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Missie, Visie
Doelomschrijving van Stichting Wij.land:
Het bevorderen en het herstellen van de ecosystemen in Nederland, op basis van de ‘4 returns
methode’

Samenvatting
Het veenweidegebied is een karakteristiek Nederlands landschap, van oudsher vooral gebruikt voor
(melk)veehouderij (denk aan: koeien in de wei, molens, langgerekte percelen en slootjes). Het gebied is
bijzonder, omdat het een van weinige historische landschappen is - het stamt nog uit de Middeleeuwen
- dat bewaard is gebleven. Mensen hebben het landschap vormgegeven en doen dat nog steeds. Het
landschap heeft mensen voorzien van brandstof (turf) en voedsel (vlees, zuivel en wol) en het is een
populaire plek om te wonen en te recreëren. In dit landschap voelen ook vele planten en dieren zich
thuis, zoals de grutto en de kievit. De afgelopen decennia zijn de bewoners van het veenweidegebied
voor steeds meer uitdagingen komen te staan. De trend van kostprijsreductie en intensivering die
gaande is in de landbouw laat zich moeilijk doorvertalen naar het natte veenweidegebied; boeren
verdienen er gemiddeld 200 euro per hectare minder dan elders in Nederland, terwijl ze het toch al
moeilijk hebben. Door diepe ontwatering van de polders voor landbouw en uitbreiding van steden zijn
ook de natuurwaarden in de veenweiden achteruitgegaan. Het gaat al jaren slecht met de
weidevogelpopulaties, zoals de grutto en de kievit. De continue drooglegging maakt ook dat het veen
steeds verder inklinkt, de bodem verder daalt en grote hoeveelheden CO2 worden uitgestoten. Ons
veenweidegebied is langzaam aan het verdwijnen. Dit leidt tot verzakkingen van huizen en wegen en,
met een stijgende zeespiegel achter de dijken, stijgende kosten voor waterveiligheid.
Het moet anders. De Nederlanders staan bekend om het transformeren van hun landschappen en in dit
gebied is het tijd voor de volgende fase.
Aanpak: 4 Returns, 3 zones en 20 jaar
In het veenweidegebied liggen grote kansen voor het creëren van een robuust landschap met een
landgebruik dat past bij de ecologische draagkracht van het systeem. Dit kunnen we bereiken wanneer
ondernemers, boeren en natuurbeschermingsorganisaties elkaar vinden in het ontwikkelen van
duurzame oplossingen. Commonland heeft hiervoor een aanpak ontwikkeld, die uitgaat van 4 Returns,
ofwel vier Rendementen: sociaal, financieel, ecologisch en inspiratie.
Daarbij onderscheiden we 3 zones in het landschap: een natuurlijke zone (bestaande en te ontwikkelen
natuurgebieden, bijvoorbeeld het Natuur Netwerk Nederland); een gecombineerde zone van duurzame
landbouw en herstel van
ecologische functies; en
een economische zone
(bijvoorbeeld de stad)
waar zich een afzetmarkt
bevindt en waar
duurzame bedrijven zijn
gevestigd. Gezamenlijk
zorgen deze 3 zones voor
een gebalanceerd en
gevarieerd landschap en
systeem.
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Werkgebied
Ons werkgebied omvat heel Nederland
maar richt zich vooralsnog op de
veenweidegebieden rondom
Amsterdam en Utrecht; de Vechtstreek
en het Groene Hart; een karakteristiek
veenweidelandschap met veenplassen,
petgaten en legakkers, en doorsneden
door de rivier.

Doelstellingen en ambities of 5, 10 en 20 jaar (t.o.v. 2016)
Hieronder een samenvatting van onze meerjarige doelstellingen, in het kader van de 4 returns;

Return of inspiration
5Y 100 boeren in netwerk en 15 demonstratie boerderijen en 10 transitie boerderijen
10Y 200 boeren in netwerk en 30 demonstratie boerderijen en 70 transitie boerderijen
20Y 500 transitie boerderijen
Return of social capital
5Y 5 nieuwe verbindingen tussen stad en platteland en 40 stakeholders (anders dan boeren)
betrokken
10Y 10 nieuwe verbindingen tussen stad en platteland en 70 stakeholders betrokken
20Y 20 nieuwe verbindingen tussen stad en platteland 100 stakeholders betrokken
Return of natural capital
5Y 300 ha nieuwe natuur, 750 ha agrarisch land onder beter (natuur- en bodem-) beheer en
4.000 ha positief beïnvloed, leidend tot kwaliteitsverbetering van 6.300 ha
10Y 1.000 ha nieuw natuur, 5.000 ha land onder beter (natuur- en bodem-) beheer en 12.000
ha positief beïnvloed, leidend tot kwaliteitsverbetering van het landschap
20Y 2000 ha nieuwe natuur, 25.000 ha land onder beter (natuur- en bodem-) beheer en
4.000 ha positief beïnvloed, leidend tot kwaliteitsverbetering van 125.000 ha
veenweidegebied rondom Amsterdam.
Return of financial capital
5Y 5 business cases gecreëerd en geïmplementeerd
10Y opschaling van bestaande business cases en 5 nieuwe cases gecreëerd en
geïmplementeerd
20Y opschaling van bestaande business cases en 10 nieuwe business cases gecreëerd en
geïmplementeerd

Beleidsplan Stichting Wij.land d.d. Oktober 2018

Pagina 3

Interventie- en doelrealisatie strategie
Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, werkt stichting WIj.land op dit moment met diverse pilots
en concepten, te weten;
-

Bodem
Maaisel
Natte teelten / Azolla
De Groene Hefboom
Grondfonds
Pilot- en transitiefonds
Van Pachter naar Partner
Wormencompost

In de hierna volgende pagina’s worden dezen individueel omschreven.
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Project bodem
Wat doen we?

De bodem is de basis van ons voedsel. Kan een
boer zijn bodem op natuurlijke wijze productief
houden,
dus
zonder
kunstmest?
De
bodembiologie en –chemie levert ons een schat
aan informatie, waarmee we zowel betere
landbouwresultaten
kunnen
halen
als
natuurdoelen sneller en goedkoper kunnen
behalen. Wij.land biedt inspiratieavonden aan,
cursussen, en een traject van bemonsteren en
behandelen.
Doelstellingen

•
•
•

Samen leren en kennis delen over de rol
van de microbiologie in een gezonde
bodem;
Zelf aan de slag met pilots om je bodem
gezond(er) te maken, en snappen hoe je
kunt sturen op een gezonde bodem;
Meer natuurwaarden en balans in
productie- en natuurlijke (grasland)
systemen krijgen.

Bodemavonden en -cursussen

We organiseren regelmatig informatieavonden
en cursussen over bodembiologie. Als je op de
hoogte wilt blijven, neem dan contact met ons
op.
Bodempilots

Ieder jaar is het mogelijk om aan te sluiten bij de
bodempilots. Het begint meestal met een
cursus, gevolgd door een bemonsteringsronde
(in de winter). Aan de hand van de
bodemmonsters kijken wat een specifiek perceel
nodig heeft om chemisch meer in balans te
komen en hoe we de bodembiologie kunnen
versterken. We kopen gezamenlijk materialen in
en volgen elkaars ontwikkelingen.
Partners

Contact
Danielle de Nie
D.denie@Wij.land
06 - 38055763

Project maaisel
Wat doen we?

Bij het beheer van natuurgraslanden, bermen
en watergangen komen jaarlijks duizenden
tonnen schoon maaisel vrij. Dit maaien en
afvoeren brengt veel kosten met zich mee. Het
maaisel wordt vaak gezien als ‘afval’ en over
grote afstanden getransporteerd. Zonde, want
het is vaak nog goed bruikbaar op een nabij
gelegen boerderij, bijvoorbeeld in de stal of als
bodemverbeteraar.
Met
boeren
en
natuurbeheerders zoeken we hoe we van dit
maaisel een waardevolle grondstof kunnen
maken en zo lokale kringlopen kunnen sluiten.
Doelstellingen

•

•

Het optimaliseren van de verwerking van
natuur- en bermmaaisel door samen te
werken met boeren;
• Bijdragen aan het sluiten van kringlopen;
• Verbeteren van bodemvruchtbaarheid
door maaisel te verwerken tot
bodemverbeteraar;
• Besparen op verwerkingskosten, logistiek,
energie en CO2.
Eerlijke verdeling kosten/baten tussen TBO,
boer en loonwerker.

Pilots met bokashi, strooisel en pellets

We ondersteunen boeren met het verwerken
van maaisel tot met name bokashi (krachtvoer
voor het bodemleven), maar ook pellets en
strooisel. We zijn de makelaar tussen aanbieders
van maaisel (zoals Natuurmonumenten) en
gebruikers ervan (boeren)..
Verdienmodel

Innovatieve toepassingen (zoals bokashi) willen
we nader onderzoeken en doorontwikkelen tot
een schaalbaar verdienmodel. Ook zoeken we de
samenwerking met andere gebiedspartners,
bijvoorbeeld om meer maaisel te verzamelen en
te verwerken. Onze ambitie is dat vragers en
aanbieders elkaar voor de lange termijn weten te
vinden.
Ben je geinteresseerd om met ons samen te
werken? Neem dan contact met ons op.

Partners

Contact
Matthijs Boeschoten
m.boeschoten@wij.land
06 - 14614552

Project wormencompost
Wat doen we?

In dit project experimenteren we met
composteren door wormen in te zetten.
Wormencompost verbetert de
bodemstructuur en watercapaciteit van de
bodem. Ook zit het vol bodemleven.
De pilot die we doen bestaat uit het opzetten
en onderhouden van een experimentele
“compostboerderij”. Er wordt zowel
wormensap als wormencompost gemaakt
en we onderzoeken de verschillende
manieren om het te maken.
Wormenpilot op boerderij de Hartstocht
Doelstellingen

•

•

Het maken van organische
bodemverbeteraars uit reststromen
met behulp van compostwormen
Hiervan de commerciële potentie te
onderzoeken.

In deze pilot maken we twee verschillende
soorten bodemverbeteraars, namelijk: 1)
wormensap: een vloeibare bodemverbeteraar;
en 2) wormencompost: een vaste
bodemverbeteraar.
De pilot die we doen bestaat uit het opzetten
van een experimentele “compostboerderij” op
Boerderij de Hartstocht. Er zijn genoeg
reststromen op de boerderij aanwezig en deze
voeren we regelmatig aan de wormen. We
onderzoeken verschillende manieren (recepten)
om de bodemverbeteraars te maken.
De kwalificaties van de twee typen
bodemverbeteraars worden uiteindelijk getest in
een labaratorium. Bij positieve resultaten
kunnen we het wormensap inzetten bij het
bodemproject van Wij.land.

Partners

Contact
John van Duursen
J.vanduursen@wij.land
06 - 22600737

Pilot- en transitiefonds
Wat doen we?

Het pilotfonds is een aanjager om oplossingen
voor natuurherstel en/of duurzame productie in
gang te zetten, door ze eerst kleinschalig te
testen. Om pionierende boeren en ondernemers
tegemoet te komen bij het realiseren van pilots
hebben we het ‘pilotfonds’ gelanceerd. We
hebben hier aparte financiering voor, vanuit het
Gieskes-Strijbis fonds. Het transitiefonds is
bedoeld voor agrariers die hun bedrijfsvoering
natuurinclusief willen maken.
Doelstellingen

•

•

•

Boeren de ruimte geven om te
experimenteren met innovatieve
projecten middels pilots;
Pilots hebben als doel om te leren van
elkaar en buiten bestaande kaders te
handelen;
Boeren ondersteunen om om te
schakelen naar een natuurinclusief
en/of biologisch bedrijf.

Pilotfonds

We ondersteunen pilots op verschillende
onderwerpen, zoals: bodemgezondheid,
natuurmaaisel, wormencompost, natte teelten
en biodiversiteit. Inmiddels is, dankzij dit
pilotfonds, een alternatieve behandelwijze van
de bodem gerealiseerd op ongeveer 150 hectare.
Transitiefonds

Als een boer zijn bedrijfsvoering natuurinclusief
wil maken, kan hij een beroep doen op dit fonds.
Het afgelopen jaar hebben we met dit fonds
bedrijfsplannen (laten) maken voor boeren in en
rond het Natuurnetwerk Nederland (NNN) die
om willen schakelen naar een natuurinclusief
en/of biologisch bedrijf.
Heb je een goed idee voor het realiseren van
natuurinclusieve landbouw in ons werkgebied?
Neem dan contact op.
Partners

Contact
Danielle de Nie
D.denie@Wij.land
06 - 38055763

Project Azolla
Wat doen we?

Natte landbouw is een interessante oplossing
om bodemdaling tegen te gaan, omdat het
waterpeil omhoog kan. Samen met boeren
kijken we hoe we nieuwe gewassen, zoals Azolla
(Grote Kroosvaren) een plek kunnen geven in
hun bedrijfsvoering en ontwikkelen we een
markt voor nieuwe producten. Azolla is een
duurzame bron van eiwit, dat een alternatief kan
bieden voor krachtvoer, zoals soja. Naast Azolla
kijken we ook naar lisdodden als kansrijke teelt,
met toepassing als isolatie- of bouwmateriaal.
Doelstellingen

U78•
•
•
•

In de (boeren)praktijk uittesten van natte
gewassen, zoals Azolla;
Teelt verbeteren en teelttechnieken delen
met anderen;
Onderzoeken hoe Azolla kan bijdragen aan
het sluiten van de kringlopen;
Verder ontwikkelen van het verdienmodel
voor Azolla.

Praktijkonderzoek

Met Boerderij De Marsen Landbouw & Zorg in
het Twiske experimenteren we met het telen van
Azolla. We voeren het aan de kippen en de
varkens. BAAI helpt bij de teelt en het Louis Bolk
Instituut onderzoekt de voederwaarde en
inpassing in het rantsoen.
Natuurlijk verdienmodel

Azolla
biedt
verschillende
kansen
als
verdienmodel. Met De Marsen onderzoeken we
de toepassing als eiwitrijk veevoer. Op de langere
termijn
biedt
Azolla
ook
verschillende
interessante hoogwaardige toepassingen in de
biobased economy en humane voeding.
Ben je ook geinteresseerd om te experimenteren
met Azolla? Neem dan contact met ons op.
Partners

Contact
Matthijs Boeschoten
m.boeschoten@wij.land
06 - 14614552

Project de groene hefboom
Wat doen we?

Veel boeren leveren naast hun landbouw
producten ook maatschappelijke diensten, zoals
het stimuleren van biodiversiteit op hun bedrijf
of het vastleggen van koolstof in de bodem. Hier
krijgen ze meestal niet voor betaald, terwijl het
de maatschappij wel voordelen oplevert.
De groene hefboom maakt de waarde van
duurzame landbouw inzichtelijk op het gebied
van onder andere: waterberging, biodiversiteit,
klimaat, waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid. Daarnaast stimuleren we partijen die
hier belang bij hebben om boeren hiervoor te
belonen.
Doelstellingen

•
•

Het kwantificeren van een aantal
maatschappelijke diensten (zoals
waterberging);
Het verkennen van de bereidheid tot
betalen bij verschillende partijen (zoals
waterschappen) voor deze diensten.

Financiële erkenning

We starten in samenwerking met een aantal
partners
met
het
verkennen
van
een
beloningsmodel. Onder andere de provincie
Zuid-Holland, Ernst & Young en Soil&More werken
hieraan mee. We bepalen wat de belangrijkste
thema’s zijn om uit te werken op het gebied van
maatschappelijke baten.
Eerste pilot met Proeftuin Klompe

Een van de eerste pilotbedrijven is Klompe
Landbouw V.O.F., een akkerbouwbedrijf in de
Hoeksche Waard. Het is een bedrijf van 300
hectare, waar onder andere tafelaardappelen,
diverse soorten uien, eiwithoudende gewassen
en granen geteeld worden. Dit bedrijf is al heel
actief op duurzaam bodembeheer. Samen met
Klompe V.O.F. gaan we de maatschappelijke
opbrengsten op het bedrijf meten en
kwantificeren.
Partners

Contact
John van Duursen
J.vanduursen@wij.land
06 - 22600737

Project van pachter naar partner
Wat doen we?

De samenwerking tussen natuurbeheerders
en boeren biedt veel kansen; boeren kunnen
natuurgebieden beheren en de producten uit
het landschap (gras, maaisel, hout) gebruiken
op hun bedrijf. De natuurorganisatie kan via
haar verpachte gronden boeren helpen en
stimuleren om natuurvriendelijker te werken.
Op deze manier kunnen we landbouw en
natuur meer in elkaar over laten lopen. Wij.land
faciliteert deze samenwerking; ontwikkelt
experimenten en verdienmodelen en helpt bij
de transitie naar een natuurinclusief bedrijf.
Doelstellingen

•

•
•

Faciliteren van een lange termijn
partnerschap tussen boer en
natuurbeheerder;
Ontwikkelen van verdienmodellen, die
voortkomen uit de samenwerking;
Ondersteunen van (pachtende) boeren ,
die hun eigen bedrijf natuurinclusiever
willen maken.

Faciliteren van de samenwerking

Een lange termijn partnerschap begint bij luisteren
naar elkaar en meer inzicht krijgen in elkaars
doelen. We brengen een gesprek op gang en
bezoeken inspirerende voorbeelden van de
samenwerking tussen boer en natuurorganisatie.
Meer inzicht verkrijgen in kosten en baten van
natuurbeheer kan onderdeel zijn van dit proces.
Experimenten en verdienmodellen

We kijken naar toepassingen voor het maaisel uit
de natuurgebieden op het boederenbedrijf; het
verbeteren van de bodembiologie op zowel
agrarische als natuurpercelen; en korte ketens. Als
boeren en natuurbeheerders samen aan de slag
gaan komt er een andere relatie tot stand.
Transitie naar natuurinclusief bedrijf

Met een aantal boeren verkennen we of ze door de
samenwerking met Natuurmonumenten op hun
eigen bedrijf natuurvriendelijker kunnen werken.
Partners

Contact
Eva Fransen
E.Fransen@Wij.land
06 - 24919565

Project grondfonds
Wat doen we?

Grond is in Nederland duur. Een startende boer
zonder eigen (overgeërfde) grond, kan eigenlijk
geen rendabel bedrijf beginnen. We werken
daarom aan het ontwikkelen van een fonds
waarin kapitaal wordt aangetrokken tegen een
laag financieel rendement. Met dit kapitaal
kopen we grond aan om vervolgens uit te
geven aan boeren die natuurinclusief willen
werken. Zo geven we startende boeren een
kans om een duurzaam bedrijf te beginnen en
ondersteunen we boeren die hun bedrijf
natuurlijker willen maken.
Doelstellingen

•
•

•

Het vermindering van de financiële druk
op boeren die natuurinclusief werken;
Jonge en startende ondernemers een
kans geven om een nieuw natuurinclusief
bedrijf te beginnen;
Het mogelijk maken van maatschappelijk
beleggen in natuurinclusieve landbouw.

Grondfonds

Het
grondfonds
is
een
innovatieve
financieringsvorm van grond, waarin kapitaal
wordt aangetrokken als maatschappelijke
belegging. Vrijgekomen agrarische grond
wordt aangekocht en ondergebracht in een
nieuw op te richten stichting, die het land
vervolgens
uitgeeft
aan
boeren
die
natuurinclusief willen (gaan) boeren. Het
fonds geeft investeerders de mogelijkheid
om naast een (zeer bescheiden) financieel
rendement een positieve bijdrage te leveren
aan landbouw, natuur en landschap
Het oprichten van een grondfonds is een
gedeelde ambitie van Danielle de Nie
(Wij.land), Michiel de Koe (Noorderstaete
rentmeesters), Frits van der Schans (CLM),
Dick Boddeüs (Nationaal Groenfonds) en
Joris Hogenboom (NMU), en wordt mede
mogelijk gemaakt door de COmON
Foundation.

Partners

Contact
Danielle de Nie
D.denie@Wij.land
06 - 38055763

