelijke productieniveaus tegen zo laag mogelijke 

kosten. De overheid probeert hierin excessen te voorkomen met generiek beleid. Het 

controlemodel heeft enerzijds geleid tot een zeer hoge efficiëntie en opbrengsten per hectare, 

maar anderzijds zijn de bijbehorende intensivering en schaalvergroting belangrijke veroorzakers 

van het voortgaande verlies aan biodiversiteit in het agrarisch gebied – bijvoorbeeld wat betreft 

weidevogels en het stagnerend herstel van de natuurkwaliteit in heel Nederland.  

Functionele
(agro) 

biodiversiteit
versterken

Lagere
drukfactoren

Toename
biodiversiteit
op en buiten
het bedrijf
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Hiertegenover staat het ‘adaptatiemodel’ waarin de draagkracht van het natuurlijk systeem – als 

gevolg van goed management van bodemkwaliteit en functionele agrobiodiversiteit, in plaats van 

externe inputs ‐ de productie bepaalt en tegelijkertijd het risico op milieu‐, klimaat‐ en 

productieschade beperkt. Vanuit de draagkracht van het systeem geredeneerd draagt het 

optimaliseren van natuurlijke processen (bodem, water, gewas, dier, bedrijf) bij aan het beperken 

van externe risico’s zoals de gevolgen van klimaatfluctuaties, ziekten en plagen. In een dergelijk 

veerkrachtig systeem wordt actief gebruik gemaakt van de diverse biologische processen in het 

systeem zelf, de functionele (agro‐) biodiversiteit. 

 

 
 

Om veerkracht (zoals beschreven in het adaptatiemodel) van melkveebedrijven te bevorderen, 

wordt gewerkt vanuit een integrale benadering1 waarin functionele (agro)biodiversiteit een 

belangrijke basis is. We onderscheiden vier niveaus voor biodiversiteit die onderling samenhangen: 

 Functionele agrobiodiversiteit: de kringloop op het bedrijf (bodem, gewas, koe, bedrijf) als 

basis voor onder‐ en bovengrondse biodiversiteit, watermanagement, koolstofvastlegging, 

nutriëntengebruik, etc. De intensiteit van een bedrijf en de grondgebondenheid bepalen in 

belangrijke mate of kringlopen gesloten worden op het bedrijf;  

 Landschappelijke diversiteit op het bedrijf: invloed van de fysieke omgeving (heggen, hagen, 

slootkanten, akkerranden, bosschages, waterpeil, etc.); 

 Specifieke soorten: beheer en management (maaien, bemestingssoort, techniek en tijdstip, 

etc.) voor behoud van specifieke soorten (weidevogels, grauwe kiekendief, korenwolf; 

 Brongebieden en verbindingszones (landschap): afstemming in een gebied (EHS, beheer, 

uitwisseling natte en droge gebieden, focus op regionale biodiversiteit, etc.). 

 

 

                                                              

 
1
 Dit voorkomt dat er slechts op bedrijfsonderdelen biodiversiteitswinst wordt geboekt, terwijl het bedrijf in zijn totaliteit niet 
veerkrachtiger wordt.   
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Aan de slag met biodiversiteit 

De ambitie van de ondernemer bepaalt op welk niveau ingezet wordt. We onderscheiden 

verschillende bedrijfsambities, waarop een prikkel‐ of beloningssysteem gebaseerd zou kunnen 

worden: 

1. Nul ambitie: er wordt geen gebruik gemaakt van het stimuleren van biodiversiteit op het 

bedrijf; alleen aan wettelijke verplichtingen wordt voldaan , bijv. weidegang; 

2. Basis ambitie: door op een deel van het land maatregelen te treffen voor specifieke soorten 

wordt biodiversiteit bevorderd, bijvoorbeeld door de aanleg van sloten en het beheer van 

slootkanten, door een klein deel van het land af te schermen en onbeheerd te laten of via een 

mozaïekstructuur rekening houden met maaien en bemesten;  

3. Bewust ambitie: gestuurd wordt op verbetering van de functionele biodiversiteit door 

verbetering van bodem‐, gewas‐ en diercycli op het bedrijf, naast het beheer van 

landschapselementen en maatregelen ten aanzien van specifieke soorten; 

4. Best of Biodivers ambitie: een adaptief systeem, waarbij kringlopen geoptimaliseerd zijn en 

aandacht is voor o.m. kruidenrijk grasland en robuuste koeienrassen. Oog voor de aanleg en 

het onderhoud van landschapselementen en maatregelen t.a.v. specifieke soorten. Deelname 

in een gebiedscollectief met ambitieus gebiedsbeheersplan t.a.v. EHS, groen‐blauwe 

dooradering en soortenbeheer kan hierbij de resultaten versterken. 

 

De vier bedrijfsambities brengen verschillende kosten met zich mee op korte en lange termijn en 

ook de opbrengsten verschillen. De eerste bedrijfsambitie heeft de laagste kosten wat betreft 

investeringen in biodiversiteitsmaatregelen en de hoogste gewasopbrengsten op de korte termijn. 

Dit systeem benadert het ‘controlemodel’. Het is in grote mate afhankelijk van externe en 

technische hulpmiddelen zoals kunstmest, gewasbescherming, beregening, antibiotica, etc. met 

bijbehorende kosten. Op de lange termijn worden de kosten van dit model hoger, omdat de risico’s 

op klimaatinvloeden, antibioticaresistentie en prijsschommelingen van voer en melk toenemen.  

 

Bij het tweede ambitieniveau zijn de kosten voor investeringen in biodiversiteit hoger, maar de 

verschillen in opbrengsten met het eerste niveau zijn beperkt. Het derde niveau biedt op de 

middellange en lange termijn de hoogste stabiliteit in inkomen, omdat het veel gebruik maakt van 

natuurlijke processen in plaats van externe inputs om klappen op te vangen. Het leidt tot grote 

duurzaamheidsstappen, maar nog niet tot de grootste biodiversiteitswinst. Het laatste niveau ‘Best 

of Biodivers’ is zowel vanuit duurzaamheid als biodiversiteit het meest aantrekkelijk, maar biedt 

alleen op lange termijn (tien jaar) zicht op vergelijkbare kosten‐opbrengsten verhoudingen als de 

‘nul ambitie’. Dat komt doordat het managen van de natuurlijke processen en het agro‐ecosysteem 

tijd vergt om tot vergelijkbare opbrengsten te komen.  

 

 

Hoe verder? 

Biodiversiteit is sterk gebonden aan regio, grond, klimaat, bedrijf en management. Hierdoor is de 

variatie tussen melkveebedrijven groot en zijn bedrijven onderling moeilijk vergelijkbaar op 

inspanning en resultaat voor biodiversiteit. Om toch eenzelfde maat voor verschillende bedrijven te 

kunnen toepassen en te kunnen sturen op maatregelen per ambitieniveau, wordt een relatieve 

maat voorgesteld. Die zet de potentiële maximale biodiversiteit op een bedrijf af tegen de huidige 
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biodiversiteit, gegeven de bedrijfsomstandigheden. Die relatieve maat moet eenduidig zijn, en 

geeft de potentiële verbetering weer op bedrijfsniveau. Dit vergemakkelijkt het vergelijken van 

bedrijven.  

 

De relatieve maat is ook noodzakelijk om een prikkel‐ of beloningssysteem op te kunnen baseren. 

Een set van stuurvariabelen wordt voorgesteld die op de vier niveaus van biodiversiteit 

maatgevend zijn voor de verbetering. Deze variabelen betreffen het bouwplan, grondbewerking, 

bemesten, maaien en weidegang. Hiermee kan de intensiteit van een bedrijf worden bepaald en 

daarmee ook de potentiële mate van biodiversiteit. Voor de biodiversiteitsvoortgang zijn 

nulmetingen en monitoring essentieel. Bij aanvang van het project moet een keuze gemaakt 

worden uit de grote hoeveelheid beschikbare systemen. Ook moet bepaald worden op basis van 

welke indicatoren positieve prikkels vanuit de keten kunnen worden ingezet om melkveehouders 

te belonen.  

 

Als grootste grondgebruiker in Nederland is de melkveehouderij gezichtsbepalend voor het 

landschap en voor de kwaliteit daarvan. Juist zij kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 

herstel van de soortenrijkdom2 op het boerenland. Het Conceptuele Kader biodiversiteit in de 

melkveehouderij gaat verder dan agrarisch natuur‐ en landschapsbeheer. Het versterken van 

biodiversiteit vraagt een integrale benadering waarbij een toename van soortenrijkdom, het 

behoud van aantrekkelijke cultuurlandschappen en een vergrote veerkracht van het bedrijf hand in 

hand gaan. Het Conceptuele Kader beoogt dominante denkrichtingen over 

opbrengstmaximalisatie, risicobeheersing en toekomstperspectieven te doorbreken en 

tegenstellingen tussen landbouw‐ en natuurperspectieven te slechten. Dit vraagt niet alleen om 

innovaties in kennisontwikkeling, maar ook om een degelijke economische evaluatie van 

verschillende benaderingen en het stimuleren van vakmanschap bij melkveehouders om op een 

integrale manier naar hun bedrijf en het businessmodel van het bedrijf te kijken. 

 

 

Overzicht van Conceptueel Kader 

Zie volgende pagina.

                                                              

 
2
 Soortenrijkdom en biodiversiteit zijn inwisselbare begrippen. Verder belangrijk te vermelden dat het zowel om ondergrondse als 
bovengrondse biodiversiteit gaat en de relaties daartussen. 
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Oplossing 

Probleem 

 

 

 

Conceptueel Kader voor versterken biodiversiteit in melkveehouderij 

Probleem 

Oplossing 

Uitgangspunten/aannames voor het verder uitwerken van maatregelen 

1. Versterken van de functionele biodiversiteit binnen het bedrijf is werken aan het verlagen van 
bedrijfsrisico’s en het vergroten van biodiversiteit op en buiten het bedrijf;  

2. Bouwplan, grondbewerking, bemesten, maaien en weidegang zijn maatgevend voor de intensiteit van 
een bedrijf en daarom bepalend voor de mate van biodiversiteit; 

3. Inspanningen en prestaties voor biodiversiteit moeten meetbaar zijn, waardoor bedrijven  onderling 
vergelijkbaar zijn (kritieke prestatie indicatoren: KPI’s) en prikkels kunnen worden gekoppeld aan 
prestaties (gebaseerd op relatieve verbetering); 

4. Aansluiten bij wettelijk kader. 

Mogelijke maatregelen op bedrijfsniveau (biodivers bouwplan) 

Biodiversiteit staat onder druk 
(ondanks inspanningen sector) 

Biodiversiteit op het 
bedrijf onder druk 

Zowel functioneel (bv 
bodemkwaliteit) als waar NL 
verantwoordelijkheid voor 
heeft (bv weidevogels, 
landschapselementen)  

Biodiversiteit buiten het 
bedrijf onder druk 

Zowel voor natuur in NL (bv 
stikstof depositie) als elders in 
de wereld (sojaplantage ver‐

nietigen Cerrado, Amazone, etc.) 

Oorzaak 
Huidige focus op controlemodel 

- probleemgericht 
- variatie uitgeschakeld 
- continue monitoring & direct ingrijpen 
- statisch evenwicht  

Niet alleen probleem voor 
soortenrijkdom, maar ook risico 
voor veerkracht en continuïteit 
bedrijf 

Drukfactoren
Energie (CO2), landgebruik, emissies 
naar lucht, emissies naar water, 
landschap, bodemgebruik, 
watergebruik, middelengebruik, 
licht en geluid (De Bie, 2013) 

Biodiversiteit behoud en 
bevordering 

Biodiversiteit op het 
bedrijf: versterken 

biodiversiteit op 4 niveaus 

‐ Functionele agrobiodiversiteit  
‐ Landschappelijke diversiteit op 
het bedrijf 

‐ Specifieke soorten  
‐ Brongebieden en 
verbindingszones (landschap)  

Biodiversiteit buiten het 
bedrijf verbeterd 

Zowel voor natuur in NL (bv 
stikstof depositie) als elders in 
de wereld (Cerrado, Amazone, 

etc.)  

Van controlemodel naar 
adaptatiemodel 

- systeemgericht 
- variatie gebruiken 
- zelfregulerend vermogen stimuleren 
- dynamisch evenwicht 

Verminderd risico en versterkt 

veerkracht en continuïteit 

bedrijf 

Drukfactoren verminderen

Energie (CO2), landgebruik, emissies 
naar lucht, emissies naar water, 
landschap, bodemgebruik, 
watergebruik, middelengebruik, 
licht en geluid (De Bie, 2013) 

Maat‐

regelen 


