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Wat zijn de ambities, kansen en knelpunten met betrekking tot NIL voor alle relevante 
belanghebbenden in de gebieden Hilver en het land van Heusden en Altena en welke eerste stappen moeten er voor 
deze transitie genomen worden (gebieds- en ondernemersniveau)? Dit onderzoek is uitgevoerd voor het lectoraat en 
zal daarom aanbevelingen geven voor mogelijk vervolgonderzoek wat binnen de kaders van het SIA-traject uitgevoerd 
kan worden.

Deze fase wordt gekenmerkt door de eerste vormen van competitie binnen de 
ontwikkelingen en de hoge mate van nieuwe kennis en ervaringen die opgedaan worden.

Hierdoor is de aanpak om naar een meer 
natuurinclusief landbouwsysteem te komen voor ieder gebied anders. Ook zijn er per gebied verschillen 
waarneembaar in de dynamieken tussen actoren en kunnen de gedeelde belangen tussen actoren afwijken. Er is de 
Hilver bijvoorbeeld spraken van een collectief wat grond pacht van grootgrondbezitter Staatsbosbeheer. Hier moet 



specifiek per gebied naar gehandeld worden en dit maakt het dus niet mogelijk om een algemene blauwdruk te 
creëren voor de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw die voor ieder gebied geldt. 
 
Een andere belangrijke conclusie is dat agrarisch ondernemers als één van de weinige echt in de positie zijn om NIL op 
grote schaal toe te passen in de praktijk. Het is daarom van enorm belang dat deze intensief meegenomen worden in 
het proces en in de besluitvorming. Hier ligt een grote rol weggelegd voor agrarische organisaties zoals de ZLTO en 
het AJK in de vorm van het stimuleren van agrariërs om actief mee te werken aan de ontwikkeling van NIL. Hierbij is 
het opvallend dat enkel overheidsinstanties (gemeenten en de PNB) daadwerkelijk iets moeten. Dit kan verklaard 
worden door de verschillende beleidskaders en uitspraken die in het verleden zijn gedaan. Deze organisaties zijn 

van het 
gerechtshof. Dit maken de ontwikkelingen van NIL lastiger, omdat andere partijen vanuit intrinsieke motivatie en 

 
Ook kan er geconcludeerd worden dat natuurinclusieve landbouw niet alleen een ecologische en economische 
opgave is, maar ook een sociale opgave. Als de sociale ontwikkelingen onderbelicht blijven zal er weinig vooruitgang 
zijn richting NIL. Eén van de belangrijkste sociale kansen is imagoverbetering doormiddel van natuurinclusieve 
landbouw. Hiermee wordt bedoeld dat agrariërs NIL willen gebruiken om de manier waarop de maatschappij naar de 
sector kijkt te verbeteren. Daarnaast wordt er in de gebieden weinig urgentie gegeven aan de ecologische kansen van 
NIL. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het actief oplossingen zoeken om de biodiversiteit te verhogen. Dit zou kunnen 
komen door, buiten de natuur beherende organisaties om, relatief lage expertise op ecologisch gebied van de 
actoren. Dit is opvallend omdat in de gebieden het verbeteren van de biodiversiteit wel als belangrijk wordt 
beschouwd.
 
Aan de hand van de onderzoeksresultaten en de hieruit getrokken conclusies wordt het lectoraat aangeraden om 
vervolg onderzoeken uit te voeren in drie categorieën. Onder de eerste categorie vallen de onderwerpen die 
meerwaarde zullen bieden aan de ontwikkelingen van NIL in de gehele Nederlandse landbouwsector. De aanbevolen 
vervolgonderzoeken binnen deze categorie zijn:

olgonderzoek binnen deze categorieën zijn:


