
Plan E:  
Natuurinclusief 
denken kun je 
gelijk doen 

Onze online talkshow van dinsdag 20 april 2021 was een groot succes! 
Onder leiding van tafelhost en energietransitieman Peter Melis  
gingen we op zoek naar het antwoord op de vraag: Wat is  
natuurinclusief denken en hoe kun je dat als grondbezitter of beheerder 
in de praktijk gelijk doen? 

Er waren boeiende bijdragen van: 

• Ronald Kramer – rentmeester Landelijk Vastgoed bij a.s.r.   

• Familie van Buuren – natuurinclusieve landbouwers Zenderense Es   

• Robert de Lenne – senior beleidsadviseur Waterschap Vechtstromen  
 

• Niek Nieuwenhuis – terreinbeheerder Twence   

• Henk Scheven – eigenaar directeur Eelerwoude  

• Patrick de Groot, Jessica Loeffen, Lars Beurskens, Karel Hanhart en 
Sijtse Jan Roeters van Eelerwoude 

We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden nog even op een 
rijtje gezet.

Bekijk hier de talkshow 

https://www.eelerwoude.nl/talkshow-plan-e-natuurinclusief-denken-kun-je-gelijk-doen/


Vragen en antwoorden
Onderstaand een top 10 van vragen en antwoorden die onze gasten stelden 

tijdens de uitzending.

Wat is natuurinclusief? 
Gebieden, gebouwen, gebruikers en natuur in onze leefomgeving op een 
slimme manier met elkaar verbinden. 

 Als je natuurinclusief werkt, wat levert dat dan op? 
• Verhoging van de biodiversiteit 
• Klimaatadaptief maken van de leefomgeving 
• Op een positieve manier werken aan de energie-opgaven 
• Een gezonde leefomgeving 

Hoe zorgt Eelerwoude ervoor dat natuurinclusiviteit op de agenda komt 
bij de opdrachtgevers? 
Door kennis te delen met opdrachtgevers bij het ontwikkelen, inrichten en 
beheren en ze aan de hand te nemen zodat ze de meerwaarde van  
natuurinclusiviteit inzien en trots zijn op hun bijdrage aan een  
natuurinclusief Nederland.



Welke praktische tips kun je als rentmeester geven voor natuurinclusief 
beheer? 
• Koeien in de wei laten lopen 
• Laten staan van distels 
• Niet de laatste 5 meter aan de slootrand bemesten 
• Adviseren van de planetproofregeling 
• Meer investeren in jonge boeren die duurzaam willen boeren 
• Grondmonsters laten nemen t.b.v. bepaling humus etc. 
• Uitsluiten van bepaalde teelten  
• Niet diepploegen van bouwland 
• Geen gebruikmaken van kunstmest 

Deze maatregelen kun je gelijk toepassen, zonder daarvoor een  
meerjarenplan op te stellen. Voor de lange termijn, zal het pachtbeleid  
gewijzigd moeten worden zodat verpachter en pachter vrijer zijn om  
afspraken te maken. Pas dan zal een verpachter overwegen om de grond 
voor een langere periode te gaan verpachten. 

Hoe verhoudt de stikstofproblematiek zich tot natuurinclusief? 
Als je veel vee hebt heb je veel uitstoot van stikstof maar door allerlei 
technische mogelijkheden kun je dat verminderen. Maar bij CO2 uitstoot 
moeten we niet alleen naar de boeren kijken, we werken er allemaal aan 
mee. Het is van belang dat we er allemaal bewust mee omgaan. 
 
Wat heeft natuurinclusief met grondwaterstanden te maken? 
De sleutel tot verandering ligt in de bodem. Bij een goede bodem kun je 
een periode van droogte langer uitstellen. Gewassen gaan dan dieper  
wortelen en kunnen dan het water dieper uit de bodem weghalen. Zo  
hebben ze minder last van de droogte. 
 
Wat is een gezonde bodem? 
Een bodem met een goede structuur en voldoende bodemleven, dus  
voldoende micro-organismen. Deze bodem houdt meer water vast en daar 
kunnen gewassen meer water uithalen. 
 
Wat kun je er als grondeigenaar aan doen om meer organisch materiaal 
in de grond te krijgen? 
Zorg voor meer bodemleven door anders bemesten van  
landbouwpercelen, want drijfmest zorgt ervoor dat specifieke soorten 
worden weggeconcurreerd. Het gewas groeit er goed op, maar leeft echt 
van de drijfmest. Het beste is ruige stalmest te gebruiken of bijvoorbeeld 
kippenmest te composteren en dan toe te passen. 



Wat is er van alle partijen nodig om het droogteprobleem aan te pakken? 
Samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening, want alle partijen 
hebben steeds meer water nodig. 

Wat is de plek van de mens binnen natuurinclusiviteit? 
Bij woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling kijk je hoe je de natuur kan 
verbinden met een stad of dorp.

Welke stappen moeten we zetten om Nederland 100% natuurinclusief te 
maken? 
De belangrijkste stap is: gewoon doen! Geef de natuur de ruimte en kijk 
goed wat die natuur nodig heeft. Bekijk daarnaast wat de mens nodig 
heeft en breng dat samen. 

Wat kun je in je eigen omgeving doen voor een meer natuurinclusieve 
omgeving? 
Meer groen. Haal klinkers uit de grond en strooi bloemenzaad. Vang  
regenwater op. Kijk op steenbreek.nl voor meer voorbeelden. 

https://www.youtube.com/watch?v=3aT7g5PaV74&feature=youtu.be


 

“OP LANGE TERMIJN IS HET VERDIENMODEL VOOR AGRARIËRS 
BETER BIJ NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW DOORDAT ER MINDER 
GEBRUIKGEMAAKT WORDT VAN KUNSTMEST EN  
BESTRIJDINGSMIDDELEN.” 
 

“ALS JE IETS WILT, ZOEK DAN VERBINDING MET DE OMGEVING, 
DENK GROTER DAN DAT KLEINE PLEKJE.” 
 

“DOOR DE VOEDSELKETEN ZO KORT MOGELIJK TE HOUDEN, HOUDT 
DE AGRARIËR EEN MOOIE MARGE OVER AAN HET PRODUCT.” 
 

“DOOR DUURZAME LANDBOUWPRODUCTEN TE KOPEN, DRAAGT DE 
CONSUMENT BIJ AAN EEN GEZONDE BODEM EN GEZOND VOEDSEL.”
 

“BIODIVERSITEIT BOVENGRONDS BETEKENT OOK BIODIVERSITEIT 
ONDERGRONDS.” 
 

 “DE BODEM IS DE BASIS VAN ONZE HELE ECOLOGIE. ALS DE GROND 
GOED IS, KUN JE BOVENGRONDS MEER ONTWIKKELEN.” 
 

 “ALS JE VOLDOENDE ORGANISCHE STOFFEN IN DE BODEM HEBT, 
HOUDT DE BODEM MEER WATER VAST.” 
 
 
“DOOR MAAISEL OP HET LAND TE BRENGEN, VOEG JE SUBSTRAAT 
TOE EN VERHOOG JE HET ORGANISCH STOFGEHALTE.” 
 

“HET VOORDEEL VAN NATUURINCLUSIEF WERKEN IS, DAT HOE  
ROBUUSTER JE DE NATUUR ONTWERPT, HOE BETER DIE TEGEN EEN 
STOOTJE KAN.” 
 

“DE NATUUR ALS OPDRACHTGEVER BIJ NIEUWBOUW.” 

Quotes talkshow



Volgt u Eelerwoude al op social media?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Eelerwoude en blijf op  
de hoogte van alle ontwikkelingen in het ruimtelijk gebied.

Meer weten over  
natuurinclusief denken kun je 
gelijk doen?
 
Aarzel niet om uw vragen te stellen. Mail vrijblijvend naar  
info@eelerwoude.nl of bel 088-1471100. Wij staan u graag te 
woord.

Bekijk hier de talkshow 

https://www.linkedin.com/company/eelerwoude
https://www.facebook.com/eelerwoude/
https://twitter.com/eelerwoude
https://www.linkedin.com/company/eelerwoude
https://www.youtube.com/channel/UCQC6jk9qAmPrcXeeYSrU_vQ
https://www.eelerwoude.nl/talkshow-plan-e-natuurinclusief-denken-kun-je-gelijk-doen/

