
Actieprogramma 
klimaatadaptatie 
landbouw

Sabine Pronk

Ministerie van LNV

3 maart 2020



Aanleiding
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• 2016 en 2017: hagelschade en wateroverlast

• 2018: nat voorjaar en droogteperiode zomer

• Maatregelen tijdens droogtecrisis in watersysteem en landbouw

• November 2018: LNV-brief aan Kamer n.a.v. beleidsinzet droogte 2018:

o Aankondiging Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw



Klimaatadaptatiedialoog Landbouw
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• Najaar 2017 1ste klimaatadaptatiedialoog landbouw: 
o Over wateroverlast, schade in de landbouw en verzekerbaarheid

• Werkgroep Brede weersverzekering:
o Aantrekkelijker maken Brede weersverzekering voor boeren

o Vrijstelling assurantiebelasting en verlagen schadedrempel Brede weersverzekering

• Werkgroep klimaatadaptatie landbouw o.l.v. LNV aan de slag gegaan:
o Analyse wateroverlast landbouw en rolverdeling betrokken partijen

o Onderzoek Open teelten en klimaatadaptatie in relatie tot financiële weerbaarheid

• Januari 2019 2de adaptatiedialoog: Werkconferentie in Nijkerk
Projectgroep: LNV, IenW, NAS, DPRA, DPZW, LTO, UVW, Verzekeraars, IPO

• Januari 2020 Actieprogramma naar Kamer
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Doel en insteek actieprogramma
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• Doel is een klimaatbestendige(r) landbouw:
o In 2030 zijn alle ondernemers in de land- en tuinbouw voorbereid om duurzaam en 

effectief te kunnen omgaan met de veranderingen in het klimaat

• Meerjarige aanpak en samen met partijen

• Veel gebeurt er al en wordt ontwikkeld in de diverse (beleids)programma’s 
o Overzicht geven en lacunes benoemen
o Verbinden en versterken

• Focus op open en bedekte teelten en veehouderij
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Actieprogramma: 5 pijlers
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1. Watersysteem
o Acties n.a.v. Beleidstafel Droogte en Evaluatie Crisisaanpak Droogte
o Zoetwaterbeschikbaarheid / DPZW
o Ruimtelijke adaptatie, stresstesten, risicodialogen / DPRA

2. Bodemsysteem
o Nationaal Programma Landbouwbodems:

o Hoofddoel is dat alle landbouwbodems in 2030 duurzaam worden beheerd
o Verbeteren bodemstructuur en toepassen bodemmaatregelen vergroot het 

waterbergend vermogen 



Actieprogramma: 5 pijlers

8

3. Gewassen en teeltsystemen
o Weerbare planten en teeltsystemen
o Veredeling van klimaatrobuuste en resistente gewassen
o Klimaatbestendige systemen en technieken, o.a. zuinig omgaan met water

4. Veehouderij
o Hittestress, UV-straling, dierziekten



Actieprogramma: 5 pijlers
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5. Ondersteunende instrumenten
o Versterken regionale aanpak
o Kennis en innovatie
o Risicomanagement



Vervolg
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✓ 13 februari 2020 bijeenkomst ‘Klimaatadaptatie 
landbouw en natuur: kansrijke gebiedsprocessen’

o Regionaal uitwerken via stresstesten en risicodialogen
o Ontwikkelen kennisagenda klimaatadaptatie landbouw
o Kennis verspreiden, bijv. via DAW

Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/30/landbouw-weerbaarder-
tegen-veranderingen-in-het-klimaat-actieprogramma-klimaatadaptatie-landbouw

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/30/landbouw-weerbaarder-tegen-veranderingen-in-het-klimaat-actieprogramma-klimaatadaptatie-landbouw


Vragen?
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