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1.1 Aanleiding voor dit onderzoek  
In de landbouw is de transitie naar een duurzamer en meer 

natuurinclusief voedselsysteem gaande.  

 

 

Om landbouwers te helpen in deze transitie zijn er verschillende 

instrumenten denkbaar, waaronder grondfondsen. Een grondfonds is 

een (financiering)instrument waarbij ondernemers met goede 

plannen om hun bedrijfsvoering naar natuurinclusiviteit willen 

transformeren worden gefaciliteerd met financiering: agrarische 

grond wordt aangekocht en wordt ondergebracht in het grondfonds, 

dat de grond vervolgens tegen zachte voorwaarden uitgeeft aan 

agrarische ondernemers (de begunstigden van het grondfonds) die 

een stap naar natuur-inclusieve bedrijfsvoering willen maken. Het 

doel van het instrument is om de transitie naar een duurzaam 

voedselsysteem te versnellen.  

 

De provincie Noord-Holland wil inzicht in de bestaande instrumenten 

(grondfondsen, grondbanken en overige of dienstverlenende partijen) 

die voor Noord-Hollandse initiatieven beschikbaar (kunnen) zijn.  

Provincie Noord-Holland heeft KplusV gevraagd om een onderzoek uit 

te voeren met de volgende hoofdvraag: "Welke instrumenten kunnen 

een rol spelen in de transitie naar een meer natuurinclusieve 

landbouw in de  provincie Noord-Holland?". Het doel is om inzicht te 

krijgen in de diverse actoren en instrumenten die de transitie naar 

een natuurinclusieve landbouw kunnen stimuleren. 

 

1.2 Uitgevoerde activiteiten 
Deskresearch 

Om inzicht te verkrijgen in de bestaande instrumenten die een rol 

kunnen spelen in de transitie naar een meer natuurinclusieve 

landbouw binnen de provincie Noord Holland, is een 

documentenstudie uitgevoerd.  

 

Gespreksronde bij bestaande instrumenten  

Bij de start van het onderzoek zijn interviews gehouden met 

betrokken (grond)fondsen, grondbanken en overige initiatieven. In 

bijlage 4.1 is het overzicht van gesprekspartners opgenomen. In deze 

gesprekken is voortgeborduurd op de documentenstudie en 

deskresearch en is vooral stilgestaan bij de grote uitdagingen, 

succesverhalen en mogelijkheden voor de toekomst binnen het 

thema natuurinclusieve landbouw. In de verdere uitwerking van dit 

onderzoek zijn waar nodig de partijen geconsulteerd om zaken te 

verduidelijken of verificaties te doen.  

 

Overzichtstabel en uitwerking 

We hebben een overzichtstabel gemaakt van de bestaande 

instrumenten. Daarnaast is een aantal aanvullingen en bevindingen 

uit de interviews uitgewerkt.  

 

1.3 Leeswijzer  
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de bestaande instrumenten voor 

natuurinclusieve landbouw. Deze instrumenten zijn weergegeven in 

een overzichtstabel. Ook beschouwen wij het probleemoplossend 

1 Inleiding 

Natuurinclusieve landbouw is (zoals opgenomen in de 

omgevingsvisie van de provincie Noord Holland ) 'Een ecologisch 

houdbare vorm van voedselproductie. Het maakt gebruik van wat 

de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft (het 

'natuurlijk kapitaal'), versterkt de biodiversiteit op en rond het 

boerenland en belast de natuur zo min mogelijk.' 
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vermogen van de verschillende instrumenten en kopellen wij de 

bestaande instrumenten aan vijf bestaande casussen van Noord-

Holland. In hoofdstuk 3 ligt de focus op aanvullende bevindingen en 

conclusies uit de interviews met de bestaande instrumenten. 
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2.1 Inleiding 
In 2014 is de term natuurinclusieve landbouw geïntroduceerd in de 

Rijksnatuurvisie om bij te kunnen dragen aan de invulling van 

verduurzaming en vernieuwing binnen de landbouw. Inmiddels begint 

de term meer bekend te worden. De transitie van traditionele 

landbouw naar een meer natuurinclusieve landbouw is niet 

eenvoudig. Ondernemers binnen de landbouw willen meegaan in de 

transitie maar zitten ook gevangen in het huidige productiesysteem, 

eentje die niet toekomstbestendig is ingericht. 12 

 

Waar moeten (duurzame)ondernemers beginnen? Welke initiatieven 

kunnen financiering of grond bieden om een duurzame transitie te 

versnellen? Hoe kunnen agrarische ondernemers hun businesscases 

omzetten naar een die duurzamer is? Welke initiatieven, 

grondfondsen of grondbanken kunnen hierbij ondersteunen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Fondsbrochure Natuurinclusieve Streekboederijen; Noord Brabant 

2.2 Overzicht van bestaande (grond)fondsen, grondbanken en 
overige instrumenten 
Hieronder worden de belangrijkste beschikbare instrumenten in een 

overzicht tabel weergegeven. Het tabel geeft ook op hoofdlijnen de 

voorwaarden van ieder instrument weer en dient als praktisch 

overzicht voor agrarische ondernemers die advies of ondersteuning 

zoeken bij hun transitie naar een duurzame bedrijfsvoering. Naast de 

grote spelers, die opgenomen zijn in het overzicht, zijn er ook diverse 

private grondeigenaren of landgoederen die ook een mogelijke rol 

kunnen spelen. Omdat deze geen generieke oplossingen bieden voor 

agrariërs die naar een natuurinclusieve landbouw willen, zijn ze niet 

opgenomen in onderstaande tabel. Agrariërs die inzicht willen in 

private grondeigenaren of landgoederen kunnen hiervoor contact 

opnemen met Kadaster.  
 

2 Aanvullende bevindingen rondom belangen van duurzame landbouw en de grootste 
uitdagingen is te vinden in bijlage 4.2.  

2 Overzicht bestaande instrumenten  
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Naam van 
het initiatief   

Type initiatief 
 
(fonds, grondbank, 

overig/dienstverlener) 

Geografische 
afbakening 

Hoe is het fonds inzetbaar voor de 
transitieopgave in de landbouw? 

Hoe werkt het en welke 
(rand)voorwaarden of restricties 

kent het fonds? 

Nationaal 

Groenfonds 

 

https://www.na

tionaalgroenfon

ds.nl/ 

(Grond)fonds Landelijk Het doel van het revolverende deel van het 

Nationaal Groenfonds is het financieren van 

investeringen in natuur, landschap en 

verduurzaming van landbouw. 

Het Nationaal Groenfonds financiert onder 

andere agrariërs die een ecologische 

meerwaarde leveren.  

Het fonds financiert uitsluitend projecten met 

een aantoonbaar financieel (en 

maatschappelijk) rendement voor de groene 

leefomgeving.  Het fonds is beschikbaar voor 

(semi-) overheden, ondernemingen en 

individuen. Nationaal Groenfonds verstrekt 

leningen, eventueel achtergesteld en in 

enkele gevallen participaties met aandelen. 

Als zekerheden voor deze financieringen 

hanteren zij hypothecaire zekerheid, 

verpandingen, garanties en contracten. Het 

fonds verstrekt financieringen met een 

minimum omvang van €100.000. 

PDENH 

 

https://www.pd

enh.nl/ 

Fonds Regio Noord-

Holland 

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-

Holland (PDENH) investeert in duurzame en 

innovatieve bedrijven en initiatieven die zich 

richten op de energietransitie, circulaire 

economie en duurzame mobiliteit.  

PDENH kan initiatieven financieren die de 

transitie naar de natuurinclusieve landbouw 

versnellen.   

Het fonds richt zich op initiatieven die zich in 

hun start of groeifase bevinden. Ze 

financieren alleen kleine en middelgrote 

bedrijven (KMO's). Projecten of bedrijven 

moet bijdragen aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen van de 

provincie Noord-Holland. Bedrijven en 

projecten moeten ook in Noord-Holland 

gevestigd zijn. Voor PDENH is het mogelijk 

lastig om grond te financieren omdat een 

dergelijke transactie "substitutie" betekent.  

PDENH verschaft kapitaal vanaf € 250.000 tot 

maximaal € 15.000.000. Gezien de 

fondsomvang van PDENH van 85mln. is 5mln. 

nu de bovengrens.   

Triodos 

Groenfonds 

 

https://www.tri

odos.nl/belegge

n/groenfonds 

 

(Grond)fonds Landelijk  Het doel van het groenfonds is om vermogen 

te beleggen in projecten en initiatieven 

gericht op natuurinclusief, biodiversiteit en 

natuurontwikkeling. 

Triodos trekt gelden aan van investeerders en 

helpt bij het ontwikkelen van nieuwe 

duurzame businessmodellen. Rendement wat 

hier uit komt gaat naar de participanten toe. 

Voor groene beleggingen geldt een belasting 

vrijstelling en een extra heffingskorting.   
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1 https://wij.land/portfolio-items/grondfonds/?portfolioCats=94 

Naam van 
het initiatief   

Type initiatief 
 
(fonds, grondbank, 

overig/dienstverlener) 

Geografische 
afbakening 

Hoe is het fonds inzetbaar voor de 
transitieopgave in de landbouw? 

Hoe werkt het en welke 
(rand)voorwaarden of restricties 
kent het fonds? 

Rabobank  

 

https://www.ra

bobank.nl/bedri

jven/cijfers-en-

trends/agrarisch

-ondernemers/ 

(Grond)fonds  Landelijk  De Rabobank is al 110 jaar actief in de 

agrarische markt en heeft (als rechtsopvolger 

van de "boerenleenbank") veel kennis van de 

markt. Daarnaast hebben zij speciaal 

ontwikkelde programma's voor de agrarische 

sector, zoals het Rabo Opvolgers Perspectief.  

De Rabobank heeft de Planet Impact Lening. 

In Drenthe draait deze 'Planet Impact Lening' 

proef. Samen met Friesland Campina en de 

provincie ‘belonen’ ze melkveehouders die 

investeren in duurzaamheid en biodiversiteit. 

De eerste rentekortingen zijn verleend en 

uitbreiding naar andere provincies is gepland. 

Via de Rabobank is het mogelijk om 

financiering aan te vragen voor agrarische 

bedrijven. De Rabobank financiert 85% van de 

Nederlandse agrarische bedrijven. De 

Rabobank kan ondersteunen bij risicobeheer, 

bedrijfsoverdracht en bedrijfsvernieuwing.  

Aardpeer 

 

https://aardpee

r.nl/over-ons/ 

 

 

Initiatief van: 

Stichting 

Grondbeheer, 

Triodos 

Regenerative 

Money Center, 

Wij.land en 

Herenboeren.nl 

Grondbank Landelijk 

 

 

Aardpeer is een fonds voor grond en zet zich 

in om natuurinclusief landgebruik mogelijk te 

maken. Het idee is dat boeren zich 

committeren aan landbouwgrond waar zo 

veel mogelijke circulair is. 

Op dit moment (oktober 2020) ligt het 

prospectus bij de AFM voor goedkeuring en is 

het de verwachting dat in het najaar van 2020 

de obligatie uitgebracht kan worden. 

 

Aardpeer wil grootschalig geld aantrekken via 

het uitgeven van obligaties en/of certificaten. 

Aardpeer koopt grond op en verpacht het op 

basis van een eerlijke pachtprijs die 

gebaseerd is op het voortbrengend vermogen 

van de grond, in plaats van de marktwaarde. 

Kapitaal wordt aangetrokken als 

maatschappelijke belegging en geeft 

investeerders de mogelijkheid om naast een 

bescheiden financieel rendement een positief 

effect te hebben op landbouw, natuur en 

landschap1  

Stichting 

Grondbeheer  

 

https://www.bd

grondbeheer.nl/ 

Grondbank  Landelijk  Stichting Grondbeheer is een onafhankelijke 

stichting die zich inzet voor een gezonde 

aarde, gezonde voeding en een gezonde 

economie. Ze verpachten grond aan boeren 

met sterke natuurinclusieve, kringloop- en 

biologische landbouwmethoden en 

vernieuwende landbouwconcepten die 

aantoonbaar een positieve impact hebben op 

de vitaliteit van de leefomgeving. 

Met schenkingen en legaten koopt stichting 

grondbeheer landbouwgrond aan en 

verpachten zij deze aan boeren met 

biodynamische en duurzame 

landbouwdoelen. Initiatieven die zich melden 

worden getoetst op: impact, transitie doelen, 

commerciële doelen, haalbaarheid, etc. 

Vervolgens gaat het fonds prioriteren met 

welke businesscases ze aan de slag gaat. 
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Naam van 
het initiatief   

Type initiatief 
 
(fonds, grondbank, 

overig/dienstverlener) 

Geografische 
afbakening 

Hoe is het fonds inzetbaar voor de 
transitieopgave in de landbouw? 

Hoe werkt het en welke 
(rand)voorwaarden of restricties 

kent het fonds? 

ASR 

 

https://www.as

r.nl/ 

Grondbank  Landelijk ASR is een verzekeraar die ook beschikt over 

een grote grondportefeuille in het landelijk 

gebied. Ook hebben ze speciale financiële 

producten voor natuurinclusieve en 

kringlooplandbouw.   

ASR heeft  een Jonge Boeren Erfpacht product 

(gelanceerd per 31 maart 2020), een 

maatwerk product dat het mogelijk maakt om 

op een verantwoorde manier 

investeringsruimte te verkrijgen. Zo wil ASR 

jonge boeren die minder kapitaalkrachtig zijn 

stimuleren en faciliteren in de transitie naar 

natuurinclusiviteit.   

ASR koopt grond en geeft deze uit in erfpacht. 

In de meeste gevallen koopt ASR maximaal 

70% van de waarde van de grond, met 

uitzondering van Jonge Boeren Erfpacht. Het 

canonpercentage varieert van 2% tot 2,6%, 

afhankelijk van het type erfpachtproduct. Er 

zijn erfpachtovereenkomsten met een 

tussentijds kooprecht, aan het einde van de 

erfpachtperiode en zonder een kooprecht. Bij 

sommige erfpachtovereenkomsten is de 

koopsom voor het erfpachtrecht gekoppeld 

aan de vrije marktwaarde van de grond. Bij 

andere erfpachtovereenkomsten wordt voor 

de koopsom via een formule uitgegaan van 

de jaarcanon. De verschillende 

erfpachtproducten staan vermeld op de 

website van ASR.  

Arcadis - 

Fagoed  

 

http://www.fag

oed.nl/over-

fagoed/medew

erkers.html 

 

Grondbank  Landelijk  Fagoed, of "Financiering agrarisch 

(onroerend) goed" is opgericht met als doel 

het aanbieden van een alternatieve 

financieringsvorm voor agrariërs. De 

initiatiefnemers waren een van de eerste op 

de markt met erfpacht met terugkooprecht.  

Fagoed koopt de landbouwgrond en geeft de 

grond in erfpacht uit. De 

erfpachtovereenkomst wordt afgesloten voor 

een periode van 27 of 40 jaar. Erfpachters 

betalen jaarlijks een marktconforme canon. 

Fagoed is voor alle agrarische ondernemers 

aantrekkelijk maar wordt interessanter 

naarmate een bedrijf in hogere 

inkomstenbelastingtarieven valt en/of 

grotere aftrekposten voor de 

inkomstenbelasting kan benutten. Daarnaast, 

betaalt Fagoed als hoofdsom maximaal 70% 

van de vrije marktwaarde. De erfpachter 

dient de landbouwgrond zorgvuldig te 

beheren en uitsluitend te gebruiken voor 

agrarische bedrijfsuitoefening.  
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1 https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij/boeren-met-natuur/natuurinclusieve-landbouw 

Naam van 
het initiatief   

Type initiatief 
 
(fonds, grondbank, 

overig/dienstverlener) 

Geografische 
afbakening 

Hoe is het fonds inzetbaar voor de 
transitieopgave in de landbouw? 

Hoe werkt het en welke 
(rand)voorwaarden of restricties 
kent het fonds? 

Strategisch 

grondfonds 

Noord-Holland  

 

https://www.no

ord-

holland.nl/Onde

rwerpen/Land_

en_tuinbouw_vi

sserij 

Grondbank Provinciaal Het fonds richt zich voornamelijk op casussen 

binnen natuurinclusieve- en 

kringlooplandbouw.  

Strategisch grondfonds Noord-Holland koopt 

stukken grond op en verpacht deze aan 

agrariërs met duurzame plannen. Na 12 jaar 

mogen agrariërs het grond over kopen. Als de 

financiën van de agrarische ondernemer dan 

nog niet op orde zijn dan mag de provincie 

het verkopen. 

Natuurinclusiev

e-

landbouwfonds 

Brabant 

 

https://www.br

abant.nl/onder

werpen/plattela

nd/veehouderij/

boeren-met-

natuur/natuurin

clusieve-

landbouw  

Grondbank  Provincie Brabant Het fonds zet zich in om ondernemers te 

ondersteunen die niet over voldoende 

middelen beschikken om een gronden te 

verwerven of in staat zijn om de 

omschakeling te maken naar natuurinclusieve 

landbouw. De koop-erfpacht-aanpak van de 

provincie Brabant biedt een financiële 

ondersteuning aan boeren die grond nodig 

hebben om natuurinclusief te ondernemen. 

Hiernaast biedt de provincie dan 

ondernemers hulp in de vorm van het 

koppelen van een ervaren coach. Deze helpt 

bij het maken van keuzes en het opstellen van 

strategieën, ontwikkelplannen, het uitwerken 

van duurzame verdienmodellen en aanvragen 

van subsidies.  

De provincie Noord-Brabant heeft € 30 

miljoen beschikbaar voor de aankoop van 

grond en geeft deze gronden vervolgens in 

erfpacht uit aan boeren die natuurinclusief 

willen ondernemen. De erfpacht duurt 

minimaal 26 jaar en geeft de gelegenheid om 

de investeringen terug te verdienen en geld 

te reserveren om de gronden terug te kopen, 

indien wenselijk. De erfpacht is marktconform 

en afhankelijk van de marktwaarden ligt deze 

tussen de € 650 en € 700 per hectare per jaar.  

Alleen initiatiefnemers met economisch 

haalbare plannen met aantoonbaar voordeel 

voor biodiversiteit, bodem, water en 

landschap1 komen in aanmerking. 

 

WIJ.land 

 

https://wij.land

/ 

Overig/dienstverlener Voornamelijk 

actief rondom 

Amsterdam en 

Utrecht 

Wij.land zet zich voor een gezond en 

veerkrachtig landschap waar landbouw 

samengaat met een duurzaam verdienmodel. 

Zij werken samen met boeren, 

natuurorganisaties en ondernemers aan de 

omslag naar een meer natuurinclusieve 

landbouw. Voor kennis en advies rondom 

duurzame landbouw kunnen agrariërs bij 

Wij.land terecht.   

Zij stellen boeren in staat om zelf hun 

oplossingen te testen op hun bedrijf in pilots 

(bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk 

bodembeheer, het verwerken van 

natuurmaaisel en versterking van 

biodiversiteit). Wij.land werkt als aanjager, 

verbinder en begeleider.  
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Naam van 
het initiatief   

Type initiatief 
 
(fonds, grondbank, 

overig/dienstverlener) 

Geografische 
afbakening 

Hoe is het fonds inzetbaar voor de 
transitieopgave in de landbouw? 

Hoe werkt het en welke 
(rand)voorwaarden of restricties 
kent het fonds? 

Herenboeren 

 

https://www.he

renboeren.nl/ 

Overig/dienstverlener Landelijk  Herenboeren Nederland ondersteunt burgers 

bij de ontwikkeling en transitie naar 

natuurgedreven coöperaties. Herenboeren is 

een 'farming community' en alternatief voor 

het huidige voedselsysteem. Ook richten zij 

zich op onderzoek naar duurzame 

voedselproductie  

Herenboerderijen zijn duurzaam opererende 

kleinschalig coöperatief gemengde bedrijven. 

Leden leggen eenmalig een financieel bedrag 

in voor de oprichten en realisatie van hun 

boerderij. Vervolgens is er een wekelijkse 

contributie om het bedrijf te laten draaien. Al 

het eetbare dat de  boerderij voortbrengt 

wordt verdeeld tussen de leden. Zo zijn de 

herenboeren samen eigenaar van de 

boerderij en  zetten ze ook gezamenlijk de 

koers uit.  

Coöperatie 

Land van Ons  

 

https://landvan

ons.nl/ 

Overig/dienstverlener Landelijk Land van Ons is een coöperatie die zich inzet 

voor het verduurzamen van landbouwgrond. 

Met als doel om burgers in staat te stellen 

gezamenlijk landbouwgrond te laten kopen 

en deze zo te beheren dat de biodiversiteit 

toeneemt.  

Land van Ons is geen beleggingsinstelling of 

beleggingsfonds. Leden stellen  kapitaal 

beschikbaar zodat er daarmee meer grond 

aangekocht en verduurzaamd kan worden. 

Na twee jaar mogen ze hun aandeel  

eventueel weer verkopen.  

Federatie 

Particulier 

Grondbezit 

(FPG) 

 

https://www.gr

ondbezit.nl/voo

rpagina-

fpg.html 

Overig/dienstverlener Landelijk  FPG staat voor een economisch duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord grondbezit. Zij 

zet zich in voor de belangen van particuliere 

eigenaren van: landbouwgrond in (eigen 

gebruik of verpacht), landgoederen en bos-en 

natuurterrein.   

Grondeigenaren kunnen lid worden van FPG 

en zo een deel uitmaken van het netwerk met 

diverse gelegenheden voor kennisdeling.  

Daarnaast ontvangen leden toegang tot 

praktische tools en advies van medewerkers 

en regioadviseurs over o.a. natuuraanleg, 

pacht, beheer en onderhoud. 

Kantoor de 

Kerkelijke 

Goederen (KKG) 

 

https://silasgroe

p.nl/kkg/ 

Overig/dienstverlener Landelijk  De KKG houdt zich bezig met het beheer van 

kerkelijk onroerend goed, inclusief grond. Bij 

grond gaat het om grasland of 

landbouwgrond en fungeert de KKG als een 

agrarische makelaardij. Zij weten wat er 

speelt in de agrarische wereld en zijn 

gespecialiseerd in de aan- en verkoop van 

agrarisch onroerend goed.  

Als agrarisch makelaar krijgt de KKG 

regelmatig grond aangeboden en hebben zij 

zicht op de beschikbaarheid en de 

mogelijkheden van de betreffende grond. Zij 

begeleiden het gehele traject, van taxatie tot 

en met het tekenen van de overeenkomst.  

Kadaster  

 

https://www.ka

daster.nl/ 

Overig/dienstverlener Landelijk  Kadaster zet zich in om het van de grond 

krijgen van duurzame initiatieven. Zij geven 

advies en bieden expertise rondom het 

vrijspelen of anders inrichten van grond om 

doelstellingen te realiseren.  

 

Terrein 

beherende 

organisaties 

Overig/dienstverlener Provinciaal en 

landelijk 

Organisaties als Staatsbosbeheer (landelijk), 

Natuurmonumenten  landelijk) en Landschap 

Noord-Holland (provinciaal) zijn de grotere 

Gronden worden veelal verpacht door middel 

van tijdelijke pachtovereenkomsten of op 

basis van bestaande reguliere 
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2.3 Instrumenten voor Noord-Holland  
De tabel in hoofdstuk 2.2 is een (niet uitputtend) overzicht van de 

meest bekende (grond)fondsen, grondbanken en overige 

instrumenten en dienstverleners voor natuurinclusieve landbouw in 

Nederland. In onderstaande tabel is een onderscheid gemaakt in 

(grond)fondsen en grondbanken:  

 

Instrumenten inzetbaar voor ondernemers in Noord Holland  

Nationaal Groenfonds (fonds)  

PDENH (fonds) 

Triodos Groenfonds (fonds)  

Rabobank (fonds) 

Aardpeer (grondbank) 

Stichting Grondbeheer (grondbank) 

ASR (grondbank) 

Fagoed (grondbank) 

Strategisch Grondfonds Noord Holland (grondbank) 

 
Oplossingen kunnen liggen in nieuwe vormen van pacht. Hierbij wordt 
grond enkel beschikbaar gesteld als bepaalde duurzame doelen 
worden gehaald. En soms is dat gekoppeld aan korting op de 
pachtprijs. ASR, de grootste particuliere grondbezitter van Nederland, 
is inmiddels beperkt betrokken bij natuurinclusieve landbouw. Deze 
zet grond in voor een 'maatschappelijk rendement' en is bereid een 
kleinere bijdrage te vragen van agrarische ondernemers die inzetten 
op natuurinclusieve landbouw.3 
De grondbanken en fondsen die niet dikgedrukte letters hebben zijn 
de initiatieven die een bijdrage kunnen leveren in vragen van Noord-
Hollandse agrarische ondernemers die te maken hebben met koop of 
verpachting van gronden.  
 

 
3 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/11/02/boer-heeft-ruggensteun-nodig-voor-omslag 

Andere fondsen zoals PDENH en Triodos Groenfonds (met 
dikgedrukte letters) kunnen initiatieven financieren die de transitie 
naar de natuurinclusieve landbouw versnellen. Bijvoorbeeld door 
aandelen in een bedrijf te nemen en/of financiering te verschaffen 
(PDENH) of nieuwe initiatieven te ondersteunen (Triodos 
Groenfonds). 
 
Daarnaast zijn er diverse 'overige' initiatieven (zie overzichtstabel van 
hoofd 2.2) zoals WIJ.land en Herenboeren die ondernemers kunnen 
helpen of adviseren bij een transitie naar een natuurinclusief of 
duurzamer voedselsysteem. 

 

In het overzicht van bestaande instrumenten valt een aantal punten 

op: 
• Er zijn vier (grond)fondsen en vijf grondbanken die toegankelijk 

zijn voor agrarische ondernemers in Noord-Holland. Daarnaast zijn 
er diverse 'overige' initiatieven beschikbaar die kennis- en 
adviesdiensten bieden voor ondernemers in de natuurinclusieve 
landbouw.  

• De traditionele manier van het financieren van grond is via een 
(hypothecaire) banklening. De financiële lasten van grond bij een 
banklening zijn vaak hoger dan bij reguliere pacht.  

• Het huidige speelveld is complex met meerdere soorten 
instrumenten en belanghebbenden. Om de transitie naar een 
natuurinclusieve landbouw te versnellen is een 
structuurverandering nodig. De aanbevelingen hiertoe zijn 
opgenomen in paragraaf 3.2 en in 4.2.3. Er zijn steeds meer 
initiatieven en grondfondsen die zich inzetten in de transitie naar 
een meer natuurinclusieve landbouw.  

  

 

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/11/02/boer-heeft-ruggensteun-nodig-voor-omslag
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2.4 Koppeling bestaande instrumenten met cases in Noord-
Holland 
De informatie en bevindingen uit de overzichtstabel in hoofdstuk 2.2 
kan gebruikt worden om een selectie te maken voor (wellicht) 
passende grondfondsen en grondbanken voor de vijf agrarische cases 
die door de provincie Noord-Holland zijn aangedragen. Deze selectie 
van passende instrumenten is een inschatting en deze is niet getoetst 
bij de desbetreffende fondsen. Wel hebben ASR (Ronald Kramer), 
Fagoed (Frank Minnema) en Stichting Grondbeheer (Michiel de Koe) 
tijdens de interviews aangegeven dat ze graag in gesprek gaan met 
ondernemers voor zover het gaat om hulpvragen op het gebied van 
grond. 
 

Casus Inschatting passende 
instrumenten 

De Herkomst  
Project De Herkomst circulair varken is 
op zoek naar gronden voor opschaling 
van het project. Zij bestaan nu drie jaar 
en zijn al enige tijd op zoek naar een 
eigen locatie met 5 hectare voor 
ontwikkeling van de stadsboerderij en 
gezonde businesscase. In de kern gaat 
het om realisatie van ultra korte ketens 
als antwoord in de voedseltransitie.  

• ASR 
• Fagoed  
• Stichting Grondbeheer  
• Aardpeer  
• Strategisch grondfonds 

Noord-Holland  

Boer 'n Buffel  
Buffels op veenweide. GO!-NH 
deelnemer 2019. 
Twee jonge ondernemers willen een 
buffelfarm starten, maar hebben geen 
boerderij of grond. Ze willen graag aan 
de slag in het veenweide gebied om 
daar een natuurinclusief bedrijf te 
starten. Ook daarin willen zij andere 
transities mee koppelen (energie, korte 
ketens, boer-burger verbinding). 
 
 

• ASR 
• Fagoed  
• Stichting Grondbeheer  
• Aardpeer  
• Strategisch grondfonds 

Noord-Holland 
 

De visie die zij hebben voor de 
boerderij is een toekomstbestendige 
bedrijf: een boerderij die de grond 
beheert, waar eigen producten worden 
gemaakt én met een sterke verbinding 
tussen boer en burger. Oftewel, waar 
de drie B’s: Boer, Burger en Buffel in 
balans samenwerken. Ze hebben voor 
zichzelf al een duidelijk doel gesteld, 
want op 2 april 2021 is de eerste 
mozzarella klaar. 

Herenboeren Bergen 

Herenboeren Nederland ondersteunt 
burgers bij de ontwikkeling van 
natuurgedreven coöperatieve 
Herenboerderijen. Ze zien Herenboeren 
en andere Farming Communities met 
hun vakkundige professionele boeren 
en tuinders, als een groeiend 
alternatief voor het huidige 
voedselsysteem. Om die duurzame 
voedselproductie dichterbij te brengen, 
initiëren en verrichten zij onder meer 
onderzoek, leiden ze boeren op en 
doen ze wijzigingsvoorstellen voor wet- 
en regelgeving. De Bergense 
community is op zoek naar een 
geschikte locatie voor hun activiteiten. 
Als ze die hebben gevonden, komt 
natuurlijk ook de vraag op welke 
manier de overheid kan bijdragen aan 
hun activiteiten. Op dit moment 
hebben ze nog geen grond op het oog.  
 
 
 
 
 
 

 

• ASR 
• Fagoed  
• Stichting Grondbeheer  
• Aardpeer  
• Strategisch grondfonds 

Noord-Holland 
• WIJ.land (voor advies 

rondom activiteiten) 
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Living Lab Bloembollen Kop van 
Noord-Holland  
Bij het biologische bedrijf Huiberts 
Bloembollen komt 15 hectare 
biologisch gecertificeerde grond 
beschikbaar voor verkoop of 
herfinanciering. Voor de transitie naar 
een duurzaam landbouwsysteem in de 
bollenteelt willen diverse partijen 
onderzoeken of deze grond beschikbaar 
kan blijven voor biologische 
(bollen)teelt als proeflocatie waar 
nieuwe kennis over duurzame en 
biologische teelt van bloembollen en 
andere gewassen wordt ontwikkeld en 
toegepast. Ook de provincie Noord-
Holland is gevraagd om mee te denken 
over hoe zo’n proeftuin gerealiseerd 
zou kunnen worden. 

Voor kennis en advies mbt  
realisatie proeftuin: 
• WIJ.land 

 
Voor vragen mbt grond: 
• ASR 
• Fagoed  
• Stichting Grondbeheer  
• Aardpeer  
• Strategisch grondfonds 

Noord-Holland 

René van der Aarde  
Fruitteler appels en peren uit Hem, 
GO!-NH deelnemer 2020 
René wil omschakelen naar een 
biologische teeltmethode. Maar 
hiervoor moet hij investeringen nu 
doen die hij pas na 3 jaar kan 
terugverdienen. Hij wil onderzoeken op 
welke manier hij de omschakelperiode 
van zijn bedrijf succesvol kan 
financieren. De doelstelling is om 
'eigenaar/sponsor' van een 
appel/perenboompje te kunnen 
worden en daarmee als 'lid' voordelen 
te genieten (heerlijke appels en peren). 
Hij probeert dit nu met crowdfunding 
te organiseren, maar bedrijven zouden 
dit ook kunnen doen bijvoorbeeld door 
de grondlasten ‘tijdelijk’ van hem over 
te nemen o.i.d. 

• Nationaal Groenfonds 
• PDENH 
• Triodos Groenfonds 
• Rabobank  
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3.1 Inleiding 
Om het overzicht aan te vullen en om de bevindingen te valideren zijn 

er interviews gehouden met betrokken fondsen.  Naast de scope en 

voorwaarden van de verschillende instrumenten is vooral stilgestaan 

bij de grote uitdagingen, succesverhalen en mogelijkheden voor de 

toekomst binnen het thema natuurinclusieve landbouw (zowel 

landelijk als voor de provincie Noord-Holland). Hieruit is een aantal 

conclusies geformuleerd.  

 

3.2 Conclusies uit de stakeholder interviews  
Uit de analyse en interviews is een aantal conclusies te trekken: 
• alle geïnterviewden herkennen de relevantie van de transitie naar 

een natuurinclusieve landbouw en de uitdagingen in de 
structuurverandering die nodig is; 

• nieuwe/innovatieve initiatieven komen moeilijk van start omdat zij 
ook tegen hoge grondprijzen (grondprijzenproblematiek verder 
toegelicht in 4.2.3.) aanlopen. Er wordt om sturing en hulp 
gevraagd vanuit overheden en financierende partijen; 

• gemeentes, provincies en ministeries zijn zich steeds meer bewust 
van de grondprijzen-problematiek in de transitie naar een natuur-
inclusieve landbouw. In Provincie Noord-Brabant zijn hierin  al 
keuzes gemaakt en is een grondfonds opgericht (zie 3.2); 

• de geïnterviewden geven aan dat het belangrijk is om de 
grondprijs te waarderen op basis van meervoudige waardecreatie 
(economisch en ecologisch), waarin gekeken wordt naar 
opbrengsten van landbouw (geproduceerd voedsel) en ook andere 
relevante maatschappelijke diensten (zoals toename biodiversiteit, 
verbeteren van bodem door sluiten van kringlopen, minder droge 
bodem); 

 
4 S. Drion & F. van Lienen (2020, Financiering van grond voor natuurinclusieve 

kringlooplandbouw 

• Bij de transitie speelt het eigen belang van alle partijen een grote 
rol, bijvoorbeeld bij het rendement. Agrarische ondernemers die 
hun grond verkopen hebben belang bij hoge grondprijzen bij de 
verkoop van hun bedrijf. Dit is vaak de belangrijkste bron voor hun 
pensioen. Banken hebben belang bij hoge grondprijzen om het 
onderpand van uitstaande financieringen stabiel te houden. De 
overheid heeft ook belang bij hoge prijzen van landbouwgronden 
omdat dit een inkomstenbron is die niet onbenut mag blijven4; 

• Tenslotte is er kennis nodig om een rendabele omschakeling als 
agrarisch bedrijf te kunnen maken. Er is dus meer nodig dan alleen 
grond tegen acceptabele prijzen. Provincie Noord-Brabant heeft 
een subsidie van €10.000,- per ondernemer beschikbaar voor het 
inhuren van een adviseur die kan helpen met het opstellen van 
een ontwikkelplan naar inclusieve landbouw. Vergelijkbaar, heeft 
de provincie Noord-Holland de ambitie om kennis en kunde 
beschikbaar te stellen vanuit de Voedselvisie.  

 

3.3 Tot besluit 
De transitie naar een natuurinclusieve landbouw is een belangrijk 

thema, niet alleen in Noord-Holland, maar in heel Nederland. Met dit 

rapport hebben wij een inventarisatie geschetst met daarin de 

belangrijkste instrumenten. Aanvullende bevindingen van de 

documentenstudie en de interviews met betrekking tot de 

belangrijkste uitdagingen van natuurinclusieve landbouw zijn 

toegelicht in bijlage 4.2 (nieuwe vormen van landbouw).  

3 Conclusies uit interviews  
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4.1 Overzicht interviews  
 

 
  

4 Bijlage  
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Door gebruik te maken van functionele agrobiodiversiteit, ecosysteem en het sluiten van 

kringlopen richting nul-emissie kan er steeds efficiënter gebruik worden gemaakt van 

grondstoffen en wordt de invloed van de bedrijfsvoering op water, bodem en lucht steeds 

kleiner. Hierdoor worden de negatieve effecten van de bedrijfsvoering op de (natuurlijke) 

omgeving geminimaliseerd. Hierdoor ontstaat er een positieve terugkoppeling naar kansen 

voor specifieke soorten op het bedrijf en in het omringende landschap. 

Maatregelen Natuurinclusieve landbouw, WUR (2017) 

 

4.2 Aanvullingen uit documentenstudie  
 

4.2.1 Inleiding 

Uit beschikbare documenten en rapporten kan er geconcludeerd 

worden dat er al veel gaande is de transitie naar een duurzamer 

voedselsysteem. Echter, er is nog een lange weg te gaan. Tijdens de 

interviews hebben we bevindingen, de successen en grootste 

uitdagingen gevalideerd bij de gesprekspartners. Hieronder hebben 

we deze bevindingen toegelicht. 

 

4.2.2 Belang van nieuwe vormen van landbouw  

De Nederlandse landbouw is onmisbaar en draagt bij aan onze 

welvaart. Decennia lang is Nederland wereldleider in de sector en 

blijft de landbouw steeds weer innoveren en vernieuwen. Echter,  de 

manier waarop voedsel nu wordt geproduceerd is steeds meer uit 

balans geraakt. De lage productiekosten en hoge vraag van agrarische 

producten heeft geleid tot een zware druk op het land en deze gaat 

verder dan wat de aarde kan geven. Dit is ten koste gegaan van de 

biodiversiteit, de kwaliteit van de bodem en de kwaliteit van 

drinkwater. 5 De gezondheid van mens en natuur staat onder druk en 

de eisen die de landbouw stelt aan de bodem, energie en 

waterverbruik zijn onhoudbaar geworden6. 

 

De sector vraagt om vernieuwing, verduurzaming en grootschalige 

veranderingen als we de toekomst van onze voedselvoorzieningen 

veilig willen stellen.  

 

 

 
5 Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden ; Nederland als koploper in 

kringlooplandbouw. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 
https://edepot.wur.nl/459249 

6 Fonds Natuur-inclusieve Streekboerderijen Noor Brabant 
https://www.streekboerderijen.nl/wp-content/uploads/2020/05/Fondsbrochure.pdf 

In het recente rapport van het klimaatbureau IPCC wordt dit nogmaals 

benadrukt:  

'als we landbouwgrond niet snel duurzamer gaan gebruiken en we de 

vleesconsumptie en voedselverspilling niet substantieel beperken, 

gaan we de klimaatdoelen van Parijs nooit halen'.7  

 

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw 

waarin er optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke 

omgeving en integreert deze in de bedrijfsvoering. Door middel van 

natuurinclusieve landbouw kan voedsel geproduceerd worden binnen 

de grenzen van natuur en milieu en het heeft een positieve impact op 

de biodiversiteit.8 In verschillende actieplannen, zoals het Actieplan 

Natuurinclusieve Landbouw Gelderland en het Deltaplan 

Biodiversiteit, in provinciale bestuursakkoorden, zoals dat van de 

provincie Noord-Brabant, zijn deze nieuwe vormen van landbouw met 

lange termijn doelstellingen voor natuur en biodiversiteit benadrukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

7 Fonds Natuur-inclusieve Streekboerderijen Noor Brabant 
https://www.streekboerderijen.nl/wp-content/uploads/2020/05/Fondsbrochure.pdf 

8 Maatregelen Natuur-inclusieve landbouw, Wageningen University Research. Juni 2017 
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Maar een dergelijke transitie van traditionele landbouw naar een 

meer natuurinclusieve landbouw is niet eenvoudig. Ondernemers 

binnen de landbouw willen meegaan in de transitie maar zitten ook 

gevangen in het huidige productiesysteem dat uiteindelijk niet 

toekomstbestendig is ingericht. 9 Hoe komt er verandering in het 

huidige landbouwsysteem? Wat zijn de grootste uitdagingen?  

 

4.2.3 Grootste uitdagingen  

Een transitie van het huidige productiesysteem naar een meer 

natuurinclusieve landbouw is complex. Het vereist niet alleen nieuwe 

manieren van denken maar ook nieuwe samenwerkingen en  

investeringen en vraagt een andere opstelling van banken, 

grondeigenaren en belanghebbende organisaties. Agrarische 

ondernemers zitten vast aan langlopende financiële verplichtingen en 

ingewikkelde regelgeving en dure grondprijzen vormen een complex 

obstakel voor vernieuwing.10  

 

Volgens het rapport 'financierbaarheid van natuurinclusieve 

landbouw', dat het Nationaal Groenfonds in opdracht van het 

ministerie van LNV heeft opgesteld, zijn er drie grote knelpunten waar 

ondernemers tegenaan lopen11:  

 

1. Grondeigendom en hoge grondprijzen  

Bij alle vormen van landbouw is de bodem een belangrijke factor. De 

bodem moet goed vruchtbaar zijn en langtijdig bewerkt kunnen 

worden. Hiervoor zijn langjarige pachtafspraken of goede 

financieringsregelingen cruciaal. Er zijn veel belemmeringen bij 

aanschaf van grond voor natuurinclusieve landbouw.  

 
9 Fondsbrochure Natuurinclusieve Streekboederijen; Noord Brabant 
10 Fondsbrochure Natuurinclusieve Streekboederijen; Noord Brabant 
 

Grond- en pachtprijzen zijn zeer hoog en komen niet meer overeen 

met het opbrengend vermogen van de grond12. Hierdoor is het 

financiële rendement van landbouwgrond laag en zijn financiële 

instellingen vaak huiverig om te financieren.  

Een van de achterliggende oorzaken van hoge agrarische grondprijzen 

in Nederland is een onbalans in vraag en aanbod. Er is een zeer hoge 

vraag naar grond in Nederland en er bestaat geen beschermende 

gedifferentieerde markt voor landbouwgrond13.  

Grond wordt in Nederland verhandeld op de grondmarkt. De 

agrarische grondmarkt heeft een aantal bijzondere kenmerken die 

complex met elkaar samenhangen. Hiervan heeft de Rabobank een 

conceptueel raamwerk gemaakt dat in figuur 1 is opgenomen. 

 

 
    Figuur 1: conceptueel raamwerk (bron: Rabobank) 

 

11 Financieringsbehoefte inclusieve landbouw, Rapportage eerste fase: beschrijvende analyse en 
vragenlijst; Planbureau voor de Leefomgeving. 22 mei 2019  

12 'Prijs hoger dan waarde van grond'. Farjon, 2014 
13 Analyse grondfinanciering, Biodiversity in business, April 2020  
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In dit raamwerk zijn verschillende factoren zoals grondeigendom en 

gebruik weergegeven die de beschikbaarheid en de financierbaarheid 

van agrarische grond beïnvloeden. 

 

2. De afzetmarkt  

Een tweede obstakel bij natuurinclusief produceren is de afzetmarkt. 

Al lange tijd zijn er vele vormen van subsidies beschikbaar voor de 

'reguliere en conventionele landbouw' waardoor deze de markt 

domineert. Landbouw technieken zijn inmiddels zeer geavanceerd 

waardoor producten van hoge kwaliteit, goedkoop geproduceerd 

kunnen worden. Ondernemers die lokaal en duurzaam willen 

produceren kunnen vaak op prijs niet  concurreren met goedkope 

producten in de supermarkten.  

 

3. De overdracht van stoppende op startende agrariër  

Naast de afzetmarkt en grondeigendom is de bedrijfsoverdracht vaak 

een drempel voor de overstap van traditionele landbouw naar een 

meer natuurinclusieve landbouw. Landbouwbedrijven die al 30 jaar 

goed draaien zijn zeer kapitaal intensief.  

 

Stoppende agrariërs in familiebedrijven hebben niet altijd een directe 

opvolger. Wel zijn er vaak nieuwe en jonge ondernemers die het 

bedrijf willen overnemen, ook vaak met ambities om het bedrijf naar 

natuurinclusiviteit te transformeren.  Deze jonge ondernemers 

kunnen vaak het vermogen niet opbrengen wat nodig is om het 

bedrijf over te nemen. Deze kosten zijn vaak alleen op te brengen 

door grote bestaande bedrijven waardoor ze vaak in handen van de 

reguliere landbouw blijven.  

 

 

 
14 De jonge boeren regeling, ook voor boeren van de toekomst! www.toekomstboeren.nl 

Maar innovatieve en duurzame agrarische ondernemers, die nog niet 

actief zijn in de landbouw, weten vaak wat er speelt in de samenleving 

en maatschappij en nemen dit mee in hun bedrijfsvoering. Zij willen 

veelal kleinschalig, biologisch en ecologisch produceren waar de 

consument weer betrokken wordt bij de voedselproductie en er 

samenwerking ontstaat tussen kleine ondernemingen.14  

 

http://www.toekomstboeren.nl/
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