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Green Deal Natuurinclusief Grondgebruik Herenboeren

Betrokken partijen

 - Marggraff Stichting
 - Stichting Herenboeren Nederland
 - Coöperatie Herenboeren Wilhelminapark
 - HAS Hogeschool Den Bosch
 - Provincie Noord-Brabant
 - Gemeente Boxtel
 - Ministerie van Economische Zaken
 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Beschrijving initiatief

In Nederland bestaat in de voedselproductie een grote afstand tussen boer en consument. Dat staat haaks 
op de toenemende wens van consumenten om te weten wat ze eten en wat de oorsprong is van hun 
voedsel. Smaakvol, gezond, veilig, duurzaam en betaalbaar voedsel moet bereikbaar worden voor iedereen. 
Ook vindt er maatschappelijke discussie plaats over de milieudruk van de landbouw en over dierenwelzijn.

Deze Green Deal richt zich op het creëren van een hernieuwde voedselbeleving gebaseerd op een rendabel 
businessmodel rond ‘natuurinclusief grondgebruik’. Centraal in dit concept staan de bodem en het daarop 
voorkomende en te herstellen landschap, dierenwelzijn, diergezondheid, waarborgen en vergroten van de 
biodiversiteit, educatie en kwaliteit in plaats van kwantiteit. Binnen het concept ‘Herenboeren’ worden 
teelt- en houderijsystemen ontwikkeld binnen zowel de dierlijke als plantaardige sectoren. Het doel van 
deze Green Deal is te verkennen hoe voedselproductie op maximaal natuurinclusieve wijze kan worden 
vormgegeven.

Resultaten

Partijen willen:
 - Onderzoeken of en hoe natuurinclusieve landbouw op een verantwoorde, financieel houdbare en 

juridisch geborgde wijze kan worden gerealiseerd;
 - verkennen welke werkwijze gevolgd moet worden om reële risico’s verantwoord te managen;
 - de problemen in kaart brengen en oplossingen vinden met behoud van de maximale synergie op het 

vlak van diergezondheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en volksgezondheid;
 - wetenschappelijk onderbouwde kengetallen verzamelen en uitgangspunten vaststellen om 

natuurinclusief grondgebruik concreter te kunnen vormgeven;
 - de bevindingen en kennis ter beschikking stellen aan en verspreiden richting het onderwijs, de sector 

en andere geïnteresseerden, om op deze wijze het gebruik van natuurinclusieve landbouwmethoden te 
stimuleren.  

Einddatum 8 maart 2022.
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Inzet en acties partijen

 - Stichting Herenboeren Nederland trekt de samenwerking binnen deze Green Deal en zorgt voor het 
ontwikkelen en bruikbaar maken van kennis over methodes voor natuurinclusief grondgebruik voor 
alle vormen van voedselproductie.

 - Marggraff Stichting zet zich in om het natuurinclusieve gedachtegoed in Nederland te concretiseren, 
uit te dragen en te ondersteunen. Als grondeigenaar biedt de Marggraff Stichting op landgoed 
Wilhelminapark ruimte aan de eerste Herenboerderij van Nederland en aan breder onderzoek naar 
methoden voor natuurinclusief grondgebruik. 

 - Coöperatie Herenboeren Wilhelminapark biedt ruimte aan het doorontwikkelen van het concept 
Herenboeren en aan experimenten met methoden voor natuurinclusief grondgebruik.

 - HAS geeft invulling aan onderwijs over, onderzoek naar en kennisontwikkeling over natuurinclusief 
grondgebruik; hiervoor richt de HAS een proeflocatie in op het Wilhelminapark.

 - De betrokken partijen brengen in kaart welke bestaande wetten en regels een belemmering vormen 
voor natuurinclusief grondgebruik en maken een analyse van de mogelijkheden voor vernieuwing. 

 - De betrokken overheden ondersteunen het onderzoek door waar mogelijk en wenselijk 
experimenteerruimte te realiseren om specifieke methoden voor natuurinclusief grondgebruik in 
praktijk te kunnen brengen

 - De betrokken partijen brengen door samen te werken knelpunten en mogelijkheden in kaart.
 - De betrokken partijen bieden ruimte aan de realisatie van een Vlaamse schuur op het Wilhelminapark 

als centrale locatie voor samenwerking en kennisverspreiding. 
 - De betrokken partijen ontwikkelen een aanpak die ook voor andere initiatieven bijdraagt aan het 

kunnen toepassen van natuurinclusief grondgebruik.


