Netwerkdag Natuurinclusieve landbouw, Den Bosch, 22 november 2016
Verslag workshop Bouw mee aan het manifest
Titel workshop

Ondernemend Natuurnetwerk

Initiatief
(van inleider(s))

Kees van Zelderen en Rob Schrauwen (ZLTO), presentatie over eigen
omschakeling naar Natuur inclusieve Landbouw (stapje voor stapje kijken
wat inpasbaar is) en beleid Ondernemend NatuurNetwerkBrabant werd
gepresenteerd.
Hoe benutten we de opzet/aanpak van dit initiatief elders
(kopiëren, verbeteren, delen, mensen betrekken, uitbreiden, minimaliseren, ….)
Kennis uitwisselen
Samenwerken met de buren (Boeren en TBO’s) is essenstieel, denk intergraal en aan alle belangen.
Spreek de bijhorende randvoorwaarden met elkaar duidelijk af
Maak de wederzijds belangen duidelijk en werk samen waar ze overlappen dan snijt het mes aan twee
zijden.
Niet vragen wat initiatiefnemers voor jou kunnen doen maar zelf je ambitie tonen.
Wat is daarvoor nodig?
Kennis vergroten door opleiding en onderlinge kennisuitwisseling. Hoe werkt een boer en wat is qua
natuur goed.
Gewoon beginnen, het complete eindbeeld hoeft nog niet gereed te zijn voordat je begint.
Hou goed oog voor de lokale uitgangspunten, Ga niet kopieren maar leer kijken welke natuur is
passend voor mijn bedrijf
Ruimte voor ondernemers (ruimte om om te denken en extra beleidsruimte cq experimenteerruimte
geven, bv minder ‘pakket’ denken )
Wat is de meerwaarde voor natuurinclusieve landbouw
(biodiversiteit, economisch vitaal, bodemverbetering, consumentenbonding, boerenversterking, …)
De meerwaarde is in potentie zeer groot. Steeds meer boeren en TBO’s ervaren de voordelen van een
goede samenwerking. Door kennis van het boerenbedrijf en de kennis van natuur samen te brengen en
samen naar opgaves te kijken, ontstaat een integrale plus die los van elkaar moeilijk gehaald wordt.

Moeilijke natuur kan bijvoorbeeld bij TBO blijven, terwijl voor de lichtere doelen goed de hulp van de
boeren benut kan worden.
Bouwsteen voor het manifest uit deze workshop
(netwerk, kennisdeling, opleiding, betrokkenheid van partijen etc …)
Vertrouwen tussen partijen koesteren
Maak samen met je buren het plan, heb daarbij niet alleen oog voor ecologische doelen, maar maak
het plan ook economisch volhoudbaar. Geef eerder inrichtingssubsidie, maar streef naar een
subsidievrije (natuurinclusieve) landbouw
Provincies en gemeenten kunnen een veel grotere aanjaagfunctie hebben dan ze nu denken. Bv. Door
faciliterend beleid of netwerk bij elkaar brengen)
Leren van elkaar (lerende community, argwaan vertrekt met communicatie, neem oude positieve en
negatieve leerervaringen mee, vergroot het wederzijdse begrip
Experimenteerruimte en tijd (het mag mislukken, want daar leer je ook van)
Naam Verslaglegger
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