
Overzicht Workshops 

Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland 

18 juni 2018 

Hebt u vragen over de inspiratiedag of onderstaande workshops, neem dan contact op met corline@en-
maes.nl  

Workshop 1: Op weg naar natuurinclusieve akkerbouw  

Hoe maak je meters met biodiversiteitsherstel in gangbare akkerbouw? Wat zijn de eerste maatregelen die ik 
kan nemen? Twee akkerbouwers Peter Harry Mulder (Boerderij Kloosterplaats) en Wim Stegeman (Flevolands 
Agrarisch Collectief) delen hun kennis en ervaringen in een korte presentatie en gaan daarna met elkaar en u in 
gesprek onder leiding van Evelien Verbij van Boer en Natuur.  
Met Peter Harry Mulder (Akkerbouwer boerderij Kloosterplaats) en Wim Stegeman (Flevolands Agrarisch 
Collectief) 

Workshop 2: Hoe begin ik? Workshop voor melkveehouders 
Wat zijn de eerste maatregelen die ik kan nemen? “Hoe begin ik” op mijn reguliere bedrijf met de transitie: 
welke stappen kun je allereerst nemen, waar moet je aan denken, welke ontwikkelingsperspectieven heb je als 
modern en grootschalig multifunctioneel agrarisch bedrijf. Denk aan melkvee met natuur, recreatie etc . 
Met Martin Dijkstra (Melkveebedrijf Dijkstra) 
 

Workshop 3: “Masterclass” Werk aan een verdienmodel voor natuurinclusief ondernemen 
Op basis van het ‘canvas’-model ga je in een kleine groep met een casus aan de slag om uit te zoeken op welke 
manier je kunt verdienen met een bedrijfsvoering die meer rekening houdt met de natuur. Wie zijn je klanten? 
Welk product heb je ze te bieden? Wat is jouw unieke verhaal dat met je product verbonden is? Welke 
afzetkanalen kun je verzinnen? Hoe breng je kosten en opbrengsten in evenwicht? 
Neem uit de workshop een rugzak vol ideeën mee om in je eigen situatie verder uit te werken. 
Met Nico Polman (WEcR en Marijke Dijkshorn (WEcR) 
 

Workshop 4: Living Lab als spil in de samenwerking; ervaringen uit Friesland 
Living Lab Frieslân startte in 2016 startte om (groepen van) boeren en anderen te helpen om de bedrijfsvoering 
zo in te richten dat deze bijdraagt aan een rijke biodiversiteit en een goede boterham. 
2 jaar op weg neemt Wiebren van Stralen u mee in de ervaringen en resultaten van dit Living Lab en gaat 
daarna met u in gesprek over relevante vragen als 
- Hoe kom je in gebieden tot samenwerking voor toekomstbestendig landgebruik? 
- Welke werkwijze is er nodig om de afzet van natuurinclusieve producten te stimuleren? 
Met Wiebren van Stralen (programmaleider Living Lab natuurinclusieve landbouw) 
 

Workshop 5: Staatsbosbeheer experimenten 
Op weg naar een partnerschap via natuurinclusieve landbouw. Staatsbosbeheer wil 40 experimenten 
natuurinclusieve landbouw samen met ondernemers starten. wat hebben we elkaar te bieden? 
Met Elke Kunen (Staatsbosbeheer) 
 

Workshops 6: Dilemma’s van een koploper 
Een gesprek tussen boeren over dilemma’s op weg naar natuurinclusief werken. Waar lopen we tegenaan? Wat 
kunnen we van elkaar leren? 
Deelname aan het gesprek is open. Deelnemers kunnen zich op de dag zelf aanmelden. 

 

Workshop 7: High-Tech meets biodiversity 
Wat kan high tech betekenen voor meer biodiversiteit op het melkveebedrijf? 
Het beter benutten van beschikbare high tech (gps tracking, satellietbeelden, bodemscans, drones, voerrobots, 
etc) voor vraagstukken op het gebied van biodiversiteit 
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ziet Gerard Migchels als een puzzel, 
en deze is het best op te lossen door betrokkenen zelf. 
In zijn workshop geeft hij inzicht in de beschikbare techniek en gaan deelnemers zelf als ontwerpers aan de slag 
door vragen in het veld te matchen aan beschikbare techniek. 
Met Gerhard Migchels (WUR) 

 

Workshop 8: Nieuwe toekomst voor het gemengde bedrijf? 
Hoe ziet de toekomst van het gemengde bedrijf eruit? 
Hoe kunnen we én topkwaliteit voedsel leveren, op een economisch aantrekkelijke 
manier en tegelijkertijd milieuzuiverend werken?  
Boer Bart (Bartele Holtrop) werkt op een inventieve manier aan een landbouwsysteem 
dat samenwerkt met natuur, 
Met als doel een tijdloos systeem dat over 1000 jaar nog steeds kan functioneren. 
In zijn workshop deelt hij zijn ervaringen, inzichten en uitdagingen. 
Met Bartele Holtrop (Boer Bart) 
 

Workshop 9: Brede kijk op vereniging agrarisch natuurbeheer: grondcoöperatie 
Gagelvenne 
Zo’n 20 jaar geleden richten zeven boeren in het Friese Ooststellingwerf de Gagelvenne op. Aanvankelijk 
geïnspireerd door  de toenmalig initiatieven voor agrarische natuurbeheer  gooiden de leden het over een 
andere boeg. Boeren die samen werken aan natuurinclusief boeren. De focus werd verlegd van beheer naar 
bedrijfsvoering. Met een duidelijk doel: een betere omgevingskwaliteit, een betere positie in de (lokale) 
samenleving en betere economische resultaten. Zij onderstreepten dat samenwerking tussen boeren onderling 
met ketenpartijen zoals de Rabobank en zuivelindustrie voorwaarden zijn om stappen vooruit te zetten. Eén 
van de initiatieven is de oprichting van een grondcoöperatie. De voorzitter, Tjerk Hof neemt u mee met de 
‘natuurinclusieve’ veranderingen die boeren hebben doorgevoerd en de rol van de grondcoöperatie. 
Met Tjerk Hof (voorzitter Gagelvenne) 
 

Workshop 10: Leren van Herenboeren 
De Herenboeren zijn inmiddels een begrip in Nederland: duurzame, kleinschalige boerderijen die eigendom zijn 
van een coöperatie waarvan ongeveer 200 huishoudens lid zijn. Zij pachten samen een stuk land en nemen een 
boer in dienst die werkt met respect voor dieren en de natuur. De Herenboeren zijn aan elkaar verbonden via 
Stichting Herenboeren Nederland, een uitvoeringsorganisatie voor het uitrollen van het Herenboeren-concept 
over Nederland en daarbuiten. Als een van de koplopers in Nederland op dit gebied probeert de stichting een 
bijdrage te leveren aan de discussies omtrent grondgebruik in relatie tot duurzaamheid, zowel landschappelijk, 
milieutechnisch als sociaal. 
In deze workshop geeft Boudewijn Tooren (Voorzitter Stichting Herenboeren) inzicht in de ervaringen in het 
begeleiden van lokale communities in het opzetten van haar eigen boerderijen, de lessen die we leren uit het 
genereren van data omtrent Natuurinclusief grondgebruik. 
Met Boudewijn Tooren (Voorzitter Stichting Herenboeren NL Uitvoering) 

 
Workshop 11: Land van Waarde 
Binnen het project ‘Land van Waarde’ van Landschap Overijssel, Courage en Nationaal Groenfonds wordt 
gewerkt om een systeeminnovatie voor het agrarisch natuurbeheer te realiseren. Doorgaan op het bestaande 
pad van alleen subsidies zal niet tot een structurele verbetering van de biodiversiteit in boerenland leiden. Wat 
nodig is, is een systeemverandering naar een natuur-inclusieve landbouw. Een nieuwe leest waarop natuur, 
landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering 
op melkveebedrijven. In dit project ligt de nadruk op het organiseren en bundelen van prikkels, die vanuit 
verschillende partijen (overheden en private partijen) en invalshoeken aan de melkveehouder kunnen worden 
gegeven. In een pilot gebied in Salland wordt nu een ‘proof of concept’ gedaan. Deelnemers aan de workshop 
worden meegenomen in het project en met elkaar wordt in gesprek gegaan over kansen en uitdagingen van de 
gedachten van dit project. 
Met Carel de vries (Courage) en André de Bonte (Landschap Overijssel) 
 

  



Workshop 12: Natuurinclusieve landbouw: dealen met de pachter? 
Een workshop over de ervaringen van Het Zeeuwse Landschap met natuurinclusieve landbouw, speciaal daar 
waar wordt opgetrokken met boeren. De workshop zal ervaringen presenteren, en m.n. ingaan op de vorm, rol 
en het belang van de pachtrelatie. N.a.v. de presentatie is er ruimte voor het met elkaar uitwisselen van 
(vergelijkbare) ervaringen, van het identificeren van obstakels, knelpunten, en van de oplossingen. 
Met Chris Vreugdenhil (Het Zeeuwse Landschap) 
 

Workshop 13: Weg met water en weidevogels 
De schaalvergroting in de landbouw gaat steeds verder. Hierdoor ontstaat een steeds groter spanningsveld 
tussen boeren, natuur en waterschappen. De boer heeft geen tijd meer voor de weidevogels en wil de percelen 
groter maken en droger. Het waterschap wil graag het huidige watersysteem aanpassen om de steeds vaker 
voorkomende extreme weersomstandigheden te kunnen verwerken. Bovendien moet de hoeveelheid sloten 
welke voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) fors uitgebreidt worden. En de natuur, de weidevogels wat 
voor perspectief hebben die nog bij de huidige bedrijfsvoering. En wat hebben ze te bieden om ook een 
toekomst te hebben?  
Met Hains Koopman (Fluessenstate) 
 

Workshop 14: CommonGround" - Maatschappelijk beleggen in natuurinclusieve 
landbouw" 
CommonGround is een beleggingsfonds waarin kapitaal wordt aangetrokken om landbouwgrond te verwerven 
en uit te geven ten behoeve van de versnelling van natuurinclusieve landbouw in Nederland. Zowel grote 
investeerders als kleine particuliere beleggers kunnen participaties kopen in CommonGround. Voorop staat het 
rendement in natuurlijk kapitaal in de vorm van natuurwaarden op het te verpachten land. Het rendement op 
financieel kapitaal is laag, maar de belegging is wel waardevast. 
CommonGround beoogt daarmee een aantal doelstellingen te halen:  

• Vermindering van financiële druk op boeren die natuur inclusief boeren of die willen omschakelen 
naar deze duurzame manier van ondernemen; 

• Jonge en startende ondernemers de kans geven op een nieuw natuur-inclusief bedrijf te beginnen; 

• Activeren van kapitaal gericht op behoud van vermogen voor de versnelling van natuur-inclusieve 
landbouw en natuurdoelen; 

• Een financieel en juridisch robuuste landelijke organisatie waarvan lopende en nieuwe 
maatschappelijke georiënteerde initiatieven gebruik kunnen maken. 

CommonGround is een initiatief van Commonland, CLM, NMU en Noorderstaete Rentmeesters. Graag nodigen 
we u uit om van gedachten te wisselen over CommonGround, uw kennis en expertise in te brengen of uw 
vragen te stellen tijdens deze workshop! 
Met Danielle de Nie (Commonland) en Michiel de Koe (Noorderstaete) 
 

Workshop 15: Bedrijfseconomische analyses van gangbare, biologische  en natuurinclusieve 
bedrijven 
Het aantal agrariërs in Nederland dat kiest voor biologische landbouw groeit langzaam, maar gestaag. Veel 
biologische bedrijven combineren hun biologische bedrijfsvoering met natuurinclusieve landbouw, maar ook 
gangbare bedrijven kiezen soms bewust voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering.  
Hoe financiert en organiseert een bedrijf de omschakeling van gangbaar naar biologisch of natuurinclusief? 
Wat zijn aandachtspunten voor een biologisch en gangbaar bedrijf, zowel voor de agrariërs, de overheid als 
andere betrokkenen? 
Met Edith Finke (DLV advies) en Kees Water (Ekopart) 
 

Workshop 16: Amstelland 
In Amstelland wordt al enige jaren effectief weidevogelbeheer gerealiseerd waarbij een extra verdienmodel 
ontstaat voor boeren die kruidenrijk gras weten te realiseren. De fabriek wordt in 2018 ingericht. Een (klein) 
deel van de melk van de circa 20 deelnemende boeren wordt separaat verwerkt en afgezet in de regio 
Amsterdam als melk, yoghurt en kwark. Amstelland NatuurZuivel werkt in dit project aan de ontwikkeling van 
een korte zuivelketen als toekomstig verdienmodel voor de boeren voor het behoud en de ontwikkeling aan 



kruidenrijk grasland voor weidevogels. De provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam en Amstelveen, 
Vogelbescherming Nederland, Commonland, st Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer (DAN) en het Nationaal 
Groenfonds ondersteunen dit project. 
Met Mark Kuiper (Natuur Beleven) en ovb. Wes Korrel (Amstelland)  
 

Workshop 17: Biodiversiteit erbij, op erf, akker en wei 
De workshop gaat over de vraag hoe de soortenrijkdom op het boerenbedrijf vergroot kan worden. Gestart 
wordt met de presentatie van een aantal handvatten voor erf, akker en grasland om meer biodiversiteit te 
krijgen. De deelnemers aan bij de workshop krijgen zo een basis mee waarmee men sowieso zelf aan de slag 
kan. In het tweede deel van de workshop kunnen deelnemers hun eigen specifieke casussen inbrengen en 
worden we daar met elkaar oplossingen voor bedacht. 
Met Anthonie Stip (Vlinderstichting) 
 

Workshop 18: Natuurinclusieve landbouw, Financiering van deze bedrijven allerlei 
mogelijkheden?! 
In deze workshop word je kort meegenomen in de financieringsmogelijkheden van het Groenfonds en word 
je  geïnspireerd door ondernemer Jacob Beeker in andere finacieringsmogelijkheden wat er allemaal nog meer 
kan qua financieringsmogelijkheden. In deze workshop kun je  aansluitend een speeddate hebben met het 
Groenfonds ( Jac en Dick). ook met ondernemer Jacob Beeker kun je in gesprek gaan hoe hijde opstart van zijn 
bedrijf en de finaciering heeft vormgegeven. 
Met Dick Boddeus en Jac Meter  (Groenfonds), Jacob Beeker (Toekomstboeren) of Linda Heemskerk 
(Toekomstboeren) 
 

Workshop 19: Project PARTRIDGE: naar meer insecten (en dus vogels) op het platteland 
De enorme achteruitgang van insecten vormt een bedreiging voor natuur, landschap en boerenbedrijf. In deze 
workshop wordt het project PARTRIDGE  uit de doeken gedaan> een project over o.a. maatregelen die 
genomen worden om insecten (als vogelvoer) te bevorderen, zoals beetle banks, bloemenblokken, kruidenrijk 
grasland en hagen. 
Met Chiel Jacobusse (Het Zeeuwse Landschap) 

 
Workshop 20: Spreekuur Eerste Hulp bij Natuurinclusieve Vragen 
Een inloopspreekuur met ruimte voor vraag en antwoord bij natuurinclusieve vragen. 
Vraagbaak Boerenlandvogels. Met Aad van Paassen (LandschappenNL), 
Hoe betrek ik burgers bij het landschap? met Sabine de Jong (IKL)  
Heb je behoefte aan opleiding over ondernemen met natuur?  Michiel Drok (Agrarische Hogeschool) en 
ondernemer Wilko Kemp (boerderij het Veldhoen) verstrekken je informatie over de opleiding ondernemen met 
natuur. 
 
 

 

 

 


