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IVN Visie

IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. In de huidige samenleving is de mens echter te ver van de natuur 
af komen te staan. Nog nooit groeiden zoveel mensen op in een 
drukke, stedelijke omgeving. IVN wil de natuur dichterbij mensen 
brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter 
voor zullen zorgen. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving en 
aan de individuele gezondheid en het welzijn van mensen.

Vanuit maatschappelijk oogpunt is het van belang om de kloof tussen 
mens en natuur te dichten. De manier waarop mensen produceren en 
consumeren heeft veel welvaart gebracht, maar heeft ook geleid tot 
uitputting van de aarde, biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en 
vervuiling. Voor een leefbare planeet, nu en in de toekomst, zullen we 
meer in evenwicht met de natuur moeten leren leven. 
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IVN Visie

IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In 
de huidige samenleving is de mens echter te ver van de natuur af komen te 
staan. Nog nooit groeiden zoveel mensen op in een drukke, stedelijke 
omgeving. IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur 
weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. Dit draagt bij 
aan een duurzame samenleving en aan de individuele gezondheid en het 
welzijn van mensen.

Vanuit maatschappelijk oogpunt is het van belang om de kloof tussen mens 
en natuur te dichten. De manier waarop mensen produceren en 
consumeren heeft veel welvaart gebracht, maar heeft ook 
geleid tot uitputting van de aarde, biodiversiteitsverlies, 
klimaatverandering en vervuiling. Voor een leefbare planeet, nu en 
in de toekomst, zullen we meer in evenwicht met de natuur moeten leren 
leven. 
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(Ontwerp) Klimaatakkoord
21 dec 2018
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Hoofdpunten voor landschap en natuur:
• Meer bomen – VNG: “+1% per jaar” – bij

voorbeeld: Houtwallen
• Veenweidegebieden – waterpeil omhoog
• Minder import-krachtvoer (-70%), minder mais, 

meer grasland.
• “LTO zal zich inzetten .., om meer bomen en 

houtige landschapselementen op [hun] bedrijf te 
integreren.”

Maar… het is nog niet wetgeving
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Hoofdpunten voor landschap en natuur:

• Meer bomen – VNG: “+1% per jaar”
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• Ontwijkende beweging van de zuivelindustrie:
Een eigen plan met een mooie naam –
“Klimaatverantwoorde zuivelsector”
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Zijn de maatregelen genoeg? 
PBL doorrekening 13 maart 2019:
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Kosteneffectiviteit: euro/ton CO2
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Landbouwvisie 2018
Minister Schouten

+ “Kringlooplandbouw” 

+ Stimuleren van biologisch en
agroforestry

- “verantwoord gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen”

- Niet specifiek – wat telt als
“kringlooplandbouw”?

- “Natuurinclusief landbouw” = 
boeren in natuurgebieden?
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Landbouwvisie 2018
Minister Schouten

+ “Kringlooplandbouw” 
+ Stimuleren van bio en agroforestry:

“… stimuleren van functionele 
agrobiodiversiteit, agrarisch natuurbeheer, 
biologische landbouw, zorg voor akkerranden 
en voor landschapselementen en vormen van 
landbouw die combinaties zoeken met 
bomen en meerjarige gewassen 
(agroforestry). Dit is allemaal goed voor 
zowel de natuur als de landbouw”
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Prio #1 – geld
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Deltaplan Biodiversiteitsherstel

+ Weer op de agenda - eindelijk!

- Focus op activiteit, niet resultaat.

- Weinig specifiek: 

- “5 succesfactoren: 

• 1. Draagvlak en gedeelde waarden 

• 2. De ontwikkeling van nieuwe 
verdienmodellen 

• 3. Stimulerende en coherente wet- en 
regelgeving die stuurt op doelen 

• 4. Nieuwe kennis, innovatie en educatie 

• 5. Samenwerking op gebiedsniveau” 
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Deltaplan Biodiversiteitsherstel

- Focus op activiteit, niet resultaat:

“Deze KPI’s meten prestaties waar 
grondgebruikers zelf invloed op uit 
kunnen oefenen. Het gaat dus niet 
om biodiversiteitsindicatoren die 
een resultante zijn van de 
prestaties van de grondgebruiker “
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Deltaplan Biodiversiteitsherstel

+ Op de agenda - eindelijk!

Op 14 maart 2019 waren meer
moties in de Tweede Kamer (12 
stuks) die “biodiversiteit” noemen
dan in heel 2018. 

3 zijn aangenomen, o.a. om meer
kwantitatief onderzoek te doen naar
biodiversiteit in agrarisch gebied. 
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Wat ik mis

• “Kringlooplandbouw” met echte
nutriëntenkringloop (Jenkins 2005):
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Wat ik mis

• Biodiversiteitsversterking door overbemesting
en gifgebruik aan te pakken: Meer biologisch!

(overbemesting wordt

niet genoemd in deze

drie documenten!)
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Lokale politieke keuzes

2019: 

• nieuwe “Landschaps ontwikkelingsplan”, Soest, 
Baarn

• Baarn – paleis Soestdijk en ontwikkelingen
eromheen

• Pogingen om overal woningen te bouwen…

• “Regionale Energie Strategie” voor zonneweides en
windmolens

Wordt lid van de IVN Eemland Beleidswerkgroep!
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Lokale keuzes

Regionale Energie Strategie: “RES”, start dialoog
in Nijkerk op 25 maart:
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Wetgeving via Europa - GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021
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Discussie

• Is er nu meer animo voor natuur en
biodiversiteit in de politiek?

• Wat stemt u hoopvol?

• Wat zou u willen doen? 
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Slotwoord
Ga stemmen in de Europaverkiezingen!

Maak gebruik van je inspraak mogelijkheden in 
de lokale besluitvorming!
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