Nieuwsbrief Natuurlijk Boeren 2016
Uitnodiging community bijeenkomst Natuurlijk Boeren op 1 februari 2016
Start het jaar 2017 met nieuwe inzichten! Op 1 februari 2017 presenteren de afstudeerders die
afgelopen september 2016 zijn begonnen hun eindresultaten. Welke nieuwe inzichten kunt u
verwachten?
- de resultaten van de grootschalige enquête doelgroepenonderzoek naar klantwaarden en behoeften.
- de berekeningen t.a.v. het perspectief van Natuurlijk Boeren in Zuid-Nederland op bedrijfs- en
regioniveau
- nulmeting bodemkwaliteit, biodiversiteit en diergedrag o.a. bij pilotboer Ben Bruurs
- 1e testen van het 'Bodempaspoort' bij een pilotboer.
Planning: 11:30 uur (inloop), start 12:00 -15:00 uur, inclusief lunch.
Meldt u aan voor deze community bijeenkomst via natuurlijkboeren@has.nl
Symposium Bodem Breed 2016
Agrarisch ondernemers, bodemspecialisten en grootgrondeigenaren kunnen elkaar snel versterken
om een duurzaam agrarisch landschap te realiseren! Die conclusie kwam uit de workshop over de
projecten 'Natuurlijk Boeren' en 'Bodempaspoort van HAS en ZLTO op het Symposium Bodem Breed
2016 in Utrecht op 29/11/2016.
- Op korte termijn kunnen boeren,
bodemspecialisten en grootgrondeigenaren
hun kennis delen tijdens de vele, lokale
bijeenkomsten binnen de agrarische
gemeenschap die toch al plaatsvinden. Ook ligt er
een belangrijke taak voor het onderwijs! (MarieJean Groffen, docent bodem HAS HBO)
- Volgens landschapsarchitect Vincent Grond is
een gezonde bodem mogelijk als verschillende
ondernemers en beheerders langdurig gaan
samenwerken als een ‘gebiedsonderneming’
Foto D. Beemsterboer: afstudeerder Jasper Glaap (HAS) over Natuurlijk
Boeren

Werksessie 'Pigs at work'
Op 3 november 2016 discussieerden pilotboer Ben Bruurs, waterschappen, gemeenten, provincie,
terreinbeherende organisaties, Kybys, WUR, Imagro en HAS over de voordelen
van dubbel ruimtegebruik in het buitengebied. De afstudeerders Jasper Glaap en Daan Beemsterboer
brengen in beeld om hoeveel hectare en dieren het zou kunnen gaan in Zuid-Nederland. Zo
zijn varkens perfecte beheerders van bos, akker, heide en gras. Voorwaarde is dat partijen in een
gebied samenwerken. Dit komt nog onvoldoende van de grond.
Landelijke werkconferentie Natuurinclusieve landbouw op 22 november 2016
Tijdens de conferentie op de HAS bleek dat zowel Noord- en Zuid-Nederland actief pionieren met
natuurinclusieve landbouw. Joel Salatin, de Amerikaanse agrariër die het systeem totaallandbouw
uitvond, had mooie uitsmijters, zoals "You can't google experience!". En zoals pilotboer Ben Bruurs
van D'n Elshorst vervolgde in de workshop 'omschakeling': "Gewoon beginnen! Wel met een duidelijke
visie en oog voor wat jij voor anderen, bijvoorbeeld een terreinbeheerder, kunt betekenen. Het
eindbeeld hoeft niet gereed te zijn". In de workshop over 'Markt' sparden boeren, adviseurs en
provincie over de waarden van consumenten waar natuurinclusieve landbouw het sterkst aan raakt.
Dit bleek een ware uitdaging! De enquête van de afstudeerders Carlijn Leijssen, Anniek Loeffen en
Roy Pruijn, waarin naar die waarden wordt gevraagd, biedt mogelijk antwoord op deze vraag.
Ondertekening Green Deal weidevarkens door pilotboer Ben Bruurs komt steeds dichterbij
De ondertekening van de Green Deal weidevarkens door pilotboer Ben Bruurs, het Rijk, provincie
Noord-Brabant, gemeente Hilvarenbeek, ZLTO en HAS Hogeschool komt steeds dichterbij. Wij
houden u op de hoogte. In de Green Deal worden obstakels in de regelgeving voor het bedrijfsmodel
Natuurlijk Boeren verkend en opgelost.

Primeur voor agroforestry in Brabant bij pilotboer Van Roessel in
Riel
Op 25 november 2016 plantte Jack Verhulst, portefeuillehouder Natuur
en Landschap van de ZLTO, de eerste boom van het eerste Brabantse
agroforestry perceel bij pilotboer Van Roessel van De Regte Heijden!
Hier wordt boomteelt gecombineerd wordt met veeteelt. Deze 'Goed
boeren' bijeenkomst werd georganiseerd door Piet Rombouts van de
Brabantse Milieufederatie.
Foto: M. Leesberg, Agrarische Natuurvereniging Kempenland
Kuusjkes van pilotboer Joshua Wersch lopen in de nieuwe wei bij herberg De Smitse in Epen
Pilotboer Joshua van Wersch van De Varkenshoederij richtte op 10 december 2016 een nieuw
perceel in achter herberg De Smitse in Epen. In de herberg kunt u tevens genieten van de producten
van De Varkenshoederij. Een mooi voorbeeld van een korte keten!
Conclusie
In de nieuwsbrief zijn slechts enkele voorbeelden van alle initiatieven gepresenteerd. In 2016 is er
veel goeds gebeurd op gebied van Natuurlijk Boeren!

Natuurlijk boeren wenst u alvast een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!
Op de hoogte blijven van de vorderingen binnen de community natuurlijk boeren? Kijk op
onze Facebookpagina. Of twitter mee via #natuurlijkboeren !

Note: Het project ‘Natuurlijk Boeren’ loopt van 2016 - 2018. Onderzoekers en studenten van HAS
Hogeschool werken hierin samen met de community natuurlijk boeren. De projectleider is Ursula
Kirchholtes van de opleiding Management van de Leefomgeving. Vragen? U.Kirchholtes@has.nl

