
een praktijkvoorbeeld op: 
                Boederij De Hazelt

slotbijeenkomst NIL - Cleantech regio 2022

Rosanne Schrijver 
boerderij de Hazelt

natuurinclusieve landbouw in  de prakti jk
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famil iebedri j f  De Hazelt

de 8e generatie op de boerderij melkveehouderij, 43 ha.
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IJsselval le i  -  Terwolde
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op de klei  langs de IJssel  in  Terwolde

locatie geschiedenis
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boerin en landschapsarchitecte 

landschapsarchitecte bij Witteveen+BosMSc Wageningen UR moeder
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- een duurzame toekomst
- een aantrekkelijk landschap
- zorg voor de toekomstige generatie
- stimulans biodiversiteit
- een gezond bedrijf
- aansluiten op de maatschappelijke vraag

NIL voor mi j

stimulans biodiversiteit
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- bedrijfsovername
- toekomst van Thomas
- IJsselvallei boert & eet bewust

momentum

lid van IJsselvallei Boert & Eet bewust
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- kennis verwerven
- een netwerk opbouwen 
- inspiratie opdoen bij andere boeren
- toepassing op onze eigen boederij                     

(praktijkvoorbeeld) + in mijn werk

doel  van de cursus

1e cursusdag NIL op de Modderkolk, Loenen
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- kennissessies o.l.v. Aeres Dronten
- coachingstraject o.l.v. René Schepers
- veldexcursies
- huiswerkopdrachten

leermomenten

veldwerk
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waar stonden we (aanvang cursus)?

2020

5%
moet

20%
nut

15% 
economisch

30% 
maatschappij 

30% 
persoonlijk 
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waar staan we nu?

2020 2022

5%
moet

5%
moet

20%
nut

40%
nut

15% 
economisch

5% 
economisch

30% 
maatschappij 

10% 

maatschappij 

30% 
persoonlijk 

40%
persoonlijk
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waar wi l len we naartoe?

20252020 2022

5%
moet

5%
moet

0%

moet

20%
nut

40%
nut

40%
nut

15% 
economisch

5% 
economisch

20% 
economisch

30% 
maatschappij 

10% 

maatschappij 

10% 

maatschappij 

30% 
persoonlijk 

40%
persoonlijk

30%
persoonlijk
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in  de prakti jk

leer- en werkplek biodiversiteit

zonnepanelenTuylermarkerpad + bloemrijke akkerrandenkorte keten

landschaps -
elementen

leer- / werkplek
deelnemers zorginstelling

open stellen:
klompenpad

duurzame energie

ex tensieve 
beweiding

lokale verkoop
eigen producten
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in  de prakti jk

leer- en werkplek

duurzame energie

stimulans biodiversiteit

korte keten

landschapsherstel

open stellen

extensief beheerex tensieve 
beweiding

nu
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in  de prakti jk

leer- en werkplek

duurzame energie

stimulans biodiversiteit

korte keten

landschapsherstel

open stellen

extensief beheerex tensieve 
beweiding

over 5 jaarnu
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bedri j fsplan
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