
1  Gebiedsgerichte aanpak | Verschillende gebieden met een sterke samenhang van gebiedskenmerken In de acht 

gebieden wordt samen met stakeholders een streefbeeld met actieplan voor 2030 opgesteld. Grondgebruikers kunnen 

hierdoor invulling geven aan natuurinclusieve landbouw die past in dat gebied.

2  Kennis  | Voor het benutten, delen, ontwikkelen en borgen van kennis is er een unieke samenwerking met:

3  Netwerk en communicatie | Netwerkbijeenkomsten, gebiedsexcursies, nieuwsbrief, website en twitter.

De 3 pijlers in de Regio Deal Financiën

Midwolder Bouwten | Op een akkergebied van  

60 hectare naast de Ennemaborg in Midwolda wordt 

met Groninger Landschap gewerkt aan een gezonde 

bodem en herstel van biodiversiteit via een ruime 

vruchtwisseling.

Waar komt het geld vandaan? Waarvoor wordt het geld ingezet? Gebiedgerichte aanpak 
in 8 gebieden  2019-2023
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Aldeboarn-De Deelen | In dit deel van de Friese 

veenweide wordt door boeren en burgers ‘van onder 

op’ gewerkt aan een kringloopwijzer voor circulaire 

landbouw, ontwikkeling van agro-biodiversiteit, 

geven van adviezen aan individuele ondernemers en 

het stimuleren van samenwerking tussen agrariërs en 

Staatsbosbeheer.

Pijpkaneel | In Ferwoude werken vier agrariërs aan een 

balans tussen enerzijds de ecologische en anderzijds 

de commerciële mogelijkheden van grondgebruik. 

Hierdoor krijgt natuur waarde. De case richt zich op 

33 ha. grond. Deze wordt voor 49% verkocht aan 

een grondbankcoöperatie, gefinancierd door private 

beleggers en overheden.

Biodiversiteitsmonitor akkerbouw | BO Akkerbouw,

WNF, Rabobank en provincie toetsen hier samen  

met agrarische collectieven de regionale 

componenten van de BiodiversiteitsMonitor 

Akkerbouw. Een instrument om de bijdrage van 

boeren aan biodiversiteit te meten en te waarderen 

(en uiteindelijk te belonen).
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Voorloperprojecten: ter inspiratie en om van te leren

Westeresch | Pachters telen i.s.m. Staatsbosbeheer 

op een natuurinclusieve manier agrarische 

producten zonder gebruik van kunstmeststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen.
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Vanuit deze ambitie werken landbouw, natuur en onderwijs samen in de Regio Deal. Met als doel de 

omslag naar een landbouw die voedsel produceert én de omgeving versterkt. In acht proefgebieden 

wordt gewerkt aan verbetering van biodiversiteit, bodemkwaliteit, landschap en leefbaarheid.  

De opgedane kennis wordt breed gedeeld. Boeren lopen tegen de ecologische en maatschappelijke 

grenzen aan en hun inkomenspositie staat onder druk. Dankzij deze Regio Deal krijgt de landbouw in het 

noorden nieuw perspectief. Hiermee geven we invulling aan het toekomstbeeld van de AgroAgenda.

Noord-Nederland als koploper van een vitaal platteland! 

http://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl 
http://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl 

