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Ondernemend Natuurnetwerk:
kans voor agrarisch ondernemers
In het Ondernemend Natuurnetwerk kunt u natuur combineren met uw agrarische
bedrijfsvoering. Dit terwijl de grond tegelijkertijd een economische verdiencapaciteit behoudt.
Dat biedt kansen voor natuurinclusief ondernemen, vaak ook met een financieel aantrekkelijk perspectief.
Het concept Ondernemend Natuurnetwerk is samen met de agrarische sector ontwikkeld en schept mogelijkheden voor
zowel gangbare als biologische bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan agroforestry in combinatie met veehouderij of fruitteelt
met hagen en struweel voor natuurlijke bestrijding.
Wilt u als agrariër zelf natuur ontwikkelen? Het Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt met geld, grond en advies.

Agroforestry op melkveebedrijf de Regte Heijden
Wim en Harriëtte van Roessel hebben een melkveebedrijf in Riel, grenzend aan het natuurgebied de Regte Heide en Riels
Laag, onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Met financiële steun van het Groen Ontwikkelfonds Brabant plantten
zij fruit- en notenbomen aan op hun bedrijf. Daartussen grazen hun koeien en kippen. Zo combineren zij veeteelt met
agroforestry. Ook herstelden zij oude landschapselementen en legden koe- en wandelpaden aan.

Wim van Roessel: “De bomen die we aanplantten
zorgen voor schaduw voor het vee, fruit en noten, vermindering van CO2, meer organische stof in de bodem
en gevarieerder voedsel voor de koeien.
Veel voordelen dus”
Harriëtte van Roessel: “We hebben ook hagen
aangeplant en wandelpaden aangelegd. Recreatie is
onderdeel van ons bedrijf, met een biologische
boerderijwinkel met verkoop van eigen zuivel en vlees,
camperplaatsen en een informatieve picknickplek. Door
in het landschap te investeren, maken we ons bedrijf
aantrekkelijker voor bezoekers.“
Wim van Roessel: “In deze tijd moet je als ondernemer nieuwe wegen durven inslaan. Wij zagen
kansen in het Ondernemend Natuurnetwerk. Ondanks
het onvermijdelijke papierwerk zijn we blij dat we de
stap genomen hebben.”

Bekijk de video met Wim van Roessel op

www.groenontwikkelingsfondsbrabant.nl/inspiratie

Janus Scheepers, ZLTO bestuurder met
Portefeuille Omgeving: “Het ondernemend
Natuurnetwerk biedt kansen voor agrariërs die natuurinclusief willen ondernemen en het geeft de provincie de
kans om het Natuurnetwerk Brabant te ontwikkelen. Het
Ondernemend Natuurnetwerk is een kans voor gangbare
én voor biologische boeren, want natuurinclusief
ondernemen is niet voorbehouden aan de biologische
sector. Deelname aan het Ondernemend Natuurnetwerk kan op individuele basis, maar ook op
collectieve basis om de landbouwstructuur te
versterken.”
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eressant voor u?
Ondernemen met natuur: int
Misschien heeft u al ervaring met het aanleggen van natuur op uw bedrijf? Of wilt u (een deel van) uw
gronden omvormen tot Ondernemend Natuurnetwerk? Wellicht wilt u met een nieuw businessmodel aan
de slag? Natuurontwikkeling in het kader van Ondernemend Natuurnetwerk kan om meerdere redenen
interessant zijn:
Natuurontwikkeling in combinatie met nieuwe vormen van landbouw opent economische perspectieven
voor u als ondernemer
Natuurontwikkeling maakt de omgeving aantrekkelijker en kan recreatie op of rond uw bedrijf stimuleren
Het is een manier om grond binnen het Natuurnetwerk Brabant in eigen beheer te blijven gebruiken of om
extra grond onder uw bedrijf te krijgen. Dit met behoud van toeslagen en mestplaatsingsruimte.

bant
Groen Ontwikkelfonds Bra
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) van de Provincie Noord-Brabant ondersteunt agrariërs met
een goed ondernemingsplan. Een plan dat natuur oplevert en past in de omgeving, zonder gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en drijfmest.
Financiële bijdrage bij aankoop, waardeverlies of uitruil van gronden
Bijdrage aan inrichtingskosten, lening of participatie
Grondtransacties
Advies: de ZLTO en de onafhankelijke Werkeenheid van het GOB kunnen u adviseren bij uw aanvraag

Op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl vindt u informatie en inspiratie.

Samen voor de Brabantse natuur! Brabantse partners werken samen aan een sterk Natuurnetwerk
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