Bedrijfsplannen
Natuurinclusieve
Landbouw
Aan de slag met natuurinclusieve landbouw
op uw eigen bedrijf of in uw directe omge
ving? Maak kennis met de mogelijkheden
om meer natuurinclusief te werken op en
om uw bedrijf.
Voor boeren in Gelderland is het mogelijk
om vanuit het Platform Natuurinclusieve
Landbouw Gelderland kosteloos een
bedrijfsplan te laten maken. Dit bedrijfs
plan richt zich volledig op uw situatie en
wensen voor de ontwikkeling van uw bedrijf

waarin ruimte is voor meer natuur
inclusieve landbouw.
De keuze bestaat uit vier modules:
• Bedrijfsnatuurplan
• Bodem- en Waterplan
• Kringloopplan
•	Versterken van het lokale netwerk
(boeren, vrijwilligers en burgers)
Op de binnenzijde staat een korte
beschrijving van deze modules.

Startgesprek

• Na uw aanmelding maakt een medewerker

van het agrarisch natuurcollectief een afspraak.

• U geeft vooraf een machtiging voor het raad-

plegen van uw bedrijfspercelen bij RVO, zodat
de medewerker het bedrijfsbezoek beter kan
voorbereiden.
• Tijdens het bezoek worden kansen voor
bedrijfsontwikkeling op het gebied van
natuur, milieu en biodiversiteit in beeld
gebracht voor uw situatie.
• U krijgt een aanbod voor een mogelijk
vervolg.

Kringloopplan

Bedrijfsnatuurplan

In dit plan, ook wel biodiversiteitsplan
genoemd, wordt een analyse gemaakt van
natuur en biodiversiteit op en om uw locatie.
Samen kijken we welke natuurwaarden er al
aanwezig zijn en welke er ontwikkeld kunnen
worden. We bespreken met u wat inpasbaar is
binnen uw bedrijfssituatie en attenderen u op de
mogelijkheden voor subsidies of vergoedingen
vanuit de markt. Het plan bespreken we individueel of in groepsverband.

Binnen dit plan wordt op basis van
gegevens uit de Kringloopwijzer
gekeken naar Kritische Prestatie
Indicatoren (KPI’s) op uw melkvee
bedrijf. Daarnaast is er aandacht voor
alle thema’s die spelen binnen een
melkveebedrijf. Denk aan bemesting,
voeding en graslandmanagement.
Bij andere bedrijfstakken wordt een
vergelijkbare aanpak gekozen. Bij dit
onderdeel is het interessant om de resultaten,
normen en kengetallen in groepsverband te
bespreken.

Waarmee kunnen wij u helpen
Bodem- en Waterplan

De werkwijze en opzet is vergelijkbaar met het
bedrijfsnatuurplan, alleen ligt de focus nu
volledig op bodem en water. Dit is feitelijk
de basis voor biodiversiteit. Bij het plan
wordt gebruik gemaakt van gegevens
uit bodem- en gewasonderzoek en
veldonderzoek door grondboringen en profielkuilen.

Versterken van het lokale netwerk
(boeren, vrijwilligers en burgers)
Boeren in Gelderland krijgen kosteloos de mogelijkheid om het
lokale netwerk van buren, vrijwilligers, klanten en burgers, actief te
betrekken bij groene werkzaamheden. Stichting Landschapsbeheer
leidt geïnteresseerde vrijwilligers op tot deskundigen die de boer
ondersteunen met kleinschalig landschapswerk die bijdrage aan meer
natuur en biodiversiteit op en rond het bedrijf. Ook willen
we een breed publiek kennis laten maken met natuur
inclusieve landbouw door beleven en communicatie centraal te stellen. Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Boki Luske via
b.luske@landschapsbeheergelderland.nl

De uitvoering van deze
natuurplannen worden mede
mogelijk gemaakt door de
Provincie Gelderland.

De agrarische natuurcollectieven coördineren het
opstellen van de bedrijfsplannen in hun eigen regio;
Achterhoek, Rivierengebied en Veluwe. Medewerkers
van de collectieven maken de plannen gedeeltelijk zelf
en schakelen soms specialisten in. Ze maken gebruik van
de kennis van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en
zetten technische adviseurs op het gebied van bijvoorbeeld
bodem, water, ecologie en kringlooplandbouw in.
Aanmelden
Interesse voor een bedrijfsplan? Stuur dan een email naar
het collectief in uw eigen regio:
Achterhoek: info@de-vala.nl
Rivierengebied: info@collectiefrivierenland.nl
Veluwe: info@collectiefveluwe.nl

Platform
Natuurinclusieve
Landbouw Gelderland
Binnen het Platform Natuurinclusieve Landbouw
Gelderland werken ruim 20 organisaties gezamenlijk
aan het inpassen van zoveel mogelijk natuurinclusieve
landbouw in Gelderland. In deze vorm van landbouw
is aandacht voor optimaal beheer en verbeteren van
(ecologische) kringlopen, natuur en landschap, waarbij
een economisch rendabel landbouwsysteem een
belangrijk uitgangspunt is.
Voor meer informatie? Bezoek ons platform
www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl
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