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Binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw 
Noord-Nederland werken vele partijen in acht gekozen ge-
bieden samen aan een landbouw die in balans is met haar 
omgeving. Dit zijn agrariërs, inwoners, landbouw- en na-
tuurorganisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke 
organisaties. De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe 
en het Rijk ondersteunen hen bij deze transitie. 
 
Doel van de regiodeal is om samen te werken aan een 
gezonde landbouw die in 2030: 
- winstgevend en trendsettend is; 
- gezond kwaliteitsvoedsel produceert; 
- bijdraagt aan de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid 
- en de natuurlijke kringloop; 
- zorgt voor een (be)leefbaar platteland. 
 
De definitie van het Natuurinclusieve landbouw zoals 
geformuleerd door het Louis Bolk Instituut en Wagenin-
gen UR sluit hier goed bij aan: is een vorm van duurzame 
landbouw en onderdeel van een veerkrachtig eco- en 
voedselsysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de na-
tuurlijke omgeving en integreert die in de bedrijfsvoering. 
Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan 
de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurin-
clusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen 
van natuur, milieu en leefomgeving, met een positief 
effect op de biodiversiteit’ (Erisman, et al., 2017). 
 

Actieplan Regiodeal Oldambt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustratie van het  Oldambt Nu (links) en in 2030 (rechts) 

 
 
 
 
 
 
 

Denkt u mee? 



Streefbeeld & Actieplan Regiodeal OldambtStreefbeeld & Actieplan Regiodeal Oldambt 54

Inleiding
Het Oldambt is staat bekend als de Graanrepubliek. Door de teelt van granen en een groot aantal ondernemers dat 

agrarisch natuurbeheer uitvoert is het gebied uitermate geschikt voor akkervogels. In 2030 wordt bovendien dit oude 
landschap verder versterkt. Juist het contract tussen de open polders en de groene dorpen en dijken biedt mogelijkhe-

den voor het versterken van de biodiversiteit. De agrarische productie ontwikkelt zich de komende jaren verder. Door 
meer samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij (bijvoorbeeld door de teelt van meer voedergewassen), maar 

ook het regionaal vermarkten van producten wordt in 2030 meer verdiend in het gebied. 
 

Natuurinclusieve landbouw is daarbij het vertrekpunt. Met grondgebruikers en andere betrokkenen is daarom dit geza-
menlijke Streefbeeld opgesteld: waar willen we in 2030 per gebied staan? Welke doelen zijn daarvoor nodig? Dit gedeel-
de beeld is geen blauwdruk, maar geeft steun bij de in te zetten acties, zodat in 2030 natuurinclusief boeren de gangba-

re praktijk is. Daarom zijn in het actieplan alvast acties benoemd die bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit in 
het gebied. 
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Gebiedsbeschrijving
Het Oldambt wordt gekenmerkt door een groot contrast tussen de groene organisch gegroeide

bebouwingslinten op de hoger gelegen glaciale ruggen en de grootschalige open Dollardpolders met een structuur van 
opeenvolgende (voormalige) slaperdijken en boerderijreeksen. Waar het open gebied zich met name als

landbouwgebied kenmerkt, worden de zandgronden (glaciale ruggen) vooral als aantrekkelijk woongebied ervaren.
Landbouw is direct en indirect een grote werkgever in het gebied. Oldambt is van oudsher het graantelend gebied van 

Nederland. Hier liggen de uitgestrekte graanvelden die al tijden kenmerkend zijn voor dit gebied. In deze streek zijn 
diverse partijen actief die betrokken zijn bij het beheer van het gebied. Enerzijds zijn dit agrariërs, maar bijvoorbeeld ook 

de gemeente, het waterschap en natuurorganisaties.
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het graantelend gebied van Nederland. Hier liggen de uitgestrekte graanvelden die al tijden kenmerkend zijn 
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In deze streek zijn diverse partijen actief die betrokken zijn bij het beheer van het gebied. Enerzijds zijn dit 
agrariërs, maar bijvoorbeeld ook de gemeente, het waterschap en natuurorganisaties. 
 

Landschap 

 
Figuur 1: Topografische kaarten uit 1915(l) en 2019 (r) 

De groene bebouwingslinten vormen een harde overgang van de open polders naar de meer besloten hogere 
zandruggen. Er is sprake van grootschalig openheid tussen parallelle (slaper)dijken. Langs ontsluitingswegen in 
de polders ligt de bebouwing verspreid. Er is eenzijdige bebouwing langs de dijken en de langgerekte tweezijdige 
bebouwingslinten gaan over in dichte bebouwingslinten. Deze structuur is ook op de kaart uit 1915 al goed 
zichtbaar. De Oldambsterboerderijen, slingertuinen, arbeiderswoningen, dijkcoupures, schotbalkenhuisjes en 
kolken zijn typerend voor het gebied. 
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Landschap
De groene bebouwingslinten vormen een harde overgang 
van de open polders naar de meer besloten hogere
zandruggen. Er is sprake van grootschalig openheid tussen 
parallelle (slaper)dijken. Langs ontsluitingswegen in
de polders ligt de bebouwing verspreid. Er is eenzijdige 
bebouwing langs de dijken en de langgerekte tweezijdige
bebouwingslinten gaan over in dichte bebouwingslinten. 
Deze structuur is ook op de kaart uit 1915 al goed
zichtbaar. De Oldambsterboerderijen, slingertuinen, arbei-
derswoningen, dijkcoupures, schotbalkenhuisjes en
kolken zijn typerend voor het gebied.

Water
Verzilting door het afnemen van de zoetwatervoorraad in 
de bodem zorgt er voor dat ondernemers zich
voorbereiden op de toekomst. Door de extreme droogte 
die de laatste jaren is ervaren is het
grondwaterniveau gedaald onder de kleischil en is er lo-
kaal sprake van oxidatie. De veenoxidatie in gebieden
met veenresten zorgt voor bodemdaling wat inhoudt dat 
de bovenste bodemlaag verdwijnt waardoor alles
verzakt. Bovendien zorgt de maatschappelijke discussie 
rondom uitstoot van o.a. CO2 door oxidatie van van
veenbodems voor het herijken van de ontwateringsdiepte.

Biodiversiteit
In Oldambt behoren de gebieden Hondhalstermeer, Rei-
derwolde, de Tjamme en het Midwolderbos tot het
Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische 
Hoofdstructuur). In het Natuurnetwerk Nederland wordt
bestaande natuur verbonden met nieuwe, nog te ontwik-
kelen natuurgebieden. Het Oldambt grenst aan de
Dollard die onderdeel is van de Waddenzee, die als Natura 
2000 gebied is aangewezen.
In het gebied doet een groot aantal akkerbouwers aan 
agrarisch natuurbeheer. Er zijn veel akkerranden en dit
leidt ook tot resultaten op het vlak van akkervogels. De 
Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG)
voert dit ANLB-beleid uit in samenwerking met Staatsbos-
beheer en het Groninger Landschap. Het gebied is
daarnaast bekend om de projecten voor akkervogels waar-
van de Grauwe Kiekendief een belangrijk voorbeeld is.
Er zijn diverse experimenten met verschillende soorten 
akkerranden, waaronder zogenoemde vogelakkers om
ondersteuning te bieden aan de akkervogelpopulatie.

Oldambster boerderij met slingertuin (Bron: Kwaliteitsgids Groningen) 
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In Oldambt behoren de gebieden Hondhalstermeer, Reiderwolde, de Tjamme en het Midwolderbos tot het 
Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur). In het Natuurnetwerk Nederland wordt 
bestaande natuur verbonden met nieuwe, nog te ontwikkelen natuurgebieden. Het Oldambt grenst aan de 
Dollard die onderdeel is van de Waddenzee, die als Natura 2000 gebied is aangewezen.  
 
In het gebied doet een groot aantal akkerbouwers aan agrarisch natuurbeheer. Er zijn veel akkerranden en dit 
leidt ook tot resultaten op het vlak van akkervogels. De Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) 
voert dit ANLB-beleid uit in samenwerking met Staatsbosbeheer en het Groninger Landschap. Het gebied is 
daarnaast bekend om de projecten voor akkervogels waarvan de Grauwe Kiekendief een belangrijk voorbeeld is. 
Er zijn diverse experimenten met verschillende soorten akkerranden, waaronder zogenoemde vogelakkers om 
ondersteuning te bieden aan de akkervogelpopulatie.  
 

Landbouw 
De Regio Oldambt heeft een hele sterke en onlosmakelijke binding met de agrarische sector. Dit is bekend en 
bemind. In de Dollardpolders is ruimte voor grootschalige landbouw en deze schaalgrootte is dan ook een sterk 
punt van de regio. Het totale areaal cultuurgrond in ongeveer is 30.000 ha. In totaal zijn er ruim 350 
landbouwbedrijven in het Oldambt. Akkerbouw is daarbij het meest voorkomende grondgebruik. De verhouding 
is dan ook ongeveer 60% akkerbouw tegenover 40% veehouderij.  
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Landbouw
De Regio Oldambt heeft een hele sterke en onlosmakelijke binding met de agrarische sector. Dit is bekend en
bemind. In de Dollardpolders is ruimte voor grootschalige landbouw en deze schaalgrootte is dan ook een sterk
punt van de regio. Het totale areaal cultuurgrond is ongeveer is 30.000 ha. In totaal zijn er ruim 350
landbouwbedrijven in het Oldambt. Akkerbouw is daarbij het meest voorkomende grondgebruik. De verhouding
is dan ook ongeveer 60% akkerbouw tegenover 40% veehouderij.
Op de akkerbouwbedrijven vormt graan het hoofdgewas (ca. 75%) en dit gewas is dan ook verantwoordelijk voor het
grootste deel van het bedrijfsrendement. Overige teelten in het gebied zijn koolzaad, luzerne, suikerbieten en
de laatste jaren neemt de uienteelt toe. Daarnaast worden er op enkele bedrijven langs de kust
consumptieaardappelen geteeld. Het aandeel rooivruchten ligt laag in verband met de zwaarte van de grond wat
de oogst in de herfst kwetsbaar maakt.
Afzet van de meest geteelde producten in het Oldambt zijn wat betreft de prijsvorming afhankelijk van een
wereldmarkt met kleine marges. Telers moeten dan ook het maximale rendement van hun graan halen. Daarom
gaat het ook om de laatste kilo’s per hectare, om nog een redelijk bedrijfsinkomen te behalen.
Naast akkerbouw zijn er ook grootschalige veehouderijbedrijven en enkele grote varkensbedrijven in het gebied.
Veehouderijen in de regio zijn veelal grondgebonden door voldoende hectares in verhouding tot het aantal stuks
vee. Varkensbedrijven zijn vaak onderdeel van een groot akkerbouwbedrijf of hebben een samenwerkingsvorm
daarmee opgezet. De afzet van mest en de levering van graan als onderdeel van het voer voor de varkens zijn
onderdeel hiervan. Hieruit blijkt dat de sectoren goed samen werken. Schaalvergroting is ook hier aan de orde
en heeft zijn weerslag op herbestemming van agrarische bebouwing.
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Analyse van opgaven en kansen

De Uitdaging
De grote bedrijven zijn de afgelopen decennia geoptimaliseerd om door een enkele arbeidskracht gerund te
worden. Dit heeft geresulteerd in grote percelen met enkelvoudige teelt (graan). Meer samenwerking tussen
onder andere akkerbouw en veehouderij biedt kansen voor andere teelten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
gezamenlijk bouwplan. De grote Oldambster boerderijen zijn vaak van grote cultuurhistorische waarde en
worden als erfgoed gezien. Hier ligt een mooie kans maar ook grote opgave om deze boerderijen goed te
onderhouden.
Beheer van openbare ruimte staat onder druk. Door onder andere boomziekten en bestrijding van exoten zijn
de kosten gestegen. Het landschap van open polders en oude structuren biedt veel mogelijkheden om dit beheer
op een andere manier aan te pakken. Hierbij valt te denken aan extensief bermbeheer en het versterken van
struweel dat geen jaarlijks beheer vraagt. Belangrijk is om hierin goed te communiceren met de omgeving over
het hoe en waarom van het beheer. Valkuil is namelijk dat bewoners een ander beheer als verwaarlozing en
verloedering zien.
De bodemsoort (zware klei) zorgt ervoor dat er maar een beperkt aantal teelten mogelijk zijn in dit gebied.
Vandaar dat het gebied overwegend gericht is op (jaar-op-jaar) graanteelt en van oudsher ook bekend staat als
de graanrepubliek. In de afgelopen jaren wordt er toch ook geëxperimenteerd met andere, voornamelijk
biologische geteelde gewassen die lokaal en regionaal worden afgezet. Deze ontwikkeling heeft inmiddels
geresulteerd in een netwerk van biologische boeren (inclusief omschakelaars). Ook heeft de proefboerderij van
SPNA in Beerta een deel van haar bedrijf hiervoor omgeschakeld en ingericht. Parallel hieraan is een netwerk
met actieve ondernemers gevormd die zich samen sterk maken voor het lokaal en regionaal vermarkten van
landbouwproducten uit het gebied. Deze ontwikkelingen bieden goede aanknopingspunten voor de ontwikkeling
van een meer natuurinclusieve vorm van landbouw in het Oldambt.
Het is belangrijk om inzicht te hebben in de huidige stand van zaken. Wanneer het onduidelijk is wat de
bodemgesteldheid en biodiversiteit op dit moment is, dan is het ook lastig te beoordelen of maatregelen effect
hebben. Bovendien wordt door ondernemers de vraag gesteld wat er nu goed gaat en wat er verbeterd kan
worden. Door het uitvoeren van een nulmeting kan de transitie naar een natuurinclusieve landbouw gevolgd
worden. Bovendien kan inzichtelijk worden gemaakt wat op dit moment al werkt en wat niet.
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consumptieaardappelen geteeld. Het aandeel rooivruchten ligt laag in verband met de zwaarte van de grond wat 
de oogst in de herfst kwetsbaar maakt. 
 
Afzet van de meest geteelde producten in het Oldambt zijn wat betreft de prijsvorming afhankelijk van een 
wereldmarkt met kleine marges. Telers moeten dan ook het maximale rendement van hun graan halen. Daarom 
gaat het ook om de laatste kilo’s per hectare, om nog een redelijk bedrijfsinkomen te behalen.  
 
Naast akkerbouw zijn er ook grootschalige veehouderijbedrijven en enkele grote varkensbedrijven in het gebied. 
Veehouderijen in de regio zijn veelal grondgebonden door voldoende hectares in verhouding tot het aantal stuks 
vee. Varkensbedrijven zijn vaak onderdeel van een groot akkerbouwbedrijf of hebben een samenwerkingsvorm 
daarmee opgezet. De afzet van mest en de levering van graan als onderdeel van het voer voor de varkens zijn 
onderdeel hiervan. Hieruit blijkt dat de sectoren goed samen werken. Schaalvergroting is ook hier aan de orde 
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Analyse van opgaven en kansen 
SWOT analyse 

 
 

De Uitdaging 
De grote bedrijven zijn de afgelopen decennia geoptimaliseerd om door een enkele arbeidskracht gerund te 
worden. Dit heeft geresulteerd in grote percelen met enkelvoudige teelt (graan). Meer samenwerking tussen 
onder andere akkerbouw en veehouderij biedt kansen voor andere teelten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
gezamenlijk bouwplan. De grote Oldambster boerderijen zijn vaak van grote cultuurhistorische waarde en 
worden als erfgoed gezien. Hier ligt een mooie kans maar ook grote opgave om deze boerderijen goed te 
onderhouden. 
 
Beheer van openbare ruimte staat onder druk. Door onder andere boomziekten en bestrijding van exoten zijn 
de kosten gestegen. Het landschap van open polders en oude structuren biedt veel mogelijkheden om dit beheer 

Sterk 
• Rijke (graan)historie 
• Dorpen op glaciale ruggen 
• A7 – zone 
• Agrarisch natuurbeheer, met name veel 

akkerranden 

Kans 
• Dijkstructuur 
• Grote bedrijven 
• Internationale status akkervogelgebied 
• Branding van de Dollard (Dollardtarwe bijv.) 
•  

Zwak 
• Zware grond 
• Verpaupering  van (agrarische) gebouwen 
• Beperkt aantal teelten  

Bedreiging 
• Individualistisch 
• Verzilting 
• Kleine marges 
• Aardbevingen 
• Regelgeving beperkend voor samenwerken 

Swot - analyse
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Intensieve grondbewerking verminderen
De zware kleigrond zorgt er voor dat er intensieve grondbewerking wordt toegepast in een groot deel van het
gebied. Het overgrote deel van de percelen in Oldambt wordt namelijk ieder najaar geploegd en daarna intensief
bewerkt voor het inzaaien van de volgende teelt. Eén van de maatregelen voor een meer natuurinclusief
landbouwsysteem is het verbeteren van de bodemstructuur en het bodemleven door het toepassen van een
lichtere grondbewerking (oftewel Niet Kerende Grondbewerking (NKG)).
In 2030 is de kennis over het verminderen van de bewerking van zware grond toegenomen, wordt de bodem in
het Oldambt minder zwaar bewerkt en is NKG de basisbewerking. Hierdoor zijn de kosten voor ondernemers
gedaald en is er winst voor de bodembiodiversiteit!

Gewasdiversificatie
Bedrijven in het Oldambt zijn voornamelijk gericht op graanteelt. Binnen deze teelt zijn de marges vaak klein en
is het zaak om een zo hoog mogelijke productie per hectare te realiseren. Momenteel neemt men al meer teelten
op in de vruchtwisseling, zoals uien en aardappelen. Er wordt ook geëxperimenteerd met veldbonen en
verschillende groenbemesters. Wellicht is ook strokenteelt als maatregel voor meer diversiteit in gewas een
optie om de biodiversiteit verder te vergroten.
In die delen van het gebied waar melkveehouders overwegend grasland hebben wordt de diversiteit vergroot
door het gebruik van verschillende grasmengsels, waaronder meer kruidenrijke percelen. Tevens worden
overhoeken vaker benut voor kruidenrijke mengsels.
In 2030 is er een ruimere vruchtwisseling in de akkerbouw en kent de melkveehouderij meer kruidenrijke
percelen!

Versterken oude landschap
(dijken, beplanting langs dorpen en wegen)
De structuur van slaperdijken met coupures is kenmerkend voor het Oldambt. Deze groene elementen in de
“graanschuur” van Nederland bieden in 2030 ruimte aan diverse soorten. Hiervoor worden watergangen,
bermen en dijken ecologisch beheerd en worden overhoeken ingezaaid met kruidenmengsels en her en der
ingeplant met struweel. Op deze manier ontstaat voor diverse soorten, waaronder akkervogels in het gebied een
raamwerk van foerageergebieden in de akkers en akkerranden en voldoende zangposten en schuilplaatsen bij
verstoring.
In 2030 zijn overhoeken ingeplant met struweel en meer watergangen, bermen, overhoeken en dijken ecologisch
beheerd!

Lokale afzet/verwaarding vergroten
Het leveren aan een andere (regionale) afzetmarkt biedt ruimte voor verandering. In 2030 is in navolging van de
enkele ondernemers die dit nu al doen de lokale afzet van producten vergroot waardoor er een directere relatie
tussen burgers (consumenten) en akkerbouwers uit het Oldambt is ontstaan. Hierdoor ontstaat er ook meer
begrip onder de burgers voor de boeren. Door het verminderen van de afhankelijkheid van een wereldmarkt
wordt de marge op de geteelde producten vergroot. Daarbij is de uitdaging voor de akkerbouwers om ook die
kwaliteit te leveren die gevraagd wordt door afnemers.
Daarnaast wordt de regionale samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij nog verder versterkt.
Er is in 2030 een versterkte samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij met de mogelijkheid voor andere
(voeder)gewassen. Er worden meer producten via korte ketens afgezet, er is meer begrip bij burgers over wat er
in de landbouw gebeurd.

Streefbeeld



Gewasdiversificatie

Intensieve grondbewerking 
verminderen

Versterken oud landschap

Lokale afzet / verwaardering 
vergroten
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Streefbeeld Oldambt in 2030 



Actieplan Regiodeal Oldambt 
In het streefbeeld is benoemd waar we in 2030 willen zijn. Hiervoor zullen in het kader van de regiodeal, maar ook in diverse 
andere projecten en eigen initiatief stappen worden gezet die het streefbeeld dichterbij brengen. Om meer inzicht en 
structuur te krijgen in deze acties is dit actieplan opgesteld. Op deze manier geeft het actieplan op strategisch niveau richting 
aan mogelijke initiatieven, groot en klein die bijdragen aan een natuur inclusief systeem in het Oldambt 
 
 

 
 
 
Het actieplan is daarmee een strategisch plan waar maatregelen onder passen die bijdragen aan het streefbeeld voor 2030. 
Daarbij maken we onderscheid in die dingen die nu al kunnen gebeuren (door iedereen die het aangaat), activiteiten die nog 
nader getest of onderzocht moeten worden en die onderdelen waar communicatie en kennisuitwisseling een grote rol 
speelt. 
 
De pijlers van biodiversiteit zoals die door Erisman et al zijn geformuleerd maken inzichtelijk op welke manier de activiteiten 
ook bijdragen aan het hoofddoel, het versterken van het natuurlijk systeem. De pijlers die door Erisman worden benoemd 
zijn: Functionele agrobiodiversiteit, Landschappelijke diversiteit, Specifieke soorten en Brongebieden en verbindingszones. 
 
De niveaus die binnen deze pijlers worden onderscheiden passen ook goed bij het streefbeeld zoals dat voor het Oldambt is 
geformuleerd. Het beheer ten aanzien van specifieke soorten is minder uitgewerkt, maar zal wellicht in projecten verder aan 
de orde komen. 
 
Een belangrijke ontdekkingstocht ligt op het vlak van het verdienmodel van natuurinclusieve landbouw. Vanuit de sector, 
maar ook vanuit de keten en regionale overheden wordt benoemd dat het waardevol zou zijn wanneer natuurinclusieve 
maatregelen niet afhankelijk zijn van overheidssteun. Dit kan doordat ze de agrarisch ondernemer geen geld kosten, of 
beloond worden vanuit de markt. 
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In het streefbeeld is benoemd waar we in 2030 willen zijn. 
Hiervoor zullen in het kader van de regiodeal, maar ook in 
diverse andere projecten en initiatieven stappen worden 
gezet die het streefbeeld dichterbij brengen. Om meer 
inzicht en structuur te krijgen in deze acties is dit actieplan 
opgesteld. Op deze manier geeft het actieplan op strate-
gisch niveau richting aan mogelijke initiatieven, groot en 
klein die bijdragen aan een natuur inclusief systeem in het 
Oldambt.

Het actieplan is daarmee een strategisch plan waar maat-
regelen onder passen die bijdragen aan het streefbeeld 
voor 2030. Daarbij maken we onderscheid in die dingen 
die nu al kunnen gebeuren (door iedereen die het aan-
gaat), activiteiten die nog nader getest of onderzocht 
moeten worden en die onderdelen waar communicatie en 
kennisuitwisseling een grote rol speelt.

De pijlers van biodiversiteit zoals die door Erisman et al zijn 
geformuleerd maken inzichtelijk op welke manier de activi-
teiten ook bijdragen aan het hoofddoel, het versterken van 
het natuurlijk systeem. De pijlers die door Erisman worden 
benoemd zijn: Functionele agrobiodiversiteit, Landschap-
pelijke diversiteit, Specifieke soorten en Brongebieden en 
verbindingszones.

De niveaus die binnen deze pijlers worden onderscheiden 
passen ook goed bij het streefbeeld zoals dat voor het 
Oldambt is geformuleerd. Het beheer ten aanzien van 
specifieke soorten is minder uitgewerkt, maar zal wellicht 
in projecten verder aan de orde komen.

Een belangrijke ontdekkingstocht ligt op het vlak van het 
verdienmodel van natuurinclusieve landbouw. Vanuit de 
sector, maar ook vanuit de keten en regionale overheden 
wordt benoemd dat het waardevol zou zijn wanneer na-
tuurinclusieve maatregelen niet afhankelijk zijn van over-
heidssteun. Dit kan doordat ze de agrarisch ondernemer 
geen geld kosten, of beloond worden vanuit de markt.

Actieplan Regiodeal Oldambt



In onderstaande tabel staan een aantal stappen benoemd
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Er zijn de afgelopen jaren al veel ervaringen opgedaan met maatregelen die bijdragen aan een meer natuurinclusieve 
landbouw zowel in de regio als ook in de rest van Nederland. Deze maatregelen zijn in sommige gevallen nog niet breed 
bekend of toegepast. Om zo snel mogelijk resultaat te zien en daarbij te ervaren of maatregelen ook op grotere schaal 
het gewenste effect hebben zijn acties in deze categorie van belang om het streefbeeld te verwezenlijken.

Wat kunnen we nu al doen?

 CONCEPT 

In onderstaande tabel staan een aantal stappen benoemd 
Streefbeeld Wat Wie  Draagt bij aan (subsidie) 

criteria 
-Versterken oud 
landschap 

Maaibeleid afstemmen met 
verschillende eigenaren.  
Door in de openbare ruimte het 
beheer af te stemmen met 
grondeigenaren kan enerzijds een 
negatief gevoel van verrommeling 
en onkruiddruk worden 
voorkomen, anderzijds kan ook een 
koppeling worden gelegd tussen 
bijvoorbeeld een berm, een 
watergang en een akkerrand. 

Waterschap, 
gemeente, provincie, 
particuliere 
grondeigenaren 

Landschappelijke 
diversiteit 
 
Brongebieden en 
verbindingszones 

 

-Lokale afzet / 
verwaardering 
vergroten 
 

Korte keten verder uitwerken en 
stimuleren 
Het meer lokaal houden van het 
verwerken van het product naar 
het eindproduct.   

Grote ketenpartijen Functionele 
agrobiodiversiteit 

 

-Lokale afzet / 
verwaardering 
vergroten 
 

Lokaal en regionaal producten 
verkopen 
Zorgen dat producten die hier 
geteeld worden, ook worden 
afgezet naar de consument. 
Waarbij er ook meer begrip 
ontstaat voor de agrarische 
ondernemers. Zorgen dat 
producten in de lokale supermarkt 
komen te liggen.  

Agrarische 
ondernemers / grote 
ketenpartijen 

Functionele 
agrobiodiversiteit 

 

-Versterken oud 
landschap 

Landschapselementen 
herpositioneren  
Het herpositioneren van onder 
andere dijken en aanplant van 
struweel, herstel van 
landschapselementen. 
 

Waterschap, 
gemeente, provincie, 
particuliere 
grondeigenaren 

Landschappelijke 
diversiteit  
 
Brongebieden en 
verbindingszones 

 

-Gewasdiversificatie  Meer variatie in de vruchtwisseling 
Een andere teelt zorgt voor meer 
diversiteit in de gewassen wat 
zorgt voor een hogere 
biodiversiteit. Een uitwerking 
hiervan die extra veel variatie 
oplevert is de strokenteelt. Maar 
ook de vogelakkers zoals die op een 
aantal plaatsen in het Oldambt 
worden toegepast. 
 

Agrarische 
ondernemers, 
grondeigenaren,  

Landschappelijke 
diversiteit  
 
Brongebieden en 
verbindingszones 

 



Ondanks dat er al veel is onderzocht zijn er nog initiatieven die nog nader moeten worden bekeken. Daarbij zijn voor-
beelden van nieuwe technieken, maar ook meer fundamentele financiële vragen aan de orde.

Wat gaan we testen?
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Betere bodemkwaliteit Verbeteren bodemstructuur en 
bodemleven 
Zorgen voor een meer 
natuurinclusief landbouwsysteem 
dat minder intensief wordt bewerkt 
door het toepassen van lichtere 
grondbewerking 
 

Grondbezitters, 
particuliere 
eigenaren, 
terreinbeheerders, 
agrarische 
ondernemers 

Functionele 
agrobiodiversiteit 

 

 Autochtoon plantmateriaal 
Adviseren om bij voorkeur gebruik 
te maken van autochtoon 
plantmateriaal bij inzaaien en 
beplanten 

Overheden  Landschappelijke 
diversiteit 

 

 
  

 CONCEPT 

In onderstaande tabel staan een aantal stappen benoemd 
Streefbeeld Wat Wie  Draagt bij aan (subsidie) 

criteria 
-Versterken oud 
landschap 

Maaibeleid afstemmen met 
verschillende eigenaren.  
Door in de openbare ruimte het 
beheer af te stemmen met 
grondeigenaren kan enerzijds een 
negatief gevoel van verrommeling 
en onkruiddruk worden 
voorkomen, anderzijds kan ook een 
koppeling worden gelegd tussen 
bijvoorbeeld een berm, een 
watergang en een akkerrand. 

Waterschap, 
gemeente, provincie, 
particuliere 
grondeigenaren 

Landschappelijke 
diversiteit 
 
Brongebieden en 
verbindingszones 

 

-Lokale afzet / 
verwaardering 
vergroten 
 

Korte keten verder uitwerken en 
stimuleren 
Het meer lokaal houden van het 
verwerken van het product naar 
het eindproduct.   

Grote ketenpartijen Functionele 
agrobiodiversiteit 

 

-Lokale afzet / 
verwaardering 
vergroten 
 

Lokaal en regionaal producten 
verkopen 
Zorgen dat producten die hier 
geteeld worden, ook worden 
afgezet naar de consument. 
Waarbij er ook meer begrip 
ontstaat voor de agrarische 
ondernemers. Zorgen dat 
producten in de lokale supermarkt 
komen te liggen.  

Agrarische 
ondernemers / grote 
ketenpartijen 

Functionele 
agrobiodiversiteit 

 

-Versterken oud 
landschap 

Landschapselementen 
herpositioneren  
Het herpositioneren van onder 
andere dijken en aanplant van 
struweel, herstel van 
landschapselementen. 
 

Waterschap, 
gemeente, provincie, 
particuliere 
grondeigenaren 

Landschappelijke 
diversiteit  
 
Brongebieden en 
verbindingszones 

 

-Gewasdiversificatie  Meer variatie in de vruchtwisseling 
Een andere teelt zorgt voor meer 
diversiteit in de gewassen wat 
zorgt voor een hogere 
biodiversiteit. Een uitwerking 
hiervan die extra veel variatie 
oplevert is de strokenteelt. Maar 
ook de vogelakkers zoals die op een 
aantal plaatsen in het Oldambt 
worden toegepast. 
 

Agrarische 
ondernemers, 
grondeigenaren,  

Landschappelijke 
diversiteit  
 
Brongebieden en 
verbindingszones 
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Gewasdiversificatie  Experimenteren in 
vruchtwisseling 
Toevoegen van een extra teelt 
die net zo veel rendement 
opbrengt als de al bestaande 
teelten, wellicht veldboon? 
Hierbij kan ook ingespeeld 
worden op veranderende 
omstandigheden bijvoorbeeld 
als gevolg van veenoxidatie en 
verzilting.  

Agrarische 
ondernemers 

Functionele 
agrobiodiversiteit 

 

Gewasdiversificatie Strokenteelt 
Door een aantal ondernemers 
wordt reeds geëxperimenteerd 
met strokenteelt. Met name in 
de biologische landbouw wordt 
ervaren dat door het telen van 
gewassen in stroken er minder 
ziekte- en plaagdruk is. Hierbij is 
in het Oldambt de combinatie 
met de al bekende vogelakkers 
en agrarisch natuurbeheer een 
interessante combinatie. Een 
goed monitoringsprogramma en 
kennisuitwisseling zorgt voor 
het verspreiden van deze 
ervaringen. 

Agrarische 
ondernemers 

Functionele 
agrobiodiversiteit 

Maximale 
breedte 
van een 
strook?  
 
Of een 
minimaal 
aantal 
stroken op 
een 
perceel? 

Betere bodemkwaliteit Organische stof 
Naast niet kerende 
grondbewerking zal ook 
bekeken worden op welke 
manieren organische stof in de 
bodem blijvend verhoogt kan 
worden, onder andere door 
wisselteelt.  
 

agrarische 
ondernemers, 
proefboerderijen 

Functionele 
agrobiodiversiteit 

 

 

  

 CONCEPT 

Wat gaan we testen? 
Ondanks dat er al veel is onderzocht zijn er nog initiatieven die nog nader moeten worden bekeken. Daarbij zijn voorbeelden 
van nieuwe technieken, maar ook meer fundamentele financiële vragen aan de orde. 
 

Streefbeeld Wat Wie  Draagt bij aan (subsidie) 
criteria 

Lokale afzet / 
verwaarding vergroten 

Eiwitteelt uitbreiden met 
meerdere gewassen 
Hierbij verder onderzoeken hoe 
de lokale afzetmarkt kan 
worden versterkt 

 

 

  

Betere bodemkwaliteit Onkruiddruk verminderen 
De inzet van robotica en andere 
nieuwe technieken  

WUR, ketenpartijen, 
agrarische 
ondernemers 

Functionele 
agrobiodiversiteit 

 

Versterken oude 
landschap 

Akkerranden en schouw- en 
beheerpaden van watergangen 
combineren 
Samenwerken met de 
omliggende grondeigenaar door 
af te stemmen wanneer te 
maaien en wanneer juist niet. 
Een goede monitoring van het 
effect op de biodiversiteit is 
hierbij van belang. 
 

Waterschap, 
gemeente, 
grondbezitters, 
particuliere 
eigenaren, 
terreinbeheerders, 
agrarische 
ondernemers 

 

Landschappelijke 
diversiteit  
 
Brongebieden en 
verbindingszones 

 

Betere bodemkwaliteit 
 
Gewasdiversificatie 

Bouwplan uitbreiding (10 jaar) 
Ruimere vruchtwisseling in 
relatie tot 
bodemvruchtbaarheid en 
economie van het bedrijf  

Agrarische 
ondernemers 

Functionele 
agrobiodiversiteit 

 

Betere bodemkwaliteit Niet Kerende Grondbewerking 
(NKG)  
Door het toepassen van een 
lichtere grondbewerking 
verbeterd de bodemstructuur 
en het bodemleven.  

Agrarische 
ondernemers 

Functionele 
agrobiodiversiteit 
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 CONCEPT 

Communicatie en kennis 
Veel kennis is al beschikbaar, maar nog niet algemeen bekend. De komende jaren is het daarom belangrijk de infrastructuur 
te ontwikkelen waarin ervaringen worden gedeeld en de kennis ontwikkeld in projecten en op de proefboerderij verder 
wordt uitgedragen. 
 

Streefbeeld Wat Wie  
Algemeen  Gebruik maken van academie / stuurgroep om informatie 

te delen. Gebruik maken of oprichten van platform 
hiervoor? 

 

Vakgroepen, ketenpartijen, 
kennisinstanties 
 
 
 

Algemeen  Samenwerking tussen gebiedspartijen Vakgroepen, overheden, 
ketenpartijen, 
kennisinstanties, 
stichtingen, agrarische 
ondernemers, eigenlijk 
iedereen 
 

 Communiceren van resultaten van (vogels). Deel de 
successen 

 

Vakgroepen, ketenpartijen, 
kennisinstanties, stichtingen 

Lokale afzet/verwaarding 
vergroten 

Een groeiend consumenten bewustzijn (nationaal) Vakgroepen, ketenpartijen, 
kennisinstanties, 
stichtingen, agrarische 
ondernemers, eigenlijk 
iedereen 

Algemeen  Dialoog tussen stakeholders 
Het aan de hand nemen van initiatiefnemers die graag 
willen investeren in natuurinclusiviteit. Het uitleggen 
waarom je ‘doet wat je doet’, tussen boeren, 
natuurbeheerders, overheden en burgers. 
 

- Draagvlak 
-Specifieke soorten 
-Functionele 
agrobiodiversiteit 
-Brongebieden en 
verbindingszones 
-Landschappelijke diversiteit 

algemeen Instrumenten toolbox 
Inzichtelijk maken op welke manier stakeholders bij 
kunnen dragen bij het realiseren van een natuurinclusief 
platteland, welk instrumentarium hebben ze tot hun 
beschikking en wie hebben ze daarvoor nodig? 

- Draagvlak 
-Specifieke soorten 
-Functionele 
agrobiodiversiteit 
-Brongebieden en 
verbindingszones 
-Landschappelijke diversiteit 

 

Veel kennis is al beschikbaar, maar nog niet algemeen bekend. De komende jaren is het daarom belangrijk de infrastruc-
tuur te ontwikkelen waarin ervaringen worden gedeeld en de kennis ontwikkeld in projecten en op de proefboerderij 
verder wordt uitgedragen.

Communicatie en kennis




