
Praat mee over 
natuurinclusieve 
landbouw op  
de Veluwe

Inspiratiebijeenkomst 
12 oktober 2021

Brummen

Natuurinclusief, kringlooplandbouw, 
regeneratieve landbouw: het zijn  
vaak nog vage termen. De inspiratie- 
middag natuurinclusieve landbouw op 
12 oktober op het bedrijf van Jan Willem 
en Michaela Breukink in Brummen geeft 
duidelijkheid. Wat is het, waarom zou ik 
er als agrarisch ondernemer mee aan de 
slag moeten? En vooral: hoe kan ik er geld 

mee verdienen? Nieuwsgierig? Schrijf je 
dan in. Via een gevarieerd programma 
met gerenommeerde sprekers en 
kritische boeren discussiëren we over de 
uitdagingen van morgen en overmorgen, 
waar we allemaal voor staan!

Praat mee en meld je hier aan voor 
deelname.

https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/nieuws-activiteiten/praat-mee-over-natuurinclusieve-landbouw-op-de-veluwe/


Programma 12|10|2021
13:00 – 13:30 Ontvangst/inloop
13:30 – 13:35 Welkom door de dagvoorzitter
13:35 – 13:45  Pouwel Ingberg, wethouder van de gemeente 

Brummen en stuurgroeplid vertelt wat over de rol 
van het Platform Natuurinclusieve landbouw in 
deze regio. 

13:45 – 14:15  Martijn van der Heide, bijzonder hoogleraar 
natuurinclusieve plattelandsontwikkeling aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en daarnaast beleids
medewerker bij LNV legt de achterliggende gedachten uit 
waarom transitie naar een meer natuurinclusieve (kringloop)
landbouw noodzakelijk is. En deelt zijn visie waarin we ons als land
bouw moeten ontwikkelen.

14:15 – 14:30  Carel de Vries, projectregisseur Courage. Hij heeft binnen de Vrucht
bare Kringloop Achterhoek een verdienmodel in de vorm van het 
Marke model ontwikkeld, als basis voor een verdienmodel. Hij gaat in 
op de vraag: Hoe verdien ik als ondernemer geld aan NIL?

14:30 – 14:45  Jan Willem Breukink, melkveehouder in Brummen vertelt over zijn 
bedrijf en zijn drive om te kiezen voor een meer natuurinclusieve 
bedrijfsvoering.

14:45 – 15:15  Vragen en discussie. Martijn van der Heide, Carel de Vries en Jan Willem 
Breukink gaan het gesprek aan met drie kritische ondernemers met 
betrekking tot natuurinclusieve landbouw: 

 Willeam Schoonhoven uit Teuge (Farmers Defence Force)
 Wim Bonestroo uit Doornspijk (Agractie)
 Bertus Doppenberg uit Wapenveld (NMV)
15:15 – 16:00 Rondgang bedrijf en markt natuurinclusieve landbouw.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Platform Natuurinclusieve Land
bouw Gelderland en is mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland 

Kijk voor meer informatie en andere bijeenkomsten op de website  
www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl

Locatie
Melkveehouderij Breukink 

Cortenoeverseweg 121 
6971 JL Brummen

http://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl

