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Green Deal Landbouw en Natuur van het  
Groene Woud en Kempen-Meierij

Betrokken partijen
-  Staatsbosbeheer Regio Zuid
-  Natuurmonumenten Midden-Brabant
-  Brabants Landschap
-  Biologische Producentencoöperatie Kempen-Meierij
-  Agrarische Natuur Vereniging Het Groene Woud
-  Brabantse Milieufederatie
-  Provincie Noord-Brabant
-  Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
De betrokken partijen willen in de Brabantse regio verdergaande en nieuwe vormen van samenwerking tussen 
boeren en terreinbeherende organisaties (TBO’s) verkennen en realiseren. Dit heeft bedrijfsmatige voordelen 
voor terreinbeheerders en voor boeren. In de praktijk spreken boeren en terreinbeheerders onvoldoende 
elkaars taal. Er is een flinke investering in tijd, kennis, expertise en samenwerking nodig om beide partijen 
nader tot elkaar te brengen en vooral om elkaars taal te leren spreken en verstaan. Anders kunnen boeren en 
TBO’s de inspanning die nodig is om nieuwe vormen van samenwerking te verkennen, testen en realiseren 
niet in hun reguliere bedrijfsvoering inpassen. 

Het initiatief heeft 2 doelen:
-  2 gezamenlijke beheersarrangementen die TBO’s en (groepen) boeren wederzijds meerwaarde 

opleveren in termen van natuur en biodiversiteit, agrarische productie, bedrijfsverbreding, financieel 
rendement en maatschappelijk draagvlak

-  gezamenlijk natuur op eigen bedrijf bij boeren realiseren en dit breed communiceren

In 2 gebieden zullen nieuwe vormen van samenwerking opgepakt worden: pilot De Hilver en pilot  
Het Groene Woud.

Resultaten
-  Meer zichtbare biodiversiteit en natuur op de agrarische bedrijven.
-  2 regionale samenwerkingsovereenkomsten tussen groepen boeren en terreinbeheerders in  

minimaal 2 gebieden. De samenwerking heeft betrekking op 300 tot 500 ha, waarbij 30 tot 50 boeren 
betrokken zijn.

-  Bedrijfsverbreding door boeren om natuurwerkzaamheden voor TBO’s goed in te passen in hun 
bedrijfsvoering.

-  Kruisbestuiving van kennis over natuurbeheer en bedrijfsmatige optimalisatie tussen boeren  
en TBO’s.
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Inzet en acties partijen
-  De deelnemende partijen brengen kennis in over (agrarisch) natuurbeheer, zijn betrokken bij het 

samenwerkingsproces en zorgen voor kennisontwikkeling en uitvoeringscapaciteit. Zij leveren 
hiervoor personeel en tijd.

-  De betrokken partijen maken meerjarige afspraken (2012-2015) tussen TBO’s en groepen boeren over 
duurzaam gebruik en beheer van natuurgronden in de 2 pilotgebieden volgens gezamenlijk opgestelde 
beheerplannen. Hierdoor komt een duurzame werkrelatie tot stand.

-  De betrokken partijen zorgen voor kostenbesparing. Boeren optimaliseren samen met TBO’s het 
beheer en verwaarden reststromen (biomassa) in de bedrijfsvoering.

Inzet en acties Rijksoverheid
-  De Rijksoverheid ondersteunt deze nieuwe regionale samenwerkingsvormen tussen (groepen) boeren 

en terreinbeheerders met een financiële bijdrage voor procesbegeleiding en praktische 
kennisontwikkeling.

-  De Rijksoverheid onderzoekt aanpassingsmogelijkheden in milieuregelgeving om schone en onver-
dachte reststromen uit natuurgebieden onder veldomstandigheden, of binnen het agrarische bedrijf, 
nuttig toe te passen.

-  De Rijksoverheid en provincie Noord-Brabant zorgen voor een vast aanspreekpunt voor 
 belemmeringen die zich voordoen bij de uitvoering van wet- en regelgeving.

-  De provincie Noord-Brabant stimuleert als regelingseigenaar STIKA (Stimuleringskader Groen-blauwe 
Diensten) in samenwerking met gemeenten waar mogelijk de ruimere inzetmogelijkheden van 
groen-blauwe diensten.

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal


