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VERHAAL	IN	DRIE	DELEN

1. Het klimaat verandert, wat betekent dit voor de natuur en 
voor de landbouw?

2. Er verandert nog veel meer, wat leren we bijv. van de energie 
transitie ?

3. Waarheen met natuur en landbouw en welke rol kan It Fryske
Gea daarin spelen ?



• Deel 1: in hoeverre verandert het klimaat

Vraag 1.De gemiddelde wereldtemperatuur is sinds 1920 gestegen
met: 

1. 0,5 graad Celsius 
2. 1,0 graad Celsius 
3. 1,5 graad Celsius 





Vraag 2: de gemiddelde temperatuur in Nederland is 
over de afgelopen 100 jaar gestegen met:

1. 0,5 graad Celsius

2. 1,0 graad Celsius

3. 2,0 graad Celsius







Vraag 3: Het wereldwijd gemiddelde zeeniveau is 
de afgelopen 20 jaar gestegen met:

1. met 1,5 mm per jaar

2. met 2,5 mm per jaar

3. met 3,5 mm per jaar





Vraag 4: de zeespiegel van de Noordzee is  

over de de afgelopen 20 jaar gestegen met

1. 1,9 mm per jaar

2. 3,5 mm per jaar

3. 5,5 mm per jaar





Vraag 5: de totale neerslag per jaar in Nederland is 

de afgelopen 100 jaar gestegen met:

1. 5 %

2. 15 %

3. 30 %





Wat te verwachten de komende 30 tot 70  jaar ? 



Scenario’s temperatuurstijging



Scenario’s neerslag
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Bodemdaling 2050



Klimaatverandering bij slagen van afspraken van  
Parijs

• Temperatuur in Nederland stijgt met nog ca. 2 graden 
Celsius er bij, totaal ten opzichte van 1900 met bijna 4 
graden;

• Regenval gaat met nog 20 tot 40 % toenemen, piekbuien 
met 40 tot 70 % ?

• Zeespiegel blijft nog honderden jaren stijgen met 
ongeveer 1 meter per 100 jaar. 



Wat betekent dit voor natuur en landbouw?

Eerst de landbouw dan de natuur



Landbouw en klimaatverandering

1. Klimaat wordt gunstiger voor landbouw door CO-2 
bemesting, langer groeiseizoen, hogere temperaturen; 
maar ook lastiger door toename van regenval en droogte 
en toename van weersextremen en daarom vaker 
misoogsten;

2. Landbouw en voedsel krijgen te maken met regelgeving 
over koolstof in de bodem en CH-4 emissie veeteelt;







Transitie in waterbeheer is nodig

• Regulier traditioneel waterbeheer volstaat niet meer;

• Wateropvang en waterconservering worden belangrijker,  
in de bodem en in het oppervlakte water;

• We moeten ook rekening houden met verzouting van de 
bodem;



Wat betekent klimaatneutraal voor de 
landbouw- en voedselsector?

20 á 30 % van alle broeikasgassen hangen direct samen 
met landbouw, voedsel en grondgebruik.







Voedselvoorziening en klimaatverandering

• Voedselproductie, processing, transport en consumptie zijn 
tezamen verantwoordelijk voor 20 tot 30 % van alle 
broeikasgassen.

• Een koe produceert ongeveer net zoveel broeikasgassen als 
een gemiddelde auto. 

• Ook natte rijst teelt produceert veel broeikasgassen en 

• ook veengebieden die voor landbouw en veeteelt worden 
ingezet.



Dierlijk versus plantaardig eiwit
conclusies voor de wereld als geheel:

– Productie van plantaardige eiwit vraagt maar 25 % van het 
landoppervlak in vgl. met productie van dierlijk eiwit;

– Productie van plantaardig eiwit geeft maar 25 % van de 
hoeveelheid CO-2 in vgl. met productie van dierlijk eiwit;

– Productie van plantaardig eiwit vraagt maar 2 tot 3 % van het 
water in vgl. met productie van dierlijk eiwit.





Transitie in landbouw en voeding is gaande dit zijn 
de richtingen

• Plantaardig eiwit stimuleren en dierlijk eiwit eerlijk beprijzen;

• Natuur inclusieve landbouw / biologische landbouw wordt de norm.

• Veenweide gebieden zullen ander verdienmodel moeten 
ontwikkelen;

• Gemengd bedrijf krijgt nieuwe kansen t.b.v. koolstof opslag, 
bodemvruchtbaarheid, circulaire economie;

• Biobased economie biedt mogelijkheden;

• Gedegradeerde gronden en verzilte gebieden en productie in zee 
krijgt kansen;

• Kortere voedselketens geven dubbel dividend; 

• Gezonde voeding:  gezond voor mens en natuur;



Wat betekent klimaatverandering voor de natuur ?

Effecten van klimaatverandering

• Meer warmte minnende soorten / exoten;
• Minder koud minnende soorten;
• Neergang van soorten bij mismatch interacties in de voedselketen;
• Plagen door droogte of andere nieuwe weersomstandigheden;

• Beheer gericht op locale instandhouding van specifieke soorten wordt in sommige gevallen
onmogelijk;



Wat betekent het voor natuurbeheer?

• Natuurbeheer wordt gericht op dynamiek en het zo ongestoord mogelijk laten
aanpassen van ecosystemen aan klimaatverandering. Belangrijk hierbij zijn:

1. Verbindingszone’s ten behoeve van migratie van soorten planten en dieren;
2. Verwevenheid in natuurbeheer tussen landbouw en natuur;
3. Natuurgebieden als klimaatbuffer, voor piekbuien, droogtes en stormvloeden
4. Natuurgebieden als opslag van koolstof / CO-2



Klimaatverandering is gaande, 

tegelijktijd verandert er veel meer;

wat zijn belangrijke trends? 



MEGATRENDS

1. Van een industriële naar een een diensten- en 
informatie- samenleving;

2. Toenemende aandacht voor duurzaamheid en 
persoonlijke gezondheid in energie en voeding, in 
grondstof- en in ruimtegebruik;

3. Toenemende politieke aandacht en maatschappelijke 
activiteiten gericht op lokale zelfsturing; technologische 
ontwikkelingen en ict bieden daartoe ook kansen;



WERKGELEGENHEID……….
VAN	EEN	INDUSTRIËLE	NAAR	EEN	DIENSTEN	EN	INFORMATIE	SAMENLEVING









TOENEMENDE POLITIEKE AANDACHT EN MAATSCHAPPELIJKE 
ACTIVITEITEN GERICHT OP LOKALE /REGIONALE  ZELFSTURING;

• Sterke groei van het aantal lokale coöperaties;

• Verschuiving van verantwoordelijkheden en 
belastingopbrengsten naar gemeenten en 
provincies;

• Toenemende aandacht voor lokale identiteit in 
combinatie met mondiale netwerken;



Wat kunnen we leren van de energie transitie

• De staat is niet bij machte structurele verander processen te organiseren; maar kan wel
facilteren wanneer de maatschappij en de ondernemers die het moeten doen er klaar voor
zijn.

• De grote spelers zoal de oliemaatschappijen, de chemie, de automobiel industrie en de 
electriciteitsbedrijven nemen geen sterke initiatieven, ze volgen pas op het moment dat er
concurerende alternatieven hun markt bedreigen; vanwege hun belangen inzake continuiteit
en hun lobbykracht spelen ze een sterk vertragende rol.

• Kleine bedrijven,  locale initiatieven en nieuwe organisaties spelen een hoofdrol in de 
transitie, ze varen er meestal wel bij.

•
We leren dat de grote multinationals, banken en veevoerbedrijven hun belangen wat betreft
continuiteit waarschijnlijk zwaarder zullen wegen dan hun wens om bij te dragen aan herstel
van biodiversiteit in de landbouw;



Waarheen met natuur en landbouw en 
welke rol kan It Fryske Gea spelen ?



Samenvattend, de landbouw vraagstukken:

1. Klimaatverandering en bodemdaling;
2. Verlies van biodiversiteit en bodemkwaliteit;
3. Inkomen van boeren en grondbezitters;
4. Veranderende vraag van consumenten, meer biologisch met

een verhaal…( gezonde voeding en een gezonde planeet)

• Een transitie van de landbouw/veeteelt/voedsel sector is 
onvermijdelijk: van bulkproducten naar 
kwaliteitsproducten met meerwaarde voor de lokale, 
nationale en/of internationale markt. Maar de bestaande 
grote spelers zullen dit waarschijnlijk niet gaat trekken…



Samenvattend de natuurbeheer vraagstukken:

1. Natuurgebieden alleen kunnen de natuur niet redden;
2. Beheer vereist ingrijpen, dat zien we in toenemende mate;
3. Beheer gericht op soorten is minder effectief in tijden van 

klimaatverandering;
4. Verbindingszones zijn cruciaal maar moeilijk te realiseren;

• Natuurbeheer zal zich moeten vernieuwen; blijvend 
uitgaan van volledige scheiding van functies en 
verantwoordelijkheden is onvoldoende effectief; 

• Maar ………is de natuurbeweging en zijn de 
natuurbeheerders in staat zich te vernieuwen?  



Toekomst en rol Fryske Gea

• Benader de vraagstukken in natuurbeheer, landschap en
landbouw op integrale wijze; ecologie en economie en
cultuur;

• Onderzoek hoe je door innovatie kunt inspelen op de 
maatschappelijk trends van duurzaamheid, gezondheid, 
decentralisatie en behoefte aan locale identiteit;



Tot slot, drie aanbevelingen
It Fryske Gea van de toekomst,

1. Ga meer natuurwaarden creeeren via  “deeleigendom” of “francising” bijv. met 
biologische/natuurinclusieve boeren, met dorps- en stads collectieven, met voedselbos
initiatieven en met nieuwe landgoederen;

2. Ga nog actiever samenwerking zoeken en innoveren met waterschap, provincie, 
gemeenten, ondernemers en burgergroeperingen voor natuurontwikkeling in combinatie
met waterbeheer, kustverdediging en koolstof opslag en daaruit ook inkomsten genereren;

3. Kies voor een veel actievere rol in het geven en nemen van grondposities en zet daartoe
een grondbank op in samenwerking met de provincie gericht op het herstel van 
biodiversiteit vooral in de graslanden.


