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2022 | (samenvatting) 

Samen op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw in Friesland. De mening van 

boeren doet ertoe! 

 

Inleiding 

Wij streven in Fryslân naar landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke 

omgeving: natuurinclusieve kringlooplandbouw. Friese boeren behoren tot de belangrijkste 

spelers in deze ontwikkeling. Daarom zijn zij de afgelopen maanden met behulp van een 

enquête naar hun ideeën gevraagd. Deze dragen direct bij aan de gezamenlijke aanpak van 

een aantal actiepunten uit de Friese Landbouwagenda die de provincie de komende jaren 

samen met boeren wil oppakken. 

De Friese Landbouwagenda 

De Friese Landbouwagenda is het afgelopen jaar tot stand gekomen dankzij de bijdrage van 

een grote groep belanghebbenden uit onze provincie en is daarom van ons allemaal. Op 22 

september 2021 hebben Provinciale Staten (PS) van Fryslân de landbouwagenda voor de 

periode 2021 tot en met 2030 behandeld en vastgesteld.  

 

Transitiefonds 

Een onderdeel van de landbouwagenda is een transitiefonds voor de omschakeling naar 

natuurinclusieve kringlooplandbouw. We zijn daarom benieuwd naar waar boeren op dit 

moment staan met hun bedrijf, waarmee zij aan de slag willen en tegen welke 

belemmeringen zij aanlopen. 

De resultaten 

Dit document geeft de belangrijkste resultaten weer van de enquête. De enquête is door 383 

boeren volledig ingevuld. 77% daarvan is melkveehouder, 7% akkerbouwer, 0,3% 

glastuinbouwer, 4,9% gemend bedrijf, 1% intensieve veehouderij en 9,7% vormde een 

gemende groep van geiten-, zoogdieren-, schapen-, paardenhouderij- en loonbedrijven. 91% 

heeft een regulier boerenonderneming en de overige ondernemers richten zich op  

biologisch(-dynamisch) boeren.  

Een aantal reacties: 

• De boeren geven aan met zorg voor hun leefomgeving te boeren en vinden dat er 

onvoldoende aandacht is voor de resultaten die de afgelopen jaren al zijn behaald. Zij 

noemen de grote reductie in kunstmestgebruik en de bijdrage aan de verbetering van de 

waterkwaliteit. Ook doet het overgrote deel van de melkveehouders inmiddels aan 

weidegang. 

• Boeren vragen om beleidsdoelen met gemeten gegevens te onderbouwen. 

• Wet- en regelgeving ondersteunt soms niet en is op langere termijn niet consistent. 

• Er is behoefte aan een stip op de horizon over 20 jaar waarbij ook beperkingen in het 

ruimtelijke omgevingsbeleid worden genoemd. 

• Er is een grote behoefte aan meer ruimte voor het gebruik van dierlijke mest ten opzichte 

van kunstmest. 

• Diverse boeren geven aan dat er van veel gevraagde maatregelen nog geen langjarig 

financieel rendement bekend is.  



 
• Er is meer aandacht nodig voor een goede balans in het predatiebeheer in Fryslân. 

• Biologische producten worden nog te beperkt geconsumeerd. 

• Kan de provincie zelf het goede voorbeeld geven bij het beheer van bermen en eigen 

gronden? Denk daarbij ook aan een alternatief voor zout strooien in de winter. 

• Extra maatschappelijke eisen zouden daadwerkelijk door de consumenten moeten 

worden betaald. 

Behoefte aan advies en gesprek 

62 ondernemers hebben aangegeven behoefte te hebben aan een advies van een 

onafhankelijk adviseur. Deze ondernemers zullen in contact worden gebracht met de 

Landbouw Adviespool Fryslân (www.lap.frl). 135 ondernemers zijn bereid om met een 

gedeputeerde, statenlid of ambtenaar van de provincie in gesprek te gaan. De provincie 

nodigt deze mensen hiervoor uit. 

Boeren willen investeren 

Boeren willen graag investeren in energiebesparing en -opwekking, andere grasmengsels, 

weidegang, landschap & biodiversiteit, machines voor duurzaam bodembeheer en het sluiten 

van grondstofkringlopen en stalaanpassingen voor mestscheiding. Energiebesparing en -

opwekking zijn niet op de investeringslijst opgenomen (vanaf 4 april 2022 in te zien op de 

website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)) omdat er al subsidies 

voor klimaatmaatregelen aangeboden worden door gemeenten, provincie en het Rijk.  

De opwaardering van groen gas is toegevoegd als mogelijke medefinanciering. Potstallen 

werden eveneens genoemd als gewenste investering, maar zijn niet opgenomen in de 

investeringslijst. Alhoewel potstallen bijdragen aan dierwelzijn en ruige mest, die ingezet kan 

worden voor bodemverbetering en weidevogelbeheer, weegt het argument dat potstallen een 

negatief effect hebben op verhoogde emissies in deze zwaarder.  

Overige reacties van en informatie over de respondenten 

     

 

https://www.snn.nl/ondernemers


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mocht dit verslag bij u nog vragen oproepen, dan kunt u contact opnemen met Provincie 

Fryslân  

 

 

 

 

https://www.fryslan.frl/contact?origin=/contactgegevens-provincie-fryslan?
https://www.fryslan.frl/contact?origin=/contactgegevens-provincie-fryslan?

