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Film - Natuurinclusieve landbouw



Film - Gebiedsontwikkeling landbouw en natuur



Hendrik Hoeksema

ZLTO



Film – Inzet van grond



Theo Bakker
Staatsbosbeheer

Anya van de Ven
Groenontwikkelfonds Brabant



Info Staatsbosbeheer:

https://www.staatsbosbeheer.nl/over-

staatsbosbeheer/dossiers/natuurinclusieve-landbouw

E-mail: natuurinclusievelandbouw@staatsbosbeheer.nl

Info grondinzet binnen natuurnetwerk

www.groenontwikkelfondsbrabant.nl

https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/natuurinclusieve-landbouw
mailto:natuurinclusievelandbouw@staatsbosbeheer.nl
http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/


Jorrit Dekkers

Rabobank



Film (Sligro) - Natuurvlees uit Nederland

www.natuurvlees-nederland.nl

http://www.natuurvlees-nederland.nl/


Frederiek van Lienen

Vernieuwing door ondernemend samenwerken
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Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen



Het gebied
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Doel gebiedsplan: win-win

Kwaliteitsimpuls geven aan het landelijk gebied in de 
schil rondom de Loonse en Drunense Duinen

door… behoud / versterking van kleine en 
middelgrote familiebedrijven en hun duurzame 
meerwaarde voor het gebied



Kwaliteitsimpuls
Economische waardering van agrarische bedrijven verbinden met:

• Natuurdoelen;

• Waterdoelen;

• Stikstof;

• Kringlooplandbouw;

• Bodemkwaliteit;

• Leefbaarheid landelijk gebied;

• Versterken recreatie mogelijkheden;

• Hoogwaardige voedselproductie;

• Binding met de burger;

• Groen en gezondheid;
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Resultaat gerichte uitvoeringsorganisatie
• Energie en behoefte van ondernemers benutten als basis 

voor de gebiedskwaliteit 

• Ondernemers stimuleren en ondersteunen in 
toekomstgerichte duurzame bedrijfsvoering

• Publiek-private samenwerking en financiering organiseren 
voor de landbouwtransitie 

• Afstemming agenda’s gebiedspartijen om te komen tot een 
uitvoeringsgerichte aanpak die aansluit bij de energie en 
snelheid van de ondernemers om maatschappelijke 
opgaven in hun bedrijfsvoering te integreren

Vernieuwing door ondernemend samenwerken



NIL: meervoudig waarde aanbod



Verdienmodel NIL: kosten en baten



Verdienmodel NIL: hogere verwaarding

Meer kosten?  hogere verwaarding!

Thema’s:

• Regionaal / lokaal

• Korte keten en logistiek

• Positionering en afzet van producten

• Food Community - binding met burgers



Afzet en positionering
Kwaliteit
Regionaal
Samen
Maatschappelijke bijdrage
Korte ketens
Beleving

Prijsstelling en positionering
gaan hand in hand



Kwaliteitslabel



Kwaliteitslabel 

Wettelijke eisen

Duurzaamheidscriteria

Certificaat

Handboek

Jaarlijks gesprek



Brabants 
Duingoed -
kwaliteitslabel

Ons verhaal:

product – boer burger - landschap



Oprichting coöperatie Duinzuivel





Website: www.duingoed.nl



Van gebiedsplan naar Community

Gebieds
partijen

Inwoners
BrabantStad

Duinboeren

Bedrijven Recreanten

Gemeenten



Take away
Maatschappelijk verdienmodel biedt toekomstperspectief

Samenwerking op regionale schaal biedt kansen 

Lokaal produceren maakt trots

Ondernemende overheid is randvoorwaarde !



Elies Lemkes
Gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur



Provincie

Met boeren bij of in het Natuurnetwerk komt de provincie graag in 

contact. 

Vragen over bijvoorbeeld beleid, coaching en mogelijkheden:

Loes van Erp – Mooren: Lmooren@brabant.nl
Info: https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl

Netwerk Goed Boeren

Informatie, inspiratie en een netwerk over natuurinclusieve landbouw 

Info: https://www.goedboeren.nl/

mailto:Lmooren@brabant.nl
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/
https://www.goedboeren.nl/

