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“Samen werken aan
natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek”
Project partners zijn LTO Noord,
Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA),
Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA),
Waterschap Rijn en IJssel en Natuurmonumenten.


terug

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland
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inhoudsopgave

Natuurinclusief werken op het
agrarisch bedrijf wordt steeds actueler.
Een drietal trajecten voor agrariërs
om
zich
verder
te
kunnen
verdiepen
Deels vanuit het streven om de
in
natuurinclusieve
landbouw.
biodiversiteit in het landelijk gebied
te versterken, maar ook vanuit
vragen van de markt, vertaald in
duurzaamheidsprogramma’s van
zuivelbedrijven en andere verwerkers.
En het kan ook directe meerwaarde
voor de agrariër zelf opleveren.
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inhoudsopgave
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inhoudsopgave

“Natuurinclusief boeren vindt al jaren integraal op mijn bedrijf plaats
en is economisch onderdeel van mijn bedrijf. Het mes snijdt voor mij
aan twee kanten. Ik ben best bereid om iets extra te doen maar dit moet
wel betaald worden.”
Dick Looman, melkveehouder


terug
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inhoudsopgave

Traject A


terug

Een eerste
kennismaking
met natuurinclusieve
landbouw
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Traject A

Voor wie is dit
interessant?


terug

inhoudsopgave

Voor agrariërs die kennis willen
maken met de mogelijkheden van
natuurinclusieve landbouw.


lees verder

7

Traject A

inhoudsopgave

Een eerste kennismaking met de
mogelijkheden van natuurinclusieve
landbouw. Concreet doen we dat via:
• Voorbereidende opdracht op het eigen bedrijf

Wat houdt
het aanbod in?

• Workshop (23 of 24 september, 1 dagdeel)
• Mogelijkheden bodemverbetering
Zwier van der Vegte, proefboerderij De Marke
• Meerwaarde kruidenrijk grasland
Rob Geerts, Wageningen UR
• Excursie naar twee voorbeeldbedrijven
(13 oktober, 1 dagdeel)
• Evaluatiebijeenkomst
(12 januari 2021, 1 dagdeel)


terug
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Traject A

inhoudsopgave

Aan het eind van het traject:
• weet je op welke wijze kruidenrijk grasland een

Wat levert
het op?

meerwaarde voor je eigen bedrijf kan zijn;
• weet je op welke wijze bodemverbetering een
meerwaarde voor je eigen bedrijf kan zijn;
• ontvang je een praktische gids met informatie
om je verder te kunnen verdiepen en concrete
stappenplannen om zelf te kunnen starten
met diverse maatregelen.


terug
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Traject A

inhoudsopgave

Deelname is gratis.

Wat kost het?

Wel vragen we je aanwezigheid bij
zowel de workshop als de excursie en
de evaluatiebijeenkomst (totaal 3 dagdelen).
Als je niet aanwezig kunt zijn, regel je
een vervanger.


terug
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Vol = Vol

Traject A

Er wordt gekeken
naar volgorde van
binnenkomst en
motivatie

inhoudsopgave

Aanmelden
We hebben een aanmeldformulier voor Traject A ontwikkeld.
Deze kunt u downloaden via de button hieronder. Vul deze in en
stuur het op naar achterhoek@vruchtbarekringloop.nl.
Er is plaats voor 30 deelnemers.

Download aanmeldformulier Traject A


terug
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inhoudsopgave

Traject B


terug

Bedrijfsplan opstellen
voor natuurinclusieve
landbouw
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inhoudsopgave

“Als melkveehouder wil ik alleen iets verbouwen wat ik ook kan
gebruiken voor de koeien en ik heb heel veel verschillend voedsel
nodig, dus daarom past een deel natuur inclusief hier goed.
Prettig gevoel erbij is dat dit ook maatschappelijk gewaardeerd wordt.”

Martijn te Brake, lid VKA


terug
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Traject B

Voor wie is dit
interessant?


terug

inhoudsopgave

Voor agrariërs die willen starten
met (onderdelen van) natuurinclusieve
landbouw op hun eigen bedrijf
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Traject B

Wat houdt
het aanbod in?

inhoudsopgave

Een verdieping van de mogelijkheden
van natuurinclusieve landbouw en een
stappenplan hoe hier mee te beginnen
op het eigen bedrijf. Concreet doen we
dat via:
• Inventarisatie van de (subsidie)mogelijkheden
voor biodiversiteit op uw bedrijf door
Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek
(VALA) i.s.m. Natuurmonumenten


terug
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Traject B

inhoudsopgave

• Een workshop (30 september, hele dag)
• Bodem
Nick van Eeckeren, Louis Bolk Instituut
• Kruidenrijk grasland
Rob Geerts, Wageningen UR

Wat houdt
het aanbod in?

• Biodiversiteit
Robert Boevink, VALA
• Water
Laurens Gerner, Waterschap Rijn en IJssel
• Een excursie naar twee voorbeeldbedrijven
(15 oktober, 1 dagdeel)
• Een evaluatiebijeenkomst
(14 januari 2021, 1 dagdeel)


terug


lees verder

16

Traject B

inhoudsopgave

Aan het eind van het traject:
• weet je op welke wijze kruidenrijk grasland
en bodemverbetering een meerwaarde voor

Wat levert
het op?

je eigen bedrijf kunnen zijn;
• weet je hoe je op jouw bedrijf kunt
bijdragen aan waterkwaliteit en
anti-verdrogingsmaatregelen;
• heb je alle stappen helder die op
jouw bedrijf nodig zijn om met deze
maatregelen te kunnen starten;


terug
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Traject B

inhoudsopgave

Aan het eind van het traject:
• heb je inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn

Wat levert
het op?

op jouw bedrijf voor meer biodiversiteit en hoe
je hiervoor subsidie kunt aanvragen;
• ontvang je een praktische gids met informatie
om je verder te kunnen verdiepen en concrete
stappenplannen om zelf te kunnen starten met
diverse maatregelen.


terug
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Traject B

inhoudsopgave

Deelname kost €50,- (inclusief btw)

Wat kost het?

Hiervoor vragen we je aanwezigheid bij
zowel de inventarisatie op je eigen bedrijf,
als de workshop, excursie en evaluatiebijeenkomst (totaal 5 dagdelen).


terug
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Vol = Vol

Traject B

Er wordt gekeken
naar volgorde van
binnenkomst en
motivatie

inhoudsopgave

Aanmelden
We hebben een aanmeldformulier voor Traject B ontwikkeld.
Deze kunt u downloaden via de button hieronder. Vul deze in en
stuur het op naar achterhoek@vruchtbarekringloop.nl.
Er is plaats voor 20 deelnemers.

Download aanmeldformulier Traject B


terug
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inhoudsopgave

Traject C


terug

Een bedrijfsplan ontwikkelen en
uitvoeren en de cursus Natuurondernemer
Niveau I voor aantoonbare
vakbekwaamheid om te pachten
bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
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inhoudsopgave

“Tussen de boeren ben ik natuurbeheerder
en tussen natuurbeheerders ben ik boer.”

Egbert Harmsen: melkveehouder


terug
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Traject C

Voor wie is dit
interessant?


terug

inhoudsopgave

Je hebt een grondgebonden agrarisch
bedrijf en je wilt aan de slag met
natuurinclusieve landbouw. Je hebt
ideeën over hoe jij je bedrijf meer
natuurinclusief wilt maken, maar
loopt tegen vragen aan. Je staat open
voor hulp, bent bereid maatregelen uit
te proberen en terug te koppelen in
een groep.
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Traject C

inhoudsopgave

In een reeks van groepsbijeenkomsten en
excursies ga je met je eigen vraag en plan aan
de slag. Zet je in op meer biodiversiteit op je
bedrijf of ligt je focus op een vitale bodem?

Wat houdt
het aanbod in?

Over een periode van 1,5 jaar krijg je begeleiding
om je ideeën in de praktijk toe te passen.
Ook volg je de cursus Natuurondernemer
Niveau I, wat je een certificaat oplevert. Voor
pachters van natuurgronden wordt het verplicht
vakbekwaamheid in natuurbeheer aan te tonen.
Bij Staatbosbeheer (SBB) en Natuurmonumenten
(NM) kun je deze vakbekwaamheid aantonen met
het certificaat voor deze cursus.


terug
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Traject C

inhoudsopgave

Cursusleiders

Opzet
traject

Inhoud

Begeleiding bedrijfsplan via groep coaching

Cursus Natuurondernemer Niveau I

René Schepers, Gerjo Koskamp, Heidi Uenk

Hogeschool Dronten;
Eelco Petstra, Karin Blok en Jeroen van der Brugge

Je gaat aan de slag met jouw specifieke natuurinclusie-

Na afloop ken je de belangrijkste factoren voor het

ve vraag. Wat past bij jou als ondernemer? Wat past op

bereiken van natuurdoelen op graslanden (zoals

jouw bedrijf, wat is je actieplan en welke experts kunnen

maaien en beweiden, bodem- en waterbeheer) en

je helpen? Hoe zit je verdienmodel in elkaar? Je gaat met

ken je de meest voorkomende planten- en diersoorten

concrete toepassingen op je eigen bedrijf aan de slag,

op natuurgraslanden. Bij de cursus horen excursies,

koppelt resultaten terug en krijgt feedback van colle-

thuiswerkopdrachten en een soortentoets.

ga-ondernemers.

Dagen

Periode


terug

13 dagen
(zie volledig programma, volgende pagina)

Dagen van de trajectonderdelen worden afwisselend verspreid in de periode september 2020 tot december 2021
(vanwege de coronacrisis kunnen data nog verschuiven)
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Traject C

inhoudsopgave

Datum*

Oktober 2020

Programma

Activiteit

DAG 1:
Veldbijeenkomst: inspiratie, kennis en jouw idee
We gaan in gesprek over natuurinclusieve landbouw en je doet inspiratie op bij een collega-ondernemer.

10. 00 – 16.00

Wat houdt natuurinclusieve landbouw in, wat zijn de thema’s? Hoe kun je dit vormgeven? Wat zijn financieringsmogelijkheden (SNL en ANlb)? Hoe ziet het vervolgtraject eruit? Bij deze dag hoort een thuiswerkopdracht: je gaat aan de slag
met het uitwerken van je eigen bedrijfsidee.

November 2020

DAG 2:
Groepsbijeenkomst: Jouw idee en dan...?
Je onderzoekt je eigen ideeën in relatie tot natuurinclusieve landbouw op jouw bedrijf. Wat is je motivatie, wat past
bij jou en wat is je stip op de horizon; waar wil je naartoe en hoe doe je dat? Je bedrijfsidee voor natuurinclusieve land-

10.00 – 16.00

bouw krijgt vorm. Je spart hierover met collega deelnemers. Aan het einde van de dag is helder wat je aanpak is en welke activiteiten je gaat ondernemen. Je gaat je eerste planopzet toetsen in een thuiswerkopdracht en tijdens de volgende
cursusdagen.


terug
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Traject C

inhoudsopgave

Datum*

December 2020

10.00 – 16.00

Januari 2021

Programma

Activiteit

DAG 3:
Cursus: Samenhang landschap, bodem, water, vegetatie
Je leert over de samenhang tussen landschap, bodem, water en vegetatie, ook specifiek voor het gebied waar
je percelen liggen. Welke natuurdoelen kun je halen op je bedrijf?

DAG 4:
Veldbezoek: Samenhang landschap, bodem, water, vegetatie
Tijdens een veldbezoek doe je een bodemboring en kijken we welke manier variatie in de bodem een gradiënt voor

10.00 – 16.00

biodiversiteit kan zijn. Ook maak je kennis met meerdere natuurbeheertypen en daarbij behorende soorten. Bij deze
dag hoort een thuisopdracht, waarin je een LESA (Landschaps Ecologisch Systeem Analyse) uitwerkt.

Februari 2021

Dag 5:
Groepsbijeenkomst: Aanscherpen plan
Je gaat je plan verder aanscherpen. Afhankelijk van hoe ver je bent, is er ruimte om je te koppelen aan experts en

10.00 – 16.00

informatie die je helpen bij de uitvoering van je plan. Dit bepalen we na een inventarisatie onder deelnemers na dag 3.
Thuis ga je aan de slag met uitwerken en mogelijk toepassen van concrete maatregelen die je in 2021 wilt gaan
toepassen op je bedrijf.


terug
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Traject C

inhoudsopgave

Datum*

Maart 2021

Activiteit

Dag 6:
Cursus: Factoren voor verhogen natuurkwaliteit
Wat zijn factoren die verklaren wat je op welk perceel ziet aan natuur? Je krijgt theorie over de samenstelling van de

10.00 – 16.00

bodem en invloed van de bodem, waterstand en kwel op de natuur. Je gaat zelf aan de slag en ontdekt dat Google
Maps meer te bieden heeft dan de routeplanner.

Programma

April 2021

Dag 7:
Cursus: Factoren voor verhogen natuurkwaliteit
Deze dag staat in het teken van biodiversiteit en van bodemgebruik. Welke maatregelen kun je nemen om

10.00 – 16.00

bodemschade te herstellen? Bij deze module hoort een thuiswerkopdracht, voor je eigen percelen ga je onderzoeken
welke natuur er mogelijk is, of er gevaar is voor bodembeschadiging en probleemkruiden.

Mei 2021

Dag 8:
Groepsbijeenkomst: Uitvoeren en feedback
Je hebt maatregelen uitgewerkt en waar mogelijk de eerste uitvoering toegepast op je eigen bedrijf, al dan niet onder

10.00 – 16.00


terug

begeleiding van experts. Je hebt beeld bij wat wel of niet werkbaar is en je krijgt feedback van collega deelnemers.
Mogelijk kunnen zaken gezamenlijk worden opgepakt. Je gaat hierna verder met toepassen van praktische
maatregelen op je bedrijf. Tussentijds kun je met experts afstemmen of anderen uit het projectnetwerk.
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Traject C

inhoudsopgave

Datum*

Juni 2021

10.00 – 16.00

Juni 2021

Programma

10.00 – 16.00

Juli 2021

10.00 – 16.00


terug

Activiteit

Dag 9:
Veldwerk 1: Graslandbeheer en basis soortenkennis
In het veld ga je planten herkennen en in kaart brengen. Hoeveel soorten staan er en hoeveel ruimte nemen deze in?
Welke soorten horen bij welke verschraling en welke voederwaarde heeft dit gras?

Dag 10:
Veldwerk 2: Graslandbeheer en basis
Alle verzamelde gegevens worden verwerkt met behulp van het boekje ‘Ontwikkelen van kruidenrijke percelen’. Op je
bedrijf maak je op je een perceel een vegetatieopname.

DAG 11:
Toets Certificaat Natuurondernemer niveau I en graslandbeheer
Een hogere biodiversiteit is op elke grondsoort te realiseren. Maar hoe? Welke planten en dieren horen daarbij? Hoe zit
het met bemesten en verschralen? Je kennis wordt getoetst wat je het certificaat Natuurondernemer niveau I oplevert.
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Traject C

inhoudsopgave

Datum*

Oktober 2021

Activiteit

Dag 12: Groepsbijeenkomst: Evaluatie en aanpassen

Gedurende de zomermaanden heb je maatregelen kunnen toepassen op je eigen bedrijf en ervaringen opgedaan. Je

10.00 – 16.00

deelt je ervaringen, resultaten en knelpunten. Je krijgt feedback. Wat kun je anders doen, waar heb je hulp bij nodig?
Hoe ga je na dit traject verder?

Programma

November 2021

10.00 – 16.00

Dag 13: Afsluiting

Op deze dag presenteren we de resultaten van de 20 bedrijfsveranderplannen. We kijken naar het vervolg en delen dit
met belangrijke stakeholders. De certificaten worden uitgereikt.

* Data worden op zo kort mogelijke termijn ingevuld. Hiervan worden de deelnemers ruim op tijd op de hoogte gesteld.


terug
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Traject C

inhoudsopgave

• Het certificaat
Natuurondernemer Niveau I, voor
aantoonbare vakbekwaamheid om te

Wat levert
het op?

pachtenbij Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten;
• Praktische invulling van natuurinclusieve
landbouw toegespitst op jou als ondernemer
en bedrijf;
• Een plan en inzicht in het verdienmodel
toegespitst op je bedrijfssituatie;


terug
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Traject C

inhoudsopgave

• Begeleiding en input van experts om
maatregelen op je bedrijf toe te passen;

Wat levert
het op?

• Een netwerk van collega-ondernemers
die met vergelijkbare zaken bezig zijn;
• Een netwerk van partijen in de regio,
zoals waterschap, landgoederen,
gemeente, provincie en terrein;
beherende instanties.


terug
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Traject C

inhoudsopgave

Deelname kost €400,- (inclusief btw).
Deelname verplicht wel tot aanwezigheid bij

Wat kost het?

alle bijeenkomsten. Indien je zelf niet aanwezig
kunt zijn en geen vervanger kunt vinden, zijn wij
helaas genoodzaakt om extra kosten in rekening
te brengen (totaal 13 dagen).


terug
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Vol = Vol

Traject C

Er wordt gekeken
naar volgorde van
binnenkomst en
motivatie

inhoudsopgave

Aanmelden
We hebben een aanmeldformulier voor Traject C ontwikkeld.
Deze kunt u downloaden via de button hieronder. Vul deze in en
stuur het op naar achterhoek@vruchtbarekringloop.nl.
Er is plaats voor 20 deelnemers.

Download aanmeldformulier Traject C


terug
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Wat is het verschil met traject A, B en C?

inhoudsopgave

Traject A

Traject B

Traject C

• 3 dagdelen

• 5 dagdelen

• 13 dagen

• Geen eigen bijdrage

• € 50,- (incl. btw) eigen bijdrage

• €400,- (incl. btw) eigen bijdrage

• Meer algemeen, gericht op

• Meer verdieping

• Certificaat voor pachten

kennismaking mogelijkheden

• Opstellen bedrijfsnatuurplan
met expert

bij NM en SBB
• Verdieping en begeleiding
coaches, experts en praktijkervaringen gericht op
invoering eigen bedrijf
• Feedback en samenwerking in
netwerk boeren en partners


terug
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inhoudsopgave

Project partners zijn:
• LTO Noord,
Een
drietal
trajecten
voor
agrariërs
• Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA),
omAchterhoek
zich verder
te kunnen verdiepen
• Vereniging Agrarisch Landschap
(VALA),
in natuurinclusieve landbouw.
• Waterschap Rijn en IJssel,
• Natuurmonumenten.
Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van de Provincie Gelderland
en de Europese Unie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland. Kijk op de website van ELFPO voor meer informatie.


terug

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland
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