
BELEIDSPLAN HEMUS
Experimenteren in de praktijk met de integratie 
van natuur en landbouw

Inleiding

Landbouw is de basis van ons bestaan. Het zorgt voor ons voedsel en is 
verantwoordelijk voor een groot deel van onze leefomgeving. Landbouw, 
natuur en landschap zijn daarbij wederzijds afhankelijk. Landbouw heeft 
biodiversiteit nodig om duurzaam voedsel te produceren maar kan zelf 
bijdragen aan een rijkere natuur met meer biodiversiteit en een mooier 
landschap. 

en biodiversiteit. Hierdoor is de biodi-
versiteit die gebonden is aan het agra-
risch landschap sterk achteruitgegaan 
en daaruit is de behoefte ontstaan 
om deze te herstellen. Daarnaast 
moeten er stappen worden genomen 
om de verbinding van de burger met 
het voedsel(landschap) te vergroten 
via onder andere beleving, participa-
tie en recreatie.

De biologische landbouw (conform 
EU-richtlijnen) heeft een aantal van 

De afgelopen decennia is de ontwik-
keling van de landbouw steeds losser 
komen te staan van het natuurlijke 
systeem, van de samenleving in het 
algemeen en van de consument – de 
burger – in het bijzonder. De huidige 
landbouw maakt gebruik van veel ex-
terne energie en hulpmiddelen zoals 
kunstmest en gewasbescherming. 
Schaalvergroting in de landbouw 
heeft geleid tot grotere eenheden en 
tot monoculturen waar steeds minder 
ruimte is voor natuurlijke processen 



van gewassen, de bewuste aanleg van 
natuurlijke landschapselementen en 
een gerichte inpassing in het natuurlij-
ke landschap zullen ziekten en pla-
gen op een natuurlijke wijze worden 
onderdrukt. De gewassen, landschap-
selementen en bijbehorende structuur 
als samenhangend geheel bieden een 
biotoop aan een breed scala aan biodi-
versiteit.

De omslag naar een natuur-inclusie-
ve landbouw is nodig maar gaat niet 
vanzelf. Hiervoor zijn stappen nodig 
bij vele spelers in het landelijk gebied, 
in de landbouwketen, in het beleid en 
natuurlijk bij de boer en de natuurbe-
heerders zelf. Veel kennis zal moeten 
worden ontwikkeld, in de praktijk 
proefondervindelijk worden getest en 
worden verspreid aan de boeren en 
natuurbeheerders van de toekomst. 
Natuur-inclusieve landbouw vergt een 
lange adem en een consistente aan-
pak over vele jaren. De smalle marges 
in de landbouw, de hoge kosten van 
grond, vaste afspraken met afnemers 
en de beperkte kennis, maken dat het 
voor veel boeren niet gemakkelijk is 
om over te schakelen naar 
een natuur-inclusief land-
bouwsysteem. 

de hiervoor genoemde negatieve ont-
wikkelingen niet in zich en anticipeert 
daarmee al op een andere vorm van 
landbouw. Gericht op onder andere 
de integratie van natuur en landbouw 
en op de verbinding met de samenle-
ving. 
Integratie van natuur en landbouw 
richt zich op grondgebonden voed-
selproductie die bijdraagt aan de 
biodiversiteit. Dergelijke landbouw 
is gestoeld op ecosysteemdiensten 
van natuurlijke bodems, landschaps- 
elementen en inpassing in het na-
tuurlijke landschap. Het is daarmee 
een onderdeel van een veerkrachtig 
ecosysteem en vormt een weerbaar 
voedselsysteem. 

Door een grote variatie aan cultuur- en 
natuurgewassen en een uitgekiende 
mix van deze gewassen in ruimte, 
tijd en genotypen is deze vorm van 
natuur-inclusieve landbouw minder 
kwetsbaar voor externe invloeden. 
En draagt op deze manier bij aan 
bodemkwaliteit en versterking van 
het bodemleven. Ook ontstaan hier-
door bodems die minder gevoelig zijn 
voor droogte, overvloedige regenval, 
ziekten en plagen en juist een groter 
vermogen hebben om water en nutri-
enten vast te houden. Door de mix 



Stichting Hemus

Stichting Hemus wil deze omslag naar een natuur-inclusieve landbouw 
bevorderen. Dit doet zij door:

Dit document geeft het beleid weer 
van Stichting Hemus voor de periode 
2018  - 2020. Ieder jaar wordt een 
begroting en een jaarplan/werkplan 
opgesteld met daarin de activiteiten 
voor het betreffende jaar.  

‘Hemus’ is de Latijnse naam voor de 
rivier ‘De Eem.’ In zuidelijk Flevoland 
gaat Hemus aan de slag met de geïn-
tegreerde ontwikkeling van landbouw 
en natuur ols onderdeel van een ver-
nieuwende (stedelijke) leefomgeving. 
In de (organische) planontwikkeling 
in dit gebied, wordt de meanderen-
de loop van de rivier de Eem, die 
in de Steentijd ook door dit gebied 
liep, niet bebouwd. In het gebied zijn 
archeologische vondsten gevonden 
van onder meer jagers en verzame-
laars die langs deze voormalige rivier 
leefden. 

• In de praktijk te experimenteren 
met de integratie van natuur en 
landbouw, met de biologische 
landbouw als uitgangspunt

• Daarvoor gronden te verwerven in 
eigendom, pacht of anderszins 

• Hierbij samen te werken met    
terreinbeherende organisaties 

• Op deze gronden praktijkkennis 
op te doen in de integratie van 
landbouw en natuur

• Kennis bij elkaar te brengen en uit 
te wisselen

• Kennis te verspreiden aan boeren, 
natuurbeheerders, beleidsmakers, 
ketenpartijen en andere belang-
hebbenden

• Publieksvoorlichting en ‘lokale’ 
afzet



 In de visie van Stichting Hemus is de 
uitvoering van deze missie van een 
‘natuur en samenleving -inclusieve 
landbouw’ kennisintensief. Het vraagt 
veel kennis, kunde en ervaring om 
gebruik te gaan maken van natuurlijke 
processen en van diversiteit en daar-
bij niet of veel minder te gaan corri-
geren met externe inputs van energie 
en hulpstoffen. Op dit gebied is in 
Nederland slechts zeer beperkte prak-
tijkkennis aanwezig. Stichting Hemus 
ziet de ontwikkeling en ontsluiting 
van deze kennis als een belangrijke 
sleutel om een omslag te maken naar 
landbouwsystemen met veel biodi-
versiteit. Door de kennis bij elkaar te 
brengen, ermee te experimenteren, 
het door te ontwikkelen en deze
– praktische – kennis te verspreiden 
waardoor het toegepast kan worden 
op boerenbedrijven en bij terreinbe-
herende organisaties. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om de volgende land-
bouwsystemen:

• Soortenrijk grasland

• Agroforestry

• Paludicultuur

• Permacultuur

• Strokenteelt

• Voedselbossen

• Polycultuur

Dit alles ingebed in een permanente 
structuur die functioneel is voor de 
productie van voedsel, de wensen van 
planten- en diersoorten van het boe-
renland en de beleving van stedelin-
gen. Het systeem moet geïntegreerd 
plaatsvinden op een schaal waarmee 
een toekomstgericht landbouwbe-
drijf ook economisch duurzaam en 
zelfstandig kan worden gevoerd. 
Nieuwe technologie zoals GPS- en 
sensorinformatie, big data en keten-
ontwikkeling zullen daarbij mede 
een belangrijke rol spelen om dit op 
boerderijschaal toepasbaar én renda-
bel te krijgen. Naast kennis en kunde, 
technologie en schaal zal waarschijn-

Missie & visie

De missie van Stichting Hemus is om een bijdrage te leveren aan de ontwik-
keling van de integratie van natuur en landbouw. Zij wil daartoe dichtbij de 
stad en als onderdeel van de stadsrand een vernieuwende vorm van voed-
selproductie ontwikkelen waarbij een hoge biodiversiteit wordt nagestreefd 
alsook een hoge betrokkenheid van de samenleving. 



Figuur 1 – denkkader integratie natuur, biologische landbouw 
en relatie met de stad

lijk ook gewerkt moeten worden aan 
nieuwe verdienmodellen en nieuwe 
ketenarrangementen om de extra 
toegevoegde waarde gewaardeerd te 
krijgen.   
 
Stichting Hemus wil daartoe grond, 
kunde en kennis bij elkaar brengen 
om de integratie van landbouw en 
natuur in de praktijk letterlijk en 
langjarig in bedrijf te brengen. Dit 
in de vorm van een grondgebonden 
natuur-inclusief biologisch landbouw-

bedrijf, waar geëxperimenteerd, 
geïnnoveerd, gemeten en gekeken 
kan worden. Willen boeren en ter-
reinbeheerders de overstap maken 
naar natuur-inclusieve landbouw, dan 
kunnen zij bij Stichting Hemus kennis 
komen opdoen over wat dit betekent 
voor de boerenbedrijfsvoering wat 
betreft teelt, economie en ecologie. 
Als burgers willen participeren in de 
ontwikkeling kunnen ze ook gebruik 
maken van de kennis en ervaring. 
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Figuur 2- Zoeken naar integratie
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Doelstelling

In de statuten van Stichting Hemus is in artikel 3.1 haar doelstelling 
weergegeven:

Met deze doelstellingen van Hemus wordt een bijzondere bijdrage geleverd 
aan het door Nederland geratificeerde Internationale Biodiversiteitverdrag, 
(UN-CBD, 1992, Rio de Janeiro). In dit verdrag staat dat biodiversiteit behou-
den moet blijven vanwege de intrinsieke waarde van de natuur. Maar het 
verdrag bekijkt biodiversiteit ook vanuit het nut voor de mensen. Dit ver-
drag heeft drie hoofddoelstellingen:
1. Behoud biologische diversiteit,
2. Duurzaam gebruik van de biodiversiteit,
3. Een eerlijke verdeling van de kosten en de opbrengsten van de biodi-
versiteit tussen de landen.
In 2010 zijn de VN-doelstellingen van het biodiversiteitsverdrag vernieuwd. 
Zo is een actieplan aangenomen met 20 punten om het verlies van biodiver-
siteit tot staan te brengen in 2020, de ’Aichi Biodiversity Targets’.

‘De Stichting is werkzaam in het kader 
van het algemeen belang en heeft als 
doel: 

a. het (doen) ontwikkelen van duurza-
me, vernieuwende vormen van land-
bouw door integratie van landbouw 
en natuurbeheer ter bevordering van 
de biodiversiteit; 

b. het (doen) verwerven, beheren en 
exploiteren van gebieden met het oog 
op duurzame, vernieuwende vormen 
van biologische landbouw in combina-
tie met natuurbeheer; en, 

c. het verspreiden en delen van kennis 
en ervaringen rondom duurzame, 
vernieuwende vormen van biologische 
landbouw in combinatie met natuur-
beheer; 

en voorts het verrichten van al wat 
hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn.’ 

De stichting heeft geen winstoogmerk 
en niet ten doel het doen van uitke-
ringen aan de oprichters of aan hen 
die deel uitmaken van de organen van 
de stichting. De stichting neemt de 
vereisten in acht zoals die ingevolge 
de AWR en het uitvoeringsbesluit 
AWR aan een algemeen nut beogen-
de instelling worden gesteld. 



op te doen en te kunnen verspreiden 
heeft Stichting Hemus al contact met 
o.a. Wageningen University & Rese-
arch (WUR), het Louis Bolk Instituut 
(LBI), de Agrarische Hogeschool in 
Dronten, BioAcademy en BDEKO, de 
Flevolandse vereniging van BD- en 
EKOlogische boeren gericht op o.a. 
kennisontwikkeling en -uitwisseling. 
Daarnaast zijn er contacten over de 
kennisontwikkeling met de Land en 
Tuinbouworganisaties, het BioHuis en 
Bionext als algemene belangenorgani-
saties in de agrarische sector. Verder 
is er een samenwerkingsovereen-
komst met Stichting Het Flevo-land-
schap

  Organisatie 

Conform deze statutaire doelstelling 
heeft Stichting Hemus dus tot doel 
om duurzame, vernieuwende vormen 
van landbouw te ontwikkelen door in-
tegratie van landbouw en natuur. De 
stichting verwerft en beheert gronden 
om deze duurzame vernieuwende 
vormen van landbouw te ontwik-
kelen en zorgt vervolgens voor het 
verspreiden van de opgedane kennis 
en ervaring rondom de duurzame en 
vernieuwende vormen van landbouw 
in combinatie met natuurbeheer. 

Het verspreiden van de opgedane 
kennis is daarmee een belangrijk doel. 
Deze kennis wordt met iedere geïn-
teresseerde gedeeld. Om deze kennis 



• Het meten van biodiversiteit, fy-
sieke opbrengsten en kengetallen 
over de natuur-inclusieve bedrijfs-
voering;

• Het bevorderen van passende 
wet- en regelgeving voor de inte-
gratie van landbouw en natuur;

• Het beschikbaar stellen van de ge-
gevens aan relevante partijen;

• Kennis en kennispartijen bij elkaar 
brengen;

• Kennis en ervaringen delen en 
verspreiden rondom diverse 
vormen van natuur-inclusieve 
landbouw en biodiversiteit en 
aangaande burgerparticipatie, 
beleving, lokale afzet en recreatie 
via demonstratiedagen, artikelen, 
media, stagiairs en onderwijs;

• Organiseren van publieksdagen 
ter vergroting van de belevings-
waarden.

Activiteiten Stichting Hemus

• Het verwerven (pacht, eigendom), 
beheren en exploiteren van gron-
den, respectievelijk gebieden met 
het oog op het kunnen voeren 
van natuur-inclusieve landbouw;

• Het bijeenbrengen van overige 
middelen, onder meer via fond-
senwerving;

• Het aangaan van samenwerking 
met relevante organisaties;

• Het kostendekkend exploiteren 
van het (biologisch) landbouwbe-
drijf;

• Het opstellen en uitvoeren van 
een bouwplan (jaarlijks en op 
lange termijn);

• Ruimte bieden aan experimenten 
voor diverse vormen van na-
tuur-inclusieve landbouw;

• Het bieden van ruimte voor, 
experimenteren in, deelnemen in 
en aangaan van projecten rond-
om burgerparticipatie, beleving, 
lokale afzet en recreatie;



van circa 50 hectare. 
Ook zijn plannen gemaakt en in prin-
cipe gehonoreerd in het kader van 
het Noorderwold-Eemvallei project, 
waarbij een verdere integratie van 
landbouw en natuur wordt nage-
streefd. Deze elementen, de reeds 
opgedane kennis en het algemene 
gedachtegoed rond natuur-inclusie-
ve biologische landbouw vormen 
de basis voor Stichting Hemus. Het 
beoogd resultaat voor 2018 en 2019 
is de verwerving van een of enkele 
landbouwpercelen in de orde van 
grote van enkele tientallen hectaren; 
het aanstellen van een bestuurder; 
het uitwerken van een governance 
structuur; het verkennen van beschik-
bare fondsen en de ontwikkeling van 
een natuur-inclusief bouwplan voor 
de beschikbare gronden. 

Huidige situatie en activiteiten 2018/2019

Stichting Hemus is in 2018 opgericht. 
In 2018 en 2019 ligt de nadruk als 
eerste op het tot uitvoering brengen 
van de samenwerkingsovereenkomst 
met Het Flevo-landschap in rela-
tie tot het Nieuwe Natuur Project 
‘Noorderwold – Eemvallei’. Vervol-
gens zal worden overgegaan tot het 
verwerven van de gronden binnen 
dit project, waarop in praktijk kan 
worden gewerkt als natuur-inclusief 
landbouwbedrijf. Daarnaast zal samen 
met partners als Stichting ERF, ERF 
BV, Het Flevo-landschap en onder-
zoeksinstellingen een lange termijn 
bouwplan worden opgesteld voor 
een natuur-inclusieve bedrijfsvoering. 
Samen met ERF BV is hiermee in de 
afgelopen jaren al geëxperimenteerd 
met natuur-inclusieve landbouw in de 
vorm van strokenteelt op een perceel 



reren en zij ontvangen hooguit een 
onkostenvergoeding. De stichting 
heeft de ANBI-status en zal handelen 
conform de richtlijnen die hiervoor 
gelden.

De bestuurder van de stichting is ver-
antwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken binnen de stichting waaron-
der de fondsenwerving, het opstellen 
van het jaarplan, het verwerven van 
de gronden, het opstellen van kaders 
voor het natuur-inclusieve bouwplan, 
het monitoren van de biodiversiteit 
en waar nodig de bijstelling van de 
gestelde kaders, de exploitatie van de 
gronden en de kennisontwikkeling en 
verspreiding. 

  Governance 

De zeven principes uit de ‘Governan-
cecode Zorg’ zijn, als meest toepasse-
lijke, de leidraad voor de governance 
van Stichting Hemus. De leden van 
de Raad van Toezicht zijn aangesteld 
vanwege de kennis en ervaring die 
ze hebben opgedaan als bestuurder 
bij de partner Stichting ERF.  Met 
deze aanstelling zijn geen particuliere 
belangen gemoeid. De RvT bestaat uit 
de volgende personen:

• Dhr. B. Fokkens 

• Mw. I. Mastenbroek

• Dhr. V.T. Smit

De RvT komt circa 5 tot 8 maal per 
jaar bij elkaar. Zij houdt toezicht op 
het bestuur van de stichting. De leden 
van de RvT kunnen reiskosten decla-



voor een kortere of langere periode 
gronden met beoogde bestemmingen 
als stadsuitbreiding, natuur, land-
bouw of andere ontwikkeling. Op de 
gronden wordt biologisch geteeld. Als 
gevolg van de voorziene stadsuitbrei-
ding worden deze werkzaamheden 
langzaam afgebouwd en krijgt ERF 
BV ruimte om werkzaamheden voor 
Hemus BV uit te voeren tegen relatief 
lage kosten. Bovendien kan de opge-
dane ervaring en kennis van ERF BV 
worden behouden. Met de inscha-
keling van ERF BV door Hemus BV 
worden geen particuliere belangen 
gediend.  

De bestuurder van Hemus is dhr. 
A.G.J. Jansen, die per 1-5-2020 
interimmanager dhr. J. Burgers heeft 
opgevolgd. Dhr. Burgers is bestuurder 
van ERF BV en heeft bijgedragen aan 
de plannen voor Stichting Hemus en 
de vormgeving daarvan. Dhr. Jansen 
werkt nauw samen met dhr. Burgers, 
vanuit de blijvende relatie tussen 
Stichting Hemus en ERF BV. 

Hemus BV

De Stichting Hemus heeft ervoor 
gekozen om op praktijkschaal erva-
ring op te doen en niet slechts te 
experimenteren in veldlaboratoria 
of op proefveldschaal. De Stichting 
Hemus heeft voor deze beheersacti-
viteiten een BV opgericht om direct 
vergelijkbaar te zijn met andere 
landbouwbedrijven en op die manier 
te voorkomen dat landbouwbedrijven 
stellen dat de ontwikkelde vernieu-
wende duurzame vormen van land-
bouw en natuurbeheer niet rendabel 
zijn voor een landbouwbedrijf. Voor 
de exploitatie en uitvoering is een 
aparte BV opgericht namelijk He-
mus BV. Stichting Hemus is de enige 
aandeelhouder van deze BV. Hemus 
BV exploiteert de gronden en voert 
de kennisverspreiding uit binnen de 
kaders van het jaarplan die door het 
bestuur en de RVT van Stichting He-
mus is opgesteld en vastgesteld.

De werkzaamheden van Hemus BV 
worden uitgevoerd door ERF BV. 
ERF BV heeft een maatschappelijke 
functie en beheert en exploiteert 



Financiën

Momenteel bestaan de inkomende 
geldstromen van Stichting Hemus nog 
uit bijdragen vanuit Stichting ERF. Het 
streven is om daarnaast algemene 
en/of particuliere fondsen te werven 
waarmee Stichting Hemus de expe-
rimenten conform doelstelling kan 
vormgeven. Daarnaast kunnen direct 
of indirecte fondsen worden verwor-
ven voor het verwerven van gron-
den. Stichting Hemus kan op twee 
manieren gronden verkrijgen. Ofwel 
de Stichting verwerft deze gronden 
in eigendom of zij verwerft deze in 
langdurige pacht. Vervolgens worden 
alle gronden verpacht aan Hemus BV. 
Hemus BV zal daarvoor een zakelij-
ke pachtvergoeding betalen aan de 
Stichting Hemus. Stichting Hemus 
dient als ANBI, (nagenoeg) al haar 
inkomende geldstromen te gebruiken 
voor algemeen nuttige activiteiten. 
In de toekomst is niet uit te sluiten 

dat er een geldstroom van de Stich-
ting Hemus naar Hemus BV zal gaan, 
wat te allen tijde ten behoeve van de 
doelstelling van de Stichting Hemus 
zal zijn. Deze activiteiten zijn vermoe-
delijk ten behoeve van kennisontwik-
keling binnen Hemus BV, waarna deze 
kennis verspreid kan worden door 
Stichting Hemus.

Beheer en besteding van het vermogen:

• Het vermogen wordt louter en alleen ingezet 
ten behoeve van de doelstellingen;

• Eventuele reserves worden niet belegd en 
blijven daardoor vrij beschikbaar;

• Bij beëindiging van Stichting Hemus zal het 
overblijvende vermogen beschikbaar worden 
gesteld ten behoeve van een algemeen nut 
beogende instelling met een gelijksoortige 
doelstelling.


