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Natuur en landbouw zijn in Noord-Brabant sterk verweven met elkaar.  
 
Boeren in Brabant beheren 13.000  hectare natuurgrond in het Natuurnetwerk Brabant. Daarmee zijn zij -via hun 
bedrijfsvoering- in belangrijke mate bepalend of natuurdoelen behaald kunnen worden. Het gaat daarbij niet 
alleen om het verlagen van de stikstofemissie, maar ook om meer biodiversiteit, een goed waterpeil, goede 
waterkwaliteit en een sterke groenblauwe dooradering. 
 
Zorg voor natuur en milieu en tegelijk ook een goed verdienmodel; die uitdaging staat centraal in de ontwikkeling 
van een toekomstbestendige landbouw. Veel bedrijven werken hier al aan en zetten stappen ter verduurzaming. 
Echter is er de laatste jaren ook veel onzekerheid over de toekomst van veel melkveebedrijven doordat 
milieueisen strenger worden en de kostprijs onder druk staat. Een overstap naar een natuurinclusievere 
bedrijfsvoering kan rust geven omdat het aan veel van de maatschappelijke/politieke wensen invulling geeft.  
 
Tegelijk wekt het ook de nodige vragen op; wat komt er bij kijken, en is het wat voor mij? Wat zijn de risico’s en 
hoe houd ik dat onder controle? Wat is de meerwaarde voor de natuur, en is het ook economisch rendabel? 
 
Om die vragen te beantwoorden en meer kennis te delen hebben drie Brabantse melkveehouders hun bedrijf 
opengesteld ter inspiratie voor andere boeren. Zij zijn voor 3 jaar lang een demonstratiebedrijf voor duurzame 
landbouw, specifiek gericht op een natuurinclusieve en extensieve bedrijfsvoering. 
 
U bent van harte welkom op deze mooie bedrijven! Aanmelden kan via info@duinboeren.nl en M0653 120966  
 
 
 

Om meer inzicht te krijgen in hoe de natuurinclusieve bedrijfsvoering bijdraagt aan een gezonde 

bodem en natuur worden er diverse zaken gemonitord op de bedrijven. Kennisinstelling Louis 

Bolk Instituut verzorgt de monitoring, dataverzameling en verslaglegging van de resultaten. 

 

‘Wij zijn er van overtuigd dat deze manier van werken een grote positieve invloed heeft op de 

bodem en de biodiversiteit op het bedrijf’, aldus Nick van Eekeren, programmacoördinator 

duurzame veehouderij en agrobiodiversiteit. ‘Maar hoe vertaald dat zich in werkelijke 

verbeteringen? Oftewel, kunnen we zien dat de bodem verbeterd? Dat er meer insecten 

voorkomen? Als we dat meer kunnen onderbouwen met metingen dan kan dat ook een basis zijn 

voor beloningen en meer maatschappelijk draagvlak van de melkveehouderij’. 

Monitoring wordt gedaan  

door het Louis Bolk Instituut 
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