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De Ondernemende EHS 

• Een match tussen ecologie en agrarisch bedrijf 

• Geen functieverandering naar natuur 

• De grond blijft landbouwgrond 

• Let wel: met aangepast agrarisch landgebruik 

• Kwalitatieve verplichting voor onbepaalde duur 

• Omgevingscondities verbeteren.  

• Compensatie productieverlies door vervangende grond 
(zonder vergoeding) 

• Invloed van het nieuwe GLB??? 

 

 



 

Beekdalgerichte benadering 



 

Beekdalgerichte benadering 



 

Aangepast landgebruik in Bufferzones (2) 



 

De Ondernemende EHS  schematisch 



Kosten EHS en DOE en 
financiering 

 

• Kosten gangbare EHS ca. € 80.000/ha 

• Ca. 60.000/ha aankoop en 20.000/ha inrichting 

 

• Kosten DOE ca. € 40.000/ha 

• Geen aankoop maar vergoeding waardedaling en verlies 
aan productie capaciteit (gemiddeld 50%) 

 

• Financiering uit Groenfonds i.o. Provincie Noord-Brabant 

 



“Hoe houdt de boer zijn productie op peil” 

Landbouwstructuur 



Grond voor productiederving 
                Gemiddeld 50% 

OF 
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10 ha 

Ondernemende-EHS 



Samen uitvoeren 

• Ruilverkaveling en inbreng grond van groot belang 

• Gebiedskeuze (prioritering obv ondernemersdrive, 
ecologie, grondpot) 

• Gebiedsproces met maatwerk 

• Ecologische, bedrijfsmatige en juridische kennis nodig 

 



Gebiedspartners 

• Provincie/BBL 

• TBO’s 

• Gemeenten 

• Waterschappen 

• Overige grondgbruikers/eigenaren 

 



4 pilot gebieden 

• Sterkselse Aa 

• Dommeldal  

• Sang en Goorkens 

• Scheeken De Mortelen 

 

 



Stappenplan 

 

 

fase 1 Afstemming plan van aanpak en keuze pilotgebieden  
(Afgerond) 

fase 2 Verkenningsgesprekken met betrokken ondernemers 

Verkennend gesprek met  Waterschap, gemeente  en TBO  (doel inventarisatie van 

ideeën) 

Incl . omschrijving kwalitatieve verplichting 

fase 3 Onderzoek naar beschikbare "ruilgrond", inclusief 

kosten grond 

Afstemming van voorstel "kwalitatieve verplichting“ met andere 

partijen Provincie, Waterschap, Terreinbeheerder, Gemeente 

[Toetsing van ecologische waarde] 

Mogelijk bijstelling kwalitatieve verplichting, bespreken met  ondernemers 

fase 4 Definitief maken beschrijving van kwalitatieve 

verplichtingen 
Omzetten van kwalitatieve verplichting naar een waardedaling in  euro’s 

Afstemmen van hoogte waardedaling, ruilplan, aankoopplan en  

vergoedingsplan met andere partijen in het gebied (Gebiedscontract) en 

opleverings- en besteksklaar plan 

Uitvoering 



Verwachtingen van de boer  

• Hij moet het zien zitten om wat met natuur  te doen 

 

• Het moet passen binnen het lange termijn perspectief van 
zijn bedrijf  

 

• Hij moet het er als ondernemer mee aan de slag gaan 

 

 



Verwachtingen van waterschap 

• Wateropgaves 

• Inbreng van grond 

• Hydrologische toetsing en doorrekening 

• Eventuele vergunning verlening 

• DOE meedenken, meekijken en meedoen 

 



Verwachtingen van Gemeente 

• Inbreng ontwikkeling buitengebied 

• Inbreng van grond 

• RO toetsing en doorrekening 

• Eventuele vergunning verlening 

• DOE meedenken, meekijken en meedoen 

 



Verwachtingen van TBO 

• Inbreng ecologische kennis en ervaring 

• Inbreng van grond 

• Meedenken en meekijken in bedrijfsnatuurplannen 

• DOE meedenken, meekijken en meedoen 

 


