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Doorontwikkelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering in de veehouderij

Ben jij veehouder in Brabant en wil je stappen zetten naar een meer natuurinclusieve 
bedrijfsvoering? Maak dan gebruik van de begeleiding en ondersteuning die de provincie 
biedt bij deze omschakeling. 

Contact en informatie
Vragen? Mail landbouwenvoedsel@brabant.nl

of één van de ondernemerscoaches.  

Meer info: www.brabant.nl/natuurinclusievelandbouw

Voorbereiden op doorontwikkeling
met ondernemerscoach

Je gaat gratis in gesprek met een ondernemerscoach 
natuurinclusieve landbouw over de beoogde 
ontwikkeling. Wat is je motivatie en welke 
kwaliteiten zet je als ondernemer in? Jullie nemen de 
maatregelen door die je wilt treffen en de verwachte 
belemmeringen. Zo krijg je goed zicht op de 
consequenties voor jouw bedrijfsvoering. Het  
resultaat is een eenvoudig doorontwikkelplan.

Opstellen businessplan

Je werkt het concept uit tot een 
concreet en professioneel business- 
plan. Hierin stippel je uit hoe de 
doorontwikkeling plaats gaat 
vinden: welke maatregelen ga 

je nemen ter verbetering van duurzaam bodem- en 
waterbeheer, meer biodiversiteit en een aantrek-
kelijker landschap? Wat is je verdienmodel en de 
terugverdientijd van de investeringen? Ook licht je 
eventuele maatschappelijke diensten die je levert 
toe. Voor het opstellen van een businessplan kun je 
€10.000,- subsidie aanvragen.

Inspiratie

Neem een kijkje bij één van de Inspiratiebedrijven 
natuurinclusieve landbouw (zie achterzijde).

Volg de Cursus natuurinclusieve bedrijfsvoering voor 
begeleiding naar de volgende stap in omschakeling 
naar natuurinclusief ondernemen.

Met de Handreiking natuurinclusieve melkveehouderij 
kunnen melkveehouders aantonen dat ze vallen 
onder de uitzonderingsregeling van de verplichte 
stalaanpassing.

Uitvoeren businessplan

Aan de slag met het uitvoeren van de maatregelen! 
Afhankelijk van jouw behoeften, bieden de provincie, 
andere overheden en partners aanvullende onder-
steuning in de vorm van kennis, contacten en 
publiciteit.

Ook denken zij met je mee over het oplossen van 
eventuele belemmeringen en het inzetten van grond. 
Het businessplan moet dan wel economisch haalbaar 
zijn. Een onafhankelijke commissie toetst dit.

Inzet van grond

Heb je extra landbouwgrond 
nodig voor een rendabele 
bedrijfsvoering? De provincie zet 
30 miljoen euro in om via een sale-
leaseback constructie ondernemers 

in staat te stellen extra gronden aan te kopen. Hierbij 
koopt de provincie een deel van jouw grond die je 
vervolgens via een erfpachtcontract voor 26 jaar in 
gebruik kunt krijgen. Aan deze pacht zijn kwalitatieve 
eisen verbonden. 

Het gebruik moet leiden tot verbetering van het 
bodem- en watersysteem, verbetering van de 
biodiversiteit en een aantrekkelijker landschap. Als 
de provincie na afloop van de pachtperiode besluit 
tot verkoop, heb je het eerste recht tot koop. De eisen 
blijven van kracht.
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Overzicht inspiratiebedrijven
Op inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw wordt kennis en ervaring gedeeld met Brabantse ondernemers 
die een natuurinclusieve bedrijfsvoering overwegen en/of realiseren.
 
Naam Boerderij Plaats
1. Familie Schots De Hofstad Son en Breugel

2. Familie Verhulst Hillekens Hoeve Etten-Leur

3. Martijn Muskens Melkveehouderij Muskens Drunen

4. Nico Miedema & Noortje Krol De Waaistap Heeswijk-Dinther

5. Sjaak Sprangers Kwatrijnstal Kaatsheuvel

6. Willem Verkuijlen & Liza Simons Op den Hoek De Mortel

7. Paul Hazenberg De Annahoeve De Moer

8. Arjan Swinkels De Stoerderij Son en Breugel

9. Anja van Lieshout Maatschap van Lieshout Westelbeers

10. Jan en Bart van de Broek Bioboerderij ’t Schop Hilvarenbeek

11. Familie den Dunnen BIO In de polder Lage Zwaluwe

12. Pipie Smits van Oyen Biologische Koekoek Drimmelen

Belangstelling in omschakelen naar natuurinclusieve landbouw?
Neem vrijblijvend contact op met een ondernemerscoach.  
Voor vragen aan de provincie, kun je contact opnemen met Martien of Loes.

Naam Telefoon E-mail
Coach Frans Verouden 06 26 90 69 81 info@fransverouden.nl

Coach Gerard Willems 06 21 23 26 16 gerard.willems@zltoadvies.nl

Coach Meeuwis Millenaar 06 23 46 05 33 meeuwis@maatschapmillenaar.nl

Coach Judith van der Bruggen 06 20 07 07 52 judith@vanderbruggenprojectbegeleiding.nl

Beleidsmedewerker Loes van Erp - Mooren 06 55 68 66 25 lmooren@brabant.nl

Beleidsmedewerker Martien Mols 06 52 79 40 52 mmols@brabant.nl

Inspiratiebedrijf
Natuurinclusieve landbouw

Klik hier om de 

inspiratiebedrijven 

te bezoeken!

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=222884&contentPageID=
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=222885&contentPageID=
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=222886&contentPageID=
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=222887&contentPageID=
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=222888&contentPageID=
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=222889&contentPageID=
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=234411
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=234410
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=234409
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=234408
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=234406
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=234407
mailto:info%40fransverouden.nl?subject=
mailto:gerard.willems%40zltoadvies.nl?subject=
mailto:meeuwis%40maatschapmillenaar.nl?subject=
mailto:lmooren%40brabant.nl?subject=
mailto:mmols%40brabant.nl?subject=
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=234407
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=234406
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=222884&contentPageID=
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=222885&contentPageID=
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=222886&contentPageID=
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=222887&contentPageID=
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=222888&contentPageID=
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=222889&contentPageID=
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=234411
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=234410
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=234409
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/PageByID.aspx?sectionID=234408

	Knop 15: 
	Knop 18: 
	Knop 8: 
	Knop 7: 
	Knop 14: 
	Knop 16: 
	Knop 17: 
	Knop 19: 
	Knop 20: 
	Knop 21: 
	Knop 22: 
	Knop 23: 


