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Earth overshoot day 

 Earth Overshoot Day =  dag waarop we alle bronnen die voor 
    dat jaar beschikbaar zijn hebben  
    gebruikt 

 

 1992 → October  21 

 2012 → August    22 

 2014 → August    19 

 2015 → August    13 

 

 

  

 



 



But we can make a shift in another direction 



 



We gaan over de grenzen van de aarde heen 



 



 



 



We kunnen via een andere weg wel meer 

produceren 



Dubbele opgave, met een taak voor iedereen!  

De wereld voeden  

binnen de draagkracht 

van de aarde 

  



Nieuw denken 

 

 Hoe vernieuwend kan ik denken? 

 

 Elke uitkomst is goed, want past bij jou. 

 Ene is niet beter dan de ander. 

 Met elkaar kom je verder. 

 

 

 



 



 



 



 



 



Wat is omgevingsgericht ondernemen? 

 Wat bedoelen we met omgeving? 

 

 Maximale agrarische productie waarbij de omgeving 
‘aan de kant moet’. 

 Optimale agrarische productie waarbij de omgeving niet 
gehinderd wordt. 

 Optimale agrarische productie met kleine toename 
kwaliteit omgeving (biodiversiteit, landschap) 

 Integratie landbouw en omgeving: over en weer 
versterken van elkaars waarden, vermarkten van totaal 

 

 



Wat is omgevingsgericht ondernemen? 

 Jos Roemaat 

 Duurzame Zuivelketen 

 Genoeg rustplaatsen 

 Keuze vrijheid 

 Geschikte vloeren 

 Natuurlijk gedrag kunnen uiten 

 Geen stress /  verwondingen 
(behandelingen) 

 Genoeg voer / goede kwaliteit 
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Windstreek 



Windstreek 



Koeientuin 

 



                          Koeientuin 

 



Voorbeelden 

 Wat vraagt de samenleving? Wat kun je als agrariër 
voor je omgeving betekenen?  Jos Roemaat 

 www.echtoverijssel.nl   

 www.natuurboeren.nl 

 www.boerpelleboer.nl 

 Anders varkens houden en verwaarden 

 www.omgevingsgerichtondernemen.nl 

 

 

 

http://www.echtoverijssel.nl/
http://www.natuurboeren.nl/
http://www.boerpelleboer.nl/
http://www.omgevingsgerichtondernemen.nl/


Lessen Echt Overijssel! 

 Gezamenlijk doel 

 Elkaar begrijpen en waarderen 

 Voldoende tijd om samen op te trekken 

 Durven leren 

 Praktische (kleine) resultaten vanaf begin nodig 

 Vieren van successen 

 Communiceren met ‘buitenwereld’ 



Koeientuin 

 



Groepsvragen 

 Omgevingsgericht ondernemen vraagt andere kennis en 
competenties van een agrariër dan ‘plankgas 
landbouw’.  

 Noem er tenminste 5 

 

 Welke mogelijkheden hebben agrariërs in Limburg om 
omgevingsgericht te ondernemen met natuur en 
landschap? 

 Kies een regio en noem daarvoor tenminste 2 
 mogelijkheden 



Enkele lessen Echt Overijssel! 

 Gezamenlijk doel 

 Elkaar begrijpen en waarderen 

 Voldoende tijd om samen op te trekken 

 Durven leren 

 Praktische (kleine) resultaten vanaf begin nodig 

 Vieren van successen 

 Verbinden met bestuurders/beslissers 

 ‘Vreemde eenden’ binnen halen 

 Communiceren met ‘buitenwereld’ 



Links naar brochures en rapporten  1 

 Groen Ondernemen met Veehouderij 

http://edepot.wur.nl/210056  

 Brochure Innoveren met weidevogels 

http://edepot.wur.nl/41877 

 Agrarische bedrijfsvoering en biodiversiteit Kansrijke 
gebieden, samenhang met bedrijfstypen, perspectieven 

http://edepot.wur.nl/258725 

 Natuur als onderdeel van het product 

http://edepot.wur.nl/250616 

http://edepot.wur.nl/210056
http://edepot.wur.nl/210056
http://edepot.wur.nl/41877
http://edepot.wur.nl/41877
http://edepot.wur.nl/258725
http://edepot.wur.nl/250616


Links naar brochures en rapporten  2 

 Natuur als erfgoed, agrarisch natuurbeheer als venster 
op verbreding 

http://edepot.wur.nl/20773 

 Echt Overijssel! 

http://edepot.wur.nl/243043  

 Samenwerking in de multifunctionele landbouw 'als 
antwoord op een snel veranderende omgeving' 

http://edepot.wur.nl/309834 

 Boeren voor Natuur 

http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarap
porten/AlterraRapport2472.pdf  

 

http://edepot.wur.nl/20773
http://edepot.wur.nl/243043
http://edepot.wur.nl/243043
http://edepot.wur.nl/309834
http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport2472.pdf
http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport2472.pdf


Links naar brochures en rapporten  3 

 Portal omgevingsgericht ondernemen 

http://omgevingsgerichtondernemen.nl/ 

 Verbindingsmaatlat voor de landbouw 

http://www.verbindingsmaatlat.nl/ 

 Nieuwe diensten in de multifunctionele landbouw 

http://edepot.wur.nl/135506 

 Food & Fun op de boerderij : consumentenpercepties - 
hoe beleven consumenten multifunctionele 'biologische' 
landbouw 

http://edepot.wur.nl/3289 

 

http://omgevingsgerichtondernemen.nl/
http://www.verbindingsmaatlat.nl/
http://edepot.wur.nl/135506
http://edepot.wur.nl/3289


Links naar brochures en rapporten  4 

 E-brochure Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw 

http://edepot.wur.nl/346410 

 Factsheet MKBA Stadslandbouw 

http://edepot.wur.nl/258110 

 Producten van de boerderij in de stad. Mogelijkheden 
voor afhaalpunten voor lokale producten 

http://edepot.wur.nl/262426 

 Samen ondernemen. Handboek samenwerking in de 
(multifunctionele) landbouw 

http://edepot.wur.nl/256938 

 

http://edepot.wur.nl/346410
http://edepot.wur.nl/346410
http://edepot.wur.nl/258110
http://edepot.wur.nl/262426
http://edepot.wur.nl/256938


Links naar brochures en rapporten  5 

 Kansenscanner multifunctionele landbouw : kansen 
voor uzelf - mogelijkheden voor uw bedrijf en voor uw 
omgeving 

http://edepot.wur.nl/167526 

 Het verbinden van werelden: Strategieën voor de 
multifunctionele landbouw 

http://edepot.wur.nl/159751 

 Landschappelijk verantwoord ondernemen 

http://edepot.wur.nl/170052 

  

 

http://edepot.wur.nl/167526
http://edepot.wur.nl/159751
http://edepot.wur.nl/170052


Meer informatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maarten.vrolijk@wur.nl 
T +31 317 480485 
@marvrolijk 
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