
Natuurinclusieve landbouw 
in de Cleantech Regio

Gemeenten Voorst, Brummen, Apeldoorn en Lochem en LTO 
Noord afdeling Achterhoek Noord, NM

Welkom





Programma
13.30 Welkom

Impressie Leertraject: Leren en Schuren

Verhalen uit de praktijk
Rosanne Schrijver
Henry de Boer
Jan Willem Breukink

Wat doet u & Hoe verder?

16.00 uur Afsluiting & borrel & certificaten 



Waarom leertraject
Natuurinclusief werken wordt steeds actueler

• Biodiversiteit in landelijk gebied versterken

• Vragen van de markt / samenleving

• Vertaalt in duurzaamheidsprogramma’s

van zuivelbedrijven maar ook de Unilevers, 

Rabobank etc.

• Invulling voor eco regelingen

• Provinciale insteek POP 3 subsidie 

Kennis NIL in groepsverband



Impressie Cursus & coaching traject NIL
• 25 september 2020 – 4 maart 2022

• 8 cursusdagen Aeres Hogeschool 
Natuurondernemer I 

Bodem – ecologie – landschap
Eelco Petstra & Karin Blok

• 10  (i.p.v. 5) coaching dagen

Intervisie op eigen plan –
gastsprekers - bedrijfsbezoeken 
Rene Schepers, Gerjo Koskamp, Heidi Uenk

• Projectleiding: Happyland – Marie Baartmans

• Penvoerder: Gemeente Apeldoorn, namens 
Voorst, Brummen, Lochem (POP3 Provincie)



• 21 agrarische 
ondernemers, vooral 
melkveehouders

• Gemeenten Apeldoorn, 
Voorst en Brummen
(Lochem- Achterhoek)

• Gangbaar (18)  
Biologisch (2)
Heerenboeren (1)

• Zand en klei 

De deelnemers 



Iedere 
deelnemer       
doet al iets aan 
natuurinclusieve 
landbouw



Pffff digitaal…



Wat wil die overheid 
nou??

Niet alleen bio – ook gangbaar

Verdienmodel???Van Engels raai naar kruidenrijk

Gaaf die bodem

Blij van insecten en 
akkerranden

Oh zit dat zo met die 
biodiversiteit..

De regelgeving 
spreekt NIL tegen

Het was en is er allemaal

Leren en Schuren

Ah, minder kosten 
= verdienmodel?

Ik heb mijn grond 
nodig voor eigen eiwit

Er is nog veel onduidelijk



Greep uit de acties Worstelingen
Van Engels raai naar kruidenrijke graslanden Grond – extensivering of minder koeien met hogere 

prijs melk 

Extra ANLB pakketten Witte gebieden ANLB

Minder kunstmest Doorrekenen op het boerenerf

Overhoeken laten staan Overzicht subsidies

7 deelnemers doen mee met 
Monitoringsprogramma Earth Watch en 
Vlinderstichting

Haagse kalenderlandbouw spreekt NIL tegen

Verdienmodel onderzoeken van 
landschapselementen

Kosten en arbeid onderhoud landschapselementen 
HOE?



Wat is er nodig? O.a. 

•Radicaal vernieuwend verdienmodel

•Aandacht voor het gebiedsproces –
gelijkwaardig en € op de goede plek

•Experimenteer ruimte (andere gewassen etc.)

•Langjarige overeenkomsten

•Kennisoverdracht delen



Hoe verder? 


