
 op weg naar een

New Deal 
tussen boer en 
maatschappij
Salland

Pilot landschapsinclusieve landbouw



op weg naar een

New Deal 
tussen boer en 
maatschappij

Pilot landschapsinclusieve landbouw 
Salland

Juli 2020



4 5

P
ilot landschapsinclusieve landbouw

 Salland

Inhoudsopgave

Samenvatting

Leeswijzer

1. Introductie

2. Gebiedsprofiel en opgaven

3. Landschapshistorische analyse

4. Perspectief landschapsinclusieve landbouw 2050

5. Tussenstap 2030   

6. Landbouwtransitieplan

Bronnen  

Beeldverantwoording 

Colofon 

6

12

14

20

44

64

102

110

120

124

126



P
ilot landschapsinclusieve landbouw

 Salland

76

Sam
envatting

Sam
envatting

sterke binding met het landschap die gevoeld wordt 
is typerend voor Salland, maar staat ook onder druk. 
Leegstand en verrommeling van erven komt vaker 
voor en dient te worden aangepakt. Bijvoorbeeld 
door andere economische functies aan het platteland 
en agrarische erven te koppelen. Het doel is daarbij 
om het buitengebied van Salland economisch sterk 
te houden. Lokale initiatieven die al in het gebied 
worden ontplooid kunnen een cruciale rol spelen in 
het vitaal houden van het buitengebied.   

Perspectief 
landschapsinclusieve 
landbouw 2050

Bovengenoemde opgaven zijn meegenomen in een 
perspectief voor landschapsinclusieve landbouw in 
2050. Omdat 2050 een generatie van ons verwijderd 
is, zijn in dit project verschillende aannames gedaan 
over te verwachten maatschappelijke, demografische 
en economische ontwikkelingen die een grote 
invloed gaan hebben op de landbouw. Gedacht kan 
worden aan hogere grondprijzen, een duurzamer 
voedselpatroon van de consument, aangescherpte 
regelgeving op het gebied van dierenwelzijn en een 
reductie van het gebruik van kunstmest en chemische 
(bestrijdings)middelen. Daarnaast is gebruik gemaakt 

van een ‘meetlat landschapsinclusieve landbouw’. 
Aan de hand van de tien thema’s op de meetlat 
zijn doelen gesteld voor 2050, die passen bij de te 
verwachten maatschappelijke, demografische en 
economische verandering. Vervolgens is gekeken hoe 
de doelen bereikt kunnen worden. 

Het landschap vormt daarbij een belangrijk 
vertrekpunt. Salland kan dynamischer, gevarieerder 
en veerkrachtiger gemaakt worden door een 
hernieuwde koppeling tussen landschap en 
landgebruik. De belangrijkste landschappelijke 
veranderingen in het perspectief voor 2050 zijn 
dat akkerbouw plaatsvindt op de vruchtbaardere 
oeverwallen en kenmerkende dekzandruggen 
en enken, stads-en dorpsranden beter verweven 
zijn met het landelijk gebied, de open vlaktes 
en mengelgronden geleidelijk van gedaante 
veranderen en een zelfregulerend watersysteem 
met natuurlijke zones ontwikkeld is rondom de 
weteringen en kwelzones. Daarnaast wordt er 
een sterker onderscheid gemaakt tussen percelen 
en deelgebieden die vooral het doel hebben om 
ecosysteemdiensten verlenen en anderzijds percelen 
en deelgebieden die vooral productiegericht zijn. 
Agroforestry wordt als teeltsysteem geïntegreerd in 
verschillende delen van Salland om bij te dragen aan 
de verduurzaming van de landbouw en het bieden 
van nieuwe verdienmodellen. 

Omschrijving gebied

De regio Salland ligt in het oosten van Nederland, 
bestaat uit de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en 
Deventer en telt ruim 155.000 inwoners. Salland 
kent een grote landschappelijke diversiteit. De 
westelijke grens van het gebied wordt bepaald 
door de IJssel en haar uiterwaarden. Wanneer 
vanuit hier naar het oosten wordt gereisd volgen 
de verschillende landschapstypen elkaar snel op: 
oeverwallen, marken, enken, jonge ontginningen 
en dekzandruggen. Kenmerkend voor Salland zijn 
ook de weteringen die in oost-west en zuid-noord 
richting door het gebied lopen. In het gebied is 
een grote verscheidenheid aan bodemtypen met 
gevarieerde waterstanden te vinden. De diversiteit 
en aantrekkelijkheid van het landschap worden 
versterkt door een groot aantal landgoederen en 
buitenplaatsen en een aantal grote natuurgebieden. 
Aan de oostgrens, net buiten het gebied, ligt het 
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug.

Salland kenmerkt zich als een sterk agrarische regio. 
De economische betekenis van de landbouwsector 
in Salland is relatief groot in vergelijking met 
het Nederlands gemiddelde, evenals het areaal 
landbouwgrond. Vrijwel alle landbouwsectoren zijn 
vertegenwoordigd in de regio, al ligt de nadruk op de 
veehouderij. Melkveehouderij, pluimveehouderij en 
varkenshouderij zijn sterk vertegenwoordigd in het 
aantal bedrijven en het aantal dieren. Driekwart van 
de agrarische grond is in gebruik als grasland, wat 
veel hoger is dan het landelijk gemiddelde (54%).

Opgaven

De opgaven in het gebied zijn een afspiegeling van 
opgaven die spelen in heel Nederland.  Het systeem 
van voedselproductie stuurt aan op efficiëntie 
van productie, met kleine marges en met een 
voortschrijdende schaalvergroting tot gevolg. Tegelijk 
staan het landschap en de landbouw onder druk 
door een breed scala aan maatschappelijke opgaven 
waaronder de stikstofproblematiek, afname van 
biodiversiteit, klimaatadaptatie en –mitigatie en 
wateropgaven. Een keten ontwikkelen die de boer 
voorziet van eerlijke prijzen is daarmee een grote 
uitdaging. Het dichter bij elkaar brengen van de 
boer als producent en landschapsverzorger en de 
maatschappij verdient hierbij nadrukkelijk aandacht. 
Evenals het versterken van wederzijds begrip. Deze 
stappen kunnen niet zomaar worden gezet. Het 
gebrek aan langetermijnperspectief en -financiering 
wordt gezien als een van de meest prominente 
struikelblokken voor het maken van een transitie 
richting landschapsinclusieve landbouw. Ook het 
sluiten van kringlopen is een forse opgave, met 
name doordat Salland een relatief hoge veebezetting 
betreft. 

Op het gebied van landschap ligt de opgave met 
name in het remmen van de trend van vervaging 
van de landschappelijke diversiteit. Deze trend is 
onder andere zichtbaar door het verdwijnen van 
landschapselementen. Een andere opgave voor 
Salland is het verbeteren van de vitaliteit van het 
buitengebied. De sociale binding en daarnaast de 

Afb. 1
Overzichtsfoto kasteel De Haere en 

omgeving (JMK Media)

Afb. 2
Ligging Salland in Nederland

Onze cultuurlandschappen zijn in de afgelopen eeuwen 
gemaakt door boeren; landbouw en cultuurlandschap zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de intensivering van 
de landbouw zijn echter veel van de kenmerkende kwaliteiten 
van het landschap verdwenen. De boeren hebben het gevoel 
dat ze hun best doen om aan alle, steeds veranderende regels 
van de overheid te voldoen en ervaren tegelijkertijd dat ze 
weinig waardering krijgen voor wat ze doen. Met het oog op 
de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan is 
het hoog tijd voor een koerswijziging. Om tot een perspectief 
voor landschapsinclusieve landbouw in 2050 te komen, is het 
College voor Rijksadviseurs aan de slag gegaan met drie pilots 
voor landschapsinclusieve landbouw in drie gebieden. In elke 
pilot wordt vanuit ruimtelijk, landschapshistorisch, ecologisch 
en landbouweconomisch perspectief onderzocht hoe de 
transitie naar landschapsinclusieve landbouw op gebiedsniveau 
vorm kan krijgen. Er is in elk gebied nauw samengewerkt met 
een groep agrariërs, met agrarische collectieven en lokale 
stakeholders waaronder provincie, gemeenten en waterschap. 
Overkoepelend waren de ministeries LNV, OCW en BZK 
betrokken. In dit rapport is de pilot Salland beschreven.
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Vervolgens zijn 8 bedrijfsprofielen gepresenteerd 
die geënt zijn op het landschap van 2050 en hun 
kringloop grotendeels binnen de regio kunnen 
sluiten. Deze bedrijfsmodellen zijn uitgebreid 
in woord en beeld beschreven, waarin aandacht 
is besteed aan onder andere het landschap, het 
verdienmodel, het landgebruik, de mate van 
intensiviteit en de score van een bedrijfsmodel op 
de meetlat. De gepresenteerde bedrijfsmodellen 
zijn uiteraard niet de enige mogelijkheden om in 
2050 landschapsinclusieve landbouw te bedrijven, 
maar bieden wel een goed en divers beeld van hoe de 
landbouw in 2050 vormgegeven kan worden.

Tussenstap 2030

Het ‘Perspectief landschapsinclusieve landbouw 
2050’ schetst een vergezicht van hoe de 
landbouw in Salland er in 2050 uit zou kúnnen 
zien. Om daar invulling aan te geven zijn grote 
systeemveranderingen nodig. Het is vanzelfsprekend 
dat de benodigde veranderingen niet van de ene 
op de andere dag doorgevoerd kunnen worden 
door de ondernemers. Daarom is de Tussenstap 
2030 geformuleerd. De Tussenstap 2030 omvat 
de doelen waar ondernemers aan willen werken. 
Daarnaast bevat dit de afspraken die boeren met de 
maatschappij en overheid willen maken om met hun 
huidige agrarische bedrijven tot een geoptimaliseerd 
landbouwsysteem en landschap te komen in 2030. Er 
worden geen grote systeemveranderingen opgelegd, 
maar er wordt wel toewerkt naar het vergezicht en de 
gestelde doelen voor 2050.

In de Tussenstap 2030 wordt aangegeven dat er 
goede mogelijkheden zijn om het gebruik van 
kunstmeststikstof en bestrijdingsmiddelen fors terug 
te dringen met respectievelijk 50% en 90%. Ook 
de landelijk gestelde doelen voor CO2-reductie in 
de landbouw (-11,1%) en het gericht toepassen van 
maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren 
zijn realiseerbaar. Het voor 90% sluiten van lokale 
kringlopen binnen 200 km is een behoorlijke 
uitdaging, maar komt in zicht doordat voer van 
dichterbij wordt gehaald en beschikbare maatregelen 
om efficiëntie (op gewas- en dierniveau) te verhogen, 
worden toegepast. 

Tegelijk leidt het ingezette beleid anno 2020 tot 
gedeeltelijke sanering van de veehouderij. Dit biedt 
ruimte voor extensieve opschaling van bestaande 
bedrijven. Er zijn minder bedrijven, maar er is meer 
financiële ruimte en meer toekomstperspectief. 
Bedrijven blijven meerwaarde leveren en de 
landbouw draagt bij aan de vitaliteit van het 
platteland. Om voorgaande doelen te realiseren 
worden vanuit de overheid en de maatschappij 
randvoorwaarden gecreëerd. De belangrijkste zijn 
een eerlijke beloning voor de boer voor geleverde 
producten en diensten, toegang tot grond, 
stimulerend en coherent beleid, ondernemersvrijheid 
en het samen werken aan kennis.

Transitieplan

In deze pilot is een beeld geschetst van de 
maatschappij, het landschap en de landbouw in 
Salland voor 2050. In een integrale benadering 
zijn landschap en het sluiten van kringlopen als 
vertrekpunt genomen. Het landschap omdat dit 
uiteindelijk een van de belangrijkste resultanten 
is van landschapsinclusieve landbouw, kringlopen 
omdat dat specifiek voor Salland een grote uitdaging 
is. 

De in de pilot voorgestelde bedrijfsmodellen sluiten 
in hoge mate aan op voorkomende bodemtypes. 
De bedrijfsvoering binnen de voorgestelde 
bedrijfsmodellen is uitdagend, maar kan met de 
huidige landbouwkundige technieken nu al worden 
ingezet. De grootste uitdaging in de transitie zit in 
het systeem rondom de boeren. Om het geschetste 
perspectief voor 2050 te kunnen realiseren is 
meer nodig dan alleen veranderingen binnen 
de agrarische bedrijfsvoering en het landschap. 
Het gaat ook om beleid, vertrouwen, financiële 
zekerheid, samenwerking en regionale vitaliteit. Deze 
succesfactoren voor een duurzame transitie zijn in 
het transitieplan uitgewerkt.

Afb. 4
Fragment perspectief voor het 

landschap van de vlaktes en 

mengelgronden in 2050, zie pagina 

74

Afb. 3
Fragment landschappelijk raamwerk 

voor 2050, zie pagina 72 - 87
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Met een aantal no-regret maatregelen kan vandaag 
worden begonnen. 
 - Boeren zijn bereid met verschillende maatregelen 

aan de slag te gaan. Ze hebben behoefte aan 
objectieve informatie over de praktische 
uitvoerbaarheid van verschillende maatregelen en 
aan advies over welke maatregelen passen bij hun 
individuele bedrijven. 

 - Er kan sterk worden ingezet op een hechtere band 
tussen burgers en boeren om meer wederzijds 
begrip te ontwikkelen en als fundament voor een 
kortere keten, bijvoorbeeld in belevingscentra.

 - De mogelijkheden voor decentrale financiering 
en uitbetaling van geleverde ecosysteemdiensten 
kunnen nu al worden verkend. Het oormerken 
van (een deel van de) toeristenbelasting voor 
onderhoud en versterking van het landschap is een 
van de zaken die uit de sessies met de stakeholders 
naar voren kwam. 

 - Salland kenmerkt zich door een aantal bijzondere 
en reeds stevige initiatieven die met de juiste 
ondersteuning een prominentere rol kunnen 
krijgen in de gehele transitie.

Andere onderdelen die in de transitie geregeld 
moeten worden zijn:
 - Bied een integraal en consistent 

langetermijnbeleid, een transparante punt op de 
horizon die innovatie en investering ondersteunt.

 - Werk aan gebiedscontracten waarin de 
langetermijndoelen en eventuele tussenstappen 
opgesteld zijn. Dit creëert een duidelijk 
handelingsperspectief. Er wordt niet exact 
vastgelegd hoe je het gaat doen, maar wel waar je 
voor gaat en hoe je de doelen wilt monitoren.

 - Leg samenwerking niet op, maar laat agrariërs zelf 
samenwerkingsverbanden opzetten die voor hun 

waardevol zijn. Hierin wordt tussen verschillende 
sectoren samengewerkt, bijvoorbeeld tussen 
veehouders en akkerbouwers. Deze verbanden 
helpen bij het makkelijk sluiten van kringlopen en 
het uitwisselen van grond- en meststoffen.

 - Zet in op gestapelde verdienmodellen. Zo 
ontvangen boeren generiek een hogere prijs voor 
hun product en worden ze tegelijk betaald voor 
het leveren van ecosysteemdiensten. Daarnaast 
wordt ingezet op inkomsten en beloningen 
vanuit de directe omgeving, uiteenlopend van 
ecosysteemdiensten tot educatie en het creëren 
van een aantrekkelijk landschap.

 - Bied een geborgde financiering voor een langere 
periode als randvoorwaarde voor het werken aan 
ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering.

Afb. 5
Fragment perspectief voor het 

landschap van de weteringen en 

kwelzones in 2050, zie pagina 82

Afb. 6
Overzichtsfoto van een wetering 

nabij Raalte (JMK Media)
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Hoofdstuk 2 schetst het Salland van vandaag. Wat is 
Salland voor regio, hoe ziet de landbouw eruit, welke 
kwaliteiten heeft het Sallandse landschap en welke 
vraagstukken spelen er als het gaat om de landbouw 
en het landschap?

In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van een 
landschapshistorische analyse ingegaan op de 
ontstaansgeschiedenis van Salland. Hoe hebben 
landschap en landbouw elkaar de afgelopen decennia 
beïnvloed en gevormd? Wat zijn de belangrijke 
gebiedseigen karakteristieken? En hoe kunnen we die 
benutten als inspiratie voor de toekomst?  

Hoofdstuk 4 schetst een perspectief voor 
landschapsinclusieve landbouw in 2050. Het 
perspectief toont hoe er een nieuwe balans 
gerealiseerd kan worden tussen landschap, 
schaalgrootte en agrarisch landgebruik. 
Vernieuwende agrarische bedrijfsmodellen 
ondersteunen met hun bouwplan de 
landschappelijke diversiteit en waarden. Salland 
excelleert op het gebied van voedselproductie, 
landschap, biodiversiteit, kwaliteit van water en 
bodem, en dierenwelzijn.

In hoofdstuk 5 staan stappen beschreven die de 
agrariërs op relatief korte termijn al kunnen nemen 
richting landschapsinclusieve landbouw in 2050. 
Er wordt ook aangegeven wat er vanuit overheid en 
maatschappij vervolgens nodig is om dat te kunnen 
doen.

Hoofdstuk 6 bevat een transitieplan waarin 
inzichtelijk gemaakt wordt welke stappen er gezet 
moeten worden, in de regio en op rijksniveau, om 
de transitie naar landschapsinclusieve landbouw 
mogelijk te maken. Het gaat dan zowel om het 
wegnemen van belemmeringen als het mogelijk 
maken van nieuwe ontwikkelingen. 

Deze publicatie bevat de resultaten van het ontwerpend 
onderzoek van NOHNIK architecture and landscapes, het 
Louis Bolk Instituut en het Kenniscentrum Landschap van de 
Rijksuniversiteit Groningen. In een reeks van drie werksessies is 
met stakeholders uit het gebied gewerkt aan een perspectief voor 
landschapsinclusieve landbouw in Salland in 2050. De publicatie 
laat zien hoe landschapsinclusieve landbouw bij kan dragen aan 
het behalen van de maatschappelijke doelen ten aanzien van 
klimaat, biodiversiteit, bodem en water, en hoe het landschap 
daarbij aan kwaliteit kan winnen. Een belangrijk uitgangspunt is het 
verdienmodel: wat betekent landschapsinclusieve landbouw voor 
de bedrijfsmodellen en het verdienvermogen van de agrariërs? De 
publicatie maakt inzichtelijk welke stappen er gezet moeten worden 
wil landschapsinclusieve landbouw voor zowel de boer als de 
maatschappij een goede ‘deal’ kunnen opleveren.  

Afb. 7
Overzichtsbeeld landschap rond het 

Boetelerveld (JMK Media)
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Introductie

Ons Nederlandse landschap kent een grote diversiteit en heeft 
veel bijzondere kwaliteiten. Voor veel Nederlanders heeft 
het landschap een grote betekenis; veel mensen ontlenen 
hieraan mede hun identiteit. Onze cultuurlandschappen 
zijn in de afgelopen eeuwen vrijwel volledig gemaakt door 
boeren; landbouw en cultuurlandschap zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Door de intensivering van de landbouw 
neemt de kwaliteit van bodem, water, biodiversiteit steeds 
verder af en zijn veel van de kenmerkende kwaliteiten van het 
landschap verdwenen. De boeren hebben het gevoel dat ze 
hun best doen om aan alle, steeds veranderende regels van 
de overheid te voldoen en ervaren tegelijkertijd dat ze weinig 
maatschappelijke waardering krijgen voor wat ze doen. Het is 
daarom hoog tijd voor een koerswijziging.

Afb. 8
Overzichtsfoto Pleegsterenk (JMK 

Media)
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De landbouw heeft Nederland sinds de jaren 50 
veel gebracht. Zekerheid van voldoende en gezond 
voedsel, tegen een betaalbare prijs. Het heeft 
Nederland ook welvaart gebracht en tot op de dag van 
vandaag staat Nederland internationaal bekend als 
producent van kwalitatief hoogwaardig voedsel. De 
laatste decennia wordt echter ook de keerzijde van 
dit intensieve en op productiemaximalisatie gerichte 
systeem steeds zichtbaarder. Waar het landschap 
oorspronkelijk de drager voor de landbouw 
vormde, is de productiefunctie het landschap 
gaan domineren. Schaalvergroting, intensivering, 
monoculturen en een toegenomen gebruik van 
chemische middelen hebben het landschap 
uitgekleed. De boeren hebben in eerste instantie 
kunnen profiteren van de landbouwsuccessen, 
maar voor een groot deel van de boeren staat het 
inkomen de laatste jaren onder druk. We zitten vast 
in een systeem waarin de boer de vermarkting uit 
handen heeft gegeven aan coöperaties die op een 
wereldmarkt afzetten, waarin de prijzen onder druk 
staan en intensivering nodig is om de kosten per 
product te beperken. Die intensivering vormt de basis 
voor het verdienmodel van de partijen rond de boer: 
banken, afnemers, leveranciers van middelen, mest, 
machines, voer, zaad, etc. De boer zelf is er nauwelijks 
meer van gaan verdienen.

Nu we niet langer kunnen interen op ons 
maatschappelijk kapitaal en we in hoog tempo 
moeten verduurzamen, worden veel opgaven 
met betrekking tot bodem, water, biodiversiteit 
en emissies bij de boer neergelegd. De intensieve 
landbouw is bovendien kwetsbaar onder andere 
vanwege de gevoeligheid voor veranderingen in het 
natuurlijke systeem (denk aan klimaatverandering, 
teruglopen bodemvruchtbaarheid en lage 
weerbaarheid van landbouwgewassen). 
Verduurzamen is noodzakelijk, maar de lage 
voedselprijzen en hoge investeringen maken het niet 
eenvoudig om een andere koers te volgen.

Er is de afgelopen decennia in de landbouw 
gelukkig al veel ten positieve veranderd, zo vindt 
ruim de helft van de boeren dat de landbouw moet 
overschakelen naar natuurinclusieve landbouw, zit 
er een stijgende lijn in het aantal biologische boeren 
en is de stikstofuitstoot ten opzichte van 1990 meer 
dan gehalveerd. In toenemende mate zetten boeren 
zich in voor het behoud van weidevogels en de 
biodiversiteit op de akkers. 

Maar het is nog niet genoeg en er moet nog veel 
gebeuren. De in 2018 verschenen landbouwvisie 
‘Waardevol en verbonden’, van de minister 
van LNV, neemt definitief afscheid van de oude 
koers. Productiemaximalisatie is niet langer het 
uitgangspunt; duurzame kringlooplandbouw 
met respect voor bodem, biodiversiteit, milieu en 
landschap wel. Hoe die koers wordt uitgewerkt, 
is nog een zoektocht. Kunnen de kosten en baten 
van de landbouw voor boer en maatschappij weer 
meer in evenwicht komen? Hoe bereiken we een 
landbouw die boeren bestaanszekerheid verschaft 
in een aantrekkelijk en gezond landschap met 
hoge cultuurhistorische waarden en een herstelde 
biodiversiteit?

Op zoek naar een New Deal tussen 
boer en maatschappij

Eind 2018 presenteerde het College van Rijksadviseurs 
(CRa) ‘Panorama Nederland’. Daarin laten wij zien 
hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu 
de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele 
verbeteringen in de toekomst. Eén van de vier grote 
thema’s in Panorama Nederland is de transitie 
van de landbouw. Onder het motto ‘Naar een rijk 
boerenland’ spreken we de ambitie uit voor een 
New Deal tussen boer en maatschappij, die zorgt 
voor een eerlijker inkomen voor de boeren, schoon 
water en schone lucht, een gezonde bodem, meer 
biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. 

Maar hoe ziet zo’n New Deal er in de praktijk 
uit? Om dat te onderzoeken heeft het CRa het 
initiatief genomen voor drie pilots, in drie sterk van 
elkaar verschillende gebieden met elk een andere 
ondergrond: De Marne (Groningen, klei), Salland 
(Overijssel, zand) en de Krimpenerwaard (Zuid-
Holland, veen). 

Met de pilots heeft het CRa vanuit ruimtelijk, 
landschapshistorisch, ecologisch en 
landbouweconomisch perspectief onderzocht hoe de 
transitie naar landschapsinclusieve landbouw juist 
op gebiedsniveau vorm kan krijgen. Op schaal van de 
regio is winst te behalen als het gaat om het sluiten 
van kringlopen, het watersysteem, de ontwikkeling 
van biodiversiteit en robuuste landschappelijke 
structuren. Er is in elk gebied nauw samengewerkt 
met een groep agrariërs, met agrarische collectieven 

en lokale stakeholders waaronder provincie, 
gemeente en waterschap. Overkoepelend waren de 
ministeries LNV, OCW en BZK betrokken. 

Een advies aan het Rijk en drie 
inspirerende perspectieven

Als College van Rijksadviseurs hebben wij de 
bijzondere positie dat we het Rijk en haar partners 
gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren over 
ruimtelijke kwaliteit. De inzichten die we in de drie 
pilots hebben opgedaan, zijn vertaald in een advies 
aan het Rijk en haar partners. 

Daarnaast heeft elke pilot een eigen perspectief 
opgeleverd voor landschapsinclusieve landbouw 
in 2050 en laat het zien hoe dat er ruimtelijk en 
landbouweconomisch uitziet. Hoewel de plannen 
niet direct zijn bedoeld om meteen te realiseren, 
vormen ze wel een serieuze poging om zo concreet 
mogelijk te verkennen hoe de toekomst van 
landbouw en landschap er in deze gebieden uit 
zou kunnen zien en wat er voor nodig is om daar te 
komen. Het zijn geen blauwdrukken, de plannen 
dienen als inspiratie voor een lange termijn 
perspectief en het zetten van de eerste stappen 
richting landschapsinclusieve landbouw.

Pilot landschapsinclusieve landbouw 
Salland

Zandgebieden kennen hun eigen opgaven: 
vermesting, verdroging, emissies en ook de bodem- 
en waterkwaliteit kan worden verbeterd. Daarnaast 
vormt de voortgaande trend van schaalvergroting 
en intensivering een bedreiging voor het behoud 
van het doorgaans vrij kleinschalige landschap met 
waardevolle landschapselementen als houtwallen. 
Het landschap van Salland is zeer divers, van 
het gebied rond de rivier met oeverwallen en 
uiterwaarden, tot de jonge zandontginningen, de 
maten en flieren bij de beken, de buitenplaatsen 
en landgoederen, kampen en essen, tot de stuwwal 
van de Sallandse Heuvelrug. Op een relatief klein 
oppervlak zijn dus veel verschillende landschappen 
(latent) aanwezig. Het agrarisch grondgebruik beslaat 
zo’n 75% van Salland. De agrarische sector neemt dus 
een belangrijke grondpositie in het gebied in en is 
daarmee ook de belangrijkste landschapsbeheerder. 
De diversiteit in landbouw en landschap, samen met 
het feit dat stakeholders binnen de ‘Salland Deal’ al 
langere tijd gezamenlijk optrekken om te werken aan 
een vitaal platteland, maakt Salland een interessante 
regio voor de zoektocht naar landschapsinclusieve 
landbouw. 

De pilot in Salland liep van juni 2019 tot en met 
april 2020. Het onderzoeksteam bestond uit 
NOHNIK architecture and landscapes, het Louis Bolk 
Instituut en het Kenniscentrum Landschap van de 
Rijksuniversiteit Groningen. 

In een reeks van drie werksessies met stakeholders uit 
het gebied werd kennis opgehaald van het gebied, de 

landbouw en het landschap, en werden de voorstellen 
gepresenteerd, getoetst en verder aangescherpt.  

Met input van agrariërs en 
stakeholders uit Salland

Een belangrijk onderdeel in de opzet van de 
pilot waren de werksessies met agrariërs en 
andere stakeholders uit het gebied. In Salland is 
samengewerkt met de ‘Salland Deal’. De Salland 
Deal werkt aan een vitaal platteland en is actief 
op het gebied van landbouw, natuur, landschap 
en water en klimaat. De samenwerking bestaat 
uit de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, 
Stichting IJssellandschap, pachtersvereniging, 
Landschap Overijssel, LTO Salland, Waterschap Drents 
Overijsselse Delta, Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ), 
Stichting Kostbaar Salland (SKS) en Agrarisch Natuur 
Vereniging (ANV) Groen Salland.
Daarnaast was een groep van 14 agrariërs betrokken, 
onder wie zowel veehouders als akkerbouwers. Zij 
deden niet zozeer mee als grondeigenaar, maar 
als kenner van het gebied, het boerenbedrijf en 
de agrarische sector. Op die manier konden we de 
ontwikkelde perspectieven direct toetsen: zijn ze 
kansrijk en realistisch? 

Het was best een zoektocht om de juiste balans 
te vinden tussen het verkennen van mogelijke 
toekomsten over 30 jaar, en de wensen en ervaringen 
in de praktijk van vandaag. Welke aannames doe 
je, wanneer zeg je dat er meer onderzoek nodig is 
omdat er te weinig zekerheid is om ingrepen met 
grote gevolgen te verantwoorden en wanneer moet je 
binnen al die onzekerheid juist actief anticiperen wil 
je het heft in handen houden? Dat is niet eenduidig. 
Nadenken over 2050 is ook nadenken over morgen, 
het is niet vrijblijvend en dat maakt het spannend. 
Kun je voldoende gedeelde belangen vinden tussen 
boer en maatschappij?  De koers die ingezet wordt 
met een landschapsinclusieve landbouw heeft 
nogal wat gevolgen voor de manier waarop boeren 
hun bedrijf inrichten, op investeringen die gedaan 
moeten worden of juist net al gedaan zijn. En er is 
nog niet in voldoende mate zicht op een duurzaam 
verdienmodel dat ook echt vertrouwen en zekerheid 
kan geven in de transitie. Dat maakt het lastig om 
open en vrij te denken over een toekomst die zowel 
ver weg als dichtbij is.

De deelnemers hebben actief meegedacht en veel 
inbreng gegeven, hun betrokkenheid was groot. Niet 
altijd kwamen de denkbeelden overeen en er zijn ook 
bij onderdelen in het uiteindelijke voorstel kritische 
kanttekeningen geplaatst. We realiseren ons dat het 
perspectief voor 2050 dat we voorstellen ingrijpende 
gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. En ook dat 
er nog maar beperkt zicht is op een verdienmodel 
dat voldoende zekerheid biedt om de benodigde 
investeringen op de lange termijn rendabel te maken. 
Tegelijkertijd zien we dat er met dit perspectief 
noemenswaardige stappen gezet worden ten aanzien 
van de maatschappelijke doelen rondom klimaat, 
bodem, biodiversiteit en water, dat de regio ook op 
de lange termijn kwalitatief hoogwaardige producten 

Afb. 9
Locaties drie pilots

Het CRa heeft het initiatief 

genomen voor drie pilots 

landschapsinclusieve landbouw. De 

pilots zijn doelbewust gesitueerd in 

drie verschillende landschapstypen 

(veen/Krimpenerwaard, klei/

De Marne, zand/Salland). Met de 

pilots wil het CRa laten zien hoe 

landschapsinclusieve landbouw er op 

gebiedsniveau uit zou kunnen zien. 

Van elke pilot is een eigenstandige 

publicatie beschikbaar.

Op basis van de drie pilots heeft 

het CRa een advies aan het Rijk en 

haar partners opgesteld. Met het 

advies beoogt het CRa bij te dragen 

aan beleidskeuzes op rijksniveau 

die de landbouwtransitie versnellen 

en die er tevens voor zorgen dat de 

kwaliteit van het landschap daarbij 

gewaarborgd wordt. Het advies, 

aangevuld met een serie verdiepende 

essays, is ook als publicatie 

beschikbaar.

Afb. 10
Bron: PBL

Afb. 11
Panorama Nederland, College van 

Rijksadviseurs

Landschapsinclusieve landbouw

- is een intelligente, 21e-eeuwse 

vorm van landbouw, waarbij de 

productie van voedsel bijdraagt aan 

een aantrekkelijk, rijk, biodivers 

en toegankelijk landschap waarin 

aandacht is voor erfgoed, schoonheid 

en voor de mensen die er in wonen, 

leven en werken.

- gaat uit van natuurlijke processen, 

en een gezonde bodem. Kringlopen 

worden zo veel mogelijk op regionale 

schaal gesloten.

- zorgt ervoor dat je de 

landschappelijke diversiteit 

van Nederland terug ziet in het 

voedselproductiesysteem en 

omgekeerd.

- is een verbreding van het begrip 

natuurinclusieve landbouw.

1 Opinieonderzoek onder ruim 2000 boeren 

De Staat van de Boer, Trouw, december 

2019. 
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blijft producen en dat de kwaliteit en diversiteit van 
het landschap van Salland nog sterker naar voren 
komen. Maar om dat te realiseren moet wel iedereen 
bewegen, van overheid tot en met de burger.
 
Naast het perspectief voor de lange termijn, is er met 
de agrariërs specifiek ook gewerkt aan specifieke 
stappen richting 2030. Op deze relatief korte termijn 
zijn er al veel stappen die gezet kunnen worden 
richting landschapsinclusieve landbouw maar die 
tegelijkertijd openheid behouden voor de periode na 
2030. In deze tussenstap staan zowel de acties die de 
agrariërs willen ondernemen als de stappen die nodig 
zijn vanuit overheid, markt en maatschappij om dat 
mogelijk te maken.  

Hoe verder?

De pilot was geen gebiedsproces, het doel was om zo 
concreet mogelijk te verkennen hoe de toekomst van 
landbouw en landschap er in Salland uit zou kunnen 
zien en wat er voor nodig is om daar te komen. De 
uitkomsten van het onderzoek zouden wel de start 

kunnen zijn voor een vervolgtraject, mits alle partijen 
daar brood in zien. We waarderen het enorm dat de 
agrariërs en de andere lokale stakeholders bereid 
waren om in drie werksessies van een halve dag 
mee te denken en input te leveren. We beseffen ons 
dat er voor hen veel afhangt van de keuzes die de 
komende periode op rijksniveau worden gemaakt 
en ook dat deze pilot en dit rapport daar een rol in 
kunnen hebben. We hopen dat de uitwerking van 
het toekomstperspectief handvatten geeft voor 
belangrijke stappen richting landschapsinclusieve 
landbouw in Salland en dat deze in gezamenlijk 
overleg tussen agrariërs en regionale stakeholders 
verder vorm krijgen. Voor het CRa is dit het moment 
om een stap terug te doen en het stokje over te 
dragen. We hopen dat de deelnemers aan de pilot 
elkaar ook in de toekomst blijven opzoeken als het 
gaat om de ontwikkeling van landbouw en landschap.

Afb. 12
Groepsfoto deelnemers werksessie 

in Salland op Kasteel De Haere

Afb. 13
Overzichtsbeeld van een wetering 

nabij Okkenbroek (JMK Media)

Floris Alkemade
Rijksbouwmeester

Daan Zandbelt
Rijksadviseur voor de fysieke 

leefomgeving

Berno Strootman
Rijksadviseur voor de fysieke 

leefomgeving

Positie van de boeren 

Een groep boeren uit Salland heeft 

in drie werksessies meegedaan aan 

dit traject. Zij brachten belangrijke 

praktijkkennis in en hebben 

gereflecteerd op de voorstellen. 

We hebben die inbreng zo goed 

mogelijk meegenomen, maar wel 

altijd vanuit de zoektocht naar 

“landschapsinclusieve landbouw 

in Salland in 2050”, waarbij de 

doelen en ambities zoals die nu in 

beleid worden benoemd samen met 

maatschappelijke trends het kader 

vormden. Natuurlijk zijn daarbij 

aannames gedaan over de toekomst 

die nog geenszins zeker zijn. Ook 

zijn sommige onderdelen van het 

perspectief 2050 vanuit de huidige 

praktijk nog niet realistisch, maar ze 

helpen wel om inzichtelijk te maken 

hoe landschapsinclusieve landbouw 

zou kunnen werken. Het CRa-team 

heeft uiteindelijk steeds de afweging 

gemaakt welke elementen wel en 

niet uitgewerkt werden binnen het 

toekomstperspectief. 

De boeren hebben allemaal een 

eigen beeld bij de uitkomsten 

maar iedereen benadrukt dat ze 

zich graag willen (blijven) inzetten 

voor verduurzaming. Veel boeren 

zien interessante elementen in 

het perspectief voor 2050 die 

ze verder willen onderzoeken of 

implementeren in de bedrijfsvoering, 

maar plaatsen tegelijkertijd kritische 

kanttekeningen bij onderdelen in 

het rapport. We willen niet de indruk 

wekken dat het perspectief dat er nu 

ligt, volledig wordt onderschreven 

door de boeren. Het was nadrukkelijk 

ook geen gebiedsproces. Hun 

inbreng is wel heel waardevol 

geweest. Door de inbreng van de 

boeren hebben we beter inzicht 

gekregen in de (on)mogelijkheden 

van de beoogde transitie. Dat heeft 

ook zijn waarde voor het advies aan 

de minister. 

We begrijpen goed dat voor de 

boeren in het gebied het geschetste 

toekomstperspectief op onderdelen 

(veel) te ver gaat, ook al is er voor 

andere onderdelen wel voldoende 

draagvlak, mits aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan. Er hangt 

voor boeren in heel Nederland veel af 

van het toekomstig beleid en de wijze 

waarop ze daarbij (financieel en in 

kennis) zullen worden ondersteund.
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G
ebiedsprofiel en opgaven

In dit hoofdstuk geven we een indruk van Salland, de ruimtelijke 
kenmerken en de agrarische sector in het gebied.

Afb. 14
Roodbonte koeien, nabij Nieuw-

Heeten

Afb. 15
Ligging Salland in Nederland

Salland ligt in het oosten van Nederland en wordt 
globaal begrensd door de rivier de IJssel aan de 
westzijde, de plaats Heino aan de noordzijde, 
de stad Deventer en de A1 aan de zuidzijde en de 
Sallandse Heuvelrug aan de oostzijde. Het gebied 
bestaat uit de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en 
Deventer en heeft ruim 155.000 inwoners. Het 
gebied kent een grote landschappelijke diversiteit, 
aantrekkelijke landgoederen en buitenplaatsen en 
een aantal grote natuurgebieden. Het Nationaal 
Park Sallandse Heuvelrug ligt net buiten het gebied 
aan de oostgrens. De agrarische sector is van groot 
belang voor het landelijk gebied van Salland. 
Gekeken naar het aantal banen in het gebied, 
werkt in Raalte circa 8% in de landbouw, in Olst-
Wijhe bijna 11% en in Deventer ongeveer 4%. Ten 
opzichte van het nationaal gemiddelde van 2,6% 
is dat aanmerkelijk meer, blijkt uit cijfers van het 
Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen 
(LISA, 2019). In dit hoofdstuk wordt Salland verkend. 
Daarbij wordt gekeken naar de agrarische sector, 
het landschap en bestaande initiatieven. Vervolgens 
worden de belangrijkste opgaven voor het onderzoek 
binnen deze pilot benoemd.

I. Gebiedsprofiel

Salland: veehouderijgebied bij uitstek

Landgebruik en veestapel

Salland is een sterk agrarisch gebied. Wanneer de 
zeewateren buiten beschouwing worden gelaten, 
bestaat Nederland voor 60% uit agrarisch terrein 
(CBS, 2018). Met 75% van de totale oppervlakte is het 
agrarisch terrein in Salland groter dan gemiddeld in 
Nederland. Het land dat in cultuur is genomen, wordt 
vooral gedomineerd door grasland (afb. 17) (CBS, 
2020a). 

Dat is op nationale niveau zo (54% grasland), maar 
nog sterker het geval in Salland (75% grasland). 
Ook het aandeel groenvoedergewassen, wat 
voornamelijk uit snijmais bestaat, is met 17% sterker 
vertegenwoordigd dan het landelijk gemiddelde 
(11%). Ruim driekwart van het grasland in Salland 
betreft permanent grasland. Een relatief klein deel 
van het grasland betreft natuurlijk grasland (afb. 18). 
Dit betreft een oppervlakte van 784 hectare. 



Grasland

Blijvend grasland

Akkerbouwgroenten

Akkerbouw

Tijdelijk grasland

Graszaden

Groenvoedergewassen

Natuurlijk grasland

Granen

Aardappelen

Suikerbieten

Handelsgewassen

Overig / braak

Tuinbouw
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Tuinbouw vindt nauwelijks plaats in Salland en 
ook de akkerbouw is sterk ondervertegenwoordigd 
vergeleken met het gemiddelde in Nederland. 
Aardappelen, granen en suikerbieten zijn de 
voornaamste akkerbouwgewassen en bepalen samen 
voor 87% het grondgebruik binnen deze sector (afb. 
19). Mais is hier niet als akkerbouwgewas gewas 
beschouwd, maar als groenvoedergewas.

De grote aandelen grasland en groenvoedergewassen 
hangen uiteraard samen met een landschap waarin 
de (melk)veehouderij sterk is vertegenwoordigd. 
Salland is historisch gezien een akkerbouwgebied 
maar kenmerkt zich door ontwikkelingen in de 
laatste eeuw vooral als een echt veehouderijgebied. 
Dat komt onder meer tot uitdrukking in het aantal 

dieren dat gehouden wordt in het gebied. In de tabel 
op de volgende pagina is het aantal dieren per soort 
en per hectare weergegeven. Hierbij is uitgegaan van 
de totale oppervlakten van Nederland en Salland, dus 
niet alleen van het agrarisch gebied. Uit de tabel is op 
te maken dat er in Salland, vergeleken met gemiddeld 
in Nederland, ruim anderhalf keer zoveel rundvee 
wordt gehouden en ruim twee keer zoveel varkens. 
Ook het aandeel geiten is groot. 

Deventer

Heeten

Raalte

Olst

Wijhe

Heino
Afb. 17
Grondgebruik cultuurgrond in 

Salland ten opzichte van Nederland

Afb. 16
Topografische kaart Salland met 

rood omlijnd de landgoederen

Afb. 18
Samenstelling van grasland in 

Salland

Afb. 19
Akkerbouwgewassen in Salland
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Grote diversiteit in agrarische 
bedrijven

In 2019 telde Salland 958 agrarische bedrijven (CBS, 
2020a), verdeeld over een groot aantal verschillende 
sectoren (afb. 20). De melkveehouderij was goed 
voor ongeveer 45% van het totaal aantal bedrijven 
en is daarmee de meest voorkomende sector in het 
gebied. De varkenshouderij en akkerbouw volgen met 
beide ongeveer 12% van het totaal aantal bedrijven. 
Overige sectoren in Salland zijn onder andere 
geitenhouderij, rundvleesvee- en opfokbedrijven 
en pluimveehouderijen. Een klein aandeel van 
de agrarische bedrijven betreft akkerbouwers, 
tuinbouwers en fruittelers.

Schaalvergroting vs. daling aantal 
bedrijven

De landelijke trends waarin een groot aantal 
boerenbedrijven de afgelopen decennia is gestopt, is 
ook aan Salland niet voorbijgegaan. Een vergelijking 
tussen het aantal boerenbedrijven in 2019 en 2005 
laat een sterke daling zien. Uitgedrukt in het aantal 
bedrijven is de agrarische sector in Salland met een 
derde gekrompen van 1.431 bedrijven in het jaar 
2005 tot 958 in het jaar 2019. Tegelijk werden de 
bedrijven wel een stuk groter. Het aantal melk- en 
kalfkoeien in Salland nam volgens de cijfers van het 
CBS toe met circa 12,5% en het aantal varkens met 
circa 5%. Dit betekent dat er dus ook in Salland sprake 
is van een trend van schaalvergroting, waarbij in 

Afb. 20
Overzicht van de ontwikkelingen 

in de Sallandse agrarische sector 

tussen 2005 en 2019

Tabel 1
Aantal dieren naar soorten en per 

hectare in Salland en Nederland. De 

gegevens die voor deze berekening 

zijn gebruikt zijn afkomstig van CBS 

(2020) 

Akkerbouw

Melkveehouderijen

Pluimveehouderijen

Varkenshouderijen

Geitenhouderijen

Overig

Rundvee

Aantal dieren Aantal dieren / ha van totale oppervlakte

Nederland

3.803.118 71.795 1,02 1,69 166%

12.137.076 296.323 3,25 6,97 215%

100.992.944 1.499.194 27,01 35,28 131%

916.399 9.020 0,25 0,21 87%

614.339 20.141 0,16 0,47 288%

87.608 1.594 0,02 0,04 160%

NederlandSalland Salland Salland t.o.v. Nederland (%)

Kippen

Geiten

Varkens

Schapen

Paarden en pony’s

Melkveehouderijen

Geitenhouderijen

Vleeskoeien

Vleesvarkens

Vleeskuikens

Leghennen

Schapenhouderijen

Afb. 21
Overzichtskaart veehouderijtypen 

in Salland
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absolute aantallen minder bedrijven zijn, maar het 
aantal dieren per bedrijf is gestegen. In het gebied 
wordt dit zichtbaar door de bouw van grotere stallen 
en uitbreiding van agrarische erven. De relatie 
tussen de voortschrijdende schaalvergroting, het 
landschappelijke karakter, de Sallandse waarden 
en de uitstraling van het gebied is in deze pilot een 
belangrijke opgave.

Uitdagingen voor de landbouw in 
Nederland en Salland

De landbouw heeft te maken met een aantal grote 
uitdagingen in brede zin. Op economisch vlak 
hebben landbouwbedrijven te maken met druk 
op het inkomen. In de melkveehouderij daalde in 
2019 het inkomen gemiddeld met € 6.500,-, wat het 
inkomen bracht op gemiddeld € 31.000,- per bedrijf 
(Agrimatie WUR, 2019a). Dit terwijl de melkproductie 
per bedrijf steeg met 2,5%. In Salland is deze trend 
van grote invloed, omdat de melkveehouderij 
de grootste sector is. De inkomensdaling wordt 
voornamelijk toegeschreven aan de hogere kosten 
van voer, gebouwen en machines. Tegelijk stijgen 
de opbrengsten nauwelijks mee, waardoor de 
daling van het inkomen moeilijk of niet kan worden 
gecompenseerd en er wordt ingeteerd op het 
vermogen. Verdere schaalvergroting is hierin geen 
oplossing en eerder een vicieuze cirkel te noemen; 
opschalen is vaak de enige manier om investeringen 
voor de toekomst gefinancierd te krijgen, terwijl de 
steeds kleiner wordende marges de opbrengst en het 
rendement verder onder druk zetten.

De varkenshouderij laat een hele andere ontwikkeling 
zien. In 2019 is het gemiddelde inkomen per bedrijf 
van rond de € 9.000,-  in één jaar met maar liefst 

€ 257.000,- gestegen, vooral door hogere prijzen 
voor biggen (+37%) en vleesvarkens (+22%) en het 
houden van meer dieren (Agrimatie WUR (2019b). 
Het gemiddelde inkomen van een varkenshouder 
in Nederland is in jaren niet zo hoog geweest. 
Dit nadat het inkomen jarenlang rond de nullijn 
schommelde. Voor deze historische piek zijn ook 
logische verklaringen te geven. De vraag uit China 
nam bijvoorbeeld explosief toe vanwege de daar 
heersende Afrikaanse varkenspest. Tegelijk laat 
de plotselinge stijging van het inkomen zien hoe 
dramatisch laag het inkomen vóór 2019 was en hoe 
snel de financiële situatie ten goede maar ook ten 
kwade kan omslaan. Financiële zekerheid, en in veel 
gevallen het ontbreken daarvan, is dus een grote 
opgave voor de agrarische sector. Een complicerende 
factor hierin is dat de invloed van een individuele 
boer binnen een internationaal georiënteerde markt 
nihil is. Daarnaast geldt voor veel bedrijven dat de 
mogelijkheden om het inkomen vanuit het bedrijf te 
vergroten beperkt zijn. Ruim de helft van de boeren 
werkt (meer dan) 60 uur per week (Wetenschappelijk 
Bureau SP, 2013), terwijl het inkomen het aannemen 
van personeel niet toe laat. Ook is het opstarten 
van een neventak voor extra inkomen niet altijd 
mogelijk, wenselijk of rendabel. Tot slot is niet alleen 
de agrariër afhankelijk van zijn of haar (toekomstige) 
bedrijfsinkomen. Zo zijn ook toeleverende sectoren 
en loonwerkbedrijven van een gezonde agrarische 
sector afhankelijk.  

Het houden van meer dieren om het inkomen te 
vergroten is dus niet altijd mogelijk binnen de 
wettelijke grenzen van het bedrijf. Maar ook vanuit 
maatschappelijk en beleidsmatig oogpunt is dit 
niet altijd wenselijk. De visie voor de omslag naar 
kringlooplandbouw van het Ministerie van LNV 
(‘Waardevol en Verbonden’) is hier een actueel 

voorbeeld van. De visie stelt dat de bodem als 
belangrijkste hulpbron voor de boer uitgeput 
dreigt te raken, we te maken hebben met een sterk 
verlies aan biodiversiteit en tegelijk de doelen uit 
het klimaatakkoord gerealiseerd moeten worden. 
In de visie wordt meer ingezet op het lokaal sluiten 
van de kringloop, herstel en verhogen van de 
biodiversiteit en het slim omgaan met reststromen 
door middel van nieuwe technieken en sterke 
regionale samenwerking. Deze maatschappelijke 
opgaven vragen om een geleidelijke maar gerichte 
omslag in de manier waarop landbouw in Nederland 
wordt bedreven. Het houden van meer dieren (hogere 
veedichtheid) staat haaks op deze opgaven en ook een 
voortschrijdende schaalvergroting past hier niet altijd 
bij. De huidige stikstofcrisis legt dit duidelijk bloot. 
Ook op lokaal niveau spelen deze maatschappelijke 
opgaven concreet. Dit wordt geïllustreerd in 
nieuwsberichten in regionale kranten over protesten 
tegen de komst van grotere stallen en de angst bij 
omwonenden voor overlast door stank en logistieke 
belasting van het wegennetwerk.

Landschappelijke diversiteit in 
Salland 

Salland kent een grote diversiteit aan 
landschapstypen op een relatief klein oppervlak. 
Dit zorgt voor een afwisselend landschapsbeeld. 
Verschillende bodemsoorten en gradiënten tussen 
hoge en droge, versus lage en natte delen zorgden 

van oudsher voor een afwisselend landschap en 
bijbehorend grondgebruik. Daarnaast zijn verschillen 
zichtbaar in de wijze waarop het gebied ontgonnen 
is. De jonge ontginningen hebben bijvoorbeeld een 
relatief grootschalig en open karakter, terwijl de 
oeverwallen veel kleinschaliger van opzet zijn. Naast 
de diverse landschapstypen zijn de buitenplaatsen, 
landgoederen en natuurgebieden belangrijke dragers 
voor het landelijk gebied van Salland. Salland kent 
meerdere natuurgebieden die onderdeel zijn van 
het Natuur Netwerk Nederland (NNN) of onder 
Natura 2000-beleid vallen. De NNN-gebieden liggen 
deels rond de landgoederen en buitenplaatsen 
en daarnaast ook op de Sallandse Heuvelrug. Een 
deel van de Sallandse Heuvelrug is tevens Natura 
2000-gebied, evenals het Boetelerveld en de IJssel 
met de uiterwaarden in het westen van Salland.

De grote landschappelijke diversiteit 
vertegenwoordigt belangrijke waarden. Het 
landschap van Salland wordt gemiddeld hoog 
gewaardeerd, blijkt uit de globale ‘Belevingskaart 
van het Nederlandse Landschap’ (CBS, RIVM, PBL, 
WUR, 2009). De lokale kleinschaligheid, diversiteit 
en aanwezigheid van natuurlijke en historische 
kenmerken zijn hierin belangrijke indicatoren. Ze 
vormen een belangrijke basis voor een aantrekkelijk 
landschap om in te wonen en te recreëren. 

Op het gebied van recreatie heeft Salland al veel 
te bieden. Denk aan een fijnmazige infrastructuur 
van routenetwerken voor wandelaars en fietsers en 

Afb. 22
Deze grafieken met de 

ontwikkeling van het inkomen uit 

een bedrijf (melkveehouderij en 

varkenshouderij) tonen de grilligheid 

van de financiële situaite voor 

agrariërs (bron: Agrimatie)

Afb. 23
Belevingskaart landschap Salland, in 

rapportcijfers (naar ‘Belevingskaart 

van het Nederlandse Landschap’)
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“In absolute 
aantallen zijn 
er minder 
bedrijven ten 
opzichte van 
2005, maar het 
aantal dieren 
per bedrijf is 
gestegen.”

“Salland kent 
een grote diver-
siteit in land-
schapstypen op 
een relatief klein 
oppervlak.”
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voorzieningen zoals (mini)campings en attracties die 
verspreid door heel Salland te vinden zijn. Daarnaast 
worden de erfgoedwaarden van Salland in de vorm 
van de landgoederen, buitenplaatsen en bijvoorbeeld 
de IJssellinie gewaardeerd. Maar in de beleving van 
recreanten in Salland speelt de agrarische sector 
ook een belangrijke rol. De wijze waarop het land 
gebruikt en bewerkt wordt, de verschijningsvorm 
van de erven en percelen en welke gewassen worden 
geteeld hebben allemaal een impact op het gezicht 
van het landelijk gebied. De agrarische sector is als 
landschapsverzorger en maker van het agrarisch 
cultuurlandschap dus cruciaal, onder andere in 
de vorm van agrarisch natuurbeheer en voor een 
aantrekkelijk ‘decor’ voor de recreant. Agrarische 
nevenactiviteiten zoals boerderijcampings en de 
verkoop van streekproducten hebben hierin een 
ondersteunende functie. 

De indicatoren van de eerder genoemde 
Belevingskaart van het Nederlandse Landschap 
leggen dus een duidelijk verband tussen een hoge 
landschappelijke waardering, de aanwezigheid 
van landschappelijke diversiteit en de conditie en 
staat daarvan. Het landschap is een belangrijke 
vestigingsvoorwaarde voor bewoners en bedrijven en 
vertegenwoordigt daarmee ook een financieel belang. 
Daarnaast zijn de landschappelijke gradiënten en 
diversiteit cruciaal voor een veerkrachtig ecosysteem 
waarin een veelheid aan flora en faunasoorten zich 
kan vestigen. Het versterken van de landschappelijke 
kwaliteit en de diversiteit van Salland zou daarom een 
positief effect kunnen hebben op de regio in brede 
zin.

Afb. 24
Intact besloten landschap met 

kenmerkende groenstructuren

Afb. 25
Zicht op de IJssel en uiterwaarden 

vanaf de dijk tussen Deventer en Olst
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Afb. 26
Bouwlandkamp nabij Heino

Afb. 27 
Wetering in Salland

Afb. 28
Verstoorde stads-land relatie en 

afbraak van landschapselementen 

(Beeldbank RCE)

Afb. 29
Besloten landschap bij Kasteel de 

Haere

26

27

28

29



P
ilot landschapsinclusieve landbouw

 Salland

3332

H
oofdstuk 2: G

ebiedsprofi
el en opgaven

“Zo’n 75% van 
het landgebruik 
in Salland is 
agrarisch en 
daarmee is de 
agrarische sec-
tor is als land-
schapsverzorger 
dus cruciaal.”

Afb. 30
Globaal illustratief overzicht van 

actoren in het landelijk gebied van 

Salland, hun belang en invloed
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worden aangemerkt in vergelijking tot andere 
regio’s, zijn de verschillen tussen de landschapstypen 
de afgelopen decennia steeds meer vervaagd. 
Uit de eerder benoemde Belevingskaart van het 
Nederlandse landschap blijkt dat er lokaal grote 
verschillen zijn in de beleving en waardering 
van het landschap. Met name de meer open en 
grootschalige Sallandse landschappen, zoals de 
jonge ontginningen en ook de stads- en dorpsranden 
worden aanmerkelijk minder gewaardeerd. 
Naast de relatieve grootschaligheid hebben in 
delen van deze gebieden recent ook nog (grote) 
ontwikkelingen plaatsgevonden in de vorm van 
stedelijke uitbreidingen, infrastructuur, grootschalige 
erfuitbreidingen en bouw van grotere stallen.

Andere oorzaken van vervaging van de 
landschappelijke diversiteit zijn dat karakteristieke 
landschapselementen zoals houtwallen, bosschages 
en laanbeplantingen op sommige plekken verdwenen 
zijn en gronden op een meer rationele en efficiënte 
manier verkaveld zijn. Kavels zijn groter geworden, 
waardoor het aantal randen is verminderd, hetgeen 
ook weer een effect heeft op de biodiversiteit. 
Indien de trend van schaalvergroting zich verder 
doorzet is het niet ondenkbaar dat de diversiteit 
van het landschap en tegelijk de biodiversiteit 
verder vervagen. Hiermee staat het karakter en de 
aantrekkelijkheid van Salland onder druk en verliest 
het landschap aan kracht als vestigingsvoorwaarde 
om in te wonen en werken, als habitat voor flora 
en fauna en als aantrekkelijke bestemming voor 
toeristen en recreanten. De uitdaging is dus om 
de diversiteit van het landschap te borgen en te 

versterken en tegelijk de economische rendabiliteit 
op peil te houden.

Het versterken van de landschappelijke diversiteit 
kan daarmee een aantal belangen dienen. Meer 
landschappelijke diversiteit kan positief werken voor 
de natuurwaarden in het gebied en de biodiversiteit. 
Bijvoorbeeld door lokale verschillen en gradiënten te 
versterken en gebieden meer met elkaar te verbinden 
door middel van groenblauwe structuren. Doordat 
Salland dan tegelijk aantrekkelijker wordt voor de 
bezoeker, kan het verdienvermogen van het landelijk 
gebied van Salland worden vergroot. Inkomsten 
uit toerisme en recreatie kunnen dan bijvoorbeeld 
weer in het gebied worden geïnvesteerd. Eén van 
de opgaves is om te onderzoeken wie aan deze 
ontwikkeling kunnen bijdragen.

Versterken van biodiversiteit en 
robuuste natuur

De Natura-2000 gebieden in Salland (Sallandse 
Heuvelrug en IJssel met uiterwaarden) zijn in grote 
mate met elkaar verbonden, terwijl de overige 
natuurgebieden kleinere zelfstandige eenheden 
zijn. Met name deze kleinere gebieden en ook 
een groot deel van de Sallandse Heuvelrug zijn 
kwetsbaar. Zo laat data van de provincie Overijssel 
(Provincie Overijssel, 2020a) zien dat de kwaliteit 
van de natuurgebieden rondom Raalte en tussen 
Olst en Deventer gevoelig zijn voor de invloed van 
stikstofdeposities o.a. ammoniak en stikstofdioxide 
(NO2).

II. Opgaven voor het gebied

In dit onderdeel worden de belangrijkste opgaven 
geschetst voor landschapsinclusieve landbouw 
in Salland. Dit wordt gedaan door de huidige 
situatie te evalueren aan de hand van de ‘meetlat 
landschapsinclusieve landbouw’.

Meetlat landschapsinclusieve 
landbouw

Landschapsinclusieve landbouw heeft niet alleen 
betrekking op het landschap, maar ook op de 
thema’s klimaat, bodem, biodiversiteit, kringlopen, 
waterkwaliteit, waterkwantiteit, voedselvoorziening, 
dierenwelzijn en economie. Deze tien thema’s bij 
elkaar vormen een meetlat voor landschapsinclusieve 
landbouw. Dit instrument is verder uitgewerkt 
in het essay ‘Meetlat landschapsinclusieve 
landbouw’ (Erisman, 2020) welke te vinden is in 
de overkoepelende publicatie van dit project. In 
deze paragraaf wordt een globaal overzicht van 
de stand van de huidige landbouw in Salland 
gegeven, met bijbehorende opgaven. De ‘meetlat 
landschapsinclusieve landbouw’ wordt vervolgens 
naast het binnen deze pilot ontwikkelde perspectief 
voor 2050 en de Tussenstap 2030 gelegd om concreet 
te maken hoe deze scoren op de tien thema’s. Op 
de volgende pagina’s worden de thema’s verder 
uitgewerkt en de specifieke opgaven geduid.

Klimaat
Het aandeel van de landbouw aan CO2-equivalenten 
was 14% in 2019 (CBS, 2020b). De huidige landbouw 
in Salland voldoet nog niet aan de door de overheid 
gestelde klimaatdoelen.

Bodem
Bodemkwaliteit in Salland kan momenteel als 
neutraal omschreven worden. Er is geen sprake 
van een uitgesproken daling van het aandeel 
organische stof in de bodem. Wel zijn er veel 
onbenutte kansen voor bijvoorbeeld het verbeteren 
van de bodemstructuur. Werken aan een betere 
bodemkwaliteit kan naast productieverhoging ook 
een betere waterhuishouding of verhoging van 
biodiversiteit betekenen. 

Biodiversiteit
Specifieke data met betrekking tot de stand van de 
biodiversiteit in Salland is voor zover bekend nog niet 
geheel beschikbaar. Wel is er sprake van algemene 
trends in Nederland en Overijssel waarin de stand van 
de biodiversiteit in agrarisch cultuurlandschap als 
slecht wordt gezien. De daling in het aantal planten- 
en diersoorten sinds 1960 is zeer groot. Naast deze 
daling zijn er verschuivingen waarneembaar: minder 
‘gewenste’ soorten zoals bijvoorbeeld weidevogels 
en insecten (Provincie Overijssel, 2019a) en meer 
‘ongewenste’ soorten zoals predatoren. Oorzaken 
zijn onder meer hoge stikstofdeposities, verdwenen 
landschapselementen en eentonig landgebruik.

Kringlopen
Het beleid van het ministerie van LNV roept om 
kringlooplandbouw (Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, 2018). Hoewel er op 
individuele bedrijven en op kleine schaal met 
kringlooplandbouw geëxperimenteerd wordt, is nog 
onduidelijk hoe het op grote schaal vormgegeven en 
toegepast moet worden.

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit voldoet nog niet aan de gestelde 
doelen uit de Kaderrichtlijn Water en staat onder 
druk. Opgehoopte vervuilingen uit het verleden, 
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), industrie 
en landbouw dragen bij aan normoverschrijdingen 
van nutriënten. Ten gevolge van het mestbeleid is 
de bijdrage van de landbouw de laatste decennia 
substantieel afgenomen.

Waterkwantiteit
Het beheer van waterkwantiteit in de regio is 
door het waterschap, in samenwerking met 
boeren, momenteel goed geregeld. Het is 
onduidelijk of dit beheersysteem op de lange 
termijn toekomstbestendig is. Verwacht wordt 
dat ten gevolge van klimaatverandering en de te 
verwachten neerslagoverschotten en ook tekorten, de 
waterbergingscapaciteit vergroot moet worden. 

Landschap
De ruimtelijke kwaliteit van het landschap is matig. 
Alhoewel het landschap redelijk divers is, is de 
potentiële diversiteit veel groter. De landschappelijke 
diversiteit is in de afgelopen decennia bovendien 
vervaagd door ontwikkelingen als verstedelijking, 
infrastructuur en schaalvergroting in de landbouw.

Voedselvoorziening
De voedselvoorziening is met name gericht op 
betaalbare voedselzekerheid, voedselveiligheid, 
uniformiteit en export. Binnen de productieketens is 
grootschalig opschuiven richting een  (eu)regionale 
markt met lokale en duurzame producten lastig 
gebleken.

Dierenwelzijn
Het dierenwelzijn is relatief hoog in vergelijking met 
andere landen die in dezelfde exportmarkt actief zijn. 
Tegelijk staat dierenwelzijn onder druk vanwege de 
intensiteit van het productiesysteem en ligt het onder 
een maatschappelijk vergrootglas.

Economie
Het huidige landbouwproductiesysteem voortzetten 
lijkt op basis van actuele maatschappelijke tendensen 
en de kleine financiële marges slechts voor een kleine 
groep boeren toekomstbestendig.

Versterken van de landschappelijke 
diversiteit in Salland

De ruimtelijke diversiteit in Salland is potentieel 
veel groter dan nu te zien is. Ondanks dat het 
Sallandse landschap nog steeds als divers kan 

“De ruimtelijke 
diversiteit 
in Salland is 
potentieel veel 
groter dan nu te 
zien is.”

Afb. 31
Open landschap langs wetering 

met maïs en grasland als dominant 

grondgebruik

Afb. 32
Overzichtsfoto dorpsrand Raalte met 

bedrijventerrein (volgende pagina, 

JMK Media)
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De invloed van stikstofdeposities is niet beperkt tot 
alleen de natuurgebieden met een NNN of Natura 
2000 status. Over het gehele landelijke gebied 
van Salland bekeken staat de biodiversiteit onder 
druk. Tijdens deze pilot zijn van enkele soorten 
die in de regio voorkomen kwalitatieve gegevens 
gevonden. Hoewel dit geen totaalbeeld geeft van de 
biodiversiteit in Salland, geven algemene trends in 
Nederland en Overijssel wel een sterke indicatie van 
het verloop van de biodiversiteit in Salland. 

Het CBS beschrijft bijvoorbeeld de stand van de 
biodiversiteit aan de hand van de Living Planet 
Index (LPI) (CBS, 2020c). Deze LPI is een gemiddelde 
trend van inheemse soorten broedvogels, reptielen, 
amfibieën, vlinders en libellen, vissen en zoogdieren. 
Gemiddeld over Nederland lijkt de LPI stabiel, maar 
tussen de verschillende ecosystemen en gebieden 
bestaan grote verschillen. Ecosystemen zoals zoet 
water en moerassen doen het goed (er is een toename 
in het aantal soorten) en ook de bossen zijn qua 
biodiversiteit redelijk stabiel. Agrarische gebieden 
laten juist een afname van het aantal soorten zien. 
Een belangrijke indicator hierin is de afname van 
het aantal boerenlandvogels in het agrarisch gebied 
(CBS, PBL, RIVM, WUR, 2020). Vogels van het open 
boerenland namen in de eerste helft van de twintigste 
eeuw toe, echter na 1960 gingen veel soorten in 
deze groep achteruit in aantal. Ook na 1990 zette 
de afname sterk door. In totaal is de afname van 
de broedvogels van het open boerenland sinds 
1900-1930 zo’n 85%. Sommige van de soorten die 
recent ook nog achteruit zijn gegaan waren in 1990 
al zeldzaam, denk aan de Grauwe gors, kemphaan, 
grutto, kievit en de scholekster. Hiervoor in de plaats 
zijn grote groepen ganzen gekomen. 

Deze landelijke trend doet zich ook in Overijssel voor. 
De provincie Overijssel heeft een vertaalslag van de 
LPI gemaakt naar de Overijsselse context (Provincie 
Overijssel, 2019a). Ook in Overijssel bestaan grote 
verschillen tussen ecosystemen, gebieden en soorten. 
De soorten die het slecht doen, zijn soorten die 
hogere eisen stellen aan hun leefomgeving. Deze 
soorten hebben last van vermesting, verzuring, 
verdroging en versnippering. Veel soorten die een 
afname vertonen zijn dan ook gebonden aan het 
agrarisch cultuurlandschap, bijvoorbeeld de Grutto, 
Kievit, Veldleeuwerik, Paapje, Spreeuw en Vale 
vleermuis. De studie Natuurlijk Kapitaal in Balans 
(Provincie Overijssel, VOF De Natuurverdubbelaars, 
2018), ondersteunt dit beeld en laat zien dat er slechts 
een zeer beperkt aantal broedparen van weidevogels 
is aangetroffen in Overijssel en dat voor een groot 
deel van het landelijk gebied geldt dat er een relatief 
laag aantal bijzondere plant- en diersoorten leeft op 
en nabij landbouwgrond. 

Afgaande op de algemene trends ligt er dus een 
grote opgave in het verbeteren van de biodiversiteit 
en habitats voor waardevolle flora en fauna in het 
agrarisch landschap. Tegelijk is meer gebiedsspecifiek 
onderzoek nodig om ten opzichte van de hierboven 
beschreven algemene trends voor Nederland en 
Overijssel, een preciezer beeld te krijgen van de stand 
van de biodiversiteit in Salland. 

Een bijdrage aan oplossingen voor 
stikstofproblematiek

In Nederland wordt op een relatief klein gebied veel 
reactief stikstof uitgestoten. Grote bronnen van 
stikstofuitstoot zijn het verkeer, de industrie en de 
landbouw. Reactief stikstof heeft een groot effect 
op ecosystemen. Stikstofrijke omgevingen worden 
in vergelijking met stikstofarmere omgevingen 
gedomineerd door maar een paar snelgroeiende 
planten, zoals braam, gras en brandnetel. Daarmee 
verdwijnt niet alleen een deel van de diversiteit aan 
planten, maar ook aan insecten en andere dieren. 
Om de stikstofproblematiek in Nederland in de hand 
te houden is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
in het leven geroepen. In het voorjaar van 2019 is 
door de hoogste bestuursrechter van Nederland 
uitgesproken dat het Nederlandse stikstofbeleid 
niet voldoet aan de Europese natuurwetgeving en 
sindsdien spreken we van een stikstofcrisis.
 
In de landbouw is de reactieve stikstof onder meer 
afkomstig van ammoniakemissie uit mest. Daarmee 
is het met name de veehouderij die sterk onder druk 
staat door de stikstofproblematiek. De komende 
10 jaar wordt 5 miljard euro uitgetrokken om de 
stikstofuitstoot in Nederland te verlagen (Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2020). 
Dit geld wordt naar verwachting ingezet voor 
de ontwikkeling van emissiearme stalsystemen 
en mogelijk ook het uitkopen van boeren rond 
Natura-2000 gebieden. Hoe dit precies in uitvoering 
wordt gebracht is nog onbekend. Dat stikstof nu en 
in de toekomst een sturende richting geeft aan de 
ontwikkeling van de veehouderij in Salland staat 
echter vast. Deze pilot beoogt hier een positieve 
bijdrage aan te leveren.

Watersysteem op orde

Kenmerkend voor Salland is het regionale 
watersysteem van weteringen die in oost-west 
en zuid-noord richting door het gebied lopen en 
water vanaf de hogere delen richting de IJssel in het 
noordwesten leiden. Ze vormen dus samen met de 
IJssel de drager van het Sallandse watersysteem wat 
zorgt voor afvoer van overtollig water en in perioden 
van droogte ook voor aanvoer van water. In dit laatste 
geval kan bij extreme droogte vanuit de IJssel water 
Salland ingelaten worden. Met dit stelsel heeft het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta decennialang 
Salland goed kunnen bedienen. Ook tijdens recente 
perioden van extreme droogte was er voldoende 
water in Salland aanwezig. Via initiatieven van het 
waterschap om het lokaal vasthouden van water te 
stimuleren lijkt ook de opgave voor waterberging op 
orde. Maar voor de lange termijn ligt dit mogelijk 
anders. 

Als gevolg van klimaatverandering worden de 
weerextremen groter en krijgt het landelijk gebied 
te maken met perioden van meer extreme droogte 
of juist veel neerslag. De vraag is of het (technische) 
systeem van kilometerslange weteringen met stuwen 
en sluizen en het aanvoeren van gebiedsvreemd 

Afb. 33
Natuurgebieden in Salland in 

relatie tot gebieden gevoelig 

voor ammoniak en locaties 

van waargenomen broedparen 

weidevogels (bron: geoportaal 

Provincie Overijssel en 

Provincie Overijssel, VOF De 

Natuurverdubbelaars, 2018)

Natuur Netwerk Nederland

Natura 2000

Gebieden gevoelig voor ammoniak

Aangetroffen broedparen weidevogels

Stedelijk gebied

“Een belangrijke 
indicator voor 
de stand van de  
biodiversiteit is 
de afname van 
het aantal  
boerenland- 
vogels in het 
agrarisch  
gebied.”
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landbouw toe te passen. Desondanks wordt steeds 
duidelijker dat een structurele omslag in de wijze 
van voedselproductie uitblijft, omdat individuele 
agrariërs zitten opgesloten in een landbouwregime 
waarin de afwenteling van milieulasten en de 
achteruitgang van biodiversiteit geen prijs kent. Er 
is een handelingsperspectief voor de lange termijn 
nodig voor agrariërs om een structurele bijdrage aan 
de opgaven voor water, milieu en klimaat te kunnen 
leveren. Het doel van deze pilot is om hier handvatten 
voor geven. 

Versterken van de vitaliteit van het 
landelijk gebied

Als gevolg van de afname van het aantal 
boerenbedrijven in Salland is leegstand in het 
landelijk gebied een aandachtspunt. Er zijn tegelijk 
ontwikkelingen gaande die hier deels een oplossing 
voor bieden. Denk aan de overname van een 
stoppende melkveehouderij door een ander bedrijf, 
waarbij melkveehouderij op het ene erf wordt 
gecombineerd met opfok van jongvee op het andere 
erf. Dit wordt gevoed door de schaalvergroting, 
die specialisatie in de hand werkt. Andere vormen 
van herbestemming in het landelijk gebied zijn 
rood-voor-rood regelingen waarbij de agrarische 
functie van het erf vervalt en wordt omgezet naar 
bijvoorbeeld wonen. 

Deze ontwikkelingen zorgen er echter niet volledig 
voor dat alle stoppende bedrijven een nieuwe functie 
krijgen en dus is leegstand en zelfs verkrotting het 
mogelijke gevolg. Voor een gebied als Salland waarin 
het karakter, de levendigheid en ook het economisch 
vermogen van het landelijk gebied dermate 
afhankelijk is van het agrarisch grondgebruik, 
is leegstand funest voor de vitaliteit van het 
buitengebied. Als gevolg van de trend van steeds 
meer stoppende agrarische bedrijven en toename 
van leegstand ligt het risico op de loer dat er een 
‘lege huls’ ontstaat; een landschap dat als decor nog 
bestaat maar waarin de levendigheid en dynamiek 
verdwenen is. 
De vitaliteit van landelijk Salland is dus een cruciale 
opgave voor deze pilot. Hierin zouden zowel de 
huidige agrariërs in het gebied goed vooruit moeten 
kunnen als ook de opvolgende generaties, nieuwe 
ondernemers en bewoners in het landelijk gebied. 

Betere balans in belangen van boer 
en maatschappij

In het huidige maatschappelijke debat wordt 
duidelijk dat de boer en de maatschappij 
tegenwoordig ver van elkaar verwijderd zijn. De 
boer mist daardoor waardering voor zijn taak als 
voedselproducent. Vergeleken met boeren in andere 
landen wordt er echter zeer efficiënt geboerd en is 
de impact (bijv. ammoniakemissie) per kg product 
klein. Enerzijds dus een prestatie, maar omdat er 

water in perioden van droogte op termijn afdoende 
is, en anderzijds of dit systeem in de toekomst 
voldoende capaciteit heeft om extreme neerslag 
snel genoeg af te voeren. Het is daarom van belang 
om nu al na te denken over een meer zelfregulerend 
watersysteem voor Salland waarin de afhankelijkheid 
van andere gebieden voor aan- en afvoer van 
water wordt beperkt en het gebied zelf meer 
buffercapaciteit met betrekking tot waterberging 
en toevoer creëert. Hierbij is het van belang om 
naast focus op hoofdwaterwegen in te zetten op 
watermanagement rond kleinere waterwegen en op 
landbouwbedrijven. Bijvoorbeeld door op het erf 
voorzieningen voor waterberging en infiltratie te 
realiseren en het watervasthoudend vermogen van 
de landbouwbodems te verhogen. Hier liggen ook 
kansen voor een koppeling met andere opgaven 
zoals het vastleggen van koolstof in bodem, het 
verhogen van biodiversiteit en het versterken van 
de ecologische betekenis van het waternetwerk 
door bijvoorbeeld oevers en perceelsranden 
natuurvriendelijker in te richten.

Verbeteren van de waterkwaliteit 

Naast waterkwantiteit is ook waterkwaliteit 
een belangrijke opgave. Alhoewel het agrarisch 
grondgebruik in Salland groot is, liggen er 
meer ruimteclaims op het landelijk gebied, 
deels op dezelfde (onder)grond. Zo zijn binnen 
Salland meerdere gebieden aangemerkt als 
drinkwaterwingebied. Deze gebieden zijn sterk 
afhankelijk van een goede grondwaterkwaliteit, 
hetgeen weer samenhangt met de hoeveelheid 
meststoffen of de aanwezigheid van binnen of buiten 
de landbouw toegepaste (chemische) stoffen in de 
bodem. In het verbeteren van de waterkwaliteit van 
Salland kan de agrarische sector een belangrijke 
rol spelen. Dit wordt als opgave in de pilot 
meegenomen.

Waarborgen van bodemkwaliteit

Het is lastig om een precieze indicatie van de 
bodemkwaliteit in Salland te geven bij gebrek aan 
gegevens van aan- en afvoer van nutriënten op 
perceelsniveau en het toegepaste landgebruik. 
Er zijn wel een aantal algemene ontwikkelingen 
die iets zeggen over bodemkwaliteit. Door 
het importeren van voedergrondstoffen voor 
veevoer is de van oorsprong intrinsieke relatie 
tussen de fysieke leefomgeving en het feitelijke 
grondgebruik weg. De landbouw levert daardoor een 
aanzienlijke bijdrage aan de verzuring, vermesting, 
verdroging van de bodem en versnippering van het 
landschap. Daarnaast hebben intensivering van 
bouwplannen (minder rustgewassen) en frequentere 
bodembewerking het waterregulerendvermogen 
van landbouwbodems verminderd. Door het 
gebruik van chemische middelen en teruglopend 
bodemleven zijn bodems kwetsbaarder geworden 
voor ziekten en plagen. Deze ontwikkelingen zetten 
vraagtekens bij de volhoudbaarheid van het huidige 
landbouwsysteem in algemene zin en vormen een 
bedreiging voor het voortbestaan van agrarische 
bedrijven en van de voedselvoorziening op termijn.

Er zijn de laatste jaren talloze initiatieven ontplooid 
om de bodem gezonder te maken en de uitspoeling 
van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en 
diergeneesmiddelen te verminderen. Voorbeelden 
zijn het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (Stichting 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel, 2018), het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (LTO Nederland, 
Unie van Waterschappen, 2013) en bewegingen 
rond Weidemelk, Boer Bewust, Stichting 
Veldleeuwerik, het Beter Leven Keurmerk, etc. 
Ook participeren drinkwaterbedrijven sinds 
2000 in samenwerkingsprojecten die preventief 
de verontreiniging van de drinkwaterbronnen 
tegengaan. Er is dus veel kennis en kunde 
beschikbaar om duurzaam bodembeheer binnen de 

Afb. 35
Nieuwsbericht over leegstand 

agrarisch vastgoed Salland (bron: 

Salland Centraal / Nu.nl - 2014)

Afb. 34
Salland Boert en Eet Bewust, 

gebiedsbreed initiatief (foto: Boert 

en Eet Bewust)

“Er zijn de laat-
ste jaren tallo-
ze initiatieven 
ontplooid om de 
bodem gezon-
der te maken en 
de uitspoeling 
van meststoffen, 
gewasbescher-
mingsmiddelen 
en diergenees-
middelen te ver-
minderen. “
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Opgaven landbouw
 - Ontwikkelen van langetermijnperspectieven voor 

de boer
 - Een keten die de boer voorziet van eerlijke prijzen
 - Diversiteit binnen agrarische ondernemers 

behouden en versterken
 - Het strakker sluiten van kringlopen op het bedrijf 

en in de regio
 - Ontwikkelen van bedrijfsvoeringen en 

verdienmodellen die bijdragen aan het oplossen 
van maatschappelijke opgaven

Opgaven sociaal-maatschappelijk
 - Wederzijds begrip en contact tussen boer en 

maatschappij versterken
 - Het behouden en het versterken van de vitaliteit 

van het landelijk gebied
 - Het komen tot een juiste afweging tussen 

verschillende belangen en tot oplossingen komen 
voor de druk op het grondgebruik

 - Een wenkend perspectief bieden voor bestaande 
en nieuwe agrarische familiebedrijven

grootschalig geboerd wordt, is de impact van de 
landbouw in Nederland als geheel echter wel fors. De 
maatschappij wenst anderzijds een schone, gezonde 
leefomgeving met een hoge biodiversiteit, een 
schoon product met een verhaal en met minimale 
impact op klimaat en milieu. Deze wensen staan 
echter weer haaks op het gedrag van de consument 
die vaak kiest op basis van de laagste prijs. 

Om het produceren van hoogwaardige voedsel 
te kunnen combineren met het leveren van 
(ecosysteem)diensten zoals schone lucht, een 
aantrekkelijk landschap en een hoge biodiversiteit, 
dient het verdienmodel binnen de agrarische sector 
anders benaderd te worden. Evenals de wijze waarop 
het produceren van voedsel en het leveren van 
ecosysteemdiensten, door boer en maatschappij 
gezamenlijk wordt georganiseerd. Hiervoor is het 
voorwaardelijk dat de werkelijke kosten worden 
doorberekend in de prijs van producten en dat de 
boer wordt betaald voor de diensten die hij levert 
ten aanzien van maatschappelijke doelen. Indien 
het verdienmodel van de boer niet op een blijvende 
manier kan worden versterkt, is het lastig, zo niet 
onmogelijk, om vanuit een kleine financiële marge 
maatschappelijke doelen te realiseren.

Bij het ontwikkelen van een wenkend 
toekomstperspectief voor landschapsinclusieve 
landbouw in Salland is het dus essentieel om een 
nieuwe balans te vinden tussen de belangen van 
boer en maatschappij. Agrarische ondernemers 
hebben daarvoor nieuw handelingsperspectief 
nodig. Een groot deel van dat handelingsperspectief 
hangt samen met de kosten-omzetverhouding van 
duurzaam geproduceerde producten in vergelijking 
met die van de huidige landbouwpraktijk. Met andere 
woorden, agrariërs kunnen hun bedrijfsvoering 
pas aanpassen als (1) consumenten bereid zijn om 
meer voor producten te betalen, omdat deze een 
grotere toegevoegde waarde vertegenwoordigen, (2) 
de kosten van de landbouwtransitie op een andere 
manier over de ketens worden verdeeld en (3) de 
ketens efficiënter worden ingericht, zodat agrariërs 
een hoger rendement kunnen halen uit duurzaam 
geproduceerde producten. Hoe dat gerealiseerd kan 
worden staat centraal binnen deze pilot. Daarbij 
wordt bekeken hoe beleid en instrumentarium dit 
mogelijk kunnen maken.

Sallandse kracht benutten

De dialoog over de landbouw in Salland en de 
toekomst daarvan begint niet op nul. Het gebied 
is via diverse initiatieven zelf al aan de slag met 
dit onderwerp. Het initiatief ‘Salland boert 
en eet bewust’ heeft bijvoorbeeld als doel om 
voedselproducten en consumenten dichter bij elkaar 
te brengen, onder andere door maatschappelijk 
verantwoord en transparant te ondernemen. Boeren 
die in aanmerking willen komen voor deelname 
moeten ‘plussen’ scoren op minimaal vier van de 
volgende thema’s: 1) maatschappij, 2) uitstraling 
bedrijf, 3) energie, milieu en mest, 4) dierenwelzijn 
en diergezondheid. Een ander voorbeeld is het project 

‘Land van Waarde’ wat inzet op een verbetering 
van agrarisch natuur- en landschapsbeheer door 
het ontwikkelen van een nieuwe sturings- en 
vergoedingensystematiek. Door verschillende 
beloningen en vergoedingen te bundelen wordt 
beoogd positieve prikkels te bieden die ervoor zorgen 
dat natuurbeheer een vanzelfsprekend onderdeel 
wordt van de agrarische bedrijfsvoering. Een derde 
voorbeeld is het Bidbook landschapsbeheer 2.0 
Salland (Stichting Kostbaar Salland, 2019), waarin 
verschillende partners hebben onderzocht hoe 
het langjarig beheer van landschapselementen 
kan worden versterkt, toegespitst op diverse 
deelgebieden. Een laatste voorbeeld is de ‘Salland 
Deal’, een initiatief dat vanuit een integrale blik en in 
gezamenlijkheid aan een meer vitaal landelijk gebied 
werkt. De Salland Deal is actief op het gebied van 
landbouw, natuur, landschap, water en klimaat.

Binnen deze deal zijn diverse partners betrokken 
zoals Stichting IJssellandschap, Pachtersvereniging, 
LTO Salland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, 
Waterschap Rijn en IJssel, Stichting Kostbaar Salland, 
de Sallandse gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en 
Raalte, Agrarisch Natuur Vereniging Groen Salland en 
terreinbeherende organisaties vertegenwoordigd via 
Landschap Overijssel. Alle initiatieven hebben een 
sterke regionale binding en handelen in het belang 
van de regio. Met deze pilot wordt voortgebouwd op 
deze initiatieven en wordt beoogd een bijdrage te 
leveren aan het regionale debat over de toekomst van 
de landbouw. 

Perspectief voor generaties van 
familiebedrijven

Los van alle georganiseerde initiatieven ligt de 
kracht van Salland ook op het boerenbedrijf zelf, 
waar families al decennialang een boerderij runnen. 
Deze familiebedrijven zijn sterk lokaal geworteld en 
zorgen al lange tijd voor continuïteit in de agrarische 
bedrijfsvoering en de vitaliteit van het landelijk 
gebied. Dit culturele aspect krijgt veel aandacht in 
de pilot met als belangrijke opgave het schetsen van 
een perspectief waarin opvolgende generaties van 
agrarische familiebedrijven een toekomst hebben 
in Salland als sociaal-economische motor van de 
agrarische regio. 

Opgaven samengevat

Op basis van de gebiedsschets op de vorige pagina’s 
worden binnen deze pilot samengevat de volgende 
opgaven gezien.

Opgaven landschap
 - Landschappelijke diversiteit behouden en 

versterken
 - Biodiversiteit verbeteren en natuur robuuster 

maken
 - Een aantrekkelijk landschap behouden als 

voorwaarde voor wonen, werken en recreëren 
 - Een robuust en zelfregulerend watersysteem 

ontwikkelen

Afb. 36
Overzicht opgaven voor 

landschapsinclusieve landbouw in 

Salland

“Indien het ver-
dienmodel van 
de boer niet op 
een blijvende 
manier kan wor-
den versterkt, is 
het lastig, zo niet 
onmogelijk, om 
vanuit een kleine 
financiële marge 
maatschappelij-
ke doelen te  
realiseren.“
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Landschapshistorische analyse

In Salland beïnvloeden het landschap en de landbouw 
elkaar al duizenden jaren. Bij de vroegste bewoning en 
inrichting van het gebied is het natuurlijke landschap van 
doorslaggevende betekenis geweest. Het reliëf, de bodem 
en de waterstaatkundige situatie bepaalden waar akkers, 
weilanden, heidevelden en moerassen lagen. In de loop der 
tijd werden de natuurlijke omstandigheden steeds sterker 
beïnvloed door menselijk ingrijpen. Hierdoor hebben zich 
herhaaldelijk grootschalige veranderingen in het landgebruik 
en in de inrichting van het landschap voorgedaan. Het 
landschap vertelt zodoende een belangrijk deel van het verhaal 
van de geschiedenis. Dit is sterk bepalend voor het karakter 
van de streek en daarmee een essentieel deel van het cultureel 
erfgoed. 

Afb. 37
Boerderij De Zonnenbergen bij 

Heeten. In Salland liggen diverse 

oude hoeven verscholen in het 

landschap. Het overgrote deel van de 

familieboerderijen met omringende 

akkers en weilanden zijn al in de 

middeleeuwen ontstaan, soms al 

meer dan duizend jaar geleden. Elke 

boerderij kreeg daarbij zijn eigen 

naam, die vaak tot op de dag van 

vandaag in gebruik is gebleven (bron: 

Beeldbank RCE).

Bij ontwerpvisies voor de actuele 

transformatie naar een duurzame 

en economisch rendabele 

voedselproductie die rekening 

houdt met het landschap en de 

wensen vanuit de maatschappij 

kan worden teruggegrepen op dit 

cultureel erfgoed. Door het verhaal 

van het landschap te onderzoeken 

en te doorgronden kan ontwerp 

een zinvolle en herkenbare nieuwe 

laag en betekenis aan het landschap 

toevoegen, waarbij de regionale 

identiteit herkenbaar blijft en 

vervlakking tot een gelijkvormig 

uniform landschap wordt 

voorkomen. Daarom zullen we in 

deze landschapshistorische analyse 

kijken hoe het landschap is gevormd, 

wat de belangrijke gebiedseigen 

karakteristieken zijn en welke 

inspiratie voor de toekomst we uit het 

verleden kunnen halen.
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Salland

Salland heeft een gevarieerd landschap dat zich 
vanaf de rivier de IJssel in het westen via een breed 
zandgebied naar de hoog opgaande Sallandse 
Heuvelrug uitstrekt. Soms heeft het landschap 
een oud kleinschalig karakter met kronkelende 
wegen, verspreid gelegen oude boerderijen 
en talrijke houtwallen. Soms is het ook wat 
uitgestrekter als gevolg van de aanwezigheid van 
open akkercomplexen, hooilandgebieden of 
heideontginningen. Een grote kwaliteit is ook 
het plaatselijk voorkomen van fraaie havezathen 
op eeuwenoude bosrijke landgoederen. Hoewel 
modernisering en ruilverkaveling op veel plekken 
het landschap heeft veranderd, kent Salland nog 
altijd tal van plekken waar het historische landschap 
herkenbaar en beleefbaar is gebleven. Boeren en 
landgoedeigenaren zijn al meer dan duizend jaar lang 
de hoeders van dit landschap. 

Stuwwallen, dekzandruggen 
en rivierduinen: de oorsprong 
van het Sallandse landschap

De geboorte van het Sallandse landschap ligt in de 
periode van de ijstijden, het Pleistoceen. Vanuit 
Scandinavië schoof in de voorlaatste ijstijd (Saale-
ijstijd; circa 370.000-130.000 jaar geleden) een ijskap 
van honderden meters dikte naar het zuiden. Deze 
ijskap bestond uit een aantal verschillende ijstongen. 
Eén van die gletsjers sleet in het gebied van het 
latere Salland een meer dan dertig kilometer breed 

gletsjerdal uit en drukte de grond aan weerszijden 
omhoog, waardoor onder meer de stuwwallen van de 
Luttenberg en de Sallandse Heuvelrug ontstonden. 

Tijdens de laatste ijstijd (Weichsel-ijstijd; circa 118.000 
– 11.000 jaar geleden) bereikte het landijs ons land 
niet. Wel was het zo koud dat de bodem constant 
bevroren bleef. De bovengrond ontdooide alleen in 
de zomermaanden. Het sneeuwsmeltwater spoelde 
van de helling van de Sallandse Heuvelrug naar het 
laaggelegen IJsseldal en vormde zo langgerekte 
geulen. In de streek rond Raalte, Heeten en Wesepe 
is de overheersende oost-westrichting van deze 
afwatering nog altijd te zien. Poolstormen zorgden 
ervoor dat de bovengrond op tal van plaatsen ging 
verstuiven en Salland in de loop der eeuwen met 
fijn zand werd overdekt, het zogenaamde dekzand. 
Niet al het dekzand is gelijk van samenstelling. Het 
zogenaamde Oud Dekzand is sterk lemig en heel vlak 
afgezet. Het Jong Dekzand is veel minder lemig en 
kent een meer golvend reliëf1. 

De IJssel zelf was in die tijd niet meer dan een reeks 
zandbanken afgewisseld met smeltwatergeulen, 
die vooral in het voorjaar snelstromend 
sneeuwsmeltwater afvoerden. De rest van het jaar 
viel de rivierbedding grotendeels droog en traden 
vaak verstuivingen op. Omdat stormen ook in die tijd 
vooral uit het westen kwamen, is veel van dit zand 
direct ten oosten van de IJssel opgewaaid tot hoge 
rivierduinen2. Veel dorpen en boerderijen langs de 
IJssel liggen op zulke rivierduinen, zoals Olst, Wijhe, 
Herxen en Den Nul.

Afb. 38
Geomorfologische kaart van Salland 

met landschapstypen. Vanwege de 

omvang van het gebied ligt de focus 

van de landschapshistorische analyse 

op Midden-Salland.

Afb. 39
Op deze geologische 

dwarsdoorsnede is goed te zien dat 

de gletsjer de bodem tot zo’n 100 

meter diep uitschuurde (roodpaars). 

In de loop van de ijstijden is dit 

dal opgevuld met zand en grind, 

maar dat neemt niet weg dat het 

IJsseldal en Salland nog altijd 

relatief laaggelegen gebieden zijn 

waar grondwater ondiep zit en veel 

watergangen nodig zijn om het 

gebied te ontwateren (bron:  naar 

IJsselID.nl).- 180

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

- 150

- 120

- 90

- 60

- 30

0

30

60

Gletsjerbekken

IJsseldal

Veluwe Sallandse Heuvelrug

Salland

Stuwwal

Rivierafzettingen

Afstand in kilometers

H
oo

gt
e 

in
 m

et
er

 te
n 

op
zi

ch
te

 v
an

 N
AP

Uiterwaarden

Landschapstypen

A. Rivierkleilandschap

B. Mengelgrondenlandschap

C. Jong dekzandlandschap

D. Oud dekzandlandschap

E. Stuwwallandschap

Rivierduinen Dekzandlaagten Stuwwal Landgoederen

Oeverwallen Dekzandrug Dekzandvlakten Gordeldekzand

Komgebieden Komkleilaagten Dekzandvlakten Enken 1  Spek e.a. 1996, 23-47.

2 Spek e.a. 1996, 65.

A

B

C

D

E



P
ilot landschapsinclusieve landbouw

 Salland

4948

H
oofdstuk 3: Landschapshistorische analyse

Ruim 11.000 jaar geleden eindigde de periode 
van de ijstijden en brak de warme periode van het 
Holoceen aan. Het landschap raakte begroeid met 
mossen en grassen, met dennen en dwergberken 
en later met allerlei andere loofbomen. 8.000 
jaar geleden bestond Salland uiteindelijk uit een 
uitgestrekt oerbos met hoofdzakelijk eik, linde, 
iep, els en berk. In de laagten was het moerassig. 
Deze broekgebieden, zoals als het Boetelerbroek, 
het Uilenbroek en het Heetenerbroek zouden nog 
eeuwenlang nat blijven.  

De eerste boeren

Met name de rivierduinen en oeverwallen langs de 
IJssel, de Oud Dekzandruggen zoals rond Raalte, 
Pleegst en Heeten en de gordel van dekzandruggen 
rond de Luttenberg waren in trek bij de prehistorische 
bewoners3. De eerste boeren kapten het bos en 
legden akkers en weiden aan. In de Late Bronstijd 
en IJzertijd waren alle grotere dekzandeilanden 
bewoond. De boerderij lag doorgaans hoog op de 
dekzandrug te midden van de akkers. Wanneer de 
funderingspalen verrotten en de akkers uitgeput 
raakten, verplaatsten de boeren zich naar iets 
verderop en legden daar een nieuw woon- en 
werkgebied aan4. Rond het begin van de jaartelling 
waren de boerderijen veelal naar de lagere flanken 
van de rivierduinen en dekzandruggen verhuisd. Waar 
vroeger boerderijen lagen, lag nu dus bouwland5. 
De boerderijen lagen verspreid in het landschap: elk 
had zijn eigen erf met eigen akkers. Dit veranderde 
in de eerste helft van de tweede eeuw na Christus 
toen boeren dichter bij elkaar gingen wonen en 
hun erven van elkaar scheiden door vlechtwerken 
omheiningen. Ook werden gezamenlijke akkers 
ingericht voor de teelt van rogge, gerst, pluimgierst 
en spelt. Geleidelijk aan ontstonden zo de open 
akkercomplexen van de latere welbekende enken. 

De IJssel

Rond 600 na Chr. kwam in Gelderland een verbinding 
tussen de IJssel en de Rijn tot stand. De IJssel kreeg 
hierdoor veel meer water te verwerken en trad vaak 
buiten haar oevers. Hierdoor ontstonden langs 
beide zijden van de rivier zandige oeverwallen. 
Tussen Deventer en Zwolle is de oeverwal op 
sommige plaatsen meer dan een kilometer breed. 
Verder weg van de rivier stroomde het rivierwater 
vaak diep het land in. In de laaggelegen gebieden 
tussen de dekzandruggen kwam komklei tot 
bezinking. Hierdoor is op de overgang van het 
rivierkleilandschap naar het dekzandgebied een 
zeldzame afwisseling van kleiige laagten en zandige 
ruggen ontstaan dat het mengelgrondenlandschap 
wordt genoemd. In de loop van de middeleeuwen 
nam de aanvoer van Rijnwater toe en werd de IJssel 
een steeds grotere rivier. De oeverwallen sloten zich 
aaneen, waardoor de afwatering van het binnenwater 
werd bemoeilijkt en de moerassen in de kleiige 
laagten zich uitbreidden6. 

Grootgrondbezitters

Tegen de Vroege Middeleeuwen kwam de macht 
in handen van het Frankische rijk. In ruil voor 
bewezen diensten kregen elite, kloosters en 
bisschoppen van de Frankische koning grote 
stukken land tot hun beschikking. Tot de stukken 
land behoorde ook de zeggenschap over de boeren 
die deze gronden bewerkten. Dit stelsel staat ook 
wel bekend als domein- of hofstelsel en is een 
bepalend element geweest voor de inrichting van het 
middeleeuwse- en huidige landschap, zoals voor de 
ligging van de dorpen7. Veel domeinen bestonden 
uit een hofboerderij en omvatten grond waarop 
verschillende kleinere boerderijen lagen. In Salland 
lagen veel van deze hoven. Alleen al in het gebied 

Kwelwater

Onder druk van de Veluwe en 

de Sallandse Heuvelrug komt al 

eeuwenlang op verschillende 

plaatsen in Salland kwelwater vanuit 

de ondergrond naar boven. Zoals bij 

de Pleegsterweide, in het zuidwesten 

bij Dijkershoek, in de bovenlooop 

van de Wesepervloedgraven in de 

Boxhalterhoek en in de Reelaarshoek 

en Raarhoek ten noorden van 

Raalte. De kwelgebieden hebben 

vaak hoge botanische waarden. 

Het natuurlijke watersysteem biedt 

ruimte voor herstel of ontwikkeling 

van kwelgebonden natuur in deze 

brongebieden. Het lage gebied 

tussen de Soestwetering en de Oude 

wetering is ook als kwelgebied op te 

vatten, maar hierbij komt het water 

zowel uit het oosten als uit de IJssel.

Afb. 40
In Salland ligt de grondwaterspiegel 

ondiep en komt op verschillende 

plaatsen kwelwater omhoog.

De oeverwallen van de IJssel slibden 

steeds hoger op en sloten op den 

duur aaneen. Hierdoor was een 

natuurlijke afwatering op de IJssel 

niet meer mogelijk. 

Afb. 41
De oeverwallen van de IJssel slibden 

steeds hoger op en sloten op den 

duur aaneen. Hierdoor was een 

natuurlijke afwatering op de IJssel 

niet meer mogelijk

Afb. 42
Ook in het landschap zijn de 

(soms subtiele) hoogteverschillen 

waarneembaar, zoals hier bij de 

Pleegster Enk (bron: Beeldbank 

RCE).

Afb. 39
Op de hoogtekaart is het 

gevarieerde reliëf van het Jonge 

Dekzandlandschap goed te zien. 

Smalle dekzandruggen (rood en geel) 

en voormalige smeltwatergeulen 

(blauw) wisselen elkaar af. Door de 

geulen lopen vrijwel alle vloedgraven 

en waterleidingen in (noord)

westelijke richting (bron: Actueel 

Hoogtebestand Nederland).

Onverzadigde zone

Met zoetwater verzadigde zone

Infiltratie

Kwel

Ondoorlatende laag 

(veen, klei, leem)

IJssel Komgebieden Dekzandlaagten IJsseldijk
Instromend water 

(hoge waterstand)
Wetering

Uitstromend water 

(lage waterstand)
StroomrichtingUiterwaarden Oeverwallen Dekzandruggen Stroomrichting

3 Spek e.a. 2010, Spek e.a. 1996, 75-78, Van der 

Velde 2007, Jezeer 2007.

4 Spek e.a. 2010, 49.

5 Spek e.a. 2010, 49-53.

6 Spek e.a. 1996, 66-71.

7 Spek e.a. 2010, 95-103.
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rond Raalte lag in vrijwel ieder buurtschap een groot 
en vaak centraal gelegen hofboerderij. In de loop der 
tijd ontstonden rond de hoven en kerken de grotere 
dorpen in deze streek8.

Geen enkele streek in Nederland was in de late 
Middeleeuwen zo sterk gefeodaliseerd als het midden 
van Salland. Bijna geen enkele boer was in die tijd 
eigen baas. Meer dan 95 procent van het totale 
grondbezit in deze streek was rond 1500 namelijk in 
handen van grootgrondbezitters. De bisschop van 
Utrecht was van hen de grootste en de machtigste, 
maar vanaf de 11de eeuw kwamen er tal van nieuwe 
grootgrondbezitters: regionale adel, kloosters uit de 
IJsselstreek of elders en rijke burgers uit de steden 
Deventer en Zwolle9. 

Marken en enken

Gedurende de Middeleeuwen, tussen circa 1000 en 
1300, groeide de bevolking sterk. Honderden nieuwe 
boerderijen werden gebouwd en de druk op de 
woeste gronden werd zo hoog, dat de boeren steeds 
meer behoefte kregen om het gebruik van de woeste 
gronden in hun dorpsgebied strakker te reguleren 
en de grenzen van de dorpsgebieden veel duidelijker 
vast te leggen. Zo’n dorpsgrens heette een marke, 
een term die later vooral ook werd gebruikt voor het 
dorpsgebied dat door deze grens omringd werd10.

De gemeenschappelijke markegronden vormden 
een belangrijk onderdeel van het landbouwsysteem. 
Ze dienden als aanvullende weidegronden voor 
het vee dat onvoldoende voedsel kon vinden op de 
graslanden in de dekzandlaagten. De runderen en 
paarden graasden meestal op deze groenlanden, 
de heide was het domein van de schapen. Het vee 

leverde belangrijke mest voor de enken. Tot circa 
1500 werden de bouwlanden hoofdzakelijk met 
organische stalmest bemest. Daarna kwam in 
Salland de intensieve plaggenlandbouw op gang 
waarbij de boeren op grote schaal heideplaggen 
of kleiplaggen in hun potstallen gebruikten. Deze 
plaggenmest zorgde tussen circa 1500 en 1900 voor 
een steeds dikkere zwarte of zwartgrijze bovengrond 
(plaggendek) op de enken11. 
De enken bestonden uit enkele honderden kleine 
strookvormige akkerperceeltjes die onderling waren 
begrensd door een greppel, een strookje gras of 
enkele grote stenen. De enk had hierdoor een open 
karakter. Het akkercomplex werd omringd door 
een houtwal of brede houtrand om de akkers af te 
scheiden van het heideveld of graslandgebied. De 
boerderijen lagen aan de rand van de enk, op de flank 
van de dekzandrug en dus tussen het bouwland en 
de weilanden. In de regel bezat iedere boerderij een 
groot aantal kleine percelen die verspreid over de enk 
lagen. Door deze versnippering van het areaal werd 
het risico op misoogsten verspreid. Alle leden van 
de dorpsgemeenschap die land op de enk hadden 
regelden gezamenlijk tal van zaken, zoals de volgorde 
waarin de verschillende gewassen geteeld dienden te 
worden op welke delen van de enk en de belangrijke 
beweiding van het bouwland nadat de oogst 
binnengehaald was12.
In de loop van de 16de eeuw liep het collectieve 
karakter van de enken in Salland op zijn retour als 
gevolg van de intensivering en specialisatie van de 
landbouw. Een van de veranderingen was destijds de 
introductie van de boekweitteelt. Omdat boekweit 
gewoonlijk later dan de rogge geoogst werd, was een 
uitbreiding van de teelt niet verenigbaar met het oude 
en gezamenlijke beweidingsbeleid op de enken13. Dit 
gebruik werd dan ook teruggedrongen en verdween, 
net als het aantal kleinschalige percelen.

Landgoed en landbouw

Landgoedeigenaren kunnen via 

hun uitgestrekte grondbezit veelal 

een diepgaande invloed op het 

omringende landschap uitoefenen. 

Het doel is meestal tweeledig: 

streven naar rendement en een 

duurzame instandhouding van het 

landschap. Daarbij gaat het zowel 

om behoud van het in de grond 

geïnvesteerde vermogen als het 

behoud van het landschappelijk 

schoon. In het verleden bestonden 

vaak spanningen tussen deze twee 

taken. Economische instandhouding 

van het bezit vergde modernisering 

van de landbouw, terwijl dat haaks 

kon staan op het behoud van het 

historisch gegroeide landschap. 

Esthetische overwegingen wogen 

in de meeste gevallen zwaarder 

dan economische argumenten. 

Zo werd bijvoorbeeld het 

samenvoegen van percelen of het 

rooien van houtwallen verhinderd 

om natuurschoon (en jachtgebied) 

te behouden. Landgoedeigenaren 

waren door hun streven naar een 

combinatie van rendabele landbouw 

met behoud van landschappelijke 

waarden hun tijd ver vooruit. Nog 

steeds zijn pachters vaak gehouden 

aan bepaalde randvoorwaarden om 

het bodem- en natuurlijk kapitaal 

beter te beschermen en vindt op 

landgoederen verhoudingsgewijs 

vaak veel agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer plaats.

Afb. 43
Overzichtsfoto met kasteel De Haere 

en landerijen (JMK Media)

Afb. 44
Eeuwenlang werden op de enk 

granen en andere gewassen 

verbouwd. Rogge (nr. 394) was tot 

aan de 20ste eeuw zonder twijfel 

het meest verbouwde gewas, maar 

ook gerst (nr. 395), haver (nr. 388), 

boekweit, vlas, erwten, veldbonen, 

spurrie, rapen en stoppelknollen 

behoorden op veel plekken tot het 

bouwplan. 

8 Spek e.a. 2010, 108-110.

9 Spek e.a. 2010, 103-106.

10 Spek e.a. 2010, 26-31.

11 Spek e.a. 2010, 355.

12 Bieleman 2008, 96-101.

13 BIeleman 2008, 114-119.
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Kampen, weteringen en 
keuterboeren 
Toen alle goede bouwlandgronden op de 
rivierduinen, oeverwallen en oud dekzandruggen 
waren ontgonnen en ook de vruchtbare 
broekgebieden aan de randen van deze enken 
grotendeels in cultuur waren gebracht, zocht een 
deel van de bewoners nieuwe bestaansmogelijkheden 
in het buitengebied. Onder andere in de omgeving 
van het huidige Broekland lagen moerassen 
(broeklanden) die na ontginning geschikt bleken 
voor de aanleg van een redelijke kwaliteit grasland. 
Bovendien lagen er ook smalle dekzandruggen om op 
te wonen en te akkeren. De eerste ontginningen van 
Broekland dateren uit de 13de en 14de eeuw. In heel 
Salland zien we dat tussen de 12de en de 16de eeuw 
het overgrote deel van de kleinere dekzandruggen in 
het buitengebied van verschillende buurtschappen is 
ontgonnen14. Wie twee eeuwen geleden op een van 
de hoogste punten van de Pleegster Enk stond en zijn 
blik naar het westen wendde, keek tot aan de horizon 
uit over een uitgestrekt mozaïek van heidevelden, 
schrale graslanden, berkenbosjes, kreupelhout en 
wilgenstruweel en kleine bewoonde eilanden van 
een of meer keuterboerderijtjes en bijbehorende 
ontginningen. 

Gelijktijdig met deze kampontginningen werd 
de waterhuishouding van Salland op grote 
schaal aangepakt. Men groef parallel aan de 
IJssel kilometerslange waterlopen – de Sallandse 
weteringen – om het water naar het noorden af te 
voeren. Door de aanleg van de grote weteringen 

en – daarop aansluitend – een netwerk van kleinere 
weteringen, vloedgraven en leidingen, konden 
ook de lagergelegen gebieden in gebruik worden 
genomen15. Zo is op het Pleegster Veld een wijd 
vertakt slotenstelsel gegraven die afwaterde op de 
Nieuwe Wetering. Het zompige gebied kon zodoende 
ontwateren en in gebruik worden genomen door vele 
keuterboertjes.

Markeverdelingen en 
ontginningen
Tijdens de tweede helft van de 18de eeuw gingen 
stemmen op die pleitten voor een verdeling 
van de gemeenschappelijke markegronden. De 
ongecultiveerde gronden vormden volgens de stadse 
elite ‘eene ontzaggelijke groote hinderpaal tegen 
de voortgang der landbouw’16. Door het extensieve 
gebruik van de heide werd ogenschijnlijk niet 
geprofiteerd van de stijgende graanprijzen. De heren 
verwachtten dat wanneer de markegronden privébezit 
zouden worden, de ontginning en de intensivering 
van het grondgebruik vanzelf zouden volgen. Zij 
hadden echter weinig oog voor de boerenpraktijk, 
waarin de heidegronden onmisbaar waren voor het 
weiden van vee en het steken van plaggen.

Uiteindelijk waren in 1868 alle gemeenschappelijke 
gronden in Salland onder de rechthebbenden 
verdeeld. Echter, van een toename van bouwland 
was geen sprake, omdat hiervoor onvoldoende 
dierlijke mest beschikbaar was en de kunstmest nog 
niet was uitgevonden. Het waren vooral de vroeger 
gemeenschappelijke weilanden die intensiever 

Afb. 45
De blauw-wit gekleurde luiken 

van de huizen en boerderijen op 

landgoed Schoonheten verwijzen 

naar het familiewapen van de 

landgoedeigenaren (bron: Rob Boon).

Afb. 46
De bezitsverhoudingen van 

de Pleegster Enk omstreeks 

1832. Eeuwenlang hadden de 

aangrenzende hoeven diverse kleine 

perceeltjes verspreid over de enk 

liggen (bron: HISGIS).

Afb. 47
De Pleegster Enk. Veel enken wordt 

tegenwoordig voor een belangrijk 

deel ingenomen door grasland, 

omdat het eigendom is van een 

aantal moderne veehouders. Deze 

veehouders vormen de opvolgers van 

de tientallen generaties boeren die 

vanaf de vroege middeleeuwen – of 

misschien zelfs wel de Romeinse 

tijd – de vruchtbare gronden van 

de enken hebben gebruikt (bron: 

Beeldbank RCE).

Boerderijen

Bentinck tot Schoonheten

Elsman

Koopman

Tijs op Kortrijk

Beumer

Endeman

Maat

Tijs op Oosterik

Bree

Heeten

Pleegste

Tijs op Oosterink

Bruyn en mede-eigenaren

Hofmeijer

Reimert

Umbgrove

Deventer

Huisintveld op Brosschat

Schoot

Vagevuur op Smit

Dodden

Kamphuis

Schotbeumer

Veldkamp

Dudeweerd

Kogelman

Tijs

Woert

Zwolle

14 Spek e.a. 2010.

15 Haartsen e.a. 2009, 54-55.

16 Bieleman 2008, 238-240.
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werden gebruikt door de boeren, want na de snel 
stijgende prijzen voor veehouderijproducten legden 
steeds meer boeren zich toe op het produceren 
van boter en het mesten van varkens. De rogge, 
boekweit en aardappelen werden nu op het 
eigen bedrijf aan het vee gegeven. Er ontstonden 
botermarkten op tal van plaatsen in Salland, onder 
andere in Wijhe en Raalte. De varkens werden naar 
Engeland en Duitsland geëxporteerd. De mesterij 
van de (lichte) varkens was bij uitstek geschikt voor 
het weinig kapitaalkrachtige kleine boeren- en 
landarbeidersbedrijf, want het geïnvesteerde geld 
werd snel terug verdiend. Ook de ontwikkeling van de 
coöperatieve zuivelfabrieken bracht de kleine boeren 
grote schaalvoordelen. Sinds de boterbereiding naar 
de fabriek was verplaatst kon alle (vrouwen)arbeid 
die eerder daaraan werd besteed aan het houden 
van kippen ten goede kon komen. De intensieve 
pluimveehouderij kwam rond circa 1920 van de 
grond17.

Door de intensivering van het kleine familiebedrijf 
bleek een min of meer zelfstandig bestaan in de 
landbouw met een bedrijf van kleine omvang 
mogelijk. Ook vormde de beschikbaarheid van 
betaalbare kunstmest na 1900 aanleiding tot een 
grote toename van het aantal kleine boerenbedrijven. 
Nu mestgebrek niet langer een knelpunt vormde, 
verloor de heide haar functie in het landbouwsysteem 
en kon op grote schaal worden ontgonnen. Ook 
begon men met het rooien van houtwallen, omdat 
het de kwaliteit van het grasland ten goede zou 
komen18. Het prikkeldraad deed zijn intrede en werd 
algauw een vast en vertrouwd onderdeel van het 
landschapsbeeld.

Afb. 48
Overzichtsfoto van een wetering 

nabij Raalte (JMK Media)

Afb. 49
Op deze kaart van Nicolaas ten Have 

uit 1643 zijn de talrijke Sallandse 

weteringen goed te zien. De oudste 

middeleeuwse hoofdweteringen 

liggen het meest westelijk en 

stromen van zuid naar noord. Later 

zijn daar vanuit Midden-Salland een 

groot aantal kleinere vloedgraven en 

leidingen bij aangetakt. Die volgen 

vaak de oude dekzandlaagten en 

hebben daarom vooral een oost-

westverloop. Zo ontstond het 

karakteristieke geknikte stelsel van 

de Sallandse weteringen. 

 (bron: Nicolaas ten Have, Wikimedia 

CC). 

17 Bieleman 2008, 398-407 en 413-415.

18 Bieleman 2008, 408-411.
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Afb. 50
Binnen het Jong Dekzandlandschap 

lag elk bedrijfsonderdeel op de beste 

plek: de bouwlanden (wit) bovenop 

de dekzandruggen, boerderijen 

(rood) op de flanken, graslanden 

(lichtgroen) in de dekzandlaagten 

en heide op de dekzandvlakten 

(rozerood).Bonnekaart ca. 1900.

Afb. 51
Het Jong Dekzandlandschap wordt 

vaak ook wel kampenlandschap 

genoemd, omdat elke boer vroeger 

rond zijn boerderij een aantal kleine, 

door houtwallen omringende, bouw- 

en graslandkampen had liggen. 

‘Kamp’ betekent omheind perceel. 

Een andere naam voor ditzelfde 

landschap is hoevenlandschap, 

omdat de meeste boerderijen 

verspreid liggen in het landschap. 

Een vierde naam is ontleend aan 

de houtwallen- en singelstructuur 

van dit landschap. Omdat deze 

vaak mooie doorkijkjes laten 

zien, wordt dit landschap ook 

wel het coulissenlandschap 

genoemd. Vier namen voor 

hetzelfde landschap, tezamen de 

belangrijkste kernkarakteristieken 

van dit landschap weergevend (bron: 

Beeldbank RCE).
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Landschappelijke diversiteit 
in Salland
De cultuurhistorische ontwikkelingen die afgelopen 
eeuwen in Salland plaatsvonden hebben geresulteerd 
in een grote diversiteit aan landschappen. In 
het westen stroomt de IJssel, geflankeerd door 
uiterwaarden. Op de oeverwal liggen de dijken, 
verschillende dorpen en de stad Deventer. Buiten 
de dorpen vinden we open akkercomplexen met 
verspreide boerderijen omringd door boomgaarden, 
moestuinen en bosjes voor geriefhout.

Verder bij de rivier vandaan ligt een zone met 
oost-west liggende smalle dekzandruggen en 
laaggelegen kleiige vlakten, het zogenaamde 
mengelgrondenlandschap. De moerassen in de 
laaggelegen vlakten, waar natte broekbossen 
en open moerasvegetaties elkaar afwisselden, 
konden na de aanleg van de Sallandse weteringen 
ontgonnen worden. Vandaag de dag wordt het 
mengelgrondenlandschap gekenmerkt door 
grote open ruimten die hier en daar worden 
onderbroken door verspreid gelegen boerderijen 
op de hogere dekzandruggen. Heel kenmerkend 
zijn hier kronkelige wegen als de Kappeweg en 
Bremmelerstraat die van dekzandrug naar dekzandrug 
lopen en op die manier boerderijen en akkers met 
elkaar verbinden.

Nog verder naar het oosten heeft het landschap een 
kleinschaliger karakter, hoewel de ruilverkaveling 
hier wel voor schaalvergroting heeft gezorgd. Hier 
ligt het Jong Dekzandlandschap met plaatselijk kleine 
enken, onderbroken door voormalige heidevelden en 

broekgebieden. Rond Wesepe en ten zuidwesten van 
Heeten is dit landschap nog over grote oppervlakten 
te zien. De boerderijen in dit gebied liggen sterk 
verspreid omdat zij elk op een eigen dekzandrug 
liggen. De wegen kronkelen daar tussendoor.

In het oostelijk deel van de regio liggen tussen 
Raalte en Okkenbroek twee ketens van grote hoge 
dekzandruggen die tot het Oud dekzandlandschap 
worden gerekend. De bossen die hier groeiden 
maakten al in een vroeg stadium plaats voor 
akkerland, een proces dat in latere eeuwen 
voortzette. Er ontstonden uitgestrekte open 
akkercomplexen, de enken. Tussen beide ketens lag 
het uitgestrekte broekgebied van het Boetelerbroek, 
de Pleegsterweiden, het Doornbroek en het 
Schoonhetensbroek dat eeuwenlang als grasland is 
gebruikt.

Voorbij de hoge dekzandruggen bestaat het 
landschap uit een uitgestrekte vlakte, met weinig 
reliëf en overwegend vochtige, lemige en vooral 
ijzerrijke zandgronden. Als gevolg van intensieve 
beweiding en houtkap veranderde het bos dat hier 
groeide uiteindelijk in een zeer open en vochtig 
heidelandschap. De meest voorkomende veldnamen 
in dit gebied eindigen op –veld en –mars. Zoals Het 
Boetelerveld, het Heeter Veld, de Hemmekensmars en 
de Poggebelts Mars. De heide werd vanaf circa 1900 
ontgonnen. Dit jonge heideontginningslandschap 
wordt gekenmerkt door een grootschalige 
rationele verkaveling met een rechtlijnig weg- en 
waterlopenpatroon, ‘nieuwe’ ontginningsboerderijen 
en nauwelijks opgaande beplanting.

Verdere intensivering en 
ruilverkaveling
Tot 1950 was het landbouwbedrijf in Salland een 
gemengd bedrijf waar de akkerbouw in dienst stond 
van de veehouderij en waar de boer zijn inkomsten 
verkreeg vanuit de levering van melk aan de 
fabriek plus de verkoop van varkens en eieren19. In 
dezelfde jaren concludeerden landbouweconomen 
dat de toekomst van dit type bedrijf lag in de 
intensivering van het aantal varkens en kippen, 
want voor beiden was geen cultuurgrond nodig. 
Zo kwam sinds het begin van de jaren ‘60 een 
proces van ontmenging en specialisatie op gang, 
waarbij het gemengde bedrijf plaatsmaakte voor 
gespecialiseerde melkveehouderij-, varkenshouderij- 
en pluimveehouderijbedrijven. Typerend voor het 
intensiveringsproces was ook de opkomst van de teelt 
van snijmaïs ten behoeve van de ruwvoervoeding. De 
teelt breidde zich na 1970 explosief uit. Na gras werd 
maïs veruit het belangrijkste landbouwgewas20. In 
dezelfde tijd verdween rogge, eeuwenlang het gewas 
van de zandgronden, bijna geheel van de akkers en 
uit het landschap. 

Ruilverkaveling droeg in belangrijke mate bij 
aan de rationalisatie van het landbouwbedrijf in 
Salland, zij het aanvankelijk nog op bescheiden 
schaal. In de jaren ’70 en ’80 volgden enkele 
grootschalige ruilverkavelingen die het kleinschalige 
cultuurlandschap met zijn overgebleven talrijke 
kleine percelen, heggen en houtwallen, zandwegen 
en oude hoeven in korte tijd omvormden tot een 
vrij intensief agrarisch productielandschap met 
moderne veehouderijbedrijven, rechte wegen, 
functionele waterlopen en grote rationele kavels. In 
en rond de dorpen zijn de veranderingen zo mogelijk 
nog groter geweest. Tal van nieuwbouwwijken, 
bedrijventerreinen, winkelcentra en andere moderne 
elementen ontvouwden zich in de afgelopen 
decennia in en rond dorpen als Wijhe, Raalte en 
Heeten. Daarnaast is noemenswaardig de aanleg van 
de snelweg A1, een enorm bouwproject dat zuidelijk 
Salland doorsneed. Dit was de directe aanleiding voor 
de ruilverkaveling Bathmen. 

Afb. 52
Ondanks de ruilverkaveling zijn 

diverse zandpaden in het landschap 

behouden gebleven. Zoals hier 

bij de Zonnenbergen ten zuiden 

van Heeten. Het is de vraag in 

hoeverre dit in de toekomst zo blijft 

met de ontwikkeling van grote 

landbouwmachines (bron: Beeldbank 

RCE).

Afb. 53
Linderter Vloedgraven. Midden-

Salland kent  geen natuurlijke beken, 

maar tal van gegraven waterlopen 

uit de Late Middeleeuwen (bron: 

Beeldbank RCE).

“Ruilverkaveling 
droeg in belang-
rijke mate bij 
aan de rationa-
lisatie van het 
landbouwbedrijf 
in Salland.”

19 Bieleman 2008, 514-515.

20 Bieleman 2008, 532.



61

P
ilot landschapsinclusieve landbouw

 Salland

60

H
oofdstuk 3: Landschapshistorische analyse

Afb. 54
De Duursche Waarden in de 

uiterwaarde van de IJssel tussen Olst 

en Wijhe (bron: Beeldbank RCE).

Afb. 55
Het open, grootschalige en vrijwel 

vlakke ontginningslandschap in 

de buurt van Nieuw-Heeten (bron: 

Beeldbank RCE).

Afb. 56
De Luttenberg in het overwegend 

vlakke landschap (bron: Beeldbank 

RCE).

Afb. 57
Molenbeltsweg ten zuiden van 

Heeten. Boerderijen liggen verspreid 

in het landschap met daaromheen 

een klein aantal bouwland- en 

graslandkampen. Vanouds was 

vrijwel elke kamp omringd door 

houtwallen of boomsingels. De 

boerderijen en kavels waren 

onderling verbonden door 

zandwegen die meestal de contouren 

van de dekzandruggen volgden 

(bron: Beeldbank RCE).

54
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H
oofdstuk 3: Landschapshistorische analyse

Niet alle karakteristieken zijn overal in Salland 
meer zichtbaar. Zo is de historische zwerm van 
losse hoeven aan de rand van de hooggelegen 
oude enken van Raan, Heeten en Boetele in de 
afgelopen decennia ingekapseld door nieuwbouw en 
bedrijventerreinen. Hierdoor zijn ook enkele enken 
en rivierduinen vrijwel volledig verloren gegaan. 
Door modernisering van de landbouw verloren 
de broekgebieden rond Raalte hun onregelmatige 
verkaveling, talrijke houtranden en hooilanden. 
De sterke beslotenheid is ook rond de historische 
boerderijen steeds opener geworden. Elders in het 
landschap wordt juist de openheid bedreigd. Door 
de komst van grote stallen neemt bijvoorbeeld de 
openheid van de komgebieden af. Grondgebruik lijkt 
niet meer reliëf- of bodemafhankelijk. Daardoor is 
tegenwoordig maïs te vinden in de komgebieden en 
dekzandlaagten en grasland op de oeverwallen en 
dekzandruggen. 

Desalniettemin bieden de kernkarakteristieken 
van het Sallandse landschap voldoende 
aanknopingspunten om vervlakking tot een 
gelijkvormig uniform landschap te voorkomen. Deze 
zijn in de uitwerking van deze pilot meegenomen.

Centraal uitgangspunt voor een duurzame toekomst 
van het cultureel erfgoed moet zijn: behoud 
en versterk de landschappelijke diversiteit. Dit 
onderscheid tussen de verschillende landschappen en 
hun karakteristieken kan behouden blijven of worden 
versterkt door in te zetten op: 

1. Sterker contrast tussen beslotenheid versus 
openheid. 
Tussen bijvoorbeeld de besloten oeverwallen en 
de open komgebieden in het Rivierkleilandschap. 
Of tussen de kampen en de open jonge 
heideontginningen in het Jong Dekzandlandschap. 
Wellicht dat op bepaalde plaatsen een herstelbeleid 
van houtwallen, houtsingels of andere groene 
perceelsranden kan worden gestimuleerd en 
uitgevoerd. Bijkomend voordeel is de toename van 
het aantal planten- en diersoorten die van dit soort 
houtranden afhankelijk zijn. 

2. Sterker contrast tussen laag en nat versus hoog 
en droog. 
Zoals tussen de komkleilaagten en de dekzandruggen 
in het mengelgrondenlandschap of tussen de 
dekzandruggen en de dekzandvlakten in het oud 
dekzandlandschap. Het voormalige broekgebied 
tussen de oude dekzandruggen leent zich van 
oudsher voor vernatting (of het vasthouden van water 
op maaiveld). Hetzelfde geldt voor de dekzandlaagten 
die eeuwenlang de brongebieden voor de Sallandse 
weteringen vormden. Ze bieden mogelijkheden voor 
waterberging en ontwikkeling van kwelgebonden 
natuur. 

3. Landgebruik afstemmen op landschap. 
Het verschil in grondgebruik heeft eeuwenlang 
samengehangen met het (micro)reliëf, de 
waterhuishouding, de verkaveling en de mate van 
openheid. Elk landschapstype heeft kwaliteiten 
op gebieds- en perceelsniveau die benut kunnen 
worden in het kader van de landbouwtransitie. Denk 
aan herstel van de fijnmazige greppelstructuren als 
sprake is van vernatting. Of gebruik de vruchtbare 
enken voor bouwland voor vermindering van 
kunstmestgebruik. Wordt gekozen voor nieuwe 
vormen van grondgebruik, zoals het opwekken van 
duurzame energie, wijs daar dan consequent één van 
de landschapseenheden voor aan.

Net als in het verleden zal het landschap van 
Salland ook in de moderne tijd voortdurend blijven 
veranderen. Alle reden om in de toekomstvisie 
rekening te houden met de belangrijkste historische 
landschappen en hun karakteristieken die tezamen 
het levende erfgoed vormen van duizenden jaren 
geschiedenis.

Kernkarakteristieken

Elk landschap heeft zijn eigen kernkarakteristieken. 
Sommige van deze kernkarakteristieken gelden voor 
meerdere landschappen, andere zijn uniek voor 
één specifiek landschap. Hieronder worden alle 
kernkarakteristieken per landschap opgesomd. 

A. Rivierkleilandschap

A1. Uiterwaarden
 - voormalige rivierbeddingen en zand- en 

grindputten
 - dichtgeslibde voormalige rivierbeddingen met een 

steenfabriek en arbeiderswoningen
 - grasland en natuurgebieden

A2. Oeverwallen 
 - vroegmiddeleeuwse boerderijen en dorpen met 

opgaande beplanting
 - open akkercomplexen

A3. Komgebieden
 - open landschap, schaarse beplanting
 - grasland
 - weteringen

A4. Rivierduinen
 - verspreide hoeven omringd door boomgaarden en 

moestuinen
 - akkers naar grootte van de rivierduinen

B. Mengelgrondenlandschap

B1. Dekzandruggen
 - verspreide hoeven met opgaande beplanting
 - relatief kleine akkers
 - kronkelende wegen

B2. Komkleilaagten
 - open landschap, schaarse beplanting
 - grasland
 - weteringen, vloedgraven en leidingen

C. Jong Dekzandlandschap 

C1.  Dekzandruggen
 - verspreide hoeven, omringd door boomgaarden, 

moestuinen en houtsingels
 - kleinschalige bouwlandkampen omringd door 

houtwallen en singels
C2. Dekzandlaagten

 - kleinschalige graslandkampen omringd door 
houtwallen en singels

 - weteringen, vloedgraven en leidingen
C3. Dekzandvlakten
 - spinnenweb van kronkelige wegen die 

dekzandflanken volgen
 - jonge heideontginningen met een grootschalige 

verkaveling, rechte wegen en waterlopen en 
 - openheid

D. Oud Dekzandlandschap 

D1. Dekzandruggen
 - grote open akkercomplexen op de dekzandruggen 

(enken)
 - ring van middeleeuwse boerderijen (met oude 

boerderijnamen) op de flanken 
D2. Dekzandlaagten
 - broekgebieden, grasland
 - weteringen, vloedgraven en leidingen

D3. Dekzandvlakten
 - voormalig heidevelden 
 - jonge heideontginning met een grootschalige 

verkaveling, rechte wegen en waterlopen en    
openheid

E. Stuwwallandschap

E1. Stuwwal
 - bos en heidevelden

E2. Gordeldekzand
 - grote open akkercomplexen (enken)
 - ring van middeleeuwse boerderijen (met oude 

boerderijnamen) 

Landgoederen en 
buitenplaatsenlandschap

 - talrijke voormalige havezathen, landgoederen en 
buitenplaatsen

 - tuinen en parken met lanenstelsels
 - productiebossen
 - pachtboerderijen

“Behoud en ver-
sterk de land-
schappelijke 
diversiteit.”
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 2050

In 2050 ziet de wereld er anders uit. Maatschappelijke, 
demografische en economische veranderingen beïnvloeden de 
context waarbinnen de agrarische sector werkt. Om een beeld 
te schetsen van hoe agrarisch Salland er in 2050 uit zou kunnen 
zien, worden in deze pilot een aantal aannames gedaan, waar 
mogelijk op basis van wetenschappelijk onderzoek.

De bevolking groeit ten opzichte van 2018 van 17,3 miljoen naar 18,5 miljoen 
Nederlanders, een toename van 6,9%. De bevolkingsgroei is naar verwachting 
hoger in stedelijke gebieden, in landelijke gebieden is de groei kleiner of neemt 
deze af. De Sallandse bevolking neemt met 0,7% toe van 156.600 naar 157.700 
inwoners (CBS Statline, 2020d).

Tot 2020 steeg de gemiddelde temperatuur van de aarde in 130 jaar met 1 graad 
Celsius, in Nederland zelfs 1,7 graden. In dezelfde periode steeg de zeespiegel 
met 20 centimeter. Op basis van de gunstige scenario’s van de KNMI (KNMI, 
2015) wordt in deze pilot uitgegaan van een beperkte opwarming van de aarde 
(tot 2o Celsius) en ongewijzigde luchtstromingspatronen. Algemeen is te 
verwachten dat in Nederland de temperatuur blijft stijgen en zachte winters en 
hete zomers vaker voorkomen. Neerslag en extreme neerslag nemen ook toe 
en hagelbuien en onweer worden heviger. De zeespiegel blijft stijgen en het 
tempo van de zeespiegelstijging neemt toe. De landbouw krijgt te maken met 
meer onvoorspelbare weersomstandigheden en groeicondities en mogelijk als 
gevolg hiervan verschuivende groei- en oogstsperioden. Voor Salland gelden 
deze veranderingen natuurlijk ook. Het effect lijkt de meeste impact op het 
watersysteem en dus het landgebruik te gaan hebben.

Afb. 58
Overzichtsfoto agrarisch landschap 

nabij Okkenbroek (JMK Media)
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Lesschen et al. (2012) schatten dat de totale potentiële koolstofvastlegging, 
inclusief enkele niet doorgerekende maatregelen, in de Nederlandse landbouw 
ongeveer 1 megaton CO2 per jaar is. Wanneer deze ruimte wordt ingezet om 
methaanemissies uit veehouderij te compenseren, en aangenomen dat door 
verschillende maatregelen methaanemissies van koeien gereduceerd kunnen 
worden tot ca. 1.5 - 2.0 ton CO2-equivalenten per koe per jaar, zou er ongeveer 
ruimte zijn voor 30 tot 40% van het huidige aantallen koeien in Nederland.

De consument is zich zeer goed bewust geworden van de impact van de 
voedselketen op het klimaat en de omgeving en eet in 2050 meer uit eigen 
regio, meer seizoensgebonden en is bereid concessies te doen in het aantal 
keuzemogelijkheden in producten. De consument acht de enorme keuze aan 
voedselaanbod niet langer als vanzelfsprekend. Doordat onverwerkte producten 
meer in trek zijn dan verwerkte producten wordt het aanbod van verschillende 
producten kleiner. Ten opzichte van 2020 is de consument bereid om 25% meer te 
betalen voor voedsel. Voor luxe producten wordt nog meer betaald.

In de Nederlandse landbouw wordt in 2050 volop ingezet op de productie 
van kwalitatief en veilig voedsel, het vruchtbaar maken en houden van 
landbouwgronden en de inrichting van duurzame landbouwsystemen. Dit houdt in 
dat het marktaccent verschoven is van de wereldmarkt naar regionale en nationale 
markt. Producten worden ook buiten de landgrenzen verkocht als topklasse 
product met minimale omgevingsimpact. Voor verschillende bedrijfsmodellen van 
de toekomst biedt dit extra mogelijkheden voor het creëren van meerwaarde. 
De bewustwording omtrent voedsel heeft in 2050 geleid tot een ander eetpatroon, 
waarbij dierlijke producten minder populair zijn en plaats hebben gemaakt voor 
plantaardige producten.  De vraag naar lokale plantaardige eiwitten in de vorm van 
peulvruchten en noten is sterk gestegen.

De vleesconsumptie daalt, net als de consumptie van dierlijke producten en zuivel 
in het algemeen. In 2020 was de gemiddelde vleesconsumptie in Nederland 72kg 
per persoon. In 2050 is dit met 25% gedaald  naar 54kg per persoon. Nederland 
loopt hierin voor op het gemiddelde van Europa, waar de vleesconsumptie in 
dezelfde periode met 10% afneemt (gebaseerd op VDMA (2019),-1% tot 2026, -10% 
tot 2050 (aanname)). Een parallelle ontwikkeling is dat vlees de komende decennia 
in het dieet deels vervangen wordt door vleesvervangers en kweekvlees. Indien deze 
verwachting uitkomt en de trend versterkt naar 2050 doorzet kan de hierboven 
geschatte afname van vleesconsumptie nog groter zijn.

De intensieve veehouderij is gekrompen als gevolg van strengere regelgeving 
en maatschappelijke druk. De mate waarin bedrijven grondgebonden moeten 
produceren is toegenomen. De meer extensieve veehouderijen zetten maximaal 
in op kwaliteit. Voor een goed inkomen zijn ondernemers niet meer afhankelijk 
van schaalvergroting, maar krijgen ze een eerlijke en passende prijs voor hun 
producten.

Tussen 2009 en 2016 is het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij met 
70% gedaald. Sindsdien is het gebruik stabiel. In 2050 is het antibioticagebruik 
verder afgenomen. Hierbij is het inzetten op dieren gezond houden door hun 
leefomstandigheden te verbeteren een belangrijk speerpunt. Daarnaast wordt 
strenger gecontroleerd op import van elders geproduceerde (dier)producten 
(controle op infectieuze ziekten, verboden dierhandel en minimale eisen aan 
dierenwelzijn), wat zal leiden tot optimaal dierenwelzijn in Nederland en een 
goede financiële waardering van Nederlands voedsel van hoge kwaliteit.

De landbouw richt zich sterk op de lokale en West-Europese markt. Omliggende 
landen volgen het Nederlands voorbeeld van regionale kringlooplandbouw op. 
Ten opzichte van 2020 is de bijdrage van de landbouwexport aan het BNP met 
25% afgenomen, maar door de gestegen waarde van de binnenlandse consumptie 
is de bijdrage van voedselproductie aan het BNP gestegen. Het weggevallen van 

werkgelegenheid is grotendeels gecompenseerd door nieuwe arbeidsplaatsen 
die beschikbaar zijn gekomen door de energietransitie (innovatie), eiwittransitie 
(innovatieve verwerking en meerwaardecreatie), recreatie & zorg en vitale 
industrieën en productietakken die door een heroriëntering m.b.t. globalisering 
opnieuw in Nederland zijn gevestigd.

De groei van de (stedelijke) bevolking vergroot de behoefte aan woningbouw. De 
vraag naar grond neemt hierdoor toe. Ook de (gerealiseerde) energietransitie, 
infrastructuur, bedrijventerreinen en recreatie verhogen de druk op grond. In 
gebieden waar de bevolking niet of minder snel groeit zijn strategische aankopen, 
maatschappelijke meerwaarde en aankopen voor herstructureringsprojecten 
redenen voor gemeenten om toch grond te verwerven. In combinatie met de 
extensivering van de melkveehouderij (evenveel dieren, meer grond per bedrijf ) 
en de toegenomen vraag naar bouwland, wordt verwacht dat de gemiddelde 
grondprijs met 40% stijgt van €65.000,- in 2020 (Agrimatie WUR, 2020)tot 
€91.000,- in 2050 (aanname).

Vanuit het oogpunt van voedselzekerheid heeft de overheid geregeld dat essentiële 
landbouwgronden een permanente landbouwbestemming krijgen en worden 
beschermd tegen grondspeculatie en hoge grondmobiliteit. Hierdoor ligt de 
grondprijs van landbouwgrond doorgaans onder de gemiddelde grondprijs. Ook 
de energietransitie heeft een beperkt effect op de grondprijsstijging gehad. Fossiele 
brandstoffen in de landbouw zijn vervangen door elektriciteit, warmte en groen 
gas (Gasunie, 2018). Gericht beleid heeft geresulteerd in energieprijzen die in 2050 
relatief gelijk zijn aan die van 2020 (Ministerie van EZ, 2016). De maatschappij 
als geheel gebruikt in 2050 evenveel stroom als in 2020; de gebruiksbehoefte is 
in de breedte toegenomen, maar innovatie heeft in substantiële besparingen 
geresulteerd. Landbouw heeft dezelfde weg gevolgd en is op aantal gebieden 
innovator.

Ten opzichte van 2018 (1,77 miljoen ha (CBS, 2018)) is het landbouwareaal in 2050 
afgenomen met 15% (1,5 miljoen ha) t.b.v. bebouwing, bos & natuur, recreatie en 
infrastructuur.

Banken financieren landbouwbedrijven op basis van rendementsperspectief 
en de bijdrage aan maatschappelijke opgaven en diensten. Hiervoor is een 
beoordelingssysteem ontwikkeld. De bijdrage aan maatschappelijke diensten is 
gebaseerd op concrete meerjarige vergoedingsafspraken, welke door overheden op 
basis van beschikbare regelingen actief worden toegepast.

Een trend die voor 2030 is ingezet is tot wasdom gekomen: het platteland heeft 
uitstekend ingespeeld op de vraag naar mogelijkheden tot ‘groene’ recreatie, 
laagdrempelige onthaasting en gerichte zorg en zinvolle dagbesteding voor 
ouderen en mindervaliden. Zowel aanbiedende, vragende als betalende partij 
hebben deze functies eigentijds, aantrekkelijk en kwalitatief ontwikkeld.
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In Salland wordt in 2050 CO2-neutraal geboerd

Het houden van minder dieren per hectare en het uitbannen van het gebruik van 
kunstmest leveren een sterke bijdrage aan de reductie van de CO2 uitstoot en het 
halen van de klimaatdoelen. Daarnaast wordt er geen fossiele brandstof meer 
verbruikt en werken machines en tractoren op waterstof en elektriciteit. De boer 
wekt zelf de benodigde energie duurzaam op door zonnepanelen op daken en het 
vergisten van reststromen en mest, al dan niet in samenwerking met ketenpartners 
zoals het waterschap.

De bodem is in balans door het uitbannen van kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen

Bodemstructuur en het organische stofgehalte in de bodem is toegenomen 
door verbeterd landgebruik, het uitbannen van kunstmest, het gebruiken van 
vaste mest en door meer permanent grasland in het bouwplan. De bodemdruk 
is geminimaliseerd door lichtere en zelfrijdende machines in combinatie met 
vaste rijpaden. De bodems vervullen een essentiële rol in het vasthouden van 
grondwater (hangwater) bij grote hoeveelheden neerslag, waardoor de druk op het 
oppervlaktewatersysteem beter wordt verdeeld. 

De biodiversiteit is maximaal hersteld tot het niveau van 
1960 (voor de grote ruilverkavelingen)

Randvoorwaarden voor het herstel van de biodiversiteit zijn geheel op orde 
waardoor de biodiversiteit weer op het peil van het niveau 1960 kan komen. 
De Living Planet Index laat een stijgende trend zien dankzij het herstel van het 
ecosysteem in agrarische gebieden. Het aantal boerenlandvogels, belangrijke 
indicator van de stand van de biodiversiteit, is terug op het niveau van rond 1960. 
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest is uitgebannen. 
Emissiearme stallen in combinatie met het houden van minder dieren per bedrijf 
leiden tot minder ammoniakemissie en een reductie van de stikstofuitstoot. 
Het specifieke landgebruik (meer diversiteit in teelten, meer permanent 
grasland, meer kruidenrijkgrasland) in combinatie met landschapsontwikkeling 
(realiseren van groenblauwe verbindingen en landschapselementen) zorgen 
voor het terugbrengen en realiseren van aantrekkelijke habitats voor een grote 
soortenrijkheid aan flora en fauna. Dit kan in stand worden gehouden doordat de 
landschappelijke elementen direct onderdeel zijn van het productiesysteem en het 
bouwplan.

Kringlooplandbouw is het nieuwe gangbaar, 100% 
gesloten binnen de regio

Kringlooplandbouw is in 2050 de standaard waarbij kringlopen gesloten worden 
binnen een straal van 50 kilometer. Binnen dit gebied wordt ook de mest afgezet. 
Boeren sluiten allianties met andere sectoren en gebiedspartners voor het 
uitwisselen van reststromen. Het maximaal te houden dieren wordt afgestemd op 
wat lokaal realiseerbaar is op basis van de kringloop. Er wordt ingezet op voedsel- 
in plaats van voerproductie. Daarnaast wordt humanure (humane excretie) uit 
riool- en waterzuiveringsinstallaties toegepast.

Oppervlaktewater voldoet aan doelen Kaderrichtlijn 
Water (KRW) in 2050

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmeststikstof in de landbouw is 
uitgebannen en hierdoor voldoet het gebied als geheel aan de KRW. Extensiever 
landgebruik en meer ruimte voor groenblauwe structuren die zorgen voorzuivering 
van grond- en oppervlaktewater, dragen hier aan bij.

Het Sallandse watersysteem is volledig zelfregulerend

Salland voorziet zelf in het bergen van water in perioden van veel neerslag en voor 
de beschikbaarheid van water in perioden van extreme droogte. Hiervoor worden 
gebieden rondom belangrijke watergangen geschikt gemaakt en ingericht voor 
het bergen en vasthouden van het extra water. Er hoeft geen gebiedsvreemd water 
meer worden ingelaten. Daarnaast zorgen boeren op hun erf zelf voor berging van 
regenwater en verbeterd bodembeheer. Hierdoor wordt het regionale watersysteem 
niet overbelast.

Salland produceert in 2050 primair voor de regio en de 
West-Europese markt

Sallandse boeren produceren primair voor de regionale en West-Europese markt, 
passend bij het voedselpatroon van de Nederlander in 2050. Meer plantaardig 
voedsel en seizoensgebonden eten zijn de uitgangspunten. De landbouwgrond 
wordt bij voorkeur ingezet voor humane voedselproductie en minder voor 
voerproductie.

Het dierenwelzijn is optimaal

In de veehouderijsectoren is veel aandacht voor dierenwelzijn, onder andere 
door vernieuwende huisvesting met veel comfort en afleiding. Dieren lopen 
zoveel mogelijk buiten en kunnen hun natuurlijke gedrag uitoefenen. Er worden 
rassen gebruikt die het regio-specifiek geteelde voer zo efficiënt mogelijk kunnen 
omzetten in producten (bijvoorbeeld dubbeldoelrassen). De productiefocus 
verschuift van maximalisatie nog meer naar kwaliteit en welzijn. Er is een groot 
maatschappelijk bewustzijn van het belang van de dieren als functioneel onderdeel 
van het productiesysteem én ecosysteem.

De Sallandse agrarische sector is een essentiële pijler voor 
de regio

De Sallandse agrarische sector speelt een grote rol in de regionale economie 
door kwalitatief hoogwaardige voedselproductie te combineren met het op 
peil houden van de vitaliteit van Salland. Onder andere door het leveren van 
ecosysteemdiensten zoals schone lucht, schoon drinkwater en landschappelijke 
kwaliteit. Het belang van deze rol wordt maatschappelijk breed onderkend, 
gewaardeerd en ook financieel vergoed. Hierdoor hebben de boeren een goede 
voorwaarde om hun bedrijf over te dragen op opvolgende generaties.

De basis voor landschapsinclusief boeren in Salland in 2050

Voorgenoemde aannames veranderen de manier waarop in Salland wordt geboerd en hoe het landschap er uit 
ziet in 2050. Er is een nieuwe balans gerealiseerd tussen landschap, schaalgrootte en agrarisch landgebruik. 
Dit is mogelijk door een eerlijke prijs voor het hoogwaardige voedsel dat wordt geproduceerd en een passende 
beloning voor het realiseren van maatschappelijke doelen zoals biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. De 
landschappelijke diversiteit en kwaliteit van Salland zijn sterk vergroot, waarin tegelijk de belangen vanuit natuur 
en recreatie optimaal worden bediend. Binnen een sterk grondgebonden landbouw ondersteunen vernieuwende 
agrarische bedrijfsmodellen met hun bouwplan de landschappelijke diversiteit en waarden. De bedrijfsmodellen 
vormen de pijlers onder een economisch veerkrachtige regio met een wenkend perspectief voor de generaties 
van de toekomst. Zowel (opvolgers van) bestaande boeren als nieuwkomers zorgen ervoor dat Salland excelleert 
op het gebied van voedselproductie, landschapsverzorging, biodiversiteit, kwaliteit van water en bodem en 
dierenwelzijn. Om dit te kunnen realiseren zijn onderstaande basisvoorwaarden op orde gebracht.  
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In 2050 is Salland 
dynamischer, gevarieerder en 
veerkrachtiger

Landschapsinclusief: nieuwe 
match tussen grondgebondenheid, 
landschapstype en bedrijfsmodel

In samenhang met bovenstaande ontwikkelingen 
heeft in 2050 in Salland een geleidelijke 
herschikking en herdefiniëring van boerenbedrijven 
plaatsgevonden. Aan de basis van de herschikking 
staan de logica van landschap, bodemcondities en 
schaalgrootte. Hieruit worden maatschappelijke 
opgaven ten aanzien van water, bodem en 
biodiversiteit gerealiseerd. Om de landschappelijke 
diversiteit van Salland als kernwaarde te versterken 
en leesbaarder te maken zijn per landschapstype een 
ontwikkelperspectief en de condities en kansen voor 
het agrarisch landgebruik uitgewerkt. Belangrijke 
indicatoren hierbij zijn de schaal van het landschap 
(bijvoorbeeld de mate van openheid en verkaveling) 
in relatie tot de omvang van het bedrijf in hectaren 
en de grootte van de erven. Daarnaast is gekeken 
naar de bodemsoort en de waterhuishouding in 
het specifieke gebied, het aanwezig micro-reliëf 
en de kansen voor het integreren van specifieke 
landschapselementen zoals lanen, singels en 
bossen in een nieuw agrarisch bedrijfsmodel. 
Deze herschikking dient naast het belang van het 
versterken van de landschappelijke diversiteit tegelijk 
een bedrijfseconomisch doel. Het geeft duidelijkheid 
ten aanzien van wat er binnen een specifiek gebied 
ruimtelijk wel en niet aannemelijk is (hoe groot kan 
een bedrijf bijvoorbeeld worden, ook in de toekomst) 
en hoe een agrariër daarop kan inspelen.

Deze benadering leidt tot een perspectief voor het 
Sallandse landschap in 2050 waarbij de huidige 
landschapstypes worden ontwikkeld en versterkt en 
daarnaast nieuwe zones en types ontstaan. 

De belangrijkste ruimtelijke veranderingen zijn: 
 - Maximale diversiteit in samenhangend 

landgebruik op de gradiënt van uitwaard, oeverwal 
en kom

 - Akkerbouwkernen op zichtbare dekzandruggen en 
enken

 - Van verrommeling naar verweving in de dorps- en 
stadsranden

 - Herontginning van de vlaktes en mengelgronden
 - Zelfregulerend watersysteem met 

landbouwinclusieve natuur rond weteringen en 
kwelzones

 - Landgoederen en buitenplaatsen als aanjagers 
voor innovatie en duurzaamheid in agrarisch 
Salland in 2050

Met de landschapstypen in 2050 als uitgangspunt 
ontstaat een breed palet aan agrarische 
bedrijfsmodellen. Dit palet is niet uitputtend, 
maar laat vooral de diversiteit aan routes naar de 
toekomst zien. Per landschapstype worden de 
belangrijkste modellen gepresenteerd. Voor elk 
model worden de bedrijfsvoering, het landgebruik, 
de ruimtelijke uitwerking, omgevingsfactoren en 
de bedrijfseconomische aspecten belicht. Hiermee 
wordt concreet gemaakt hoe de modellen bijdragen 
aan een landschapsinclusieve landbouw in Salland. 

1. Akkerbouw op de oeverwal
2. Kleinschalige boer-burger bedrijven op de 
oeverwal
3. Extensieve melkveehouderij rondom oeverwal en 
uiterwaarden
4. Kleinschalige boer-burgerbedrijven aan de 
stadsranden
5. Melkveehouderij op vlaktes en mengelgronden 
6. Akkerbouw op ruggen en enken
7. Landbouwinclusieve natuuronderneming rondom 
weteringen en kwelzones
8. Varkens- of pluimveehouderij intensief, hightech, 
zero-emission

Deze modellen worden verderop in dit hoofdstuk 
uitgebreid beschreven.

Afb. 59
Overzichtsfoto uiterwaarden IJssel 

(JMK Media)
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Landschap Salland in 2050

In dit onderdeel wordt geschetst hoe het landschap 
van Salland er in 2050 op hoofdlijnen uitziet 
wanneer wordt voldaan aan de eerder geschetste 
doelen. De belangrijkste ruimtelijke veranderingen 
worden benoemd, evenals de wijze waarop het 
landschap wordt gebruikt en hoe de landbouw 
daarin een plek heeft. In de bedrijfsmodellen 
wordt dit verder geconcretiseerd op het gebied van 
landgebruik, bouwplan, afzet en gekoppeld aan de 
bedrijfseconomische aspecten. 

De kaart op de rechter pagina toont het perspectief 
op het landschap van Salland in 2050. Voor de 
belangrijkste deelgebieden en landschapstypen 
zijn hierin de ontwikkelingen en ruimtelijke 
transformaties geschetst, gebaseerd op de aannames 
aan het begin van dit hoofdstuk. Op de navolgende 
pagina’s wordt een verdere toelichting per 
landschapstype gegeven met een deel-uitwerking. 
Dit landschap vormt de basis voor de agrarische 
bedrijfsmodellen die daarna worden toegelicht. 

Afb. 60
Landschapskaart 2050

Weteringzones: brede groen-blauwe 

verbindingen met landbouwinclusieve 

natuur

Oeverwallen: diversiteit en 

kleinschaligheid

Uiterwaarden en IJssel: extensieve 

natuurweides, gekoppeld aan 

veehouderij oeverwal

Landgoederen: samenhangende 

landschappelijke eenheden

Enken: herkenbare solitaire open 

akkerbouwcomplexen met sterke 

randbeplanting

Dekzandruggen: open en langgerekte 

akkerbouwcomplexen, verbonden 

door beplante wegen

Dorps- en stadsranden: verweving 

stad en land met groenblauwe 

structuren en kleinschalige agrarische 

collectieven

Vlaktes, mengelgronden en 

jonge ontginningen: fijnmazig 

groen netwerk als raamwerk voor 

kruidenrijke weides en agroforestry

Agroforestry

Agroforestry wordt in de literatuur 

beschreven als ‘het opzettelijk 

integreren van houtige gewassen 

(bomen en struiken) met de 

teelt van gewassen en dierlijke 

productiesystemen, vanwege de 

beoogde voordelen die ontstaan 

door de ecologische en economische 

interacties’ (Mosquera-Losada 

et al. 2009). Voedselbossen, 

die qua ecosysteem en uiterlijk 

overeenkomen met bossen, is een 

populaire vorm van agroforestry. De 

vormen van agroforestry die in dit 

rapport worden voorgesteld liggen 

echter dichter bij de huidige vormen 

van landbouw. Door bomen in de 

huidige teelten te implementeren, 

ontstaan silvopastorale systemen 

en rijenteelt. In silvopastorale 

agroforestry worden bomen gepland 

in grasland, waardoor een tweede 

vorm van inkomsten ontstaat in de 

vorm van houtproductie, notenteelt 

of fruitteelt. Afhankelijk van het soort 

boom of struik, kunnen de houtigen 

ook andere functies vervullen, 

bijvoorbeeld als voederboom 

(aanvullende micronutriënten in 

blad en twijgen) of het creëren van 

een aangenamer microklimaat voor 

vee. In rijenteelt of alley cropping 

worden rijen bomen en struiken 

geplant in bouwland. In de stroken 

tussen de rijen houtigen worden 

gewassen geteeld. De rijen bomen 

hebben de functie om het totale 

saldo van het perceel te verhogen, 

nutriëntenkringlopen te sluiten, 

koolstof vast te leggen, wind uit het 

perceel te houden en (functionele) 

biodiversiteit te verhogen.

Agroforestry is een vorm van 

landgebruik die goed past binnen 

landschapsinclusieve landbouw in 

Salland. Uit talrijke onderzoeken 

blijkt dat een goed ontworpen 

agroforestrysysteem een 

positieve impuls kan geven aan 

alle 10 thema’s van de meetlat van 

landschapsinclusieve landbouw. 
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Herontginning van de vlaktes en 
mengelgronden

In 2050 zijn de jonge ontginningen en 
mengelgronden sterk van gedaante veranderd. 
De grootschalige openheid die ontstond door 
jarenlange schaalvergroting heeft plaatsgemaakt 
voor een gevarieerder landschap wat aangenaam 
en meer besloten aanvoelt [1]. In dit gebied vinden 
we voornamelijk de extensieve melkveehouderij 
die door een innovatief bouwplan het landgebruik 
heeft veranderd en het gebied opnieuw in cultuur 
heeft gebracht. Alhoewel extensiever dan in 2020 zijn 
de bedrijven wel groter in omvang (± 200 hectare). 
Er is voornamelijk sprake van permanent grasland 
met veel aandacht voor kruidenrijke percelen en 
het vee loopt zoveel mogelijk buiten [2]. Slechts 
waar plaatselijk klei in de bodem voorkomt, of bij 
hoge uitzondering een grasland vernieuwd moet 

worden vindt beperkte ruwvoerproductie plaats 
[3]. Een nieuw samenhangend groen netwerk van 
houtwallen, singels, geriefbosjes en voor agroforestry 
ingerichte percelen, zorgt voor een sterke 
verandering van het landschapsbeeld. Het monotone 
landschap van gras en snijmais zoals dat in 2020 
te zien was, is verrijkt met kruidenrijke weides en 
walnoten-, kastanje-, en eikenbomen [4]. Onder de 
bomen wordt in een silvopastoraal systeem ook vee 
gehouden [5]. De houtwallen en agroforestry maken 
deel uit van de bedrijfsvoering, geven het gebied een 
menselijke maat en zorgen voor meer diversiteit. Het 
is aantrekkelijk om door het gebied heen te bewegen 
om te recreëren, te wonen en te werken. Het nieuwe 
groene netwerk zorgt voor meer gradiënten in het 
gebied, bijvoorbeeld tussen zon-schaduw, droog-
nat, beschut-open, en biedt daardoor aantrekkelijke 
habitats voor een veelheid aan flora- en faunasoorten 
[6].

Zi
e b

edrijf
smodel op p. 94

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

“Gedaante-
verandering 
door meer 
beslotenheid en 
variatie.”

Afb. 61
Impressie nieuw gezicht van 

het landschap van de vlaktes en 

mengelgronden in 2050
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Maximale diversiteit in 
samenhangend landgebruik op de 
gradiënt van uitwaard, oeverwal en 
kom

Deze brede landschappelijke gradiënt is in 2050 
leesbaar als een zeer gevarieerd gebied waar het 
landgebruik correspondeert met het micro-reliëf 
en de bodem. Het landgebruik is extensiever 
en de perceelsgrootte is afgenomen, zodat de 
kleinschaligheid van het gebied weer is teruggebracht 
[1]. Automatisering en robotisering ondersteunen 
het efficiënt bewerken van de kavels [2]. De hoge 
oeverwal kenmerkt zich weer als een langgerekte 
ketting van akkerbouwpercelen, fruitteelt en 
agroforestry die de overgang tussen de natte 
uiterwaarden en open komgronden van Deventer tot 
Zwolle markeert [3]. Bestaande bosvlakken hebben 
een grote ecologische betekenis gekregen en zijn 
als voedselbossen onderdeel geworden van het 
bouwplan van kleinschalige akkerbouwbedrijven 
[4]. Nabij de dorpen vormen agroforestrypercelen, 
voedselbossen en fruitteeltpercelen een aangename 
overgang tussen dorp en ommeland. De nabijheid 

van de voedselproductie ten opzichte van de dorpen 
zorgt voor een hechte relatie tussen woongebied en 
landbouwgebied en tussen productie en consumptie 
[5]. Het gebied is goed toegankelijk vanuit de dorpen 
via wandelroutes [6]. 

De relatief kleine percelen op de oeverwal in 
combinatie met veel verschillende akkerbouwteelten 
versterken het kleinschalige karakter van de oeverwal. 
Alhoewel de oeverwal met de akkerbouwpercelen 
op veel plekken tamelijk open is, zorgt herstelde 
wegbeplanting voor een maat en schaal die past bij 
de kleinschaligheid. De kronkelige wegen verbinden 
de oeverwal met de lager gelegen komgronden 
[7]. In de kommen is vooral grasland te vinden. 
Extensieve melkveehouderijen combineren 
beweiding in de kommen en uiterwaarden met 
kleinschalige voederproductie op de oeverwal [8]. 
In de uiterwaarden spelen deze melkveehouderijen 
een cruciale rol in het beheer van het gebied. 
Hierin wordt samengewerkt met terreinbeherende 
organisaties. 
 

Zie bedrijfsmodel op p.91

Zie bedrijfsmodel op p. 90

Zie bedrijfsmodel op p. 92

Afb. 62
Impressie landschap op de gradiënt 

van rivier-uiterwaarden-oeverwal-

kom met een mix van extensieve 

veehouderij en akkerbouw 

en kleinschalige boer-burger 

collectieven in 2050

“Diversiteit en 
kleinschaligheid 
die past bij het 
karakter van de 
oeverwal.”

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
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Akkerbouw-kernen op zichtbare 
dekzandruggen en enken

De enken en dekzandruggen zijn in 2050 weer 
makkelijk te herkennen in het landschap. Grasland 
komt hier niet of nauwelijks voor. De enken en 
ruggen worden vrijwel uitsluitend voor akkerbouw 
benut vanwege de goede bodemcondities. Ze laten 
een grotere diversiteit aan gewasteelten zien [1], 
welke ondersteunend zijn aan de voederproductie 
van de veehouderij. Het aanwezige hoogteverschil 
met de omgeving wordt versterkt door rond deze 
hogere delen de omringende beplanting te herstellen 
[2]. Een hoge soortenrijkdom in deze beplanting 
zorgt voor een sterke biodiversiteit en natuurlijke 
plaagbestrijding op de akkers [3]. Dit wordt verder 
versterkt door vanuit de omringende beplanting 
groene uitlopers in de vorm van lage struweelhagen 

de enken op te laten lopen. Gepositioneerd tussen de 
diverse akkers op de enken en dekzandruggen bieden 
ze aantrekkelijke habitats voor flora en fauna en 
kunnen ze zodoende bijdragen aan plaagbestrijding 
op de akkers [4]. Voor de rest zijn de enken en 
ruggen leeg en herkenbaar als hoge en relatief 
open akkerbouwcomplexen en bouwlandkampen 
in de omgeving [5]. Aan de rand van de enken en 
ruggen liggen de boerderijen [6]. Dit zijn zowel 
akkerbouwbedrijven als melkveehouderijen. 
De melkveehouderijen hebben zowel een 
ruimtelijke relatie met de enken en dekzandruggen 
voor de voederproductie als met de vlaktes en 
mengelgronden voor de beweiding van het vee. 
Slingerende wegen, beplant met een hoge diversiteit 
aan bomen, verbinden de verschillende enken en 
ruggen met elkaar [7]. 

Zie bedrijfsmodel op p. 96

[1]

[2]

[3][4]

[5]

[6]

[7]Afb. 63
Impressie landschap van de enken en 

dekzandruggen als herkenbare open 

akkerbouwconplexen in 2050

“Herkenbare, 
hoge, open 
akkerbouw-
complexen.”
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Van verrommeling naar verweving in 
de dorps- en stadsranden

Abrupte of rommelige overgangen van stedelijk naar 
landelijk gebied zijn in Salland in 2050 verleden tijd. 
Stads- en dorpsranden zijn aantrekkelijke hybride 
gebieden geworden waar kleinschalige landbouw 
samen met de lokale gemeenschap wordt bedreven 
(Community Supported Agriculture) met als gevolg 
een hechte relatie tussen producent en consument 
[1].

Deze agrarische boer-burger collectieven hebben 
zowel een sterke landschappelijke als agrarische 
component. De erven en percelen zijn onderdeel van 
een landschappelijk raamwerk van lanen, houtwallen 
en waterlopen die vanuit het buitengebied tot diep 
in de steden en dorpen wortelen [2]. Deze groen-
blauwe lijnen zorgen voor een sterke ruimtelijke 
verbinding tussen de woongebieden en agrarische 
gebieden. Binnen dit raamwerk zorgt een fijnmazig 
netwerk van wandel- en fietsroutes voor een 
goede toegankelijkheid van het ommeland [3]. Het 
landgebruik binnen deze landschappelijke hybride 

zone is zeer divers. Vanuit het bouwplan van de 
boerenbedrijven wordt ingezet op een veelheid 
aan verschillende gewasteelten zoals groenten, 
granen en kleinschalige agroforestry in de vorm van 
bijvoorbeeld voedselbossen [4]. Deze teelten worden 
gecombineerd met het houden van verschillende 
soorten vee [5]. 

De boerenerven zijn goed zichtbaar vanuit de 
omgeving en hebben een duidelijke ‘etalage-functie’ 
en educatieve betekenis voor deze meer kleinschalige 
en gemeenschappelijke vorm van landbouw [6]. 
Om het hybride karakter van deze landschappelijke 
zone verder te versterken is ruimte voor meer 
functies en programma in dit gebied. Denk aan 
recreatieve functies zoals overnachtingsplekken, 
boerenrestaurants of vergaderlocaties. De ruimtelijke 
kwaliteit die ontstaat als gevolg van de wijze van 
landgebruik vormt een aantrekkelijke basis voor het 
realiseren van kleinschalige extensieve woonmilieus 
aan de stads- en dorpsranden waarbij het produceren 
van voedsel sterk vervlochten is met de ruimtelijke 
kwaliteit van de leefomgeving [7].

Zie bedrijfsmodel op p. 93

Afb. 64
Impressie landschap van de stads- en 

dorpsranden met kleinschalige boer-

burger collectieven in 2050

“Aantrekkelijke 
hybride 
gebieden waar 
kleinschalige 
landbouw vanuit 
de gemeenschap 
wordt bedreven.”

[1]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[2]
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Zelfregulerend watersysteem met 
landbouwinclusieve natuur rond 
weteringen en kwelzones

In 2050 heeft het systeem van Sallandse weteringen 
een grotere betekenis gekregen voor landschap en 
landbouw. Als brede, natte en extensief beheerde 
zones doorkruisen ze Salland als een breed vertakt 
netwerk wat van oost naar west en ook parallel aan 
de IJssel loopt. Waar voorheen de weteringen strak 
gekanaliseerde waterlopen waren met weinig ruimte 
voor dynamiek en natuurvriendelijke oevers, zijn 
de weteringen in 2050 uitgegroeid tot volwaardige 
landschappelijke zones [1]. Als onderscheidend 
landschapstype leveren ze een significante bijdrage 
aan de landschappelijke diversiteit en leesbaarheid 
van Salland. Op deze plekken is ruimte voor 
vernieuwend agrarisch ondernemerschap en 
nieuwkomers in het gebied. Zogeheten ‘wetering-
boeren’ combineren waterbeheer met extensieve 
beweiding en bosbouw en vestigen zich op 
vrijkomende erven rond de weteringen [2]. Op deze 

erven ontstaat een onderscheidende typologie van 
bebouwing die het specifieke landgebruik van de 
weteringen zichtbaar maakt [3]. 

Binnen de weteringzones krijgt water meer de 
ruimte door brede oeverzones en bergingsgebieden 
te realiseren, gecombineerd met extensieve weides 
voor begrazing. In periode van veel neerslag bieden 
deze gebieden de mogelijkheid veel water gedurende 
langere tijd vast te houden totdat het stapsgewijs het 
gebied kan verlaten. In perioden van droogte leveren 
de wetering-zones water terug aan het gebied [4]. 
Hierdoor is het niet meer nodig om gebiedsvreemd 
water uit het oosten of uit de IJssel in te laten en 
worden gebieden buiten Salland niet meer belast 
met de vraag van water vanuit Salland. Doordat de 
weteringen worden opgevat als zones in plaats van 
smalle waterlopen, is er een flexibel waternetwerk 
ontstaan dat zelfregulerend is en minder afhankelijk 
van technische maatregelen. Binnen de wetering-
zones liggen in de onregelmatige en gevarieerde 
verkaveling ook bospercelen. 

Deze kenmerken zich als natte broekbossen waarin 
waterminnende boomsoorten worden geteeld die 
geoogst worden voor bio-based (bouw)materialen 
[5]. Binnen dit groen-blauwe netwerk wordt een 
extensieve vorm van landbouw bedreven, waarbij 
zowel het water, de extensieve weides, als het bos 
onderdeel uit maken van het landgebruik (zie ook 
bedrijfsmodel op pagina 97). Deze landschappelijke 
zones zorgen voor een verbinding tussen de 
verschillende landschapstypen van Salland, van 
hoog en droog naar laag en nat. Daarnaast is het 
netwerk van weteringzones de schakel tussen de 
diverse afzonderlijke natuurgebieden die Salland 
rijk is en vormen ze de uitlopers van de kwelzones 
bij de heuvelrug. De weteringen hebben een grotere 
aantrekkingskracht gekregen, voor flora en fauna, 
maar ook voor de recreant en bewoner [6].

Z
ie

 b
ed

rij
fs

model op p. 97

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Afb. 65
Impressie landschap van 

de weteringzones met 

landbouwinclusieve natuur in 2050

Afb. 66
Ooghoogte impressie landschap 

van de weteringzones met 

landbouwinclusieve natuur in 2050 

(volgende pagina)

“Nieuw onderne-
merschap in on-
derscheidende 
landschappelijke 
zone.”
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Doorbestemming en herbestemming 
van agrarisch vastgoed

In 2050 is er geen sprake meer van langdurige 
leegstand van agrarisch vastgoed of verkrotting. 
Allereerst wordt ingezet op ‘doorbestemming’: 
het vullen van een vrijkomend bedrijf met een 
agrarische of daaraan gelieerde functie binnen 
de keten. Vrijkomende agrarische erven krijgen 
bijvoorbeeld een nieuwe functie als onderdeel van 
een groter bedrijf en de verschillende specialismen 
daarbinnen. Daarnaast is er in 2050 behoefte 
aan specifieke ondersteunende bedrijven in 
het gebied in aansluiting op de in de modellen 
geschetste bedrijfsvoering. Denk aan hubs waar 
reststromen collectief verwerkt worden of waar 
bijvoorbeeld energie wordt gewonnen uit vergisting. 
Andere mogelijkheden zijn het realiseren van 
proefboerderijen voor nieuwe bedrijfsmodellen, 
lokale kenniscentra, horecagelegenheden of 
hightech mechanisatiebedrijven op het gebied 
van robotisering en sensoring. Aansluitend is 
herbestemming een mogelijkheid waarin kansen 
liggen voor wonen of zorg. Met de doorbestemming 
en herbestemming van de vrijkomende erven wordt 
in 2050 een wezenlijke bijdrage geleverd aan de 
vitaliteit van Salland.

Landgoederen en buitenplaatsen 
als aanjagers voor innovatie en 
duurzaamheid in agrarisch Salland in 
2050

Van oudsher hadden de landgoederen en 
buitenplaatsen via hun uitgestrekte grondbezit een 
diepgaande invloed op het omringende landschap. 
Er werd hierbij naar een balans gezocht tussen 
het streven naar rendement en een duurzame 
instandhouding van de landschappelijke kwaliteiten. 
Precies dat is de opgave van de toekomst. In 2050 
hebben de landgoederen en buitenplaatsen hun 
kennis en ervaring in het vinden van de balans tussen 
rendement en landschappelijke kwaliteit opnieuw 
ingezet voor een duurzamer en landschappelijk 
rijker Salland waarin het goed boeren is. Vanuit de 
landgoederen, elk representatief voor een deel van 
Salland, wordt geëxperimenteerd en getest met 
nieuwe agrarische bedrijfsmodellen die passen 
binnen de verschillende landschapstypen. Daarbij 
worden combinaties gezocht tussen veehouderij en 
akkerbouw en ook de inzet van bos voor agrarische 
doeleinden in de vorm van agroforestry.

Afb. 67
Voorbeelden van herbestemming van 

agrarisch vastgoed

Afb. 68
Overzichtsfoto veehouderij op de 

Pleegsterenk (JMK Media)

Vrijkomend erf

High-tech mechanisatiebedrijf

Collectieve verwerking reststromen

Zorg-erf

Regionaal kenniscentrum

Landelijk wonen

Insectenkwekerij
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Koppeling bedrijfsmodellen en 

landschap

De kaart op de rechter pagina toont 

een mogelijke mix en plaatsing van 

de diverse bedrijfsmodellen voor 

2050 in Salland. Dit is een illustratief 

kaartbeeld waarbij op basis van het 

bedrijfsmodel een logische koppeling 

met het landschap is gemaakt. De 

pixels geven een globale spreiding 

van bedrijfstypen aan. Elke pixel 

dient gelezen te worden als globale 

zone en dus niet als een individueel 

bedrijf. Op de navolgende pagina’s 

wordt een verdere toelichting per 

bedrijfsmodel gegeven. 

Afb. 69
Pixelkaart met mogelijke mix en 

spreiding bedrijven in 2050

Stedelijk gebied

Extensieve melkveehouderij, kleinschalig op de oeverwal, gekoppeld aan de uiterwaarden

Landbouwinclusieve natuur i.c.m. waterbeheer, voornamelijk langs weteringen

Natuur

Extensieve, kleinschalige akkerbouw, met name oeverwal

Akkerbouw, relatief grootschalig op de enken en ruggen (voederproductie)

Landgoederen

Kleinschalige boer-burger collectieven rond de oeverwal

Boer-burger collectieven aan de dorps- en stadsranden

Extensieve beweiding in uiterwaarden (onderdeel veehouderij oeverwal)

Landbouwinclusieve natuur, voornamelijk langs weteringen

Akkerbouw, relatief grootschalig op de enken en ruggen (humane productie)

Melkveehouderij, relatief grootschalig, op de vlaktes en mengelgronden

Boerenbedrijven in Salland in 
2050
In het voorgaande is een beeld geschetst van een 
landschap van Salland in 2050. Dit geschetste 
landschap is een manier om invulling te geven 
aan de opgaven die in het gebied spelen. In 
dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rol die de 
landbouwsector vervult bij het realiseren van het 
geschetste veerkrachtige en diverse landschap.  
Achtereenvolgens worden 8 voorbeeldbedrijven/
bedrijfsmodellen beschreven die passen binnen 
landschapsinclusieve landbouw van 2050.  Bij de 
opgestelde bedrijfsmodellen is het versterken van het 
landschap inherent aan de bedrijfsvoering.

Afsluitend wordt voor ieder bedrijfsmodel een 
spinnenwebdiagram gepresenteerd. Daarin is 
aangegeven in welke mate het bedrijfsmodel 
bijdraagt aan de realisatie van de doelen van de 
meetlat van landschapsinclusieve landbouw voor 
2050. 

Inleiding

Ieder bedrijfsmodel schetst een voorbeeldbedrijf dat 
laat zien hoe landschapsinclusieve landbouw in 2050 
zou kunnen werken. Net zoals in 2020 zullen er ook 
in 2050 geen twee exact dezelfde bedrijven bestaan. 
In 2050 is die kans nog kleiner, omdat er nog sterker 
wordt ingezet op diversiteit door inpassing in de 
omgeving. In dit rapport zijn geen uitspraken gedaan 
over het aantal bedrijven waarvoor ruimte is in het 
gebied. Dit is niet gedaan omdat daarmee de illusie 
gewekt kan worden dat er in 2050 uitsluitend ruimte 
is voor het beperkte aantal bedrijfsmodellen dat in dit 
rapport is geschetst. In werkelijkheid is er ruimte voor 
een breed pallet aan bedrijven en zijn de geschetste 
bedrijfsmodellen slechts enkele mogelijkheden 
uit velen. De voorbeeldbedrijven maken het echter 
mogelijk om aannames te doen over landgebruik, het 
aantal dieren dat wordt gehouden en hun excretie, 
bemestingsintensiteit en productiviteit. Met behulp 
van deze aannames is berekend of de in dit rapport 
gebruikte thema’s van de meetlat met elkaar in balans 
zijn en of kringlopen in de directe omgeving gesloten 
kunnen worden. 

Berekeningen kringlopen

Bij ieder bedrijfsmodel wordt een indicatie van de 
mogelijke kringloop gegeven door de productie 
per dier (bijvoorbeeld in kg melk of vlees) in te 
schatten. Daarbij is een productie verondersteld 
die passend is bij de mate van intensiviteit van het 
betreffende bedrijfsmodel. Aan de hand van deze 
productie is de voederbehoefte (drogestof, eiwit 
en energie) en excretie van dieren uitgerekend. 
Daarnaast is van verschillende gewassen die passen 
binnen het bedrijfssysteem een inschatting gemaakt 
van (drogestof-, eiwit, en energie)productie per 
hectare en de bijbehorende bemestingsbehoefte. 
Vervolgens is het landgebruik in evenwicht gebracht 
met de eerder berekende voederbehoefte en excretie 

van de dieren, zodat een gesloten kringloop wordt 
gecreëerd. Bij deze berekeningen is onder meer 
gebruik gemaakt van kengetallen uit Handboek 
Melkveehouderij (Remmelink et al., 2019), KWIN 
Veehouderij (Blanken et al., 2019) en Tabellenboek 
Veehouderij (van Duinkerken & Spek, 2016). Duidelijk 
is dat een aantal bedrijfstypen sterk met elkaar 
verweven is. Omdat bijvoorbeeld de akkerbouw en 
de veeteelt vanuit hun kringlopen sterk met elkaar 
verbonden zijn, zijn ze wederzijds afhankelijk. 

Aannames in verdienmodel

Onder het kopje ‘verdienmodel’ is een 
inschatting gemaakt van de veranderingen 
van inkomstenbronnen. Dit verdient nadere 
toelichting. De voorgestelde bedrijfsmodellen voor 
de melkveehouderij gaan uit van extensivering, 
waardoor minder productie per hectare wordt 
gerealiseerd en daarmee ogenschijnlijk minder 
inkomsten worden gegenereerd. Echter, dit 
lagere saldo wordt in 2050 op drie manieren 
rechtgetrokken. Daar waar in 2020 het inkomen 
hoofdzakelijk is opgebouwd uit het saldo van de 
landbouwproducten en directe inkomenssteun, 
is het pallet aan inkomsten in de toekomstige 
bedrijfsmodellen breder. Ondernemers ontvangen in 
2050 directe uitbetaling voor de ecosysteemdiensten 
die zij verlenen. In de verschillende bedrijfsmodellen 
is aangegeven voor welke ecosysteemdiensten het 
bedrijf een bijdrage ontvangt. Het vervullen van 
ecosysteemdiensten is daarmee verweven in het 
verdienmodel van het landbouwsysteem. 

De tweede ontwikkeling die bijdraagt aan een positief 
saldo is de verwachting dat boeren in 2050 een 
hogere prijs ontvangen voor hun productie. Van elke 
euro die de consument besteedt aan voeding, komt 
een groter aandeel bij de boer terecht omdat in de 
bedrijfsmodellen sterk ingezet wordt op regionale 
verkoop en korte ketens. Daarnaast ligt het in de 
lijn der verwachting dat de bewustere consument 
van 2050 ook bereid is om een groter deel van het 
inkomen te besteden aan voeding. In het bijzonder 
wanneer voedsel uit de eigen omgeving komt en de 
consument vaak in direct contact met de boer staat. 

De derde manier waarop het saldo van de 
bedrijfsmodellen voor 2050 rechtgetrokken 
wordt, is dat de productiekosten ten opzichte 
van 2020 sterk dalen. In de bedrijfsmodellen 
wordt ingezet op volledige integratie van 
functionele agrobiodiversiteit, waardoor een 
adaptief bedrijfsmodel ontstaat in plaats van een 
controlemodel. Met andere woorden: er wordt meer 
gebruik gemaakt van natuurlijke processen in plaats 
van kunstmatige (Erisman et al., 2016). Veel inputs 
die in 2020 als vanzelfsprekend worden geacht om 
tot hoge productie te komen (bestrijdingsmiddelen, 
kunstmest, voer, medicijnen) worden minder 
vanzelfsprekend en overbodig, waardoor de kosten 
dalen.
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1. Akkerbouw op de oeverwal

Verschillende agrarische sectoren in het gebied 
leggen een claim op dit vruchtbare gebied. In 
het generieke beleid voor 2050 is afgesproken 
dat productie voor directe plantaardige humane 
consumptie voorrang heeft op voederproductie. Dit 
beleid komt in het landschap met name tot uiting 
op de vruchtbare gronden zoals de oeverwallen. Het 
akkerbouwbedrijf dat in 2050 op de oeverwallen 
actief is, richt zich dan ook op het produceren van 
gewassen die direct voor de mensen te consumeren 
zijn en niet op veevoerproductie.

Landgebruik en bedrijfsvoering
Gewasdifferentiatie voor dit bedrijfstype is maximaal 
en wordt onder meer toegepast door strokenteelt. 
Dat wil zeggen dat op hetzelfde moment in de 
tijd verschillende gewassen in stroken (rijen) op 
het perceel worden geteeld. Dit ondersteunt de 
balans in het ecosysteem, waardoor het mogelijk 
is gezonde gewassen te telen zonder het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen. Het produceren 
van alleen gewassen met een relatief hoog saldo 
put de bodem vaak uit. Om de vruchtbaarheid 
en bodemkwaliteit op peil te houden, wordt 
een vruchtwisselingsschema gehanteerd waarbij 
voldoende gewassen worden opgenomen die 
bijdragen aan de bodemkwaliteit. 
Gedacht kan worden aan granen, (gras)klaver, 
vlinderbloemigen, of een mix daarvan. Deze 
rustgewassen dragen ook bij aan opbouw van 
organische stof, een betere bodemstructuur en 
extra mineralen. De gewassen die tot doel hebben 
om de bodemkwaliteit over lange periode op orde 
te houden kunnen wel als voer dienen voor de 
veehouderij. Daarom wordt er sterk samengewerkt 
met de veehouderij rondom de oeverwallen. 

Hoe het vruchtwisselingsschema er uit komt te 
zien is situatie-afhankelijk. Algemeen bestaat het 
voor een groot deel uit gewassen die geschikt zijn 
voor humane consumptie. Dit teeltsysteem maakt 
maximaal gebruik van geavanceerde technieken 
op het gebied van sensoring, gps, satelliet- en 
dronebeelden. Deze informatie wordt gekoppeld 
aan kleine, lichte gerobotiseerde voertuigen die 
plaatsspecifieke werkzaamheden zoals, zaaien, 
oogsten en bemesting kunnen uitvoeren binnen de 
kleinere en irrationele verkaveling.

Inkomen
Door het kiezen voor de integratie van gewassen 
die bijdragen aan bodemkwaliteit gaat het saldo 
van de percelen achteruit. De verkoop van de 
voedergewassen compenseert dit niet. Het verlies 
aan saldo zal dus gecompenseerd moeten worden in 
de prijs van de producten voor humane consumptie. 
Omdat hier op vrij grote schaal wordt geteeld, zal 
dat dit door de sector en op rijksniveau en EU-niveau 
moeten worden gecoördineerd.  Daarnaast wordt 
het inkomen verrijkt door een bijdrage aan de 
biodiversiteit in de vorm van bloeiende gewassen, 
integratie van fruitbomen, strokenteelt en geen 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Kringloop
Er ontstaat een gesloten kringloop in het gebied. 
Meststoffen komen van veehouderijen en productie 
gaat naar lokale mensen en dieren.

Bedrijfsgrootte

Voorbeeldbedrijf

60 hectare

Aardappel (humaan)

Luzerne

Klaver

Triticale (humaan)

Rogge (humaan)

Landgebruik

Inkomstenbron Inkomen 2020 Inkomen 2050

Inkomen

Verkoop voeder

Verkoop humane voeding

Bijdrage biodiversiteit

60%

40%

0%

100%

50%

60%

5%

115%

2. Kleinschalige boer-burger 
bedrijven op de oeverwal
Dit bedrijfstype versterkt de landschappelijke 
waarden van de oeverwal (afwisselend open 
akkerland met opgaande begroeiing bij de dorpen) 
en benut de vruchtbare bodems voor de teelt van 
groenten en fruit. Dit bedrijfstype beslaat minder 
dan 20 hectare en levert diverse producten voor 
lokale afzet. De kleine schaal van het bedrijf past als 
vanzelfsprekend in dit landschap. 

Landgebruik en bedrijfsvoering
Het betreft bedrijven die gericht zijn op het direct 
voorzien van voedsel aan de omgeving in de vorm 
van groenten, fruit, eieren en vlees van gevogelte. Dit 
bedrijfstype wordt getypeerd door een sterke boer-
burger relatie. Er wordt geproduceerd voor lokale 
consumptie. Op de vruchtbare open akkerlanden 
wordt jaarrond een divers aanbod aan groenten 
geteeld. Hoewel de consument direct in relatie staat 
tot de boer, doet de boer slechts beperkt een beroep 
op arbeid vanuit de consument. Er wordt grotendeels 
gemechaniseerd gewerkt. 
De kleinschaligheid laat wel toe dat natuurlijke 
teeltmethoden zoals rijenteelt maximaal toegepast 
kunnen worden en dat een breed aanbod aan 
producten wordt geleverd. Buiten de open akkers 
ligt de focus meer op teelt van- en combinatie met 
houtige gewassen. De akkerbouwgewassen worden 
hier in agroforestrysystemen gecombineerd met 
fruitteelt. Dit kan bijvoorbeeld door rijen aan te 
planten van bomen en struiken, waartussen groenten 
worden geteeld (alley cropping). In de fruitteelt 
wordt pluimvee (bv. eenden en kippen) ingezet 
voor plaagbestrijding en om kringlopen te sluiten. 
De meest natuurlijke variant in dit bedrijfsmodel 
is het voedselbos, waar ecologische waarden zoals 
biodiversiteit boven productie staan. Dit zijn percelen 
waarin niet wordt bemest en met eetbare soorten 
een natuurlijk bos wordt nagestreefd. Een bedrijf 
kan de nadruk leggen op open akkerteelten of juist 
voedselbossen, specialisatie is dus mogelijk. 

Inkomen
De opstart van een dergelijk bedrijfssysteem 
(aankoop grond, aankoop bomen) wordt financieel 
ondersteund door regelingen die zijn toegelicht in 
het transitieplan. Na opstart zijn deze bedrijven voor 
hun inkomsten vrijwel geheel afhankelijk van de 
verkoop van producten. Met uitzondering van een 
organisatie voor de distributie van de producten 
(lokale winkels, restaurants, verdeelpunten) wordt er 
direct aan de consument verkocht, waardoor de boer 
een relatief hoge prijs voor de producten kan vragen. 
De producten die van de open akkers afkomstig 
zijn worden in grote aantallen geproduceerd en 
dienen snel afgezet te worden. Deze kunnen in 
voedselpakketten aan huishoudens worden geleverd. 
Deze pakketten kunnen dan aangevuld worden met 
fruit, noten, eieren en vlees. Bedrijven die zich wat 
meer richten op de productie van fruit (al dan niet 
in een voedselbossysteem) kunnen ook met zelfpluk 
aan de slag. Met name het voedselbos is daarvoor 
geschikt, omdat hier weinig tot geen onderhoud in 
wordt gedaan en het een hoge educatieve waarde 
heeft op het gebied van natuurlijk ecosystemen en 
voeding. Deze systemen zijn ook in staat om geld 
te genereren door het aanbieden van educatie en 
recreatie.

Kringloop
De vruchtbaarheid van het land wordt op peil 
gehouden door het aanvoeren van compost en 
mest. In de fruitteelt wordt pluimvee ingezet om de 
kringloop verder te sluiten. Hierin worden insecten 
en aangetast fruit door het pluimvee omgezet in 
meststoffen, vlees en eieren. De kippen worden 
bijgevoerd met voer uit de regio (<50 km). 

*Voor de opstart van het systeem (aankoop plantmateriaal) kan een beroep worden gedaan 

op gelden voor klimaatmitigatie.

Bedrijfsgrootte (ha)

Agroforestry* (ha)

Voorbeeldbedrijf

15

8

5

3

2.500

Groenteteelt, zeer divers, humane consumptie (ha)

Voedselbos (ha)

Kippen, dubbeldoel

Inkomstenbron Inkomen 2020 Inkomen 2050

Inkomen

Verkoop groenten

Verkoop fruit en noten*

Verkoop vlees en eieren

Bijdrage biodiversiteit en landschap

Educatie en recreatie

100%

0%

0%

0%

0%

100%

50%

25%

25%

10%

5%

115%
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4. Kleinschalige boer-
burgerbedrijven aan de 
stadsranden

Dit bedrijfstype is zeer sterk verweven met de dorpen 
en steden. Output vanuit de dorpen en steden 
vormt input voor deze bedrijfstypen (compost) en 
andersom (productie), waardoor een sterke vorm van 
mutualisme (wederzijdse voordelen) ontstaat. Daar 
waar de boer-burger bedrijven op de oeverwallen 
gespecialiseerd zijn in groenten en fruit, wordt hier 
een nog breder aanbod aan voedsel geproduceerd 
voor directe verkoop aan consument, restaurant of 
winkel. Landschappelijk vormt dit bedrijfstype een 
aantrekkelijke overgangszone tussen woonkern 
en platteland, waarbij aders van deze vorm van 
landbouw tot aan de dorpskern rijken. 

Landgebruik en bedrijfsvoering
Deze bedrijfstypen zijn kleinschalig (tot 20 
hectare) en hebben tot doel om de lokale 
huishoudens gedurende het hele jaar te voorzien 
van een gevarieerd aanbod aan voeding en lokale 
kringlopen maximaal te sluiten. Productie bestaat 
uit fruit, groenten, noten, vlees, zuivel en eieren. 
De interactie met de klant is sterk en beperkt 
zich niet alleen tot het afnemen van voedsel. Dit 
bedrijfstype laat op kleine schaal zien hoe duurzame 
landbouw op grote schaal zou kunnen werken, 
waarbij dieren een essentieel onderdeel van de 
kringloop uitmaken door reststromen om te zetten 
in mest en voedingsmiddelen. Betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van de consument naar de boer 
uit zich op verschillende manieren. Dit kan zijn door 
financiële toezeggingen (gezamenlijke investeringen 
in de vorm van aandelen of abonnementen) of 
het leveren van arbeid. Het leveren van arbeid kan 
beperkt zijn (bijvoorbeeld in de vorm van zelfpluk) 
of uitgebreid (in de vorm van een vast aantal uren in 
de week). Daarbij is de consument letterlijk dus bezig 
met de eigen voedselproductie. Hoewel de kringloop 

nauw gesloten is, worden zeer hoge producties per 
hectare behaald. Dit wordt gedaan door optimaal 
ruimtegebruik: strakke rotaties in de groenteteelt 
(met bijvoorbeeld opvolgend tuinboon, aardappel en 
prei in één plantvak) optimale planning (bijvoorbeeld 
sla tussen jonge kool- en pompoenplanten) en 
dubbel landgebruik (groenten en kruidenteelt of 
paddenstoelenteelt onder fruit- en notenbomen).  

In de tabel is een voorbeeldbedrijf geschetst op basis van 
het landgebruik van Herenboeren, aangepast op de lokale 
omstandigheden. 

Inkomen
Deze boer-burger initiatieven omvatten verschillende 
vormen van ‘community supported agriculture 
(CSA)’. Letterlijk vertaalt gaat het hier dus om 
‘maatschappij gedragen landbouw’. Dit heeft met 
name betrekking op de financiële constructie, waarbij 
investeringen door de consumenten gedragen 
worden (zoals in het voorbeeld van de Heerenboeren) 
of consumenten arbeid leveren om de prijs van 
productie te verlagen. Omdat rechtstreeks aan de 
eindgebruiker wordt afgeleverd, komt geld dat 
anders in de keten blijft steken rechtstreeks bij de 
boeren terecht. De boer krijgt dus een hogere prijs 
voor de producten. Bovendien is de consument 
bereid een hogere prijs te betalen vanwege hun 
betrokkenheid, de belevingswaarde en transparantie 
in de voedselproductie. 

Kringloop
Deze bedrijven hebben een gesloten kringloop, met 
uitzondering van het verlies aan nutriënten dat in 
producten zit die verkocht worden. Dit verlies wordt 
gecompenseerd door het innemen en composteren 
van lokale reststromen van bijvoorbeeld huishoudens 
en restaurants. Het overige verlies van nutriënten 
wordt gecompenseerd door het innemen en 
composteren van kleine hoeveelheden mest van 
grootschalige bedrijven uit de buurt. Deze compost 
wordt weer op de akkers binnen het bedrijf gebruikt. 

Bedrijfsgrootte (ha)

Fruitteelt (ha)

Weide voor runderen (ha)

Voorbeeldbedrijf

20

5

1,5

10

2

1,5

25

250

2000

10

Gevarieerde groententeelt, deels onder glas (ha)

Voederteelt (ha)

Aantal dieren

Uitloop varkens (ha)

 varkens

 leghennen

 vleeskippen

 runderen dubbeldoel

Inkomstenbron Inkomen 2050

Inkomen

Abonnementen en aandelen 100%

3. Extensieve 
melkveehouderij rondom 
oeverwal en uiterwaarden

Dit bedrijf plukt de vruchten van het gevarieerde 
landschap en de kwaliteiten van het gebied rondom 
de oeverwallen, uiterwaarden en komgronden. 
De bedrijfsvoering is volledig geïntegreerd in het 
landschap en combineert de kleinschaligheid en 
hoge biodiversiteit van vóór de landbouwkundige 
schaalvergroting met de nieuwste duurzame 
teeltmethoden. Denk hierbij aan voedermengteelten 
en agroforestry. Hierdoor wordt een duurzaam 
evenwicht bereikt tussen natuur en productie. 

Landgebruik en bedrijfsvoering 
In 2050 worden de uiterwaarden gebruikt als 
extensief beheerd grasland. Daarmee wordt 
nog sterker aangesloten bij de Natura2000 
doelstellingen die voor een gedeelte van dit gebied 
zijn geformuleerd. Afhankelijk van het geldende 
natuurdoeltype wordt intensief beweid, of gemaaid 
en nabeweid. 

Wat intensiever landgebruik vindt plaats op, of 
aangrenzend aan de oeverwallen. Passend bij de 
kleinschaligheid van het landschap wordt ruw- en 
krachtvoer geteeld in agroforestrysystemen.  Graan, 
luzerne, klaver, lupine en mais worden gecombineerd 
met van oorsprong op de oeverwal voorkomende 
bomen zoals appel, peer, kers, walnoot en kastanje. 
De bomen dragen bij aan het dierenwelzijn en 
vergroten de weerbaarheid van het bedrijf door 
stabielere en meer diverse productie. De diversiteit 
in productie is een weerspiegeling van de diversiteit 
in het landschap. Omdat melkproductie niet meer de 
enige vorm van inkomsten is, kan de productie wat 
geëxtensiveerd worden en een ras koeien worden 
ingezet dat het rantsoen optimaal benut en bestand 
is tegen beweiding op de uiterwaarden.  Zo komt 
de MRIJ-koe komt weer terug in het landschap. Op 
de komgronden vindt aanvullende grasproductie 

plaats. Door de vakkennis en gedrevenheid van de 
boer te benutten zullen sommige bedrijven zich meer 
specialiseren in melkproductie en anderen meer 
in fruit en noten, maar altijd in evenwicht met de 
omgeving en het landschap. In onderstaande tabel 
wordt het voorbeeldbedrijf in cijfers uitgedrukt. 

Inkomen
De melkintensiteit per koe ligt met 7.000 kg/
koe lager dan gemiddeld in 2020 en er worden 
minder koeien per hectare gehouden. De melkprijs 
is echter hoger, omdat het om een product van 
hoge kwaliteit met een verhaal van biodiversiteit, 
vastleggen van koolstof en het waarborgen van 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden gaat. 
In 2050 is de consument bereid hier een hogere prijs 
voor te betalen. Dit alleen zorgt niet voor positief 
bedrijfssaldo. De inkomsten worden aangevuld met 
opbrengsten uit fruit, noten en vlees. Daarnaast kan 
de boer rekenen op een vergoeding voor het behalen 
van biodiversiteitsdoelstellingen (onderhoud 
uiterwaarden, bloeiende gewassen bomen en 
voederteelt) en de bijdrage aan het landschap in 
de vorm van een beheersvergoeding. Tenslotte 
wordt deze boer gecompenseerd voor de bijdrage 
aan het behalen van de klimaatdoelstellingen 
door het aanplanten van bomen en duurzaam 
landgebruik. Voor sommige bedrijven is het 
mogelijk om producten gezamenlijk lokaal af te 
zetten en te verzuivelen. Over de oeverwal loopt 
een redelijk drukke verkeersweg, waardoor deze 
landbouwgronden veel gezien worden en een 
duidelijke ‘etalagefunctie hebben’. Hiermee ontstaan 
kansen voor de lokale verkoop van producten langs 
de weg. 

Kringloop
Mest wordt grotendeels binnen het eigen bedrijf 
afgezet. De overige mest gaat naar akkerbouwgrond 
in de regio (<50km). Het voer wordt grotendeels op 
het eigen bedrijf geteeld, 100% van het voer komt uit 
de regio (<50km). 

Aantal melkkoeien

Voorbeeldbedrijf

80

7.000

59

15

6

12

14

16

20%

1,5

1.100 (verdeeld over 15 ha gras en akkerbouw)

Totaal areaal (ha)

Melkproductie (kg/jaar)

Natuurgras uiterwaarden, weiden (ha)

Productief gras uiterwaarden, weiden en maaien (ha)

Gras komgrond, weiden en maaien (ha)

Grasklaver komgrond, weiden en maaien (ha)

Akkerbouw t.b.v. voederteelt (snijmais, GPS erwt-gerst, triticale, veldboon)

% akkerbouw

GVE / ha

Aantal agroforestrybomen (hoogstam appel, kers, kastanje, walnoot)

Inkomstenbron Inkomen 2020 Inkomen 2050

Inkomen

Verkoop melk

Verkoop vlees

Verkoop noten en fruit

Bijdrage landschap

Natuurbeheer

Bijdrage klimaatdoelstellingen

95%

0%

0%

0%

5%

0%

100%

70%

10%

20%

2,5%

10%

2,5%

115%
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Inkomen
De productie die geleverd wordt binnen dit 
bedrijfsmodel voldoet aan de eisen die in 2050 door 
de consument en overheid in Nederland worden 
gesteld en maakt daarmee deel uit van de grote 
melkstroom in Nederland. Het product wordt echter 
ook buiten de landsgrenzen verkocht als topklasse 
product met minimale impact op haar omgeving. 
De productie zakt maar de productiekosten ook, 
door minder aanvoer van krachtvoer, een betere 
diergezondheid, en het uitbannen van kunstmest en 
chemische middelen. Het houden van minder dieren 
per hectare heeft echter een grote invloed op de 
balans, wat gecompenseerd wordt door vergoedingen 
voor het verlenen van ecosysteemdiensten aan de 
maatschappij. Ecosysteemdiensten die binnen dit 
bedrijfsmodel nadrukkelijk terugkomen zijn het 
bieden van een aantrekkelijk en schoon landschap, 
met de nadruk op waterkwaliteit en biodiversiteit 
(intensief en extensief kruidenrijk grasland). Een 
kleine verbreding van het inkomen zal plaatsvinden 
door de verkoop van agroforestryproducten 
(noten/hout) en het verkopen van vlees van 
dubbeldoelrassen. De verdeling tussen deze 
inkomsten zal per bedrijf verschillend zijn maar kan 
er uit zien zoals weergegeven in de tabel.

Kringloop
Gesloten kringloop op 50 km afstand van het bedrijf. 
De mest wordt op eigen grond afgezet en voer wordt 
lokaal (<50km) geteeld en verwerkt. 

5. Melkveehouderij op de 
vlaktes en mengelgronden

Dit bedrijfstype is in 2050 Europees koploper als het 
gaat om het combineren van hoogwaardige productie 
en het verlenen van ecosysteemdiensten. De druk op 
het landschap is afgenomen door het aantal dieren 
per hectare te laten dalen tot een niveau waarop het 
meer in balans is met de omgeving. De balans wordt 
gevonden door alleen voeder te gebruiken dat lokaal 
wordt geproduceerd en past bij de lokale grondslag. 
Voederproductie vindt plaats op het eigen bedrijf of 
in samenwerking met een lokale akkerbouwer. Ten 
opzichte van melkveehouderijen in 2020 worden 
meer dieren per bedrijf gehouden. Het bedrijf beheert 
echter ook een veel groter areaal, waardoor het aantal 
dieren per hectare in vergelijking met 2020 afneemt. 
Eén bedrijf voert de regie over een groot deel van het 
landschap. Zodoende kunnen makkelijker afspraken 
over vergoedingen worden gemaakt tussen overheid 
en boer. 

Landgebruik en bedrijfsvoering
Dit bedrijfstype is grootschalig in de zin dat een 
bedrijf gemiddeld 200 hectare beslaat. Het landschap 
wordt echter minder intensief gebruikt. Op percelen 
met minder potentieel voor biodiversiteit of weinig 
invloed op het watersysteem wordt een hogere 
productie nagestreefd. Hierdoor ontstaat een 
gevarieerd landschap met veel permanent grasland. 
Het rundveeras wordt aangepast op het landschap 
en de productie die binnen het bedrijf gerealiseerd 
kan worden. In veel gevallen betekent dit dat wordt 
gekozen voor een ras dat floreert bij een rantsoen 
dat voornamelijk bestaat uit gedroogd en vers 
gras, aangevuld met kleine hoeveelheden lokaal 
krachtvoer. Het melkvee (koeien, schapen en geiten) 
wordt het grootste deel van het jaar buiten gehouden. 

Het landschap wordt gedomineerd door graslanden 
met verschillende intensiteit. De meest intensieve 
productieve graslanden zijn kruidenrijk en worden 
gefaseerd gemaaid om bloei (ondersteuning insecten) 
en schuilgelegenheid (algemene biodiversiteit) te 
bevorderen. Overige graslanden zijn zeer kruidenrijk 
en extensiever. Op beide soorten grasland dragen 
bomen bij aan het creëren van microklimaten, 
klimaatadaptatie en –mitigatie en dierwelzijn. 
Vormen van agroforestry die in deze gebieden 
worden toegepast zijn functionele houtwallen 
(biodiversiteit, voederbomen) en silvopastorale 
systemen (met bijvoorbeeld walnoot, kastanje, eik). 

Deze vormen van agroforestry wisselen zich af met de 
weides waardoor een afwisselend open en besloten 
landschapsbeeld ontstaat. Enkel op de enken en 
dekzandruggen vindt beperkte voederwinning 
plaats. Het gaat hier om (mengteelten van) granen, 
lupine, luzerne, en andere vlinderbloemigen. 
Om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden 
wordt op de enken soms ook gras(klaver) geteeld. 
Akkerbouw buiten de enken en dekzandruggen 
vindt slechts in hoge uitzondering plaats in het jaar 
nadat grasland gescheurd wordt dat zeer slechte 
productie levert. Op plaatselijke kleigronden in het 
mengelgrondenlandschap is plaatselijk meer ruimte 
voor bouwland.

Binnen het bedrijf zijn meerdere families in 
staat om gezamenlijk de kost te verdienen. 
De werkzaamheden van deze personen zijn 
kennisintensief en specialistisch, maar vinden in 
sterke samenhang plaats. Door iedereen binnen 
de bedrijfsvoering te laten specialiseren in een 
onderwerp als diergezondheid, voederkwaliteit, 
bodemkwaliteit, biodiversiteit of watersystemen, 
vindt op al deze onderwerpen continue innovatie en 
specialisatie plaats en ontstaat er veel meer ruimte en 
aandacht voor het verlenen van ecosysteemdiensten. 
Sommige specialismen, zoals het verzorgen en 
melken van het vee, zijn een voltijdsfunctie terwijl 
bij andere taken, zoals het optimaliseren van 
het watersysteem, iemand in dienst kan zijn van 
meerdere bedrijven. Eén van de specialismen die 
over meerdere bedrijven verdeeld kan worden is 
dataverzameling en analyse door middel van nieuwe 
technieken zoals satellietbeelden, dronebeelden 
en kleine zelfrijdende machines. Investeringen die 
benodigd zijn kunnen door meerdere bedrijven 
gezamenlijk gedragen worden. Aan de hand van 
deze informatie kunnen onder meer groei, ziekten, 
voederwaarde en biodiversiteit gemonitord worden 
en kan zeer plaatsspecifiek worden bijgestuurd. 
Omdat deze technieken gedetailleerd inzicht geven 
in de bodemgesteldheid van delen van percelen, kan 
hier de (hoeveelheid) bemesting en gewaskeuze op 
aangepast worden. 

Op deze manier kunnen sommige percelen 
intensiever bemest worden dan andere percelen, 
zonder meer uitspoeling tot gevolg.  Door betere 
synchronisatie (op tijd toedienen van nutriënten) is 
bovendien veel minder mest nodig.  

H
oofdstuk 4: Perspectief landschapsinclusieve landbouw
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Aantal melkkoeien

Totaal areaal (ha)

Voorbeeldbedrijf

250

8.000

221

95

31

1,23

95

14%

900

Melkproductie (kg/jaar)

Hoogproductief kruidenrijk grasland, beweiden en deels maaien (ha)

Akkerbouw; snijmais, triticale, GPS, erwt/gerst (ha)

GVE / ha

Laagproductief kruidenrijk grasland, beweiden en deels maaien (ha)

% akkerbouw

Aantal agroforestrybomen (hoogstam appel, kers, kastanje, walnoot)

Inkomstenbron Inkomen 2020 Inkomen 2050

Inkomen

Verkoop melk

Verkoop vlees

Verkoop noten en fruit

Bijdrage landschap

Natuur en waterbeheer

Bijdrage klimaatdoelstelliingen

95%

0%

0%

0%

5%

0%

100%

90%

10%

5%

2,5%

5%

2,5%

115%
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6. Akkerbouw op de ruggen 
en enken
De ruggen en enken betreffen de wat hogere, 
relatief drogere zandruggen in het oosten van het 
gebied. In 2050 vormen deze gebieden herkenbare 
eilandjes van bouwland in het landschap dat verder 
gedomineerd wordt door grasland. Dit sluit aan 
bij de landschappelijke en historische waarden en 
overgangen in het gebied.  

Landgebruik en bedrijfsvoering
Het landgebruik op de denkzandruggen en 
enken volgt uit de bodemkwaliteit. Daar waar de 
oeverwallen voornamelijk worden getypeerd door 
klei en leemrijke zandgronden zijn de ruggen en 
enken zanderige gronden. Het telen van humane 
voeding in de vorm van granen en aardappelen 
heeft hier voorkeur op voederwinning. Dit wordt 
aantrekkelijk gemaakt door hogere prijzen voor 
humane voeding en een vergoeding voor de boer voor 
het telen van humane voeding op percelen die anders 
voor ruwvoerwinning werden gebruikt. Ondanks die 
regeling zal voederproductie dominant zijn, omdat de 
grondslag de teelt van humane consumptie niet altijd 
toelaat. Per perceel wordt een organische stof balans 
bijgehouden om een goede bodemkwaliteit op lange 
termijn te waarborgen. Bij het kiezen van ruw- en 
krachtvoedergewassen wordt prioriteit gegeven aan 
gewassen die de bodemkwaliteit op peil houden (dus 
eerder luzerne of gehele plant silage (GPS) van granen 
en klaver dan snijmais).

Net als op de graslanden van de omliggende 
melkveehouders, wordt ook hier gewerkt met 
geavanceerde technieken op het gebied van 
sensoring, gps, satelliet- en dronebeelden. Deze 
informatie wordt gekoppeld aan kleine, lichte, 
gerobotiseerde voertuigen die plaatsspecifieke 
werkzaamheden zoals, zaaien, oogsten en bemesting 
kunnen uitvoeren. 

Het streven is om een positieve organische stof 
balans te bereiken en veel te produceren voor 
humane consumptie. Zo zou drie jaar grasklaverteelt 
bijvoorbeeld opgevolgd kunnen worden door 
aardappel, wintertarwe, suikerbiet en tuinboon. Hier 
is bovendien relatief weinig bemesting voor nodig.  

Inkomen
Het verlies aan saldo doordat jaar op jaar niet 
het gewas met het hoogste saldo mag worden 
verbouwd om aan een positieve organische stof 
balans te geraken, dient gecompenseerd te worden. 
Gedeeltelijk kan dit gecompenseerd worden 
middels korting op de waterschapsbelasting 
en rechtstreekse betalingen(vanwege betere 
bodemkwaliteit en minder uitspoeling) en in 
de prijs van landbouwproducten (eieren, vlees, 
melk). De consument levert via het kopen van de 
producten een bijdrage aan weerbare bodems en 
daarmee indirect aan klimaatadaptatie,-mitigatie, 
watervasthoudendvermogen van de bodem.

Kringloop
Er is sprake van een gesloten kringloop in het 
gebied. Meststoffen komen van veehouderijen 
en de gewassen worden lokaal afgezet aan lokale 
ketens (humane productie) en veehouderij 
(voedergewassen). 

7. Landbouwinclusieve 
natuuronderneming rondom 
weteringen en kwelzones

De Sallandse weteringen zijn een essentieel en uniek 
onderdeel van het Sallandse landschap. Om het 
landschap klimaatadaptief in te richten en pieken 
en dalen in de aanvoer van water op te kunnen 
vangen, dient meer ruimte te worden gegeven aan de 
weteringen als dragers van het watersysteem.

Landgebruik en bedrijfsvoering
Om maximaal water vast te kunnen houden 
worden natte natuurgronden als buffer rondom de 
wetering aangelegd. Deze bestaan uit bospercelen 
en graslanden, die diverse vormen van biodiversiteit 
opleveren. In tegenstelling tot bij de graslanden 
van de uiterwaarden, wordt op de graslanden niet 
bemest. Extensieve begrazing van de graslanden 
is echter toegestaan. Vanwege het grote aandeel 
van het bossen in het gebied, is het houden van 
natuurvarkens ook mogelijk. Om verschillende 
natuurdoelstellingen te bereiken worden sommige 
gebieden kortstondig intensief begraasd en andere 
gebieden zeer extensief over langere perioden. 
De rassen die voor deze vorm van veehouderij 
worden gebruikt zijn afgestemd op het gebied en de 
omstandigheden zoals Galloway, Heckrunderen of 
Schotse Hooglanders. Het zijn sterke rassen, die het 
gehele jaar door buiten zijn. In 2050 uitontwikkelde 
betaalbare technieken op het gebied van sensoring 
worden toegepast op het watersysteem. Hiermee 
kunnen de waterkwaliteit en waterkwantiteit realtime 
gemonitord worden. Op basis van deze informatie 
worden dagelijkse beslissingen genomen rondom het 
beheer (inclusief beweiding) van dit gebied.

Inkomen
Het grootste deel van inkomen komt uit gelden die 
beschikbaar zijn voor waterkwaliteit, waterkwantiteit, 
biodiversiteit en natuurbehoud. Dit bedrijfstype 
levert een hoog kwalitatief product (grasgevoerd, 
extensief, natuurlijk) wat zich in het hoogste 
marktsegment bevindt. Op zeer kleine schaal zijn er 
inkomsten uit biomassa en kwaliteitshout (onder 
meer als input voor bouwmaterialen) en mogelijk 
paddenstoelenteelt. Gelden voor omschakeling 
naar dergelijke systemen worden in 2020 reeds 
vrijgemaakt. Mogelijk wordt in de kwelzone aan 
de voet van de Sallandse heuvelrug een bufferzone 
ingericht om de stikstofdruk op de natuur in 
het Natura2000 gebied Sallandse Heuvelrug en 
Boetelerveld af te laten nemen. Het vergroten van het 
areaal agroforestry en de aanleg van bos is daarnaast 
opgenomen als ambitie in de Bossenstrategie LNV.

Kringloop
De kringloop is volledig gesloten.  Er wordt geen mest 
of andere vormen van nutriënten aangevoerd. 

Inkomstenbron Inkomen 2020 Inkomen 2050

Inkomen

Verkoop voeder

Verkoop humane voeding

Bijdrage productie humane voeding

Bijdrage waterschap

60%

40%

0%

0%

100%

50%

55%

5%

5%

115%

Totaal areaal (ha)

Bos (ha)

Voorbeeldbedrijf

100

80

20

50

0,7

12

Beheersgras (ha)

Aantal volwassen runderen

GVE / ha

Jongvee

Inkomstenbron Inkomen 2020 Inkomen 2050

Inkomen

Verkoop melk

Verkoop vlees

Biomassa en kwaliteitshout

Paddenstoelen

Natuur en waterbeheer

95%

0%

0%

0%

5%

100%

40%

30%

2,5%

2,5%

40%

115%
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werkzaamheden op het bedrijf zijn kennisintensief en 
specialistisch en innovatie is een belangrijke drive.

Inkomen
De producten die geleverd worden door dit 
bedrijfsmodel voldoen aan de eisen die in 2050
door de consument en overheid in Nederland worden 
gesteld. Door het inpassen van eigen
voergrondstoffen is voerefficiëntie mogelijk iets lager 
vergeleken met een volledig aangekocht
gebalanceerd voer. Daar staat tegenover dat de 
kosten (o.a. krachtvoer, diergezondheid) lager zijn. 
Bij de verbouw van voedergrondstoffen in de regio 
wordt gewerkt met productieve randen (zie tabel) 
die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Dit 
wordt gecompenseerd met een hogere prijs voor 
de consument en een financiële vergoeding voor 
het leveren van ecosysteemdiensten. Het inzetten 
op keurmerken (topklasse product voor nationale 
en euregionale vermarkting) en of branding van 
producten specifiek gericht op de regionale biedt

extra marktkansen. Ook het benutten van het 
waardevolle bijproduct mest en het incorporeren van 
reststromen in de voedervoorziening van de dieren 
kan extra inkomen opleveren.

Kringloop
Gesloten bedrijfsvoering qua dieren, met 
voederkringloop tot op 500 km afstand van regio/
bedrijf. Minimaal 10% van grondstoffen voor 
eigen voervoorziening wordt op eigen of gehuurd 
land verbouwd, al dan niet in samenwerking 
met een akkerbouwer. Er is een mogelijkheid om 
rustgewassen (grasklaver, luzerne) uit te wisselen met 
melkveehouders. De mest wordt maximaal op eigen 
of gehuurd land afgezet, het resterende gedeelte 
via mestverwerkingsinstallatie of een afzetcontract. 
Dit geldt ook voor producten die voortkomen uit 
luchtwassers. Er wordt maximaal ingezet op het 
gebruik van reststromen uit zowel de landbouw als de 
verwerkende industrie.

Introductie bedrijfsmodel 
intensieve veehouderij

Het volgende bedrijfsmodel voor varkens- en 

pluimveehouderij lijkt uit de toon te vallen omdat het 

in tegenstelling tot de overige bedrijfsmodellen niet 

grondgebonden is, uit oogpunt van dierenwelzijn minder 

gewenst en er relatief veel dieren per bedrijf worden 

gehouden. In 2050 zijn er wel beperkte mogelijkheden 

voor dit type bedrijf in Salland. Dit soort bedrijven is alleen 

mogelijk op bedrijventerreinen, mits goed ontsloten en 

landschappelijk ingepast. In het landelijk gebied zijn dit 

soort bedrijven in 2050 niet wenselijk vanwege de beperkte 

grondgebondenheid en het industriële karakter. 

Voor intensieve varkens- en pluimveebedrijven met grote 

aantallen dieren is een hoge input van voer nodig. Deels 

wordt hierin voorzien door de teelt van eigen voer. Ook 

wordt ingezet op toepassing van voedselafvalstromen 

uit de stad als voeder of alternatieve eiwitrijke voeders 

(bijvoorbeeld algen, larven of wormen). Een groot deel 

van de voederbehoefte kan waarschijnlijk niet uit de 

regio gehaald. Hoewel de kringloop van het voorgestelde 

bedrijfsmodel fors wordt verkleind ten opzichte van situatie 

in 2020, overschrijdt deze toch ook in 2050 de regio- en 

landsgrenzen. Gezien het grote productievolume van 

hoogwaardige producten die dit type bedrijf levert aan 

consumenten buiten de regio- en landsgrenzen, is voor de 

kringloop van dit bedrijfsmodel een uitzondering denkbaar. 

Het is belangrijk dat dit bedrijfsmodel geen onevenredig 

grote invloed heeft op het milieu, bijvoorbeeld in de 

vorm van ammoniakuitstoot. Gezien de noodzaak voor 

het terugdringen van emissies op mondiale schaal is 

het de verwachting dat technologische ontwikkelingen 

(bijvoorbeeld op het gebied van stalsystemen) sterk door 

zullen zetten. Een succesvolle lokale toepassing van de 

resultaten is een randvoorwaarde voor het bestaansrecht 

van dit bedrijfsmodel. Tot slot worden de kansen voor dit 

bedrijfsmodel sterk bepaald door de randvoorwaarden 

op het gebied van dierenwelzijn en uitstoot die we in 

2050 als land zullen hanteren, alsmede de mate waarin de 

Nederlandse consument vasthoudt aan het consumeren 

van een goedkoop hoogwaardig product, met een lage 

emissie per kg product.

8. Varkens- of 
pluimveehouderij intensief, 
hightech, zero-emission

Dit bedrijfstype is Europees koploper als het gaat om 
de productie van hoogwaardig varkens- of
pluimveevlees en eieren. Er wordt hightech 
en efficiënt geproduceerd met een minimale 
(stikstof )emissie en een geborgd hoog niveau van 
dierenwelzijn. Minimaal 10 procent van de
voergrondstoffen worden op het bedrijf of regionaal 
geteeld. De producten worden vermarkt op nationaal 
en euroregionaal niveau.

De bedrijfsprofielen die hier geschetst worden zijn 
voorbeelden. De gebruikte dieraantallen geven een 
beeld van de bedrijfsopzet en grond die nodig is om 
eigen voer te produceren.

Landgebruik en bedrijfsvoering
Dit bedrijfstype is grootschalig. Het betreft een 
gesloten productiesysteem waar 500 tot 1000 
fokzeugen, in combinatie met 6000 tot 9000 
vleesvarkens gehouden kunnen worden. In het geval 
van pluimvee kunnen tot 100.000 leghennen (of 
120.000 opfokhennen of 150.000 vleeskuikens)
gehouden kunnen worden. De bouwkavel heeft een 
aanzienlijke omvang. Hier moeten de benodigde 
gebouwen voor de huisvesting van dieren van 
verschillende leeftijden / productiestadia, 
voeropslag en voerbereiding, erfverharding (routing) 
en (onbebouwde stroken) t.b.v. preventieve 
voorzieningen op het gebied van bedrijfshygiëne 
een plaats krijgen. Ook integratie met verwerkende 
bedrijven kan rond het bedrijf georganiseerd worden. 

Minimaal 10 procent van de voergrondstoffen 
worden op het bedrijf of regionaal geteeld. Op basis 
van geschikt geachte energie- en/of eiwitgewassen 
is het areaal grond geschat dat hiervoor nodig is 
(zie tabel). In deze schatting is rekening gehouden 
met hectareopbrengsten die passen bij lagere 
bemestingsniveaus, toepassing van omgevings- en 
landschapsvriendelijke teelttechnieken en inpassing 
van landschapselementen ter bevordering van 
biodiversiteit. Verbouw van voedergewassen vindt 
plaats op de enken en dekzandruggen. Het gaat hier 
om (meng)teelt van mais, granen, vlinderbloemigen 
zoals lupine, erwten en veldbonen. Met het oog 
op behoud van bodemvruchtbaarheid wordt in het 
bouwplan op de enken ook gras(klaver) of luzerne 
geteeld en uitgewisseld met melkveehouders.

Daarnaast kan in de bedrijfsvoering sterk ingezet 
worden op het gebruik van reststromen uit de 
(landbouw)verwerkende industrie. Voor de volledige 
voervoorziening van het bedrijf worden grondstoffen 
uit een grotere regio betrokken (tot 500 km). Daar 
staat tegenover dat het bedrijf efficiënt een kwalitatief 
hoogwaardig product produceert, en ook buiten de 
regio afzet, met mest als waardevol bijproduct.
Het bedrijf kan zowel als familiebedrijf of als zakelijke 
onderneming gerund worden. De arbeidsbehoefte 
wordt, afhankelijk van het soort bedrijf ingevuld met 
familieleden of (gespecialiseerde) medewerkers. De 

Aantal fokzeugen

Ronden vleesvarkens per jaar

Voorbeeldbedrijf varkenshouderij

500

6.000

2,7

8 (zeugen) + 58 (vleesvarkens) = 66 ha

4% van totaal areaal = 5,5 hectare

9 (zeugen) + 61 (vleesvarkens) = 70 ha

Aantal vleesvarkens

Oppervlakte energiegewassen voor voer

Oppervlakte randen voor biodiversiteit

Oppvervlakte eiwitgewassen voor voer

Inkomstenbron Inkomen 2020 Inkomen 2050

Inkomen varkenshouderij

Verkoop biggen

Verkoop vlees

Verkoop mest

Benutten reststromen

Natuurbeheer

Bijdrage klimaatdoelstellingen

0%

98%

0%

0%

2%

0%

100%

0%

90%

10%

10%

2,5%

2,5%

115%

Aantal leghennen

Aantal vleeskuikens

Voorbeeldbedrijf pluimveehouderij

100.000 (1 ronde per jaar)

120.000 (2 rondes per jaar)

150.000 (7 rondes per jaar)

63 (energie) + 58 (eiwit) = 121 ha

4% van totaal areaal = 5,5 ha

14 (energie) + 13 (eiwit) = 27 ha

1 ha

62 (energie) + 57 (eiwit) = 119 ha

5 ha

Aantal opfokhennen

Oppervlakte gewassen voer  leghennen

Oppervlakte randen biodiversiteit  leghennen

    opfokhennen

    opfokhennen

    vleeskuikens

    vleeskuikens

Inkomstenbron Inkomen 2020 Inkomen 2050

Inkomen pluimveehouderij

Verkoop eieren

Verkoop kuikens

Verkoop vlees

Verkoop mest

Benutten reststromen

Natuurbeheer

Bijdrage klimaatdoelstellingen

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

5%

0%

2,5%

2,5%

110%
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Scores van elk bedrijfsmodel op 
de meetlat landschapsinclusieve 
landbouw 2050

In de diagrammen is aangegeven 

in welke mate het bedrijfsmodel 

bijdraagt aan de realisatie van 

de doelen van de thema’s van de 

meetlat. Hoe verder de lijn naar de 

buitenkant van het diagram loopt, 

hoe groter de bijdrage van het 

bedrijfsmodel is aan de realisatie van 

de doelen. 

3. Extensieve melkveehouderij rondom oeverwal en uiterwaarden

4. Kleinschalige boer-burgerbedrijven aan de stadsranden 7. Landbouwinclusieve natuuronderneming rondom weteringen en kwelzones1. Akkerbouw op de oeverwal

5. Melkveehouderij op vlaktes en mengelgronden 8. Varkens- of pluimveehouderij intensief, hightech, zero-emission2. Kleinschalige boer-burgerbedrijven op de oeverwal

6. Akkerbouw op ruggen en enken
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Deze tussenstap geeft aan welke afspraken zij met de 
maatschappij en overheid willen maken om met hun 
huidige agrarische bedrijven tot een geoptimaliseerd 
landbouwsysteem te komen in 2030. De Tussenstap 
2030 zich richt dus op optimalisering en 
verduurzaming van de huidige agrarische bedrijven 
en het huidige landschap. Er worden geen grote 
systeemveranderingen opgelegd, maar de stappen 
van 2030 werken wel toe naar het vergezicht en het 
gestelde doel voor 2050.

De Tussenstap 2030 is opgebouwd uit twee 
delen. Deel 1 beschrijft wat de boer biedt aan de 
maatschappij en overheid, deel 2 beschrijft wat 
maatschappij en overheid zouden moeten bieden om 
boeren de gewenste transitie te laten realiseren.

Tussenstap 2030

Hoofdstuk 4 schetst een vergezicht van hoe 
landschapsinclusieve landbouw in Salland er in 2050 uit kan 
zien. Om daar te komen zijn grote systeemveranderingen 
nodig. De Tussenstap 2030 is tot stand gekomen door een 
groep agrarische ondernemers en andere stakeholders de 
informatie uit de voorgaande hoofdstukken voor te leggen. 
In dat proces kwam vanzelfsprekend naar voren dat de 
veranderingen niet van de ene op de andere dag doorgevoerd 
kunnen worden door de groep ondernemers, stakeholders 
en hun collega’s. Daarom is deze tussenstap voor 2030 
geformuleerd.

H
oofdstuk 5: Tussenstap 20

30
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Boeren stoten 11,1% minder CO2-equivalenten uit

Conform de beoogde totale reductie van alle sectoren (49%) en het aandeel dat 
de landbouw hier op nationaal niveau aan bij moet dragen (11,1%). Om tot deze 
reductie te komen gaan boeren actief gerichte maatregelen maximaal integreren 
in hun bedrijfsvoering. In de akkerbouw zijn dat o.a. precisiebemesting, 
verbeteren van de organische stof balans (ruimer bouwplan) en gebruik van 
nitrificatieremmers. In de veehouderij gaat het o.a. om groter aandeel permanent 
grasland c.q. het verhoogd vastleggen van organische stof, precisiebemesting, 
kunstmestreductie, aangepast krachtvoer en additieven, emissiearme stallen, 
regionale mestvergisting en warme sanering.

Boeren werken actief  aan het verbeteren van 
bodemkwaliteit 

Bodemkwaliteit wordt tastbaar gemaakt door zes elementen van bodemkwaliteit 
als leidraad te nemen: organische stof, bodemstructuur, beworteling, 
bodemleven, waterhuishouding en bodemchemie. Werken aan een hoger gehalte 
organische stof staat voorop en is sterk verweven met de andere vijf elementen. 
Maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren zijn talrijk, regio- en soms 
bedrijfsspecifiek, maar omvatten onder andere; niet-kerende grondbewerking, 
vruchtwisselingsschema’s met positieve organische stofbalansen, geen permanente 
maispercelen en het vergroten van het areaal grasland. Het effect van maatregelen 
manifesteert zich pas op de (middel)lange termijn.

Boeren werken actief aan het verhogen van de 
biodiversiteit 

Er wordt aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het toepassen/
ontwikkelen van biodiversiteitsmonitoren en Kritische Prestatie-Indicatoren 
(KPI’s). Dit zijn meetbare en beïnvloedbare parameters die de relatie tussen 
drukfactoren voortkomend uit bedrijfsvoering en de biodiversiteit binnen en 
buiten het bedrijf duiden. Voor de melkveehouderij zijn de KPI’s (Zijlstra et al., 
2019) gekoppeld aan maatregelen om naar streefwaarden toe te werken. Voor de 
akkerbouw wordt momenteel een biodiversiteitsmonitor met bijbehorende KPI’s 
en streefwaarden ontwikkeld, voor de varkens- en pluimveehouderij bestaan deze 
nog niet. Deze sectoren werken aan het ontwikkelen van een eigen set indicatoren.

De biodiversiteit zal richting 2030 toenemen doordat er meer landschapselementen 
gerealiseerd worden zoals (functionele) bomen en vlakvormige elementen 
zoals kruidenrijk grasland en ecologische bloemenstroken. De uitfasering van 
chemische middelen zet door waardoor boeren in 2030 het middelengebruik met 
90% reduceren. Honderd procent reductie lijkt in 2030 nog niet haalbaar, omdat 
duurzame, effectieve alternatieven onvoldoende beschikbaar zijn.

Kringlopen worden steeds lokaler gesloten 

Dit wordt geborgd door het verminderen van stikstofkunstmest (-50% in 2030) 
en het nemen van maatregelen ter verhoging van gewas- en dierefficiëntie. 
Het verminderen van het gebruik van stikstofkunstmest heeft ook een groot 
effect op klimaatmitigatie. Door verdere innovatie van efficiënte bemesting 
van akker- en grasland vindt  minder uitspoeling plaats. Uit het traject met 
betrokken ondernemers kwam naar voren dat men generiek bereid is om 
bijvoorbeeld het gebruik van stikstofkunstmest sterk te reduceren, mits er (op 
bedrijfsniveau) meer ruimte komt voor het gebruik van organische mest. Het 
terugdringen van bemesting op bedrijfsniveau is met het oog op productie 

intensiteit (en investeringen) en hiervoor benodigde opbrengst een heikel 
onderwerp. Bodemkwaliteit en vruchtbaarheid worden dan op een lijn gezet met 
gewasopbrengst. Aangepaste en lagere bemestingsniveaus zijn vaak geen logische 
vervolgstap.
Er wordt ingezet op landgebruik dat past bij het bodemtype, dat stikstofuitspoeling 
beperkt en waarbij meer eiwit van eigen land wordt geproduceerd. Verder wordt 
gestreefd om op gebiedsniveau slechts 10% van het benodigde voer van verder 
dan 200km van het bedrijf te halen.  Er wordt een uitzondering gemaakt voor de 
sporadische intensieve varkens- en pluimveebedrijven. Zij reduceren de aanvoer 
van hun voer tot een afstand van 500km. Intensieve varkens- en pluimveebedrijven 
realiseren een toename van het gebruik van reststromen vanuit industrie en stad.

De waterkwaliteit in Salland verbetert

Onder meer als resultante van de voorgaande ontwikkelingen verbetert ook de 
waterkwaliteit. Boeren zijn bereid om meer bufferstroken aan te leggen rondom 
watergangen. De impact van de landbouw op de waterkwaliteit zal daarmee sterk 
zijn gereduceerd, al is de landbouw niet de enige speler die de waterkwaliteit 
beïnvloedt. 

De waterkwantiteit in Salland blijft op peil 

Momenteel is er nauwelijks sprake van watertekorten – en/of overschotten. Dit is 
o.a. het gevolg van goede afspraken tussen landgebruikers en waterschap. Door 
klimaatverandering is de verwachting dat er in de toekomst langere perioden 
van extreme droogte of regenval voor gaan komen. Boeren zijn bereid om extra 
maatregen te nemen die het waterbergend vermogen verhogen, bijvoorbeeld 
door het watervasthoudend vermogen en de waterinfiltratie van de bodems 
te verbeteren. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het stimuleren van 
bodemleven, het telen van diepwortelende gewassen en het integreren van 
diepwortelende kruiden in het grasland.

Boeren produceren kwalitatieve producten met 
meerwaarde en leveren hiermee een bijdrage aan een 
gezonde en veilige voedselvoorziening

Boeren voldoen bovengemiddeld aan Europese eisen op het vlak van milieu, 
biodiversiteit en dierenwelzijn. Hierin willen de boeren in Salland voorop 
blijven lopen. Daarnaast willen boeren stappen zetten m.b.t. communicatie en 
transparantie. In 2030 is een grote verbeteringsslag gemaakt door samen met 
belangenpartijen heldere, objectieve informatievoorziening richting de burger en 
consument op te stellen, zodat ook zij trots kunnen zijn op de lokale landbouw. 
De herkomst van producten is bekend en is direct van de verpakking af te lezen. Er 
wordt duurzaam geproduceerd door producenten die maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

Het dierenwelzijn is in lijn met de maatschappelijke 
wensen

De maatschappij eist dat dieren in verschillende sectoren niet onder stress moeten 
produceren. Concreet komt dit neer op gebalanceerde voeding, hogere leeftijden 
van productiedieren en voldoende leef- en buitenruimte. Soms botst dit met 
andere belangen. Bijvoorbeeld het feit dat de burger ook een lage prijs voor het 
product verlangt en dat de milieu- en klimaatbelasting zo laag mogelijk moeten 
zijn. Dit is een uitdaging voor boeren en beleidsmakers. Anderzijds wordt verwacht 
dat hierin een omslag komt door betere communicatie naar consumenten over het 
belang van eerlijke prijzen. Het hoge niveau van dierenwelzijn en kwaliteit in brede 
zin is ook een kans voor regionale, nationale en euregionale vermarkting.

In 2030 dragen boeren in grote mate bij aan de realisatie van 
maatschappelijke opgaven.

Tussenstap 2030
 

deel 1

H
oofdstuk 5: Tussenstap 20

30



107

P
ilot landschapsinclusieve landbouw

 Salland

106

Agrarische bedrijven zijn gezonde familiebedrijven 

Familiebedrijven zijn de hoeksteen van een vitaal Salland. Het landschap in Salland 
is generatie na generatie onderhouden en gevormd door familiebedrijven die met 
trots mooie producten produceren. Boer zijn in Salland doe je om een boterham te 
verdienen, maar ook omdat je echt binding met het gebied en de streek hebt. Het 
is hard en veel werken. Dit werk kan een boer alleen doen als hij of zij bijgestaan 
wordt door zijn familie en/of medewerkers. Verschillende familieleden werken mee 
in het bedrijf en halen inkomsten uit het bedrijf. Er is tegelijk ruimte ontstaan voor 
nieuwkomers die boer willen worden in het gebied.

De landschappelijke diversiteit van Salland is een 
algemeen erkende en vastgestelde kernwaarde 

Beheer van landschappelijke diversiteit door boeren wordt structureel gefinancierd. 
Bestaande landschapselementen blijven behouden en parallel wordt gewerkt aan 
herstel en langjarig beheer. Bijvoorbeeld via de pilot Landschapsbeheer 2.0 Salland 
van Stichting Kostbaar Salland, waarin 50% van de Sallandse landschapselementen 
onder langjarig beheer komen te staan. Landschapselementen, bosjes, lanen, 
houtwallen en singels vormen de basis van de onderscheidende landschapstypen 
in Salland. Wanneer het landschap én het boerenbedrijf op deze manier verrijkt 
worden met landschapselementen is de boer zowel op basis van eerlijke beloning 
voor geleverde inspanningen als de gecreëerde meerwaarde (biodiversiteit, 
landschappelijke diversiteit, toegenomen recreatie en toerisme, etc.) bereid meer 
landschapselementen op het bedrijf te integreren.

De landschappelijke diversiteit vormt de basis voor een bedrijfsvoering die past 
bij de lokale karakteristieken. Het landschap van 2030 wordt meer divers doordat 
vanuit bovenstaande doelstellingen ten aanzien van bodemkwaliteit, biodiversiteit 
en het sluiten van kringlopen ingezet wordt op het telen van verschillende 
gewassen door zowel akkerbouwers als melkveehouders. Denk aan (een 
combinatie van) graskruiden, graan, klaver en andere vlinderbloemige gewassen. 
De keuze wordt afgestemd op het landschapstype en het specifieke micro-reliëf, 
de waterhuishouding en het bodemtype. De diversiteit in ondernemers kan nog 
verder versterkt worden door ruimte te bieden aan nieuw ondernemerschap, 
bijvoorbeeld door speciale startersregelingen en financieringen voor nieuwe 
boeren.

Afb. 71
Overzichtsfoto wetering nabij 

Okkenbroek (JMK Media)
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De overheid faciliteert de ontwikkeling van een 
langetermijnperspectief van 15 tot 20 jaar

Boeren zijn bereid om hun bedrijf toekomstbestendig te maken en in balans met 
de maatschappelijke opgaven te brengen en nemen hiervoor maatregelen. Dit 
gaat niet zonder investeringen. Gedacht kan worden aan stalaanpassingen, het 
kopen van nieuwe machines of het verkrijgen van extra land. Zonder duidelijk 
langetermijnbeleid  is het voor een boer onmogelijk om de juiste keuze te maken 
en investering te doen. Een duidelijk punt op de horizon en het vertrouwen dat 
hier niet meer van afgeweken wordt, sterkt ondernemers om te investeren in 
het ontwikkelen van nieuwe technieken zodat gestelde doelen bereikt worden. 
Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van ammoniakarme stalsystemen en 
machines voor minimale grondbewerking en nieuwe zaaimethoden. 

Er wordt gewerkt met doelen in plaats van verboden

Verboden in de regelgeving werken in sommige gevallen goed om een bepaald 
doel te bereiken. Er zijn echter tal van voorbeelden waarbij verboden niet leiden 
tot de meest duurzame oplossing. Boeren werken graag met doelen (bijvoorbeeld 
oppervlaktewater met minimale residuen van chemische middelen en stikstof ) 
in plaats van verboden (op het gebruik van stikstof of chemische middelen of 
reststromen). Door doelen te stellen in plaats van verboden, houdt de boer te allen 
tijde regie over het bedrijf en kan hij/zij altijd kiezen voor de meest duurzame 
oplossing. Indien individuele boeren systematisch verhinderen dat (regio)doelen 
worden gehaald, terwijl dat financieel en praktisch goed zou moeten kunnen, dient 
strikt gehandhaafd te worden.

Boeren krijgen ondernemingsvrijheid om doelen met 
ondernemerschap, innovatiekracht en creativiteit te halen

Het gewenste langetermijnperspectief bestaat uit een reeks doelen die moeten 
worden bereikt. Het is dan aan de boer om dit te realiseren. Insteek is dat doelen 
sneller bereikt worden omdat individuele boeren verschillende aanpakken en 
routes hanteren, die passen bij het bedrijf en de context (maatwerk).

De boer werkt samen met de omgeving

Met collega-boeren, burgers, consumenten, de lokale overheid, terrein beherende 
organisaties en andere belanghebbenden wordt samen gewerkt aan het realiseren 
van doelen. Partijen maken gebruik van elkaars kennis.

Boeren ontvangen gepaste vergoedingen voor 
inspanningen en het bereiken van de gestelde doelen

Zaken die de maatschappij opgelost wil hebben, komen in de praktijk (grotendeels) 
op het bordje van de landgebruiker. De boer is bereid om hiermee aan de 
slag te gaan en de bedrijfsvoering aan te passen. Dit gaat gepaard met arbeid, 
investeringen of derving van inkomsten. Grote investeringen of aanpassingen 
voor de lange termijn kunnen vaak niet gedaan worden zonder financiële 
ondersteuning. Het is noodzakelijk dat boeren eerlijk worden vergoed voor 
hun maatschappelijke diensten, waarbij de beloning minstens gelijk staat 
aan de geleverde inspanningen en kosten die horen bij het aanpassen van de 
bedrijfsvoering. Boeren eerlijk belonen en tegelijkertijd de verantwoording te 
geven om maatschappelijke opgaven te halen kan een relatief goedkope optie 
zijn waarbij tegelijk gezond en betaalbaar voedsel wordt geproduceerd. Het is 
belangrijk dat de hoogte en doorlooptijd van de vergoeding is vastgelegd. De 
vergoedingen kunnen vanuit verschillende bronnen komen, bijvoorbeeld vanuit 
de consument, verlaging van de waterschapsbelasting, rentekorting bij leningen of 
directe vergoedingen voor ecosysteemdiensten.

Boeren dienen gemakkelijk toegang te hebben tot 
onafhankelijke informatie en dienen  gefaciliteerd te 
worden in de uitwisseling van ervaringen met collega’s

Boeren baseren hun bedrijfsvoering momenteel vaak op informatie van 
erfbetreders. Die hebben niet altijd dezelfde belangen als de boer en maatschappij. 
De boer is gebaat bij onafhankelijke informatie over duurzame maatregelen. De 
boeren hebben aangeven op een praktische manier te willen leren. Dus liever leren 
van elkaar, en door zaken samen te zien en te doen, dan alleen door theoretische 
kennis. Om de verduurzaming te versnellen dienen er structuren opgezet te worden 
om onafhankelijke en praktische kennis te verspreiden. Een kennisinstituut, of een 
samenwerking van organisaties kan hier een leidende rol in nemen.

Boeren en overheid werken samen aan de vitaliteit van het 
landelijk gebied

Het aantal en de verschijningsvorm van veehouderijbedrijven in Salland is de 
afgelopen decennia sterk veranderd. Hoewel de concrete uitwerking van  klimaat-, 
biodiversiteits-, en stikstofdossiers op dit moment nog niet duidelijk zijn, is het 
de verwachting dat de druk op de veehouderij de komende jaren onverminderd 
doorzet. Dit leidt naar verwachting tot een verdere daling van het aantal agrarische 
bedrijven. Hiermee komt de vitaliteit van het landelijk gebied in geding. Om de 
vitaliteit van het buitengebied te waarborgen dienen vrijgekomen bedrijven en 
erven een passende nieuwe functie te krijgen. Dit kan door het stimuleren van 
overname van land en erven door bestaande of nieuwe agrarische bedrijven die 
het behalen van maatschappelijke opgaven nastreven in hun bedrijfsvoering. 
Daarnaast kunnen ook niet-agrarische ondernemers die een passende 
functionaliteit voor land en erven beogen een rol spelen. Het beleid dient hier op 
aangepast te worden.

Maatschappij en overheid ondersteunen de boeren in Salland 
om de in deel 1 omschreven doelen te kunnen realiseren

Tussenstap 2030
 

deel 2

H
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Het huidige landschap en de huidige vormen van landbouw 
staan onder druk. In de waan van de dag is het lastig om de 
verschillende maatschappelijke belangen die op het platteland 
spelen tegen elkaar af te wegen om uiteindelijk de puzzel zo in 
elkaar te laten vallen dat alle spelers er sterker van worden. In 
de zoektocht naar een integrale en opgavegerichte invulling 
van landschapsinclusieve landbouw in Salland in 2050 is in 
deze pilot de meetlat met 10 thema’s als instrument gebruikt 
(tabel 2). Hierin worden alle (maatschappelijke) belangen 
met elkaar afgewogen. Dit laat onverlet dat de puzzel van 
landschapsinclusieve landbouw op verschillende manieren 
kan worden gelegd. Om dit proces te vereenvoudigen zijn 
in deze pilot het landschap en het sluiten van kringlopen 
als eerste twee puzzelstukjes gelegd. Het landschap omdat 
dit uiteindelijk een van de belangrijkste resultanten moet 
zijn van landschapsinclusieve landbouw, en de kringlopen 
omdat dat specifiek voor Salland en de forse veestapel een 
heet hangijzer is.  Daarna werd het makkelijker de andere 
puzzelstukjes (thema’s) te leggen, waardoor het resultaat een 
beeld is waarin thema’s integraal met elkaar zijn afgewogen. 
Wanneer andere urgente maatschappelijke belangen als eerste 
puzzelstukje worden gelegd, zoals bijvoorbeeld biodiversiteit 
of economie, kunnen andere plaatjes ontstaan, die ook aan 
de definitie van landschapsinclusieve landbouw kunnen 
voldoen. Het voorgaande beeld is dus niet de enige vorm van 
landschapsinclusieve landbouw die mogelijk is. Het verkennen 
van verschillende richtingen is onderdeel geweest van dit 
proces. In de uitwerking is er echter voor gekozen om één 
beeld met verschillende bedrijfsmodellen uit te werken.

H
oofdstuk 6: Landbouw

transitieplan

Afb. 72
Singels op landgoed Schoonheten 

(bron: Beeldbank RCE)
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De maatschappij en de 
boeren in transitie
In deze pilot is een beeld geschetst van de 
maatschappij, het landschap en de landbouw in 
Salland voor 2050. In het geschetste landschap 
sluiten landbouwproductiesystemen in hoge mate 
aan op het bodemtype en de hierbij passende 
landschapsinrichting en worden kringlopen op 
regionaal niveau gesloten. Het landschap is hiermee 
de grote winnaar en daarmee ook maatschappelijke 
belangen als biodiversiteit, milieu en klimaat. 
Voedselproductie en voedselproducenten spelen 
ook in 2050 een centrale rol en worden op 
waarde geschat. Niet alleen via erkenning, maar 
ook vanuit de portemonnee. Deze manier van 
landschapsinclusieve landbouw gaat gepaard met een 
substantiële reductie van het aantal dieren. Om het 
geschetste perspectief voor 2050 te kunnen realiseren 
is meer nodig dan alleen veranderingen binnen de 
agrarische bedrijfsvoering en het landschap. Beleid, 
vertrouwen, financiële zekerheid, samenwerking 
en regionale vitaliteit zijn succesfactoren voor een 
duurzame transitie. 

De verandering die is geschetst, betekent een stevige 
koerswijziging ten opzichte van de ontwikkelingen 
die de laatste 70 jaar in de landbouw hebben 
plaatsgevonden: extensiever landgebruik in plaats 
van intensiever, schaalverkleining of -verdeling in 
plaats van schaalvergroting, lokale handel in plaats 
van mondiale, en ga zo maar door. De veranderingen 
zijn zo groot dat ze niet gerealiseerd kunnen worden 
door alleen te draaien aan de knoppen binnen 
het bedrijfssysteem van de boeren. Om tot deze 
nieuwe toekomst van Salland te komen, moeten 
alle systemen die met landbouw en de voedselketen 
te maken hebben om. Deze keuze dient te worden 
ondersteund door Europees beleid. 

Het pijnpunt zit hem in het aantal bedrijven dat 
met deze bedrijfssystemen in 2050 aan de slag kan 
gaan. Alle huidige bedrijven om laten schakelen 
naar de in deze pilot geschetste bedrijfssystemen is 
niet mogelijk. Daarnaast is door de ondernemers 
aangegeven dat zij dit ook niet als wenselijk zien. 
Zo komt er meer aandacht voor de productie van 
plantaardig voedsel (in de vorm van fruit, noten 
en groenten), hetgeen een hele andere set van 
vaardigheden vereist dan het houden van dieren. 
De bedrijfsvoeringen zijn te verschillend om vanuit 
de huidige bedrijfsvoering naar toe te groeien. 
Een deel van de bedrijven gaat fuseren (in land, 
niet in dieren). Hiervoor wordt een natuurlijk 
moment bepaald, bijvoorbeeld bij stoppen of na 
afbetaling van investeringen. Ook gaan er nieuwe 
type bedrijven komen. Die nieuwe bedrijfstypen 
vergen over het algemeen meer arbeid. Dit lijkt op 
eerste oog onrealistisch, maar door slimme inzet 
van arbeid kunnen hogere saldo’s worden bereikt. 
Bovendien zijn er recente studies die aangeven dat 
een toekomstige landbouw met beperkt gebruik van 
fossiele energie extra arbeid vraagt (Smit, 2019).

Om toe te groeien naar de geschetste toekomst 
kunnen we leren uit het verleden. Uit de 

landschapshistorische analyse blijkt dat er door 
de tijd steeds transities in de bedrijfsvoering 
van de melkveehouderij in Salland hebben 
plaatsgevonden. De boeren hebben steeds kunnen 
inspelen op veranderende behoeften en vragen 
uit de maatschappij, en hebben hier steeds hun 
verdienmodel op aangepast. De innovatiekracht 
is indrukwekkend. Met de juiste randvoorwaarden 
(zoals toegang tot grond en financiering) wordt 
daarom verwacht dat boeren de transitie naar 
de voorgestelde vorm van landschapsinclusieve 
landbouw kunnen maken. 

De bedrijfsvoering binnen de geschetste 
bedrijfsmodellen is uitdagend, maar kan met 
de huidige landbouwkundige technieken 
worden gerealiseerd. De grote transitie zit in het 
systeem rondom de boeren. Om de voorgestelde 
landschapsinclusieve landbouw te realiseren dienen 
financieringssystemen, beloningssystemen, beleid en 
informatiestromen drastisch te worden veranderd. 
Omdat de transitie niet alleen bij de boeren ligt 
maar in de hele maatschappij, is de stap van de 
huidige landbouw naar de landschapsinclusieve 
landbouw er een van gigantische proporties. Om 
vat te krijgen op deze transitie, worden hierna een 
aantal aandachtsgebieden beschreven die samen het 
transitieplan vormen.

Onderdelen van de transitie in 
Salland
Gestart wordt met een set no-regret maatregelen 
die vandaag al genomen kunnen worden. Het zijn 
maatregelen die niet samenhangen met allerlei 
ingewikkelde (politieke of organisatorische) 
processen of afhankelijk zijn van enorme 
investeringen. Daarna volgen de andere onderdelen 
van de transitie. Hierin is geen chronologische 
volgorde aangebracht, omdat alle onderdelen 
integraal opgepakt dienen te worden en gaandeweg 
vorm zullen krijgen.

Eerste maatregelen kunnen nu 
genomen worden 

2050 is een generatie van ons verwijderd. Op weg naar 
2050 wordt aanbevolen om de huidige boeren toe te 
laten werken naar de Tussenstap voor 2030 die in deze 
pilot is beschreven. Deze tussenstap is belangrijk om 
boeren die al werken aan maatschappelijke opgaven, 
of hiermee willen beginnen, te stimuleren het 
aanpassen van hun bedrijfsvoering op middellange 
termijn voort te zetten. Met zogenaamde no-regret 
maatregelen kan vandaag worden begonnen, als een 
fundament voor toekomstige ontwikkelingen die 
verderop in het stuk zijn beschreven.

Inventariseren van kennisbehoefte en bieden van 
passende begeleiding van boeren 
De Tussenstap 2030 is ongeacht de exacte 
ontwikkelrichting die gekozen wordt voor het 
gebied, een opmaat voor de transitie naar 2050. 
In de Tussenstap 2030 worden door boeren tal 

van maatregelen genoemd waarvan ze bereid zijn 
die te willen nemen, zo bleek uit de werksessies. 
Het implementeren van kruidenrijk grasland, het 
bevorderen van permanent grasland of het toepassen 
van niet-kerende grondbewerking zijn slechts enkele 
van de kansen die gezien worden. Daarbij geven 
de boeren aan behoefte te hebben aan objectieve 
informatie over de praktische uitvoerbaarheid van 
dergelijke maatregelen en aan advies over welke 
maatregelen passen bij hun individuele bedrijven. 

Door in het klein met casussen te werken en 
bedrijfsplannen te maken en de geleerde lessen 
goed naar andere boeren te communiceren, kan 
met betrekkelijk kleine budgetten een grote impact 
worden gerealiseerd. Voorbeelden van gelijksoortige 
projecten zijn ‘Vruchtbare Kringlopen’ en activiteiten 
rond eiwitvoorziening op eigen bedrijf. 

Kennisbehoeften van boeren en andere stakeholders 
komen door de casussen vanzelf naar boven drijven. 
In het selecteren van interessante casusbedrijven 
en de communicatie van geleerde lessen richting 
de boeren kunnen belangenpartijen als LTO een 
voorname rol spelen. De pachtboerderijen die bij 
de landgoederen horen en Salland uniek maken, 
vormen uitgelezen proeflocaties om nieuwe 
bedrijfsmodellen uit te testen, in samenspraak 
met de boer. Uiteindelijk is het belangrijk om ook 
de eigendomsbedrijven een belangrijke rol in de 
transitieverkenning en -realisatie toe te bedelen. 
Bij elkaar kunnen zo vanuit het gebied zelf, en van 
onderaf, vernieuwingen worden doorgevoerd.

Inzetten op energiebesparende maatregelen
Energie is een belangrijk thema van de toekomst. 
Daar kan nu al in worden geïnvesteerd door in te 
zetten op duurzame energieproductie op de erven. 
Denk aan maatregelen voor energiebesparing en 
energieopwekking bij nieuwbouw- en verbouw op 
het erf. Door nu investeringen te doen waarbij in 
de toekomst energie bespaard kan worden, wordt 
reeds een eerste stap gemaakt in het klimaatneutraler 
maken van de landbouw. Subsidiëring van 
maatregelen als zonnepanelen op de daken, 
isolatie, kleine windmolens op het erf en elektrische 
apparatuur ter vervanging van verbrandingsmotoren 
worden als kansrijke duw in de rug gezien.

De burger en de boer met elkaar in contact 
brengen
Voor 2030 en 2050 wordt sterk ingezet op een 
hechtere band tussen burgers en boeren om meer 
wederzijds begrip te ontwikkelen en als fundament 
voor een kortere keten. Hier kan vandaag al mee 
worden gestart. Boeren in Salland zijn trots op 
hun bedrijf en de streek en hebben een verhaal te 
vertellen. Stimuleer burgers het gebied in te gaan 
door bedrijven open te stellen en een integraal 
verhaal neer te zetten over alle rollen die een boer in 
het buitengebied vervult. Daarbij kan verteld worden 
hoe hij of zij vastzit in het proces naar verduurzaming 
van de productie door de kleine marge op producten 
of het ontbreken van kennis. Een instrument om 
deze kennisuitwisseling te versnellen is het inrichten 
van ‘belevingscentra’ waar burgers en boeren elkaar 

kunnen ontmoeten. Dergelijke belevingcentra dienen 
uiteraard bij bestaande boeren te worden opgezet. 
Het belevingscentrum wordt dan automatisch deel 
van het verdienmodel van de boer. 

Verkennen van decentrale systemen voor 
uitbetaling ecosysteemdiensten
Verderop in het proces worden stevige structuren 
opgezet met als doel boeren te belonen voor het 
verlenen van ecosysteemdiensten. Deze structuren 
zijn onder meer afhankelijk van nationaal beleid en 
grote veranderingen in de keten. De mogelijkheden 
voor decentrale financiering en uitbetaling 
ecosysteemdiensten kunnen echter nu al worden 
verkend. Het oormerken van (een deel van de) 
toeristenbelasting voor onderhoud en versterking van 
het landschap is een van de zaken die uit de sessies 
met de stakeholders naar voren kwam. Daarnaast 
kunnen boeren vanuit het waterschap wellicht 
lastenverlaging krijgen bij het nemen van bepaalde 
maatregelen die de waterkwaliteit en kwantiteit 
ten goede komen. Hierbij kunnen inzichten en 
ervaringen van lopende initiatieven, zoals Land van 
Waarde meegenomen worden.

Verbinden en ondersteunen bestaande initiatieven
Salland kenmerkt zich door een aantal bijzondere en 
reeds stevige initiatieven (zie hoofdstuk 2) die met de 
juiste ondersteuning een prominentere rol kunnen 
krijgen in de gehele transitie. Omdat deze initiatieven 
stevig zijn geworteld in Salland, kan bij het uitrollen 
van de transitie op meer draagvlak gerekend worden. 
Door deze initiatieven in vroeg stadium samen te 
brengen ontstaat een netwerk dat kan dienen als 
vraagbaak en uitgangspunt bij het opstellen van 
concrete doelen voor het gebied. Dit netwerk dient 
dan als vertegenwoordiging van lokale boeren en de 
maatschappij. Wanneer deze partijen daadwerkelijk 
een organisatorische rol krijgen bij het uitrollen van 
de transitie, dienen ze ondersteund te worden met 
de nodige middelen. Hieraan voorafgaand dient een 
inventarisatie te worden gemaakt van behoeften 
(kennis, organisatorische vaardigheden, financiële 
middelen) die er zijn op korte en lange termijn.

Organiseren van sector-overstijgende dialoog
Een duurzaam perspectief voor het gebied kan 
niet zonder een breed gedragen maatschappelijke 
ondersteuning. Als laatste kortetermijn-actie 
wordt voorgesteld om een sectoroverstijgende 
dialoog te organiseren. In deze dialoog kunnen 
de uitkomsten van deze pilot worden gebruikt als 
discussiestuk met een zo breed mogelijk publiek van 
overheden, belangenorganisaties, terreinbeherende 
organisaties, waterschap, natuurorganisaties, burgers 
en andere collectieven. Dit vormt de aanloop naar 
de onderdelen van de transitie die hierna worden 
omschreven.

“De verandering 
die is geschetst, 
betekent 
een stevige 
koerswijziging 
ten opzichte 
van de 
ontwikkelingen 
van de laatste 70 
jaar.”

“Een duurzaam 
perspectief voor 
het gebied kan 
niet zonder een 
breed gedragen 
maatschappe-
lijke ondersteu-
ning.”
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aantal dieren die in het gebied een plek kunnen 
krijgen, maar op concrete meetbare doelen op 
water, bodem, luchtkwaliteit, CO2-equivalenten 
etc. Formuleer deze doelen samen met stakeholders 
zoals belangenorganisaties en stel naast doelen 
voor 2050 ook doelen voor korte en middellange 
termijn vast (bijvoorbeeld 2030 en 2040). Ga bij elke 
geformuleerde mijlpaal samen met stakeholders 
na wat er voor realisatie nodig is op het gebied van 
kennis, vakmanschap, financiering en andere zaken. 

Leg verantwoordelijkheden voor opgaven bij lokale 
partijen als daar draagvlak voor is. Stel doelen 
op in nauw overleg met deze lokale partijen en 
ondernemers en hak knopen door waar nodig. 
Maak ook duidelijke en praktische afspraken over 
handhaving. Vooral in de omschakelperiode is 
handhaving belangrijk. Wanneer het bedrijf op 
langere termijn een duurzaam evenwicht heeft 
bereikt met haar omgeving en de ondernemer voor 
zijn inkomen niet alleen afhankelijk is van hoge 
productie, wordt verwacht dat handhaving anders kan 
worden ingericht. 

Regie en sturing op doelen en resultaten
Ten aanzien van (subsidie)regelingen zouden de 
partijen van de Salland Deal een rol kunnen spelen 
om in het woud van regelingen (Groenblauwe 
diensten, eco-regelingen, ANLb, investeringsregeling 
landschapschapselementen, etc.) een regierol te 
nemen. Aan de hand van de landschappelijke en 
andere maatschappelijke doelen en de wensen van 
de agrarische ondernemers kunnen zij in afstemming 
bepalen welke regelingen van toepassingen zouden 
kunnen zijn op welke situatie en zo een optimaal 
regelingenpakket samenstellen voor een individuele 
ondernemer.

Dit maatwerk is van belang. Deelnemers aan de 
werksessies gaven aan het belangrijk te vinden 
dat het mogelijk zou moeten zijn om een niet 
gestandaardiseerde of in ontwikkeling zijn de 
bedrijfsvoering kwijt te kunnen in regelgeving of 
criteria die in beginsel alleen voor de meerderheid 
kloppend lijken te zijn. De huidige regelgeving en 
bijbehorende administratieve instrumenten zijn 
binnen de melkveehouderij geënt op de productieve 
Holstein-Friesian melkkoe. Het houden van een 
dubbeldoelras zou in de praktijk een stap richting 
verduurzaming kunnen zijn, maar scoort slecht 
op papier. Dit geeft een verkeerd beeld en remt 
verduurzaming en innovatie. 

Checklijsten moeten niet te star gebaseerd zijn op 
middelen en maatregelen, maar sturen op (een 
integrale afweging van) maatschappelijke doelen, 
zoals bijvoorbeeld de KPI’s. Deze doelen moeten 
uiteindelijk nog vertaald worden naar mogelijke 
maatregelen, maar hier is veel meer vrijheid 
in. Hoe je een doel verwezenlijkt is deels ook 
ondernemersvrijheid. Stel pijnlijke maatregelen 
niet uit maar anticipeer door regie te nemen. 
Bijvoorbeeld, als het aantal koeien zal dalen, 
maak hiervoor een meerjarenplan en vermijd een 
onverwachte generieke reductie van dieraantallen.

Overige onderdelen van de transitie

Langetermijnbeleid opstellen
Vanuit het perspectief van de boeren is het gebrek 
aan een integraal en consistent langetermijnbeleid 
een van de grootste knelpunten voor verduurzaming 
van de landbouw. Langetermijnbeleid is niet alleen 
een rots in de branding voor boeren, maar ook voor 
de rest van de landbouwsector. Technieken om te 
verduurzamen zijn bijvoorbeeld vaak aanwezig, maar 
prijzig. Het is niet interessant om een investering 
te doen (zoals het kopen van een nieuwe machine, 
of het aanvoeren van organisch materiaal ten 
behoeve van betere bodemkwaliteit) wanneer niet 
volledig zeker is of deze voldoet aan het beleid voor 
de komende 15 jaar.  Bij langetermijnbeleid, een 
transparante punt op de horizon, kan makkelijker 
worden geïnnoveerd en geïnvesteerd. Het beeld dat 
in dit rapport wordt geschetst kan bijdragen aan het 
formuleren van de punt op de horizon (30 jaar). De 
landelijke overheid speelt hierbij een belangrijke rol. 
Landelijke doelen worden vanuit beleid doorvertaald 
naar regionale doelen en doelen op bedrijfsniveau 
en geven duidelijk aan waar individuele boeren aan 
moeten voldoen. Verder zijn het stimuleren van de 
transitie en het handhaven in gevallen waar het level 
playing field (gelijke kansen) in het geding komt, 
belangrijk.

De administratieve last waar ondernemers mee 
te maken hebben is ondanks de intentie deze last 
te verminderen de laatste jaren niet afgenomen. 
Binnen de verschillende deelgebieden voldoen wet- 
en regelgeving, maar in specifieke gevallen is het 
doel tegenstrijdig met de praktische implementatie 
(bv. onderzaai in mais) of gewenste toekomstige 
ontwikkeling (mestwetgeving en reductie 
stikstofkunstmest, regelgeving NNN omzetten naar 
enkel doelen). Ook bieden wet- en regelgeving soms 

onvoldoende flexibiliteit en snelheid om het hoofd te 
bieden aan grote maatschappelijke uitdagingen zoals 
de klimaat-, energie-, biodiversiteits- en stikstofcrisis.

De boodschap dat gezamenlijk een andere weg 
ingeslagen moet worden is geen gemakkelijke. 
Echter, gezien het maatschappelijk belang, moet er 
ruimte gemaakt worden om een geleidelijke transitie 
in te zetten waarbij de huidige investeringen van 
boeren niet in het geding komen. Boeren die zich 
richting het gewenste punt op de horizon kunnen 
en willen bewegen moeten daarin ondersteund 
worden en boeren die dat niet kunnen of willen, 
moeten voorlopig nog wat jaren kunnen blijven 
boeren. De laatste groep heeft echter geen 
langetermijnperspectief. Het is daarom zaak te zorgen 
voor een objectieve gesprekspartner voor boeren die 
voor keuzes staan zoals overname, uitbreiding of 
eventueel stoppen.

Duidelijke meetbare doelen sturend laten zijn
In hoofdstuk 4 (Perspectief landschapsinclusieve 
landbouw in 2050) is op basis van aannames en 
voorziene ontwikkelingen een beeld geschetst 
van het landschap in Salland en bedrijfsmodellen 
die in dit landschap een plaats kunnen krijgen. 
Op belangrijke thema’s (conform de meetlat 
landschapsinclusieve landbouw) zijn hierbij ook 
doelen voor Salland geformuleerd en beschreven in 
hoofdstuk 4 (zie ook tabel 2). In aanvulling op tabel 
2 kunnen vanuit de ontwikkelingen en ervaringen op 
weg naar 2050 aangescherpte doelen worden gesteld.

Doelen op korte en lange termijn 
Bepaal welke type bedrijf je in welke (deel)gebieden 
op termijn wilt hebben en wat de functies van die 
bedrijven zijn, niet alleen voor de landbouw, maar 
ook natuur, landschap, recreatie etc. Een succesvolle 
invulling zit niet op het aantal bedrijven of het 

Agroforestry als voorbeeld

Agroforestry  is het bewust combineren van houtige 

gewassen (bomen en struiken) met de teelt van 

gewassen en dierlijke productiesystemen, vanwege de 

beoogde voordelen die ontstaan door de ecologische en 

economische interacties.

Agroforestry wordt in verschillende bedrijfsmodellen in 

het perspectief voor 2050 genoemd en vervult daarmee 

een prominente rol in de invulling van landschapsinclusieve 

landbouw in Salland. Van agroforestry is de potentie op het 

vlak van biodiversiteitsverhoging, nutriëntenefficiëntie, 

klimaatadaptatie en –mitigatie, dierenwelzijn en rendement 

al geruime tijd bekend. Ondanks de vele voordelen wordt 

deze landbouwpraktijk nog relatief weinig toegepast. In 

opdracht van het ministerie van LNV is het Masterplan 

Agroforestry opgesteld, waarin is bekeken waarom 

implementatie achterblijft en hoe er voor gezorgd kan 

worden dat zo’n duurzame innovatie meer wordt toegepast.

In het Masterplan (Luske et al., 2020) worden de uitrol 

van programma’s en werkpakketten voorgesteld. In 

de programma’s worden gecoördineerd verschillende 

agroforestry systemen geplant bij boeren, bedoeld om 

lessen uit te trekken. Enerzijds kan hier wetenschappelijk 

onderzoek worden verricht, anderzijds ontstaan praktische 

inzichten vanuit de ervaring van boeren zelf. Het zelf 

zien en ervaren van productiemethoden sluit aan bij 

de informatiebehoefte van de boeren in Salland. In het 

Masterplan worden naast de programma’s werkpakketten 

voorgesteld die zich richten op bepaalde deelonderwerpen 

die belangrijk zijn om de uitrol van agroforestry (in Salland) 

te versnellen. Deze deelthema’s overlappen grotendeels 

met de thema’s die in dit transitieplan aan de orde komen 

en betreffen onder meer het wegnemen van beperkende 

wet- en regelgeving, het ontwikkelen van nieuwe 

verdienmodellen, het opzetten van systemen voor de 

uitbetaling van ecosysteemdiensten en kennisoverdacht 

en communicatie over het toepassen van agroforestry. 

In het Masterplan wordt ook gesteld dat regionale 

gebiedsaanpakken een goede manier zijn om agroforestry 

optimaal te integreren in het landschap. Salland zou bij 

uitstek als pilotgebied kunnen fungeren in een dergelijke 

aanpak. Met de uitrol van agroforestry in Salland 

wordt dan tegelijk aangehaakt bij de Bossenstrategie, 

het klimaatakkoord en de landbouwvisie waarin 

agroforestry expliciet wordt genoemd als wenselijke 

ontwikkelingsrichting.

Tabel 2
Meetlat landschapsinclusieve 

landbouw, streefwaarden Salland 

in 2050

Thema

Waterkwaliteit

Bodemkwaliteit

Kringlopen

Biodiversiteit

Landschap

Klimaat

Dierenwelzijn

Voedselkwaliteit

Economie

Waterkwantiteit

Streefwaarde op lange termijn

Al het oppervlaktewater voldoet aan doelen Kaderrichtlijn Water (KRW)

Alle landbouwbodems duurzaam beheerd, kunstmest en bestrijdingsmiddelen verbannen, optimale 

koolstofvastlegging

Kringlooplandbouw is de standaard waarbij kringlopen voor 100% gesloten worden binnen een straal van 50 

kilometer

Randvoorwaarden voor het herstel van de biodiversiteit zijn geheel op orde waardoor de biodiversiteit weer op 

het peil van het niveau van 1960 kan komen

De landschappelijke diversiteit van Salland is een kernwaarde; per landschapstype is het (agrarisch) landge-

bruik vastgesteld en d.m.v. een passend bedrijfsmodel ingevuld

In Salland wordt CO2-neutraal geboerd, de stikstofemissie wordt met 70% gereduceerd

Dierenwelzijn is optimaal; de productiefocus verschuift van maximalisatie meer naar kwaliteit en welzijn

Een maximale bijdrage aan een gezonde voedselvoorziening

Salland produceert in 2050 primair voor de regio en de West-Europese markt met voldoende economisch per-

spectief voor grondbeheerders op basis van duurzaam grond- en landschapsbeheer; De Sallandse agrarische 

sector speelt een grote rol in de regionale economie door kwalitatief hoogwaardige voedselproductie te 

combineren met het op peil houden van de vitaliteit van Salland.

Voldoende capaciteit voor het bergen van water in perioden van veel neerslag en voor het beschikbaar maken 

van water in perioden van extreme droogte (voor burger, landbouw en natuur)
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Ontwikkelen van instrumentarium dat stimuleert 
en meebeweegt 
Wat betreft ontwikkeling van instrumentarium 
en stimulering van groepen en individuele 
ondernemers moeten verschillende zaken geregeld 
worden. De nationale en provinciale overheden 
vervullen een rol in beleid, wet- en regelgeving 
en het beschikbaar stellen van transitiefondsen. 
Uitvoerende aspecten kunnen goed met een lokaal 
orgaan worden geregeld. Een lokaal platform of 
collectief in het leven roepen kan weliswaar lastig 
zijn qua financiering en verantwoordelijkheid, maar 
één centraal aanspreekpunt dat integraal zaken 
afweegt is wel essentieel. Dit zodat boeren en andere 
initiatiefnemers niet van het kastje naar de muur 
worden gestuurd waardoor transitie moeilijk wordt 
gemaakt. De onafhankelijkheid en transparantie van 
een op te richten lokaal orgaan zijn hierin van groot 
belang.

Vanuit dit orgaan kan een gebiedscontract worden 
opgesteld met lange termijndoelen en tussenstappen. 
Dit geeft een duidelijk handelingsperspectief. Je 
legt daarin niet exact vast hoe je het gaat doen, 
maar wel waar je voor gaat en hoe je de doelen 
wilt monitoren, hoe vaak je dat doet en hoe je de 
resultaten beoordeelt. Constructief bijsturen in plaats 
van straffen heeft daarbij de voorkeur waarbij met 
elkaar blijvend onderzocht wordt hoe doelen kunnen 
worden behaald. 

Samenwerken op basis van eigen initiatief, 
vertrouwen en complementariteit
In 2050 bestaan in Salland meerdere agrarische 
collectieven naast elkaar. Samenwerking 
wordt niet opgelegd, maar agrariërs zetten zelf 
samenwerkingsverbanden op die voor hun waardevol 
zijn. Binnen deze collectieven wordt tussen 
verschillende sectoren samengewerkt. Bijvoorbeeld 
tussen veehouders en akkerbouwers. Deze verbanden 
helpen bij het makkelijk sluiten van kringlopen 
en het uitwisselen van grond- en meststoffen. 
Tegelijk ontstaan binnen deze collectieven kansen 
voor het gezamenlijk organiseren van bijvoorbeeld 
verzuiveling en (regionale) afzet van producten. 
Door een groot deel van de keten als collectief zelf te 
organiseren kunnen financiële voordelen ontstaan.
 
Daarnaast wordt sterker cross-sectoraal gewerkt. Zo 
kan het waterschap via hun techniek en expertise 
(onder andere op de RWZI’s) bijdragen aan het 
verwerken van reststromen door co-vergisting 
met humane afvalstromen en het opwekken 
van duurzame energie uit het zuiveringsproces 
(raffinage). De boer neemt dan bijvoorbeeld een deel 
van het watermanagement over van het waterschap in 
ruil voor het verwerken van reststromen, het leveren 
van energie en korting op de waterschapsbelasting. 
Ook terreinbeherende organisaties kunnen nauw 
samenwerken met boeren. De agrariërs dragen met 
hun lokale kennis en kunde bijvoorbeeld bij aan het 
beheer van extensieve weiden en (voedsel)bossen. De 
terreinbeherende organisaties ondersteunen op hun 
beurt de boeren bij het beheer en de instandhouding 
van kleine landschapselementen.  

Een goed en eerlijk inkomen vanuit kwaliteit en 
bundeling en gezamenlijke verantwoordelijkheid
In 2050 zijn de Sallandse boeren internationaal 
toonaangevend als het gaat om voedsel van 
topkwaliteit, geproduceerd in balans met de 
omgeving. In de verdienmodellen van de toekomst is 
het verlenen van ecosysteemdiensten een belangrijk 
onderdeel van de bedrijfsvoering. Niet alleen om 
te profiteren van functionele agrobiodiversiteit, 
maar ook omdat de boer betaald krijgt voor het 
verlenen van ecosysteemdiensten. Deze betaling 
vindt op twee manieren plaats. Enerzijds betaalt 
de consument een eerlijkere prijs. Hiervoor dient 
de keten voor een groot deel verantwoordelijk te 
worden gemaakt voor wat er op het boerenbedrijf 
gebeurd. Niet zozeer sturend, maar meer zorgend 
dat de boer door een hogere prijs meer vrijheid krijgt 
om te verduurzamen. Anderzijds wordt de boer door 
de keten ook afgerekend op resultaten. Om dit te 
vergemakkelijken dienen voor alle sectoren kritische 
prestatie-indicatoren (KPI’s) te worden opgesteld, 
zoals dat in de melkveehouderij is gebeurd. De KPI’s 
voor de melkveehouderij dienen doorontwikkeld te 
worden, zodat ze steeds meer aansluiten op de doelen 
die voor 2050 zijn gesteld. Om een level playing 
field te garanderen, dienen de KPI’s niet alleen voor 
exclusieve en niche-producten geïmplementeerd te 
worden, maar juist ook voor het basis-marktsegment 
in de supermarkt. 

De tweede vorm van het versterken van de inkomsten 
voor de boer zijn uitbetalingen vanuit de directe 
omgeving. De boer levert via de bedrijfsvoering 
een breed scala aan maatschappelijke- en 
ecosysteemdiensten zoals informatie, educatie, 
schone lucht, schoon water, een levendige bodem, 
biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap, 
waarmee lokale doelen worden gediend. In de 
bedrijfsmodellen is een indicatie gegeven van welke 
ecosysteemdiensten vergoed zouden kunnen worden. 
Natuurbeheer en biodiversiteit en waterbeheer 
worden prominent genoemd, maar daarnaast ook 
landschap en klimaat. 

Budgetten voor de vergoeding van deze diensten 
kunnen gevormd worden door provincie, 
waterschappen en gemeenten. Ook lokale bedrijven 
dragen hier aan bij, bijvoorbeeld ten behoeve van 
hun klimaatneutraliteit of als compensatie voor 
waterverontreiniging. Regionale platformen of 
collectieven (zoals bijvoorbeeld Land van Waarde) 
kunnen een rol spelen in het ontwikkelen en 
realiseren van gestapelde verdienmodellen. Geef 
ondernemers daarbij eigen verantwoordelijkheid 
en keuze met betrekking tot het stapelen van 
verschillende inkomensbronnen en eventuele nodige 
samenwerkingen. 

Grote veranderingen financieren
Als randvoorwaarde voor het nemen van ingrijpende 
beslissingen dient niet alleen het beleid, maar ook 
de financiering over lange termijn geborgd te zijn. 
Enerzijds maakt dit het investeren in duurzame 
technieken makkelijker. Anderzijds is het vaak 
nodig om maatregelen lange tijd toe te passen, 
voordat resultaat verwacht kan worden, of een 

ecosysteem na verandering weer in een duurzaam 
evenwicht komt. Duidelijke afspraken over termijnen 
waarin resultaten verwacht worden van bepaalde 
maatregelen (bijvoorbeeld het verlagen van 
residuen in oppervlaktewater met 50% in 10 jaar) 
zijn essentieel, evenals een betrouwbare nulmeting. 
Belangrijk is dat het risico van het niet aanslaan van 
de maatregel op meerdere schouders rust en niet 
alleen bij de boer ligt.  

Ingrijpende veranderingen zoals extensivering 
(van het aantal dieren per hectare), kunnen op 
korte termijn voor enorme inkomensverliezen 
zorgen. De beslissing om over te gaan tot een 
extensievere bedrijfsvoering vraagt lef van de 
ondernemer, maar vooral ook lef van overheden. 
Beschikbare en nieuw te ontwikkelen fondsen voor 
de reductie van stikstofemissie (zoals voorgesteld 
in het huidige stikstofreductieplan van minister 
Schouten) en afwaardering van landbouw- naar 
natuurgrond kunnen hiervoor aangewend worden. 
Een gebiedsaanpak waarbij doelmatig deelgebieden 
worden aangewezen is hierbij van groot belang. In 
lijn met het bieden van langetermijnperspief moeten 
ondernemers nu al de mogelijkheid krijgen om 
samen met de overheid regelingen te treffen voor de 
komende 20 jaar. Het vastleggen dat een ondernemer 
nog 10 jaar ‘intensief ’ door blijft boeren om aan 

de huidige betalingsverplichtingen te voldoen, om 
daarna om te schakelen, moet tot de mogelijkheden 
behoren. Door dit perspectief te bieden kan de boer 
nu al starten met het leggen van de basis. Denk 
hierbij aan het aanplanten van agroforestrybomen of 
het inkruisen van de veestapel met dubbeldoelrassen.

De rol van grond
De druk op grond zal de komende decennia 
toenemen. Om de in deze pilot geschetste 
bedrijfsmodellen te realiseren is tegelijk voldoende 
en rendabele grond nodig. Hier dient actief op 
gestuurd te worden. Zo kan de grond van agrarische 
bedrijven waarvoor geen opvolging is, aangeboden 
worden aan ondernemers met een bedrijfsplan dat is 
gericht op het bereiken van de doelen voor 2050 en 
de bedrijfsmodellen die in deze pilot zijn geschetst. 

Stimuleren van samenwerking en breed draagvlak
Burgers en consumenten dienen ook op lange termijn 
gemotiveerd te worden te kiezen voor natuurinclusief 
en lokaal, als basis voor duurzaam gebiedsbeheer. 
Hiervoor is een professionaliseringsslag nodig in 
de lopende kleinschalige initiatieven. Deze moeten 
worden ondersteund om een schaalsprong te maken, 
zodat lokale productie niet langer een niche betreft 
maar dat landschapsinclusieve (kringloop)landbouw 
op den duur het ‘nieuwe normaal’ wordt.

De Sallandse boer is producent, inspirator en partner, is 
trots op zijn of haar bedrijf en heeft een sterke binding 
met het gebied en het landschap waarin hij of zij werkt. 
Dit is een grote kracht en moet een plaats krijgen in de 
transitie. 

Boeren zijn voedselproducent én landschapsverzorger. Ze 
leveren kwaliteitsproducten af binnen een aantrekkelijk 
en vitaal landschap en verwachten dat hier een correcte 
prijs tegenover staat. Dit kan niet zonder waardering 
voor hun bedrijf en de manier waarop gewerkt wordt. 
Door burgers, sectorgenoten, ketenpartners én overheid.
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Afb. 1

Overzichtsfoto kasteel De Haere en omgeving. JMK Media

Afb. 6

Overzichtsfoto van een wetering nabij Raalte. JMK Media

Afb. 7

Overzichtsbeeld het landschap rond het Boetelerveld. JMK 

Media

Afb. 8

Overzichtsfoto Pleegsterenk. JMK Media

Afb. 10

Invloed in de keten. PBL, 2019

Afb. 11

Panorama Nederland, College van Rijksadviseurs 2018.

Afb. 13

Overzichtsbeeld van een wetering nabij Okkenbroek. JMK 

Media

Afb. 16

Topografische kaart Salland. Gebaseerd op de Top50NL, 

PDOK, 2020.

Afb. 17

Grondgebruik cultuurgrond in Salland ten opzichte van 

Nederland. Naar CBS, 2020, landbouwtelling.

Afb. 18

Samenstelling van grasland in Salland. Naar CBS, 2020, 

landbouwtelling.

Afb. 19

Akkerbouwgewassen in Salland. Naar CBS, 2020, 

landbouwtelling.

Tabel 1

Aantal dieren naar soorten en per hectare in Salland en 

Nederland. Naar CBS, 2020, landbouwtelling.

Afb. 20

Overzicht van de ontwikkelingen in de Sallandse 

agrarische sector tussen 2005 en 2019. Naar CBS, 2020, 

landbouwtelling.

Afb. 21

Overzichtskaart veehouderijtypen in Salland. Nationaal 

georegister, 2015.

Afb. 22

Ontwikkeling van het inkomen uit een bedrijf 

(melkveehouderij en varkenshouderij). Agrimatie/WUR, 

2019.

Afb. 23

Belevingskaart landschap Salland, in rapportcijfers.

Compendium voor de Leefomgeving, CBS, RIVM, PBL, 

WUR, 2009.

Afb. 28

Verstoorde stads-land relatie en afbraak van 

landschapselementen. Beeldbank RCE.

Afb. 30

Globaal illustratief overzicht van actoren in het landelijk 

gebied van Salland, hun belang en invloed. Grondgebruik 

gebaseerd op CBS, 2020.

Afb. 32

Overzichtsfoto dorpsrand Raalte met bedrijventerrein. JMK 

Media

Afb. 33

Natuurgebieden in Salland in relatie tot gebieden gevoelig 

voor ammoniak en locaties van aangetroffen broedparen 

weidevogels. Provincie Overijssel, 2009 en Provincie 

Overijssel / VOF De Natuurverdubbelaars, 2018).

Afb. 34

Salland Boert en Eet Bewust, gebiedsbreed initiatief Foto: 

Boert en Eet Bewust.

Afb. 35

Nieuwsbericht over leegstand agrarisch vastgoed Salland. 

Bron: Salland Centraal / Nu.nl - 2014.

Afb. 37

Boerderij De Zonnenbergen bij Heeten. Beeldbank RCE.

Afb. 38

Geomorfologische kaart van Salland. Gebaseerd op 

Geomorfologische Kaart van Nederland. WUR, 2019. 

Afb. 39

Geologische dwarsdoorsnede. Naar IJsselID.nl, 2019.

Afb. 39

Actueel Hoogtebestand Nederland, 2020.

Afb. 42

Pleegster Enk. Beeldbank RCE.

Afb. 43

Overzichtsfoto met kasteel De Haere en landerijen. JMK 

Media

Afb. 44

Onze_flora_Wikimedia CC. Hoffmann, Carl; Oudemans, 

Anthonie Cornelis.

Afb. 45

Boerderijen op landgoed Schoonheten . Foto: Rob Boon.

Afb. 46

De bezitsverhoudingen van de Pleegster Enk omstreeks 

1832. Naar: HISGIS.

Afb. 47

De Pleegster Enk. Beeldbank RCE.

Afb. 48

Overzichtsfoto van een wetering nabij Raalte. JMK Media

Afb. 49

Sallandse weteringen. Nicolaas ten Have 1643, Wikimedia 

CC. 

Afb. 50

Bonnekaart. Ca. 1900.

Afb. 51

Jong Dekzandlandschap. Beeldbank RCE.

Afb. 52

Zonnenbergen ten zuiden van Heeten Beeldbank RCE.

Afb. 53

Linderter Vloedgraven. Beeldbank RCE.

Afb. 54

De Duursche Waarden. Beeldbank RCE.

Afb. 55

Nieuw-Heeten. Beeldbank RCE.

Afb. 56

De Luttenberg. Beeldbank RCE.

Afb. 57

Molenbeltsweg ten zuiden van Heeten. Beeldbank RCE.

Afb. 58

Overzichtsfoto agrarisch landschap nabij Okkenbroek. 

JMK Media

Afb. 59

Overzichtsfoto uiterwaarden IJssel. JMK Media

Afb. 68

Overzichtsfoto veehouderij op de Pleegsterenk. JMK 

Media

Afb. 70

Overzichtsfoto Pleegsterenk. JMK Media

Afb. 71

Overzichtsfoto wetering nabij Okkenbroek. JMK Media

Afb. 72

Singels op landgoed Schoonheten. Beeldbank RCE

Afb. 73

Overzichtsfoto Boetelerveld. JMK Media

Overige beelden zijn gemaakt door NOHNIK architecture and landscapes en zijn onder voorwaarde van naamsvermelding vrij te 
gebruiken. Het College van Rijksadviseurs heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat is 
gebruikt te achterhalen en te vermelden. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en 
u voor het gebruik daarvan niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel geen toestemming geeft voor het gebruik, dan kunt u 
contact met ons opnemen.



P
ilot landschapsinclusieve landbouw

 Salland

126

C
olofon

College van Rijksadviseurs
Berno Strootman 
Floris Alkemade
Daan Zandbelt
Shera van den Wittenboer
Marieke Francke
Rienke Groot

NOHNIK architecture and landscapes
Jorrit Noordhuizen
Wieteke Nijkrake
Thije Poels
Lotte Meijer
Corné Bloed

Louis Bolk Instituut
Jan-Paul Wagenaar
Evert Prins

Kenniscentrum Landschap, Rijksuniversiteit Groningen
Theo Spek
Lisa Timmerman

Regionale stakeholders
De Salland Deal:
Provincie Overijssel: Rini Bulterman
Gemeente Raalte: Brigitte Keijzer, Leonie van Dam
Gemeente Olst-Wije: Arno van Dijk
Gemeente Deventer: Marieke Hottenhuis, Marlies Spreen
Stichting IJssellandschap: Jaap Starkenburg
Waterschap Drents Overijsselse Delta: Bas van Barneveld, Wimjan van der Heijden
LTO Salland: Rudie Haarman, Marcel Strijtveen 
Landschap Overijssel: Gerke Brouwer, Eibert Jongsma
Kostbaar Salland: Gerard Jutten
Agrarische Natuurvereninging Groen Salland: Rinus Bos

We willen de volgende agrariërs bedanken voor hun inbreng: 
Heleen van Beek, Martijn van den Berg, Rinus Bos, Coen Bosch, Hedwig Haarman-Honshorst, Rik 
Kievitsbosch, Henk Kuipers, Bea Linthorst, Ellis Lugtenberg, Stephan Rientjes, Gerjan Roetert, 
Guido Tuten

De pilot landschapsinclusieve landbouw Salland is een initiatief van het College van Rijksadviseurs 
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Het Nederlandse landschap kent een grote diversiteit en heeft veel bijzondere 

kwaliteiten. Deze landschappen zijn in de afgelopen eeuwen vrijwel volledig 

gemaakt door boeren; landbouw en cultuurlandschap zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Door de intensivering van de landbouw neemt de 

kwaliteit van bodem, water, biodiversiteit steeds verder af en zijn veel van de 

kenmerkende kwaliteiten van het landschap verdwenen. De boeren hebben 

het gevoel dat ze hun best doen om aan alle, steeds veranderende regels te 

voldoen en ervaren tegelijkertijd dat ze weinig maatschappelijke waardering 

krijgen voor wat ze doen. Het is daarom hoog tijd voor een koerswijziging.

Is er een New Deal denkbaar tussen boer en maatschappij die zorgt voor 

een eerlijker inkomen voor de boeren, schoon water en schone lucht, een 

gezonde bodem, meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap? Om dat 

te onderzoeken heeft het College van Rijksadviseurs drie pilots opgezet: in 

Salland (zand), de Krimpenerwaard (veen) en De Marne (klei). 

Deze publicatie bevat de resultaten van de pilot landschapsinclusieve 

landbouw Salland. Het laat zien hoe er een nieuwe balans gerealiseerd 

kan worden tussen landschap, schaalgrootte en agrarisch landgebruik. 

Vernieuwende agrarische bedrijfsmodellen hebben de landschappelijke 

diversiteit en waarden van Salland verweven in hun bedrijfsvoering . De regio 

excelleert op het gebied van voedselproductie, landschap, biodiversiteit, 

kwaliteit van water en bodem en dierenwelzijn. Maar de transitie is niet alleen 

een opgave voor de boeren maar ook voor de maatschappij. Hoe beter de 

transitie van de maatschappij lukt, hoe steviger de basis onder de agrarische 

bedrijven kan worden en hoe beter de maatschappelijke opgaven voor 

ingevuld kunnen worden.

Van elke pilot is een publicatie beschikbaar. Op basis van de drie pilots is een overkoepelend 
advies uitgebracht aan het Rijk. Het advies, aangevuld met een serie verdiepende essays, is 
ook als publicatie beschikbaar.


