
Natuurinclusieve streekboerderij Slabroek
plan van BoerInNatuur voor duurzame voedselproductie 



2

Dit rapport geeft een overzicht van het plan van het Fonds Na-
tuurinclusieve Streekboerderijen en BoerInNatuur voor de na-
tuurinclusieve streekboerderij Slabroek. Dit rapport dient als 
bijlage bij de ‘kwalitatieve verplichtingen’ die zijn overeengeko-
men tussen het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen en het 
Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V ten behoeve van de grond-
overdracht van de betreffende percelen. Voor een kwantitatieve 
uitwerking en onderbouwing wordt verwezen naar het separate 
‘businessplan’.
 
Maart  2019

Opgesteld door
Coen van Beuningen, Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen
Mauvestraat 52, 2596 XS Den Haag

Wilco de Zeeuw, BoerInNatuur
Erenakkerstraat 4, 5406 VN Uden
wilco.dezeeuw@boer-in-natuur.nl / 06 202 87 707

In samenwerking met
Pieter Veen, Circular Landscapes
Dr. s’Jacoblaan 4, 3707 VJ Zeist
pv@circularlandscapes.nl / 06 519 21 797

Sjef van Dongen, Fruitzforlife
Brand 14, 5411PB Zeeland (Noord-Brabant)
info@fruitzforlife.nl / 06 571 84 423

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt dankzij een financië-
le bijdrage van de provincie Noord-Brabant. 



3

Natuurinclusieve streekboerderij Slabroek

INHOUD

1. Inleiding            5 
     1.1 Typering bedrijf
     1.2 Doelen van het Fonds
     1.3 Partners

2. Principes van agroforestry         9
     2.1 Ecosysteembenadering
     2.2 Sluiten kringlopen 
     2.3 Vergroten biodiversiteit

3. Landschapsplan         13       
     3.1 Landschapseenheden
     3.2 Erfinrichtingslan 
     3.3 Natuurwaarden        

4. Exploitatieplan         25
     4.1 Verwachte omzet
     4.2 Lopende kosten
     4.3 Investeringskosten
     4.4 Conclusies

plan van BoerInNatuur voor duurzame voedselproductie 

5. Marketing en educatie       29
     5.1 Ledenwerving en samenwerking
     5.2 Productontwikkeling en innovatie

6. Monitoring en risicobeheersing      30
     6.1 Doelen
     6.2 Methodiek

7. Planning          31
     7.1 Uitvoeringssporen
     7.2 Grondverwerving
     7.3 Vergunningverlening
        



4
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1. Inleiding
1.1 Typering bedrijf

Regeneratief
Streekboerderij Slabroek is een grondgebonden gemengd bedrijf 
gebaseerd op meerjarige planten en bomen in synergie met (een-
jarige) akker- en tuinbouw en dierhouderij. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van kunstmest, bestrijdingsmiddelen, krachtvoer en 
andere externe inputs. Dit is mogelijk omdat we maximaal gebruik 
maken van het regeneratieve vermogen van de natuur.

Grondverwerving
In 2017 heeft het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen (hier-
na: Fonds) een begin gemaakt met de verwerving van gronden 
voor het bedrijf in Slabroek, gemeente Uden. Inmiddels hebben 
ondernemers Wilco de Zeeuw en Debbina van Vuuren vanuit het 
Fonds de beschikking gekregen over een bedrijfswoning, diverse 
opslag- en stalgebouwen en een bescheiden areaal aan grond, 
overwegend in pacht. In de komende jaren wil het Fonds meer 
percelen aankopen van diverse partijen en het grondareaal uitbrei-
den tot ruim 25 ha. De ligging van de betreffende percelen met de 
bijbehorende perceelsnummers is weergegeven op nevenstaande 
kaart. 

Organisatievorm
Het Fonds werkt samen met BoerInNatuur, een vennootschap on-
der firma met Wilco de Zeeuw, Debbina van Vuuren en Maashorst 
BV als vennoten. Het Fonds heeft het gebruiksrecht van gronden 
en activa verleend aan BoerInNatuur via Maashorst BV. 

1.2 Doelen van het Fonds

Het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen is opgericht in 2016 
en ontwikkelt circulaire landbouwbedrijven met een omvang van 
minimaal 25 hectare. Gestreefd wordt naar het maximaal sluiten 
van kringlopen en het vergroten van de biodiversiteit, vanuit een 
integrale ecosysteembenadering. Dat wil zeggen dat de benutting 
van de geleverde ecosysteemdiensten in balans moet zijn met 
de natuurlijke productiecapaciteit van het gebied. Tegelijkertijd 
moeten de bedrijven economisch rendabel zijn en een positieve 
bijdrage leveren aan de streekeconomie en de betrokkenheid van 
consumenten bij hun voedselvoorziening. Concreet hanteert het 
fonds de volgende vijf doelstellingen.

1.  Gesloten kringlopen
•   Minimaliseren van externe inputs, uitstoot en afval;
•   Maximaal benutten van natuurlijke processen, onder meer door 

toepassing van meerjarige gewassen;
•   Nutriëntenbalans sluiten door combinatie met dierhouderij en 

compostering;
•   Voedselproductie optimaal afstemmen op de regionale vraag en 

op een gezond voedingspatroon. 

2.  Maximale biodiversiteit
•   Bedrijfsontwikkeling afstemmen op bestaande en potentiële 

natuur- en landschapswaarden;
•   Synergie, zelfregulering en weerstandsvermogen in het ecosys-

teem verhogen, met focus op micro-organismen (bodemleven). 
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3. Vitale streekeconomie
•  Kostendekkende exploitatie;
•   Maximale spin off voor de regionale economie, door samenwer-

king met regionale ketenpartners;
•   Directe binding met klanten en consumenten, door educatie, 

lidmaatschap, arbeidsparticipatie en/of aandeelhouderschap. 

4. Efficiënte arbeidsinzet
•   Realisering van 3 structurele fte’s per bedrijf;
•   Streven naar een optimale combinatie van mechanisatie, auto-

matisering, schaalvergroting en inzet vrijwilligers.

5. Duurzaam energiegebruik
•   Minimaliseren van direct en indirect energiegebruik en CO2-emis-

sie uit fossiele energie;
•  Maximale eigen productie van duurzame energie.

Op basis van deze doelen en met inzet van kennis uit verschillende 
kennisclusters wordt de ontwikkeling van de bedrijven continu ge-
monitord en worden continu risico-analyses uitgevoerd, zodat de 
bedrijfsvoering tijdig aangepast kan worden aan nieuwe inzichten. 
Dit is van belang omdat er op dit moment nog weinig praktijker-
varing is met de commerciële toepassing van agroforestry. Samen 
met het Louis Bolk Instituut wordt een monitoringprogramma 
opgesteld en uitgevoerd (zie ook hoofdstuk 6). 

1.3 Partners

Ondernemers in de streekboerderij BoerInNatuur te Slabroek zijn:
•   Wilco de Zeeuw, samen met partner Debbina van Vuuren onder-

nemer Boer in Natuur;
•   Coen van Beuningen, tevens bestuurder Maashorst BV en Fonds 

Natuurinclusieve Streekboerderijen. 

Bestuurders van het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen 
zijn:
•  Coen van Beuningen.
•  Frank van Beuningen
 • Pieter Veen, tevens directeur van Circular Landscapes

Vaste adviseurs zijn:
•  Sjef van Dongen, tevens directeur Fruitzforlife;
•  Het Louis Bolk Instituut.

Hieronder volgen beknopte CV’s van de ondernemers.

 Wilco de Zeeuw                                                   
‘Tijdens een stage gedurende mijn schooltijd 
ben ik overtuigd geraakt van het biologisch 
boeren. Vanaf 1997 heb ik mijn ouderlijk 
bedrijf Hoeve Kraaiveld in Woudrichem omge-
schakeld naar biologisch. Naast melkvee en ak-
kerbouw, ontwikkelde ik ook een zelfoogsttuin, 
verkoop van vlees en aardappelen aan huis, en 
zorg. Tussen 2002 en 2012 heb ik Landgoed Kraaiveld ontwikkeld, met 
gebruik van de rood voor groen regeling en in samenwerking met bu-
ren, gemeenten Woudrichem en Werkendam en Brabants Landschap. 
Er is 33 ha nieuwe natuur ontworpen en uitgevoerd, die een verbinding 
maakte tussen de Nieuwe Hollandse waterlinie en de omliggende ker-
nen. In 2013 is Kraaiveld gekocht door Lievegoed Zorg.

Vanaf 2014 ben ik ondernemer geweest op de biologische streekboer-
derij Veld en Beek in Doorwerth, als melkveehouder en tuinder. Alle 
producten worden daar verkocht aan de eigen leden, middels afhaal-
punten in verschillende naburige dorpen. Dit zorgt voor een streekge-
bonden productie en een sterke verbinding met de consumenten. In 
2016 hoorde ik via Ark van de wens voor een natuurinclusieve boerde-
rij in de Maashorst.’ 
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Debbina van Vuuren                                          
‘In 2006 ben ik afgestudeerd als dierenarts, 
met als differentiatie gezelschapsdieren. 
Daarna heb ik in verschillende dierenartsen-
praktijken gewerkt. Momenteel werk ik in Wij-
chen. Mijn rol op de boerderij bestond tot 
nu toe uit het meedenken over de bedrijfsvoe-
ring, de facebookpagina beheren, het verzor-
gen van de hobbydieren en het castreren van de vleesstiertjes. Ik heb 
de ambitie om op Streekboerderij Maashorst als ondernemer aan de 
slag te gaan en hierin onder andere de verzuiveling te gaan verzorgen. 
Recent heb ik de opleiding zuiveltechnologie afgerond.’

Coen van Beuningen                                         
Coen studeerde in Wageningen en heeft 
jarenlange ervaring bij het opzetten en 
begeleiden van projecten gerelateerd 
aan biologische landbouw en circulaire 
streekeconomie. Hij was gedurende vele 
jaren lid van besturen van o.a. de Interna-
tional Federation of Organic Agricultural 
Movements (IFOAM), de Stichting Grondbeheer Biologische Land-
bouw, de Vereniging voor Biologisch-Dynamische landbouw en de 
certificeringsorganisatie SKAL. In 2011 startte hij samen met Jan 
Wieringa en Marijke Domburg de Natuurinclusieve Streekboerderij 
Veld en Beek te Doorwerth in de provincie Gelderland. In novem-
ber 2016 richtte hij met zijn twee zonen het Fonds voor Natuurin-
clusieve Streekboerderijen op. De ervaringen met Veld & Beek zijn 
gebruikt bij de ontwikkeling van de doelen van het Fonds en het 
risicomanagement. 

Samenwerking 
•   Met het Louis Bolk Instituut zijn afspraken gemaakt voor de mo-

nitoring in de komende 4 jaar. Zij hebben samen met o.a. WUR 
Environmental Research relevante documentatie gepubliceerd 
en staan open voor verdere kennisontwikkeling; 

•   Staatsbosbeheer: gericht op ontwikkeling landschapseenheden 
en ondersteuning beheer SBB-gronden door inzet jongvee als 
grazers; 

•   BoerInNatuur is ook aangesloten bij de Brabantse Agroforestry 
o.l.v. Piet Rombouts, die weer is aangesloten bij de Euraf (de Eu-
ropese vereniging voor agroforestry); 

•   Met de Gemeente Uden is nauw overleg over de planvorming en 
inpassing van de Streekboerderij Slabroek in de omgeving. De 
gemeente ziet de boerderij als een toegevoegde waarde voor de 
omgeving en staat positief tegenover de bedrijfsopzet. Er is over-
leg met de gemeente over de benodigde vergunningen. 

•   Met het Waterschap is overleg over aangepaste begrazingsdruk 
langs de beek en het verlengen van de natuurlijke Venloop;

•   Het Streekinitiatief ‘de Udense Stadsboerderij’ werkt aan een 
zelfoogsttuin in Uden, waarmee BoerInNatuur gaat samenwer-
ken;

•   Vrijwilligers in het Natuurcentrum en IVN Uden zijn betrokken 
bij inventarisaties en tellingen van soorten en plannen voor de 
Venloop. 
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Aantrekkelijk voedsellandschap 
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2. Principes van agroforestry
2.1 Ecosysteembenadering

Evenwicht tussen productie en benutting
Op Streekboerderij Slabroek wordt concreet inhoud gegeven aan 
de doelen van het Fonds. Er wordt gezond voedsel geproduceerd 
voor de streekbewoners, waarbij tegelijkertijd wordt gezorgd voor 
een duurzaam beheer van het kleinschalige cultuurlandschap en 
voor behoud en vergroting van de biodiversiteit. Het werken vanuit 
een ecosysteembenadering heeft twee kanten: enerzijds wordt het 
gebied zo ingericht en beheerd dat er een breed scala aan eco-
systeemdiensten wordt geleverd; anderzijds worden deze ecosys-
teemdiensten zodanig benut dat het systeem niet wordt uitgeput. 
Onder ecosysteemdiensten verstaan we de productie van voedsel, 
waterberging, waterzuivering, CO2-vastlegging, stikstofbinding, 
natuurlijke plaagbestrijding, behoud van genetische bronnen en 
mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving.  

Anders dan bij monofunctionele landbouw is bij agroforestry het 
menselijk gebruik in evenwicht met het natuurlijk herstelvermogen 
van het ecosysteem. En anders dan bij traditioneel natuurbeheer is 
voedselproductie onderdeel van het pakket aan ecosysteemdien-
sten. Bij agroforestry is de mens onderdeel van het ecosysteem. 
 
Verkleining milieuvoetafdruk
Deze ecosysteembenadering draagt bij aan de realisering van 
algemene milieu- en klimaatdoelen. In het bijzonder zorgt het voor 
verbetering van het bodemleven, de bodemvruchtbaarheid en de 
bodemstructuur, die binnen de gangbare landbouw juist enorm 
onder druk staan. Omdat weinig of geen gebruik gemaakt wordt 

van externe inputs (die vaak veel energie of ruimte vragen), is ook 
de totale ‘milieuvoetafdruk’ van het geproduceerde voedsel kleiner 
dan van producten uit de gangbare landbouw (met hoofdzakelijk 
eenjarige gewassen). Als we deze externe voetafdruk meerekenen, 
is de netto productiviteit van agroforestry zeker niet kleiner, eer-
der groter dan van de gangbare landbouw. Het kan dus een seri-
euze bijdrage leveren aan de wereldvoedselvoorziening!

2.2 Sluiten kringlopen

Meerjarige gewassen als natuurlijke mineralenpomp
Bomen spelen een cruciale rol in agroforestry. Met hun wortelstel-
sel mobiliseren ze water en mineralen uit de diepere ondergrond 
voor de plantengroei. Met hun bladerdek zetten ze koolstof uit de 
lucht om in organisch materiaal, dat deels resulteert in eetbare 
vruchten en noten en deels via bladval de bodem weer verrijkt. 
Deze natuurlijke ‘mineralenpomp’ is de motor om kringlopen te 
sluiten in de agroforestry (zie kringloopschama op pagina 10). 
Dit systeem is het meest productief langs bosranden, omdat hier 
extra licht invalt en ook struiken en kruiden groeien, die op hun 
beurt voor extra productie en verrijking zorgen. Daarom wordt in 
het kleinschalige landschap rond Slabroek gewerkt met heggen en 
bomenrijen: deze creëren nog meer randlengte en daarmee een 
optimale organische productie. 

Wisselwerking tussen planten en dieren
Daarnaast is de natuurlijke wisselwerking tussen planten en die-
ren een belangrijke factor om nutriëntenkringlopen te sluiten en 
plagen (van insecten of onkruiden) te voorkomen. In de gangbare 
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Kringloopschema
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monofunctionele landbouw is deze wisselwerking vrijwel afwezig, 
maar op de streekboerderij Slabroek wordt juist naar maximale 
synergie gezocht, bijvoorbeeld door extensieve begrazing van heg-
genlandschappen door koeien en van voedselbossen door kippen.

Zeer belangrijk voor het sluiten van de stikstof- en koolstofkringlo-
pen is de geplande vrijloopstal met houtsnipper-compostbed:
•   In de stal wordt de mest onmiddellijk omgezet in hoogwaardi-

ge compost. Mest en urine worden direct gescheiden door de 
fysieke eigenschappen van de houtsnippers, waardoor de vor-
ming van ammoniak tegengegaan wordt. In de meetresultaten 
van vrijloopstallen worden een lage emissie per m2 gevonden. De 
compost wordt vervolgens zorgvuldig en evenwichtig toegepast 
in de teelten.

•   De houtsnippers voor het winterligbed van de koeien worden 
gemaak van het snoei- en resthout uit de directe omgeving, wat 
bijdraagt aan het sluiten van de koolstofkringloop. 

Gezond bodemleven
De compost stabiliseert het opbrengend vermogen van de bodem 
en draagt in belangrijke mate bij aan een gezond bodemleven en 
een goede bodemstructuur. Daarnaast verhogen we het organi-
sche-stofgehalte in de bodem door stikstofbindende gewassen, 
met name gras-klaverteelt. Het kruidenrijke grasland bevat meer-
dere grassoorten (voor een sterke draagkrachtige grasmat), meer-
dere klavers (voor diversiteit in eiwit en stikstofbinding), en kruiden 
als smalle weegbree, cichorei en duizendblad (voor diversiteit in 
mineralen, en de gezondheid).

2.3 Vergroten biodiversiteit

Agroforestry levert een actieve bijdrage aan vergroting van de 
biodiversiteit en is goed te combineren met de ecologische doelen 
voor het Natuurnetwerk Brabant. Drie factoren spelen een rol.

Diversiteit aan soorten
Anders dan in de monofunctionele landbouw worden bij agrofo-
restry veel verschillende soorten struiken en bomen toegepast 
in een kleinschalige menging, vaak afgewisseld met kruidenrijke 
graslanden en akkers. Hierdoor ontstaat veel structuurvariatie in 
de vegetatie, wat gunstig is voor insecten, vogels, kleine zoogdie-
ren en andere dieren. Ook geeft dit een vroeg en lang stuifmeelsei-
zoen, wat verder bijdraagt aan de biodiversiteit. In de agroforestry 
wordt geaccepteerd dat een deel van de productie aan fruit, noten 
en zaden ten goede komt aan de in het wild levende dieren. Deze 
dieren maken, net als de mens, immers onderdeel uit van het 
ecosysteem en worden niet kunstmatig bestreden. Voor zover uit-
heemse soorten worden toegepast, wordt steeds zorgvuldig beke-
ken of deze soorten passen bij de bodem en het klimaat en of deze 
geen invasief karakter hebben. 

Weinig verstoring
Omdat het aantal werkgangen in agroforestry beperkt is en na-
tuurlijke processen worden gestimuleerd, is er gedurende het 
groeiseizoen weinig verstoring. Dat betekent dat er veel rust is 
voor de dieren. Er wordt niet of nauwelijks geploegd en alleen or-
ganische mest (compost) gebruikt, waardoor het bodemleven zich 
optimaal kan ontwikkelen. 

Maximale randlengte
Voor een optimale organische productie wordt gestreefd naar een 
maximale ‘randlengte’ van heggen en bosranden die grenzen aan 
open grasland en akkerland. Dit soort overgangen zijn van nature 
zeer soortenrijke milieus. Met name insecten, amfibieën, muizen, 
marterachtigen, vleermuizen en allerlei struweelvogels houden 
hiervan. De grote randlengte levert dus een grote diversiteit aan 
soorten op. 
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Landschapsplan
Deze kaart geeft een indicatief 
beeld van het toekomstige 
‘voedsellandgoed’ en de ligging 
van de onderscheiden 
landschapseenheden.

Voedselbos

Heggenlandschap

Boomgalerij

Bosweide
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3. Landschapsplan
3.1 Landschapseenheden

Juist omdat maximaal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke 
processen is het belangrijk om teelten goed af te stemmen op de 
draagkracht en de productiviteit van het landschap, zoals men 
dat vroeger ook al deed. Op basis van een analyse van de bodem 
en het watersysteem en bestudering van historische kaarten is 
een uitgekiend landschapsplan opgesteld. Er wordt onderscheid 
gemaakt in vier landschapseenheden met eigen teeltsystemen en 
natuurwaarden: 
1.  voedselbos;
2.  heggenlandschap;
3.  boomgalerij;
4.  boomweide.

De  productievere teelten liggen op de rijkere esgronden rond 
de boerderij, de extensievere teeltsystemen liggen op de armere  
gronden en sluiten aan op het omringende natuurgebied ‘de Maas-
horst’, dat eveneens afwisseling kent tussen bos en bosweiden. Bij 
ontwerp en aanplant van heggen en boomrijen is aangesloten op 
het kleinschalige verkavelingspatroon van het historische cultuur-
landschap, met veel houtsingels, vaak op rabatten. 

Het geheel levert een bijzonder nieuw voedsellandschap op, dat 
enerzijds refereert aan het historische cultuurlandschap, maar 
daar ook nieuwe landschapseenheden aan toevoegt, zoals boom-
galerij en voedselbos. Via wandelpaden en informatievoorzienin-
gen wordt dit beleefbaar gemaakt voor de bezoekers. Ook het 
erf krijgt een nieuwe inrichting, met onder meer een innovatieve 

houtsnippercompoststal en een kleine fruitkwekerij met teelton-
dersteunende voorzieningen. Slabroek wil een voorbeeld zijn voor 
professionele natuurinclusieve kringlooplandbouw en een bredere 
toepassing hiervan stimuleren. Daarom wordt veel geïnvesteerd in 
voorlichting, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. 

Hieronder volgt een omschrijving van de vier landschapseenhe-
den en bijbehorende teeltsystemen. Ten behoeve van de exploi-
tatieopzet is een gespecificeerd teeltplan per landschapseenheid 
gemaakt, op basis van de adviezen van Sjef van Dongen van Fruitz-
forlife (zie separate bijlage met businessplan).

Ad 1. Voedselbos
De voedselbossen bestaan uit rijen struiken met bessen en ander 
fruit. Ze liggen op de rijkere gronden nabij de boerderij. De hoog-
te van de meerjarige gewassen wordt beperkt tot 3 meter om de 
oogst werkbaar te houden. De afstand tussen de rijen is 4 meter, 
de plantafstand 75 cm. Het beheer in de beginfase omvat drup-
pelirrigatie en het weghalen van concurrerende kruiden; daarna 
vooral dunningssnoei en het maaien van de vegetatie tussen de rij-
en. De teelten zijn o.a. blauwe honingbes, jostabes, krentenboom, 
roomappel, kweepeer en perzik. Tussen de rijen is tuinbouw mo-
gelijk en lopen legkippen in mobiele rennen.  

Ad 2. Heggenlandschap
Dit bestaat uit weilanden en akkers van 25 tot 50 meter breed, 
omzoomd door heggen met struiken en bomen als hazelaar en 
appel. Begrazing door vee zorgt ervoor dat de onderste 2 me-
ter van de heg smal blijft, daarboven kan de kruin iets uitdijen. 
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Natuurstreefbeeld Maashorst (bron: Ulco Glimmerveen) 
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Op termijn zullen de hazelaars gedund worden om productief te 
blijven. Net voor de oogst zal het grasland gemaaid worden, om 
de noten en appels te kunnen rapen. De onderkant van de heg is 
een onbewerkte strook van 1 meter breed met hoger opgaande 
kruiden, die als vlucht- en schuilmogelijkheid dient voor insecten, 
vogels en andere dierten. Door gefaseerd te maaien en te werken 
met een mozaïeksysteem, waarbij de weilanden om en om geweid 
of gemaaid of gehooid worden, is er altijd kort en lang gras dicht 
bij elkaar aanwezig. In kort gras kunnen kuikens fourageren, in het 
lange kunnen ze vluchten. Wij zien dit in de praktijk al gebeuren. 
Heggen met hoger opgaande vrucht- en notenbomen kunnen te-
vens dienen voor begeleiding en beschaduwing van de aanwezige 
bosbeek.

Ad 3. Boomgalerij 
In de boomgalerijen wordt graan verbouwd tussen rijen fruit- en 
notenbomen, in wisselteelt met hooiland. De rijen bomen staan 
op 20 meter afstand van elkaar, om permanente schaduw op het 
onderstaande gewas te vermijden. De boomsoorten zijn tamme 
kastanje, ginko, zwarte walnoot, peer etc. De bovenste 20 cm van 
de bodem wordt licht bewerkt, waardoor de bomen vanaf 1 meter 
afstand van hun stam gedwongen worden dieper te gaan wor-
telen. Het onderhoud is gericht op het verkrijgen van een rechte 
stam. De oogst van de noten wordt geraapt. Daarvoor dient het 
onderstaand gewas in de herfst kort te zijn. Tussen de bomen 
wordt afwisselend graan en gras/klaver/kruiden geteeld. Op per-
celen met een lage vruchtbaarheid kan bij elke boom een vlinder-
bloemige struik worden toegevoegd.

Ad 4. Bosweide 
Bosweiden met een halfopen karakter vormen de overgang tussen 
de dichtere bossen en bovenstaande landschapseenheden. Bos-
weiden worden gekenmerkt door extensieve begrazing en be-
planting met 30 bomen/ha. Dit wordt toegepast op percelen waar 

vanwege het nagestreefde natuurtype een dichtere beplanting niet 
wenselijk is. Bij de keuze van boomsoorten wordt behalve naar de 
productiviteit ook gekeken naar de toegevoegde waarde voor de 
biodiversiteit en het landschap. Voorbeelden zijn kastanje, appel, 
walnoot, peer, kerspruim, hazelaar etc. De eerste grassnede is na 
15 juni.

3.2 Erfinrichtingsplan

Om een grondgebonden gemengd bedrijf te realiseren, zijn onge-
veer 25 melkkoeien nodig. De ‘dubbeldoel’ koeien staan ‘s zomers 
buiten en ‘s winters op stal. Gekozen is voor een vrijloop hout-
snipperstal, omdat dit optimaal is voor het comfort en het sociale 
groepsgedrag van de dieren en bovendien waardevolle compost 
oplevert. De schuren op het bestaande erf zijn sterk verouderd en 
niet geschikt voor vee. Daarom is nieuwbouw nodig, in combinatie 
met sanering van bestaande schuren. Hiervoor is een apart erfin-
richtingsplan opgesteld. 

Er komen een dubbele boogstal voor het melkvee en voor de 
zomerteelt, een enkele boogstal voor het jongvee en de opkweek, 
een melkstal met tevens extra opslagruimte en twee betonnen 
voerplaten. Drie oude schuren worden verwijderd. Een bestaan-
de schuur is al omgebouwd tot zuivelruimte. Door te kiezen voor 
meerdere kleine bouwvolumes houdt het erf een kleine ‘korrel’ en 
een kleinschalig karakter. In het erfinrichtingsplan is ook aanvul-
lende erfbeplanting opgenomen, waaronder gedeeltelijk herstel 
van de historische brink voor het hoofdgebouw. 
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pawpaw

perzik

honingbes

appelbes

krent

jostabes

5 m5 m

Voedselbos (5 ha)
De voedselbossen bestaan uit 
rijen struiken met bessen en ander 
fruit. Kippen pikken schadelijke 
insecten weg.
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Heggenlandschap (17 ha)
Het heggenlandschap levert noten 
en fruit. Tussen de heggen grazen 
melkkoeien en kippen.

hazelnoot

appel

nashipeer

kweepeer

max. 25 mmin. 5 m

max. 1,5 gve/ha
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Boomgalerij (3 ha) 
In de boomgalerijen wordt graan 
verbouwd tussen rijen fruit- en 
notenbomen, in wisselteelt met 
hooiland.

zwarte walnoot

ginkgonoot

bes olijfwilg

kastanje

graan

20 m
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Bosweide (1 ha)
De bosweiden vormen een over-
gang naar het natuurgebied. Hier 
graast jongvee en vleesvee, dat 
niet gemolken wordt.

zuivel

vlees

eikels

bramen

wilde kruiden

var.var.

gem. 30 bomen/ha, max. 1 gve/ha
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Compoststal (winter)
‘s Winters staan de koeien in de 
vrijloopstal, op een bodem van 
houtsnippers. Deze bodem is zeer 
comfortabel en stinkt niet. Boven-
dien levert ze perfecte compost
op.

zuivel

vlees

15 m

lengte 30 m, aantal koeien 25

compost
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tomaat

paprika

courgette

Compoststal (zomer)
‘s Zomers staan de koeien buiten 
en wordt de stal gebruikt voor 
groenteteelt. De compost is zeer 
geschikt voor tomaten, paprika’s 
en courgettes.

15 m

lengte 30 m, aantal koeien 25
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geelgors: heggenlandschap 
en voedselbos

kamsalamander: wijst-
gronden en natte heide

oranjetipje: wijstgronden 
(pinksterbloemgrasland)

das: heggenlandschap, 
bosweide en boomgalerij

kwartel: ruig grasland, 
graanakker, boomgalerij

Kenmerkende diersoorten



23

3.3 Natuurwaarden

De landschapseenheden hebben verschillende soorten heggen 
en struiken van verschillende hoogte. In het heggenlandschap 
staan ook hogere fruitbomen in de heggen. Het heggenlandschap 
wordt extensief begraasd door runderen. Kippen worden ingezet, 
met name om plagen van schadelijke insecten in toom te houden. 
De heggen en bosranden leveren met hun grote ‘randlengte’ een 
leefgebied voor allerlei insecten, amfibieën, kleine zoogdieren en 
struweelvogels.
•   Typische struweelvogels voor de Maashorst zijn geelgors en 

roodborsttapuit. Deze zullen baat hebben bij de ontwikkeling van 
heggenlandschap en voedselbos;

•   Van de zoogdieren is de das een kenmerkende soort voor dit 
soort kleinschalige landschappen. Dassen gebruiken het heggen-
landschap en het voedselbos als fourageergebied. Ook kleine 
zoogdieren zoals hermelijn, wezel en allerlei muizen vinden 
beschutting en voedsel in het heggenlandschap en voedselbos. 
Muizen vormen weer voedsel voor de steenuil en de kerkuil;

•   Er is ook een populatie kamsalamanders aanwezig. Deze is ge-
bonden aan natte heiden en wijstgronden en gebruikt struweel 
als overwinteringsgebied. Omdat het heggenlandschap op de 
streekboerderij grenst aan natte gronden bieden deze overwin-
teringsbiotoop voor de kamsalamander, en ook voor andere 
amfibieën, zoals de heidekikker;

•   De natte graslandpercelen in het heggenlandschap waar sprake 
is van kwel (de wijsgronden) bieden kansen voor de ontwikkeling 
van zegge- en pinksterbloemgraslanden, die weer bijzondere 
vlinders aantrekken zoals het oranjetipje en de grote weerschijn-
vlinder. Het afwisselend maaien en begrazen van graslanden 
en herprofilering en aangepast oeverbeheer van kwelsloten zijn 
bevorderlijk voor bijzondere wijstplanten (moerasstreepzaad, 
pluimzegge pinksterbloem). Ten opzichte van alleen machinaal 
hooien neemt door begrazing de biodiversiteit toe: de grassoor-

ten worden onregelmatiger en er blijft plaatselijk mest liggen, 
wat weer specifieke milieus oplevert;

•   De Venloop, die deels langs gronden van de streekboerderij loopt 
en waarlangs recent natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd, 
vormt een leefgebied voor moerasvogels zoals waterral, hout-
snip, kleine karekiet en bosrietzanger. Deze profiteren van de 
rust en de beschutting die het aangrenzende heggenlandschap 
biedt. 

•   Boomgalerijen en bosweiden die grenzen aan de grotere bos-
gebieden voegen daar een eigen biotoop aan toe. De hogere 
bomen in de boomgalerijen (overwegend notenbomen, ginkgo’s 
en kastanjebomen) vormen leefgebied voor onder meer roofvo-
gels en spechten. Ook hier geldt dat de overgangen naar open 
(prooi)gebieden de bomen extra interessant maakt voor veel 
dieren. De boomgalerijen krijgen akkerbouw in wisselteelt met 
groenbemesters. Dit levert een ideaal biotoop op voor akkervo-
gels als kwartel en veldleeuwerik. De kwartel is van oudsher een 
kenmerkende soort van de Maashorst en het gebied was vroeger 
zeer in trek bij kwartelvangers. De alleen met compost bemeste 
wisselteeltgronden zijn ook waardevol voor allerlei akkerkruiden 
en de bijbehorende insecten en kleine zoogdieren. De bosweiden 
worden alleen extensief begraasd. 

•   Er is de laatste tijd veel aandacht voor de afname van insecten. 
We zien dat bij de rijenteelt de ruggen erg veel insecten trekken. 
Er is voldoende ruigte voor beschutting en tevens een open en 
losse bodemstructuur die het mogelijk maakt nesten en holletjes 
te graven. Dit zijn ook de voorwaarden voor hommels, die we 
weer graag zien voor de bestuiving van de bessen.
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4. Exploitatieplan
4.1 Verwachte omzet

Een sluitende exploitatie is de basis van streekboerderij Slabroek. 
De boerderij is niet afhankelijk van jaarlijkse beheersubsidies of 
inkomenstoeslagen, en biedt daardoor een reëel perspectief op 
een echt duurzame voedselvoorziening, met respect voor het land-
schap en de natuur. Dit is feitelijk de primaire doelstelling en de 
centrale motivatie van BiN. 

Streven is om over 5 jaar een jaaromzet van ca. € 400.000 te reali-
seren. Dit is gebaseerd op de geraamde productie van de teelten 
en de afzet hiervan via twee kanalen:
•   40% direct aan de consumenten/leden, via de webwinkel en de 

afhaalpunten, in de vorm van vaste voedselpakketabonnemen-
ten en aanvullende leveringen;

•   60% via aparte kanalen rechtstreeks aan grotere afnemers.

Voorwaarde voor de nagestreefde omzet is een minimale schaal-
grootte van 25 ha, 25 melkkoeien en 250 kippen. Per landschaps-
eenheid is in een spreadsheet een berekening gemaakt van de 
omzet op basis van kengetallen voor de verwachte opbrengst per 
meerjarige boom of struik, de totale geschatte opbrengst van 25 
koeien aan zuivel- en vleesomzet en van 250 kippen aan eierenom-
zet. Omdat er met de teelt van veel gewassen nog geen praktijker-
varingen zijn op deze schaal, is deze berekening zeer voorlopig en 
deels onzeker en zullen we veel aandacht geven aan goede moni-
toring en bijsturing.

Verwacht wordt dat de meerjarige teelten pas na 10 jaar op volle 

productie zijn. De omzet zal dus geleidelijk toenemen. Op korte 
termijn heeft de omzet uit de zuivelproductie nog het grootste 
aandeel. 

Momenteel worden 4 koeien (1x/dag) gemolken. De 2e melking is 
voor de kalfjes. Voor menselijke consumptie geven zij maandelijks 
2.000 liter rauwe melk, die o.a. verwerkt wordt tot yoghurt (1.000 
liter) en gepasteuriseerde melk (300 liter). De bijbehorende 
maandomzet bedraagt ongeveer € 1.650. Door de inrichting van de 
zuivelruimte in 2018 wordt het mogelijk om de kwaliteit te verbe-
teren en door te groeien naar 8 koeien in 2019, 15 in 2020, 20 in 
2021 en 23 in 2022. 

Uiteraard is het belangrijk dat de afzet meegroeit met de pro-
ductie. BoerInNatuur (BiN) streeft naar een verbinding met de 
maatschappij en de leefomgeving. De waardering van de streekbe-
woners voor het landschap, het voedsel en het ‘verhaal’ van Wilco 
en Debbina bepalen het uiteindelijke succes van de boerderij. 
BiN heeft vanaf het begin de bewoners betrokken en deelgenoot 
gemaakt van de ontwikkeling van het bedrijf. BiN staat regelmatig 
op de boerenstreekmarkt en er is veel vraag naar informatie over 
het bedrijf. Er is inmiddels een betrokken community ontstaan van 
vaste afnemers van de zuivelproducten. Uiteindelijk willen we ca. 
250 gezinnen in de directe omgeving, in het bijzonder Uden, van 
een zo breed mogelijk voedselpakket voorzien, via een systeem 
van voedselpakketabonnementen. Voor de levering van groente 
werken we samen met de Udense Stadsboerderij. Zo kunnen we 
de 250 gezinnen in 60% van hun voedselbehoefte voorzien.
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Daarnaast worden door de teelt van bijzondere producten en de 
eigen verwerking hiervan nieuwe markten aangeboord. 

4.2 Lopende kosten

In de optimale situatie worden de jaarlijkse lopende kosten ge-
raamd op € 100.000 (incl. klein-onderhouds- en vervangingskos-
ten). Om deze kosten te beheersen dient er minimale afhankelijk-
heid te zijn van externe inputs en dienen natuurlijke hulpbronnen 
optimaal benut te worden:
•  zon voor energievoorziening;
•  maximale interne waterberging voor goede watervoorziening;
•  hoge biodiversiteit voor weerstandsvermogen en gezondheid.

Bij een omzet van € 400.000 blijft er dan voldoende marge 
(€ 300.000) over voor:
•  3 arbeidsplaatsen: € 120.000;
•   afschrijvingen: € 120.000 (30% van de omzet), die geactiveerd 

worden in herinvestering, (kennis)ontwikkeling en risicobeper-
king;

•   rente (3%) op lening Nationaal Groenfonds en aandeelhouders:  
€ 60.000.  

4.3 Investeringskosten

De investeringen van het Fonds zijn geraamd op:
1.  Grondaankoop 27 ha: € 737.000
2.  Meerjarige aanplant in de eerste 5 jaar: € 100.000
3.  Gebouwen, installaties, werktuigen: € 831.000
4.   Planning, communicatie, marketing, vergunningen, monitoring: 

€ 87.000

Totaal: € 1.755.000.
 

Het gaat om investeringen die zoveel mogelijk aan de vijf genoem-
de Fondsdoelen (zie par. 1.2) tegelijkertijd bijdragen. Het Fonds is 
de investerende partij en stelt de investeringen ter beschikking aan 
de VOF BoerInNatuur (via Maashorst BV). Het Fonds ontvangt 30% 
van de omzet die BoerInNatuur realiseert. De afdracht aan het 
Fonds is bedoeld voor grootonderhoud, herinvestering en ontwik-
keling. De investeringen door het Fonds worden door aandeelhou-
ders gefinancierd. 

Voor een cijfermsatige onderbouwing wordt verwezen naar de 
bijlage. Hier volgt een beknopte toelichtying op de verschillende 
onderdcelen.

Ad 1. Grondaankoop 26 ha (€ 737.000) 
De aandeelhouders committeren zich aan de overall doelstelling 
dat door het Fonds aan te kopen gronden voor de komende 7 
generaties veilig worden gesteld voor een duurzame voedselvoor-
ziening van streekbewoners. Zo worden de gronden geen onder-
werp van grondspeculatie en wordt de economische waarde van 
de grond bepaald door het opbrengend vermogen na 2029: van de 
€ 84.000 voor rente en dividend is éénderde voor grond; dus is € 
28.000/26 ha = € 1.100/ha beschikbaar voor jaarlijkse pacht/rente, 
zijnde 4% van de gemiddelde grondprijs (€ 27.135).

Met deze argumenten wil het Fonds verder onderhandelen met 
het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant (GOB) over eenmalige 
afwaarderingssubsidies in het kader van het NatuurNetwerk 
Brabant (NNB). Daarmee kan het Fonds gronden kopen tegen een 
prijs die overeenkomt met het opbrengend vermogen en daarmee 
is een sluitende business case op termijn (>5 jaar) mogelijk, mits 
risico’s beheerst worden en voldoende overbruggingsfaciliteiten 
beschikbaar zijn. Daarover wil het Fonds onderhandelen met het 
Nationaal GroenFonds. Het NGF en de aandeelhouders zien 5 jaar 
lang af van rente/dividend. In de ‘kwalitatieve verplichtingen’ wordt 
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vastgelegd dat het gebruik van de grond wordt afgestemd op de 
doelen van het Fonds, waarbij inbegrepen de doelen van het NNB 
(zie par. 7.2). 

Op dit moment wordt onderhandeld over de verwerving van 19 ha. 
Dit betreft:
• 9 ha percelen in eigendom van Stichting ARK;
• 5 ha percelen van de provincie; 
• 4,7 ha landbouwpercelen in particulier bezit. 

Ad 2. Meerjarige aanplant (€ 100.000) 
Uit de vele beschikbare soorten en variëteiten van meerjarige 
gewassen is op basis van meerdere criteria een beperkt aantal (23 
soorten en 45 variëteiten) geselecteerd. Criteria zijn o.a. passend 
in ecosysteem, verwerkingsmogelijkheden, de vraag in de streek 
en de arbeidsefficiëntie in oogsten en verwerken. De investering in 
meerjarige teelten is gebaseerd op een kostencalculatie inclusief 
onderhoud en 20% vervanging in de eerste niet-productieve jaren. 

 Ad 3. Gebouwen, installaties, werktuigen, inventaris en vee- 
stapel (€ 831.000) 
Het Fonds investeert € 670.000 in gebouwen en terreinen en 
€ 161.000 in installaties, werktuigen en inventaris, waarbij met 
name aandacht wordt besteed aan oogsten en verwerken op ar-
beidsefficiënte wijze. BiN investeert € 45.000 in rundvee. Het Fonds 
investeert in een vrijloopstal met houtsnipperbed onder foliedak 
met optimale ventilatie, lichtintensiteit en processturing middels 
afzuiging door buizen in de bodem onder de houtsnippers. Het 
composteringsysteem zorgt voor stabiele en hoogwaardige C-N 
verbindingen en minimale emissie van koolstof en stikstofverbin-
dingen.

 Ad 4. Planning, communicatie, marketing, vergunningen, mo-
nitoring (€ 87.000)
De kosten van planning, communicatie en vergunningen worden 
reeds deels gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant en de 
Prijsvraag Brood en Spelen. Maar de kosten voor monitoring en 
kennisontwikkeling zijn nog grotendeels ongedekt. Monitoring is 
belangrijk voor de risico-beheersing en daarbij dienen liquiditeiten 
beschikbaar te zijn om snel in te kunnen grijpen als zich proble-
men voordoen. De kennisinstelling ‘Louis Bolk Instituut’ zal een 
belangrijke rol spelen in de monitoring en de bijbehorende kennis-
ontwikkeling (zie par. 6.1). 

4.4 Conclusies

In principe is een sluitende business case mogelijk, mits voldoen-
de afwaarderingssubsidie beschikbaar komt en goede afspraken 
gemaakt kunnen worden over de bijbehorende ‘kwalitatieve ver-
plichtingen’. De realisatie van het plan kent zeker nog risico’s, met 
name omdat aan vijf doelen tegelijkertijd voldaan moet worden. 
Er kan schade ontstaan als één of meer van de vijf doelen niet of 
onvoldoende gerealiseerd worden. Daarom wordt op basis van 
de vijf doelen een monitoringprogramma opgezet met een bijbe-
horend systeem van risicobeheersing (ziehoofdstuk 6). Daarmee 
wordt bepaald waaraan het Fonds en BoerInNatuur in de huidi-
ge ontwikkelingsfase van BoerInNatuur prioriteit geven. In deze 
wintermaanden staat de aanplant van de meerjarige gewassen 
centraal. Daarbij speelt ook Fruitzforlife (Sjef van Dongen) een 
belangrijke rol. 

Bij de realisatie is BoerInNatuur ook in hoge mate afhankelijk van 
o.a. gemeenten, provincie en SBB. Zij worden gevraagd mee te 
denken en mee te werken (zie hoofdstuk 7).
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Gezond, lokaal voedsel
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5. Marketing en educatie
5.1 Ledenwerving en samenwerking

Sleutel tot het succes is om klanten te bereiken en te binden aan 
het bedrijf. Het opbouwen van een ‘community’ van vrijwilligers, 
streekbewoners, leveranciers en afnemers is onderdeel van onze 
aanpak. Voor marketing en distributie werken we samen met an-
dere producenten en ketenpartners in de streek. 

Streven is dat vanaf zomer 2019 het abonnementensysteem 
operationeel is. Gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een eigen 
website met een on line bestelsysteem voor vaste voedselpakket-
ten en aanvullende leveringen. Samenwerking is gezocht met de 
Udense Stadsboerderij voor complementaire groenteproducten in 
het pakket. Dt zorgt ook voor extra maatschappelijk draagvlak in 
Uden. Streven is om via dit kanaal 40% van de omzet te realiseren. 

Voor de ontwikkeling en vermarkting van een nieuw muesliconcept 
met volledig lokaal geproduceerde haver, gerst, vruchten en noten, 
werken we samen met Harrie van Grinsven, ex-directeur en oprich-
ter van de biologische graanpletterij de Halm. Deze muesli willen 
we in 2020 breed in de markt zetten. Vanaf voorjaar 2019 wordt 
BoerInNatuur biologisch en gaan we ook aan Ecoplaza leveren. 
Verder wordt nog gedacht over levering van gezonde voedselpro-
ducten aan het nabijgelegen ziekenhuis van Uden. Via deze kana-
len willen we 60% van de omzet realiseren. 

Via social media, aanwezigheid op streekmarken, educatieve activi-
teiten en gerichte publiciteit wordt gewerkt aan de naamsbekend-
heid van het bedrijf en de promotie van een gezonde en duurzame 

voedselvoorziening in bredere zin. Voor informatievoorziening aan 
het publiek en bedrijfsbezoeken werken we samen met het na-
tuureducatiecentrum Maashorst.  

5.2 Productontwikkeling en innovatie

Een bijzondere uitdaging is om nieuwe verwerkingstechnieken en 
toepassingen te ontwikkelen voor de minder gangbare producten, 
zoals verschillende typen bessen en noten. In het bijzonder wordt 
gedacht aan de ontwikkeling van honingbeswijn. De honingbes 
doet zeker niet onder voor de druif als het gaat om de productie 
van bijzondere wijn. 

In ieder geval zal in 2019 een door zonne-energie aangedreven 
droogkast worden aangeschaft voor vruchten en noten, om toe-
passing in bewaarproducten mogelijk te maken. De verwachte 
oogst kan namelijk niet volledig in het verssegment worden wegge-
zet en bovendien maakt eigen verwerking extra marge en jaarrond 
levering mogelijk. 

Omdat agroforestry landelijk sterk in opkomst is, is er grote be-
hoefte aan meer kennis over verwerkingstechnieken en toepas-
singsmogelijkheden voor de geteelde bijzondere producten. 
Slabroek wil zich hiervoor profileren als een landelijk demonstra-
tie- en innovatiecentrum.  
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6. Monitoring en risicobeheersing
6.1 Doelen

Kennisontwikkeling
Omdat er in de Nederlandse context en op dit type gronden nog 
weinig ervaring is met commerciële en professionele inzet van 
agroforestry (tot nu toe zijn de meeste toepassingen in hobbys-
feer), is het van groot belang dat praktijkkennis wordt ontwikkeld 
en uitgewisseld. Dit zowel ten behoeve van de bedrijfsmatige 
optimalisering van teeltsystemen, oogst- en verwerkingstechnie-
ken en vermarkting, als om beter zicht te krijgen op de effecten op 
bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en klimaat. Streekboerderij 
Slabroek wil hierin een voorbeeldfunctie vervullen en zich profi-
leren als een landelijk demonstratie- en innovatiecentrum voor 
commerciële agroforestry. 

Tijdig bijsturen
Om te leren van de ervaringen in Slabroek en een bredere toepas-
sing van agroforestry mogelijk te maken, is het van belang om op 
een methodische wijze relevante data te verzamelen en tijdig bij te 
kunnen sturen als onvoorziene en ongewenste effecten optreden 
en nagestreefde doelen niet gehaald worden. In samenwerking 
met het Louis Bolk instituut en Fruitzforlife wordt hiervoor een mo-
nitoringsysteem ontwikkeld. Omdat er beleidsmatig veel aandacht 
is voor circulaire economie en natuurincliusieve landbouw willen 
wij dit monitoringsysteem bij voorkeur in samenwerking ontwik-
kelen met betrokken overheden, met name provincie Brabant en 
Rijk. De monitoring kan helpen om tot een eenduidige en werk-
bare formulering te komen van de ‘kwalitatieve verplichtingen’ bij 
grondoverdracht t.b.v. natuurinclusieve landbouw (zie H 7).  

6.2 Methodiek

Monitoring aan de hand van doelen
De 5 doelen van het Fonds vormen de basis voor de monitoring. 
De voortgang in de realisering van deze doelen wordt continu 
bijgehouden en regelmatig geëvalueerd. Per doel zijn specifieke 
vragen en criteria geformuleerd. 
1.  Gesloten kringlopen: getoetst wordt in hoeverre de feitelijk voed- 

selopbrengst klopt met de prognoses en in hoeverre de noodza-
kelijke externe inputs beperkt zijn gebleven;

2.   Maximale biodiversiteit: gekeken wordt naar de biodiversiteit in 
de macro-wereld (aangewezen natuurtypen en doelsoorten, to-
tale diversiteit aan soorten) en naar de diversiteit aan micro-or-
ganismen (bodemleven, bodemvruchtbaarheid);

3.   Vitale streekeconomie: hier staat de economische duurzaamheid 
centraal: is de bedrijfsvoering kostendekkend, welke ketenpart-
ners zijn betrokken, hoe ontwikkelt de afzet in de regio zich?

4.   Efficiënte arbeidsinzet: hoe ziet de ‘arbeidsfilm’ eruit, lukt het om 
al het werk gedaan te krijgen met 3 fte’s, hoe ligt de verhouding 
tussen mechanisatiegraad, uitbesteding en inzet vrijwilligers?

5.   Duurzaam energiegebruik: hoeveel wordt nog gebruik gemaakt 
van fossiele brandstoffen, hoeveel duurzame energie wordt 
opgewekt, wat is de totale CO2-footprint van het bedrijf?

Risico-analyses
Omdat vaak niet alle doelstellingen tegelijkertijd gerealiseerd kun-
nen worden, worden aan de hand van risicoanalyses prioriteiten 
gesteld. Randvoorwaarde is dat de realisatie van één doel geen 
negatieve invloed mag hebben op de overige doelstellingen. 
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7. Planning
7.1 Uitvoeringsporen

2019 wordt een belangrijk jaar voor streekboerderij Slabroek, 
omdat belangrijke knopen doorgehakt moeten worden over de 
grondverwerving en de bijbehorende ‘kwalitatieve verplichtingen’ 
en over de vergunningverlening voor de herbestemming van het 
erf en de bouw van een compoststal. Daarnaast zijn ook op het 
gebied van de productontwikkeling en de vermarkting belangrijke 
stappen voorzien (zie hoofdstuk 5). Bij al deze stappen is de hulp 
van betrokken overheden en andere partijen onontbeerlijk. We zijn 
al in overleg met diverse partijen. De prijsvraag Brood en Spelen is 
hierin een belangrijke katalysator geweest.

We onderscheiden drie uitvoeringssporen, die nauw met elkaar 
samenhangen:
1. Inrichting en beheer;
2. Marketing en educatie;
3. Monitoring en risicobeheersing.

Belangrijke mijlpalen binnen deze drie sporen zijn uitgelicht in 
bijgaand planningsschema. Hierna gaan we nader in op de proce-
dures voor grondverwerving en vergunningverling. Hierbij hebben 
provincie Brabant en gemeente Uden een belangrijke rol. 

7.2 Grondverwerving 

Voor de grondverwerving speelt een discussie met de provincie 
over de bijbehorende ‘kwalitatieve verplichtingen’.

Zoals beschreven in hoofdstuk 4 verwachten we in 2019 19 ha 
grond voor de streekboerderij te kunnen aankopen. 14 ha hiervan 
is al ingericht en nu in gebruik als pachtgrond. Om in aanmerking 
te komen voor de noodzakelijke ‘afwaarderingssubsidie’ moet in de 
‘kwalitatieve verplichtingen’ worden vastgelegd welke voorwaarden 
gelden voor het gebruik. Deze voorwaarden moeten waarborgen 
dat de doelen voor biodiversiteit niet worden geschaad en mo-
gen ook een circulaire economische bedrijfsvoering niet schaden. 
De kwalitatieve verplichtingen worden notarieel vastgelegd in de 
koopovereenkomst tussen het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant, 
namens de Provincie Brabant, en de grondeigenaar.

In essentie houden de kwalitatieve verplichtingen in dat de grond-
eigenaar op het terrein voor onbepaalde tijd de ontwikkeling dan 
wel instandhouding gedoogt van ecosysteemdiensten, biodiversi-
teit en landschapswaarden, binnen de overeengekomen kaders en 
landschaspseenheden zoals aangegeven in het plan. In het bijzon-
der laat de grondeigenaar maatregelen na die deze ontwikkeling 
of instandhouding belemmeren, bemoeilijken of verhinderen, met 
speciale aandacht voor het voorkomen van dichte, eenvormige 
vegetaties die weinig kruidenrijk zijn, ongewenste of overmatige 
groei van boom- en struikvormende soorten en te schrale of zure 
omstandigheden.

Het voorgenomen beheer past binnen deze verplichtingen. BiN 
zal zoveel mogelijk met eigen compost uit de vrijloopstal werken. 
Indien dit niet voldoende zou zijn, kan er (in beperkte mate) com-
post of biologische mest uit de streek worden ingekocht. Andere 
mestsoorten zoals drijfmest of kunstmest zijn uitgesloten. De 
streekboerderij Slabroek voldoet aan de criteria voor biologische 
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landbouw, er zullen vanzelfsprekend geen kunstmatige bestrij-
dingsmiddelen worden toegepast. De eerste 12 ha zijn voorjaar 
2017 opgegeven voor omschakeling bij Skal, dat betekent dat deze 
vanaf 2019 bio gecertificeerd zullen zijn. De dit jaar te verwerven 
gronden zijn ook aangemeld bij Skal.

We verwachten om op korte termijn tot overeenstemming te ko-
men over de definitieve kwalitatieve verplichtingen, de grondover-
dracht en de hoogte van de bijbehorende afwaarderingssubsidie. 
Met het Nationaal Groenfonds zijn we in gesprek om financiering 
te verkrijgen tegen 3% zonder hypotheek.

Het Louis Bolk Instituut zet als neutrale kennispartij een program-
ma op voor monitoring en risicomanagement op basis van de vijf 
doelen van het Fonds. Zij zullen tenminste 1x/jaar gevraagd en 
ongevraagd rapporteren (op basis van een monitoringsovereen-
komst). Het Louis Bolk Instituut zal per eind 2022 een evaluatie-
rapport uitbrengen met handvaten/voorstellen voor eventuele 
aanpassingen van de monitoring en het risicomanagement. Op 
basis hiervan verwachten wij binnen vier jaar een verbeterde 
kwalitatieve verplichting te kunnen laten deponeren als kadastrale 
aantekening bij de betreffende percelen. Het is per januari 2019 
immers moeilijk te voorzien of de huidige tekst van de kwalitatieve 
verplichting en het voorgestelde risicomanagement adequaat zijn. 
Daarom is het belangrijk vast te leggen dat de grondeigenaar en 
het GOB (namens de Provincie) bereid zijn om het risicomanage-
ment dan wel de kwalitatieve verplichting aan te passen op basis 
van de aanbevelingen van het LBI.

7.3 Vergunningverlening

Adviseur Antonissen Agrarisch Advies werkt samen met AGRON 
aan een procedure voor een bestemmingsplanwijziging van het erf 
van ‘wonen’ naar ‘agrarisch’. De gemeente was vanaf het begin po-

sitief over het initiatief, maar stelde als voorwaarde in deze proce-
dure om een voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners van Sla-
broek te houden. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden op 20 juni 
2018. Er waren 22 bewoners aanwezig. De belangrijkste uitkomst 
van de avond was dat er veel meer begrip voor en inzicht in het 
plan voor de boerderij is ontstaan bij de bewoners. Er waren ook 
enkele bezwaarmakers. Deels waren deze bezwaren praktisch op 
te lossen, daar wordt inmiddels aan gewerkt; een enkele bewoner 
heeft een fundamenteel bezwaar tegen het plan. Recent is verder 
overleg gevoerd worden met de gemeente over het vervolgtraject.

Parallel aan de procedure voor bestemmingsplanwijziging wordt 
een vergunningaanvraag voorbereid voor de bouw van een vrij-
loopstal annex tuinbouwkas. Omdat voor dit innovatieve type stal 
geen officiële ‘emissiefactor’ is vastgesteld (nodig voor een ver-
gunningaanvraag) is aan het college van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant verzocht om voor de veestal de hardheidsclausule 
(artikel 9.1 van de Verordening natuurbescherming Noord-Bra-
bant) toe te passen. Verzocht wordt om voor dit nog niet erkende 
stalsysteem af te wijken van de maximale emissie-eisen die in de 
Verordening natuurbescherming Noord-Brabant zijn vastgelegd. 
Voorgesteld wordt om voor het melkvee uit te gaan van een am-
moniakemissiefactor van 8 kilogram per dierplaats per jaar en voor 
het jongvee van een ammoniakemissiefactor van 4,4 kilogram per 
dierplaats per jaar. Dit betreft een ‘worst-case scenario’. Verwacht 
wordt dat in de praktijk de werkelijke emissiefactor lager ligt, onder 
meer als gevolg van het grote aantal beweidingsdagen per jaar en 
de efficiënte eiwitarme voeding (zie studie ‘Onderbouwing ammo-
niakemissie compoststal Erenakkerstraat 4’ door Agron Advies).

Als de gemeente en de provincie meewerken, kan de vergunnin-
genprocedure naar verwachting eind 2019 worden afgerond.
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