Natuurlijk Ondernemen
in de Krimpenerwaard

Vervolg
De initiatiefnemers van het netwerk Natuurlijk
Ondernemen hebben een projectplan opgesteld
voor de komende jaren en zijn bezig om dit
financieel rond te krijgen.
Hierbij wordt aan een aantal initiatieven gedacht:
Voortzetting van het huidige netwerk
Oprichten van een natuurcoöperatie, en
actief gaan meedenken met deze coöperatie
over beheersplannen voor de begrensde
gebieden

De resultaten van
één jaar pionieren

Opzetten cursus traject over inpassen natuurgronden op gangbare bedrijven
Opzetten van een onderwater drainage proef
Verzorgen van communicatie met het gebied
over “natuurboeren”

Doorgang van bovenstaande initiatieven hangt
af van het verkrijgen van voldoende financiële
middelen.
Het netwerk zoekt daarbij actief samenwerking
met andere partijen.
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De resultaten van één jaar Natuurlijk Ondernemen
Ambitie

Wat is er tot nu toe gedaan?

Er ligt veel grond in de Krimpenerwaard met
als (toekomstige) hoofdfunctie natuur wat
nu nog in gebruik is bij gangbare bedrijven.

In 2007 is Natuurlijk Ondernemen opgestart
met het doel de inpasbaarheid van (extra)
natuurland op gangbare melkveehouderijbedrijven te onderzoeken.

Doel van Natuurlijk Ondernemen in de
Krimpenerwaard is om
zoveel mogelijk natuurgrond door de
boeren/ ondernemers uit
het gebied te
laten beheren.
Dit zoveel als
mogelijk in
samenwerking
Op bezoek bij een collega
met het Zuidveehouder met natuurland
Hollands Landin Waterland
schap.
In overleg wil
het netwerk tot concrete initiatieven komen.
Het is de bedoeling dat de melkveehouders
de natuurgrond zo gaan bewerken dat er op
de grond ook daadwerkelijk natuur geproduceerd wordt en er ook een boterham is
te verdienen.

Voor drie van de tien deelnemers van het Netwerk is een bedrijfsplan gemaakt waarin
deze gevolgen zijn doorgerekend. Daarnaast
is de groep op excursie geweest naar Waterland om een bedrijf te bezoeken waar al op
natuurgrond wordt geboerd.
Ook zijn er gesprekken geweest met het ZuidHollands Landschap. Daarnaast zijn er een
aantal aandachtspunten geïnventariseerd
waar tegenaan gelopen kan worden bij het
inpassen van natuurland.

Dat was iets wat niet echt was verwacht. Voor
een aantal bedrijven van leden van het netwerk liggen er duidelijk kansen voor het gebruikmaken van SN-gronden in de bedrijfsvoering.
Financieel lijkt
het uit te kunnen, c.q. is
het een volwaardig alternatief voor de
toekomst,
indien er met
name de mogelijkheid
blijft bestaan voor het handhaven van een
deel van de huiskavel waarin “normale” veehouderij mogelijk is.

Aandachtspunten
Bedrijfsplannen
Om te weten of opnemen van (extra) natuurgrond in het bedrijf ook effect heeft op het

Het netwerk signaleerde ook een aantal aandachtspunten waar het in het komend jaar
extra aandacht aan wil gaan besteden:

Hoe goed zijn grote hoeveelheden beheersgras in het melkveerantsoen inpasbaar?
Welke natuurdoeltypen zijn het beste inpasbaar op de melkveebedrijven?
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Wat zijn de voorwaarden om het berekende
bedrijfsresultaat echt te kunnen realiseren?
Welke knelpunten zijn er ten aanzien van
bedrijfsresultaat is hier een verkennende berekening voor uitgevoerd. De plannen lieten
allen een positief resultaat zien in vergelijking
tot autonoom doorboeren.

gebruik drijfmest op natuurterrein en hoe
zit het met de mestplaatsingsruimte?
Hoe zit het met de beweidingsruimte in de
verschillende (P)SN pakketten?

