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1. Inleiding 
 

Aanleiding 
Voor de betrokken gemeenten in de grenscorridor N69, bestaande uit Waalre, Valkenswaard, 
Veldhoven, Bergeijk en Eersel is een integraal gebiedsplan opgesteld. Een plan met als doel het 
realiseren van nieuwe verbindingen. Naast water, natuur en recreatie speelt de landbouw een 
cruciale rol in deze grenscorridor. De realisatie van nieuwe verbindingen staat of valt met nieuwe 
samenwerkingsvormen tussen de betrokken partijen in de projectregio. Een eerste stap om te komen 
tot nieuwe samenwerkingsvormen en een verduurzamingsslag (met in eerste instantie een focus op 
de agrarische sector) in het gebied rondom de N69 is de organisatie van een Landbouwinspiratiedag.  
 
Landbouwinspiratiedag 
De Landbouwinspiratiedag stond  in eerste instantie gepland op 12 juli jl., maar is door de extreme 
weersomstandigheden verplaats naar 24 november jl. Het programma is tot stand gekomen door:  
 

• Een 10-tal gesprekken met een aantal stakeholders in het gebied (zie bijlage 1) 
• Gesprekken met de gastsprekers:  

o Theo Thewessen (Lector Location Intelligence HAS/Geodan) 
o Leon Clemens (Pielis) 

• Gesprekken met de begeleiders werksessies:  
o Jan van Rheenen (kadaster); Eigentijds Eigendom 
o Nicky Sanders (Hertogboeren); Marktgericht ondernemen 
o Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut; project Bufferboeren); Klimaatbestendig 

ondernemen 
o Tonny Meulensteen (Boer, Bier Water); Omgevingsgericht ondernemen 

 
Het programma van de Landbouwinspiratiedag is bijgevoegd (zie bijlage 2). De input van alle 
gesprekken en de uitkomsten van de werksessies is verwerkt tot dit Inspiratiedocument. Dit 
document kan gebruikt worden voor de te nemen vervolgstappen.  
 
  



 

3 
 

2.1 Algemene presentaties  
Na een opening van de dagvoorzitter (Herman van Ham), Janus Scheepers en de ondernemersquiz is 
een tweetal sprekers aan het woord geweest.  

2.2 Theo Thewessen (lector Location Intelligence HAS)  
Twee zaken stonden in de presentatie van Theo Thewessen centraal:  
 

1. Veranderingen binnen de Agrofood keten 
2. De verbondenheid met elkaar 

 
Ad 1: Veranderingen binnen de keten 
De wereld om ons heen is aan het veranderen. Als 
ondernemer moet je hierin mee bewegen. Stilstaan is geen 
optie. Van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd 
ondernemen. Wat wil de consument.  
 
De ketens worden korter; directe afzet van producten. De consument stelt specifieke eisen aan een 
product (gezondheid en voedselveiligheid). Inspelen op de eisen van de doelgroep is hierbij een 
belangrijk item. Ben je dus ook bewust als ondernemer wat daadwerkelijk de vraag is van je 
doelgroep! 
 
Ad 2: Verbondenheid met elkaar 
Door social media is de informatievoorziening voor iedereen toegankelijk. Het verzamelen van data is 
ene bezigheid waar ook de agrarische ondernemers mee te maken krijgen (of zelfs al actief mee 
bezig zijn). Denk hierbij aan de kringloopwijzer. Zorgdagen voor transparantie. Laat zien als 
ondernemer waar je mee bezig bent. De wereld van een agrarische ondernemer is groter dan zijn 
eigen erf. 
 
Ondernemen = Omdenken 
Een trotse ondernemer is een ondernemende ondernemer.  

2.3 Leon Clemens  
Leon Clemens gaat tijdens zijn presentatie in op:  
 

1. Het maken van de juiste keuzes 
2. Samenwerking 

 
Ad1: Het maken van de juiste keuzes 
Het ondernemerschap staat onder druk. Er komt veel op je af en hoe ga je hier als ondernemer mee 
om. Het is belangrijk om hiervoor ruimte te creëren (in tijd en in je hoofd). Hierdoor sta je weer open 
voor nieuwe dingen en kun je daadwerkelijk ook keuzes maken.  
 
Ad 2: Samenwerking 
Aan de hand een presentatie over het project de Pielis gaat Leon in op het belang van samenwerking. 
Wat zijn succesfactoren (en eventueel ook faalfactoren). Het is van belang dat alle kikkers in de 
kruiwagen blijven. Iedereen moer ervoor blijven gaan. Tussentijds afhaken van deelnemers is funest 
voor een samenwerkingsproject.  
 
Trots zijn op het eigen bedrijf! 
Kennis uit de regio meenemen en benutten is een must! 
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3. Innovatie op bedrijfs- en gebiedsniveau 
De centrale vragen binnen de Landbouwinspiratiedag zijn:  

• Waar wil ik over 15 jaar staan met mijn bedrijf (hoe verdien ik dan mijn boterham) en wat 
moet ik dan als ondernemer nu doen om daar te komen? 

• Wat betekent dit voor mijn bedrijfsvoering, kan ik samen werken met andere (agrarische) 
ondernemers in het gebied om dat te bereiken.  

• Wat vergt dit aan ondernemerschap en wat heb ik nodig?.  
 

De agrarische ondernemers zijn dus aan zet om hun eigen bedrijf vorm te geven. Zij hebben een 
belangrijke rol in grote maatschappelijke vraagstukken zoals voedselveiligheid en –zekerheid, de 
leefbaarheid van het platteland, gezondheid en klimaat.  Uitdagingen die een ondernemer alleen kan 
aangaan, maar er ook voor kan kiezen om samen te werken met collega ondernemers, 
waterschappen, natuurorganisaties, recreatie & horecaondernemers en burgers.  
 

 
De thema’s die nader uitgewerkt worden zijn:  
 

• Landbouw en grond (Eigentijds eigendom) 
• Landbouw en water (klimaatbestendig ondernemen 
• Landbouw en omgeving (omgevingsgericht ondernemen) 
• Landbouw en stad (Marktgericht (stadsgericht) ondernemen) 
• Landbouw en Grond (zie bijlage 
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3.1  Landbouw en grond (Eigentijds Eigendom) 
Spreker:  Jan van Rheenen (Kadaster) 
Begeleider:  Frank van der Bogaert (Kadaster) 

Voor een agrarisch bedrijf is grond een cruciale succesfactor in het bedrijf. Zowel de eigenschappen 
van de grond (samenstelling, mineralen, vocht), als de ligging van  de gronden die in gebruik zijn.  
We zijn gewend aan het gegeven dat de gronden in eigendom zijn of voor het gebruik ervan betaald 
wordt in de vorm van pacht.  
 
De verkaveling kan in veel deelgebieden nog verbeteren. Echter er is veel grond in eigendom is van 
niet agrarische bedrijven (overheden) met voornamelijk eenjarige pachtcontracten. Waardoor het 
daadwerkelijke ruilen gecompliceerder wordt. Tevens stoppen er links en rechts bedrijven, of 
misschien vertrekt er een bedrijf naar elders.  
 
Kortom, er is volop beweging op de grondmarkt, en het werken aan een optimale verdeling van de 
gronden over de verschillende bedrijven blijft continu aandacht vragen. Misschien tijd om na te 
denken over andere constructies… 
 
Jan van Rheenen geeft korte uiteenzetting 
Ruilen 

• Partijen denken vaak vanuit oude principes 
• We zitten samen vast in een geld gedreven systeem waaruit we nauwelijks kunnen 

ontsnappen 
• Kracht zit hem bij de eigenaren en bij het gebied  
• Wij laten het ons als eigenaren maar overkomen 
• Spelregels zijn van groot belang, we kunnen deze zelf samen afspreken 
• Jan geeft enkele voorbeelden van projecten 
• Wij (eigenaren) moeten vanuit de gezamenlijkheid zelf de regie in handen nemen.  
• Heeft verteld over 1-jarige pacht 

 
 
Signalen uit groep tijdens presentatie Jan: 

• Beetje naïeve gedachte omtrent N69, 
golfbaan de Paal heeft dikke vinger in de 
pap 

• Politiek kies je zelf 
• Groot probleem is dat mest is gekoppeld 

aan de grond.  
• Vroeger moest je specialiseren i.p.v. 

gemengde bedrijven 
 
Voor wie is grondprijsstijging nuttig? 

• Stoppende boer en erfgenamen 
• Investeerders / beleggers 
• Onroerend goed belasting 

 
Kan het niet anders?  

• Ja, maar eigenbelang staat bovenaan 
• Maatschappij is gebaseerd op geld, geld, geld.  
• Boeren zouden bij verkoop grond moeten kijken om dit in het dorp te houden. Bijvoorbeeld 

door iets minder geld te vragen. Overheid zou het voorbeeld moeten geven door niet de 
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hoogste bieder te gunnen, maar om uitgaande van de onafhankelijke taxatie af te wegen wie 
het grootste publieke belang dient.  

• We moeten proberen om het geldprincipe los te laten en om te kijken naar andere waarden 
> ethisch denken.  

• Jan voorspelt dat we over een aantal jaar loonslaven van een aantal rijke mensen zijn, als we 
zo doorgaan.   

 
N69 

• Overheid heeft grond nodig , in principe is juist in dit gebied veel ruilgrond aanwezig, maar 
dit ligt niet op de plek waar de overheid doelen heeft. 

• Eventueel aangeven aan overheid dat we dit als gebied zelf op gaan pakken. Eigen plan, wat 
later wordt voorgelegd aan de provincie en waterschap.  

• Vertrouwen is in dit gebied niet overal even goed, dat maakt stichting zoals hieronder 
beschreven erg lastig.  

• Mogelijk oefenen met stichting zoals hieronder benoemd in N69.  
 
Discussie over stichting: 

• “Eeuwige” Stichting kiezen of maken waarin afspraken omtrent grond worden vastgelegd. 
Stichting heeft zeggenschap over grond en er worden afspraken gemaakt m.b.t. bijvoorbeeld 
eeuwige pacht.  

• Pensioen zit nu in grondeigendom, maar zou uit de exploitatie van het bedrijf opgebouwd 
moeten worden zoals ook andere pensioenspaarders doen. 

• Maar, dit kun je bij toekomstige boeren ondervangen. Door inkomen te verhogen waar 
pensioen in zit.  

• Als je grond in eigendom hebt, kun je gemakkelijker zaken doen bij de bank. Bij de Stichting 
zou dan ook een hypotheek recht moeten gaan gelden voor de pachter. 

• Wantrouwen in stichtingen  
• Wordt aangegeven dat bij bedrijfsopvolging niet aan grond verdient hoeft te worden. 

Continuering van bedrijf is belangrijk.  
• Kan stichting die weelde wel dragen? Is afhankelijk van mensen.  
• Ridderlijke Duitse Orde van Balije en 3 Gasthuizenstichting (Arnhem) worden als positief 

voorbeeld genoemd door Jan.  
• Vraag; wat levert het mij als boer op om geld in stichting te brengen 

o Geld voor grond die je inbrengt 
o Grond kun je terug pachten 
o Fiscus blijft buiten de deur 

• We moeten af van het idee dat geld het belangrijkste is.  
• Hoe met pachtprijs? Deze relateren aan voortbrengend vermogen van de grond zoals het 

vroeger ook was 
• Hoge pachtprijzen nu, en pacht bij opbod komt door onszelf wordt genoemd.  
• Iemand geeft aan gewoon te willen boeren, niet in geld denken.  
• Waar word je gelukkig van? Van veel geld of om jonge boer verder te helpen? 
• Kunnen we niet invoeren dat alleen boeren grond mogen kopen? Dat gebeurt in Japan, daar 

mag alleen een boerenfamilie grond kopen. Veel Japanners kopen daardoor grond in het 
buitenland (Roemenie, Afrika). Lokale boeren daar kunnen niks meer. Het probleem 
verplaatst zich.  

• Toch wordt dit idee wel als positief gezien, maar komt hier een hoop regelgeving bij kijken. 
• VERTROUWEN hierbij heel erg belangrijk 
• Pachten zorgt ervoor dat je niet met hoge investeringskosten komt te zitten, zeker als jonge 

boer/boerin.  
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• Discussie zit er vooral in dat er heel erg naar eigenbelang wordt gekeken. Mensen willen er 
toch graag extra goed bij zitten later.   

• Het ‘ons gevoel’ is van belang. Ons dorp, onze grond. Niet alleen de hoogste prijs is van 
belang.  

• De moeilijkheid zit er vooral in dat aanwezigen zich zorgen maken over hun pensioen. Kun je 
dit meenemen in de stichting? Ja, zou kunnen.  

• Via staffel zou overwaarde van grond in stichting opgenomen kunnen worden. Dus dat je die 
in bijvoorbeeld 20 jaar afbouwt.  

• V.w.b pacht; er zijn ook constructies waarin pachtprijs achteraf wordt berekend. Pachtprijs is 
1/5 van de opbrengst. Dit voorbeeld komt uit het buitenland.  

• Stichting kan o.a. betaald worden door charitatieve personen, enkele pensioenfondsen, 
overheden.  

• Belastingen nu veel te hoog. Bedrijven groeien om zelfde loon te verdienen dan met minder 
grond. Loon blijft hetzelfde maar er moet wel belasting worden betaald omdat er meer 
grond in het bedrijf zit. Ook bij bedrijfsoverdracht.  

• Wat gebeurt er met grond in de stichting, wanneer je stopt met bedrijf? Dat ligt aan de 
afspraken die je maakt binnen de stichting. Ook m.b.t. bijvoorbeeld pensioenafspraken.  

• Kan natuurorganisatie ook deelnemen in de stichting? Ook dit ligt aan de spelregels.  
• Is de waardestijging van grond belastbaar maken nog een optie? Nee, want qua regelgeving 

is het niet mogelijk om dit alleen voor een belegger te doen, en niet voor een boer.  
• Overheden lopen nu nog voorop bij verhogen van pachtprijs 
• Stichting ook koppelen aan verbeteren of in stand houden van bodemkwaliteit.  
• Continuïteit erg belangrijk bij stichting.  

 
Stellingen 

 
• Grondhandel voorkomen.  

o Deel van de groep is het hier mee eens, deel niet. Beetje 50-50.  
• Grond verkopen tegen marktwaarde aan eeuwige stichtingen die weer in eeuwige pacht 

uitgeven 
o Aanwezigen staan er niet onwelwillend tegenover, idee is nieuw en heeft tijd nodig 

om erover na te denken.  
• Grond verkopen tegen marktwaarde aan ondernemers in het eigen omgeving 

o Hier zijn de meningen over verdeeld. Overwegend positief grondgevoel  
• Terug naar gezamenlijk eigendom 

o Hier hebben we in de discussie niet lang bij stil gestaan. Op kleine schaal gebeurt dit 
al. Goede afspraken zijn hierbij van belang. Vele verschillende vormen zijn hierin 
mogelijk.  

  

De ondernemer die zich heeft ingeschreven om met dit thema verder te gaan zijn:  

- Ben Groenen (06-10900597 B_A_Groenen@hotmail.com) 
 

mailto:B_A_Groenen@hotmail.com
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3.2 Landbouw en water (Klimaatbestendige landbouw) 
Spreker:  Nick van Eekeren (Louis Bolk instituut; project Bufferboeren) 
Begeleider:  Michel van der Schoot (ZLTO) 
 
Toenemende extreme regenval afgewisseld met langdurige perioden van droogte vormen voor de 
landbouwsector een hele uitdaging. Bewust nadenken over de gevolgen van de klimaatverandering 
vergt een grote mate van creativiteit en inventiviteit. Een uitdaging op bedrijfs- en gebiedsniveau.  
 
Project Bufferboeren 
In het project Bufferboeren (2011-2014) hebben 24 agrarische ondernemers en waterbeheerders 
verschillende maatregelen voor droogtegevoelige gronden uitgetest. Het doel was een integraal 
pakket van maatregelen samen te stellen op het gebied van hydrologie, bodemkwaliteitsverbetering, 
beworteling en gewaskeuze. Deze maatregelen moeten verdroging zo veel mogelijk beperken en de 
landbouw droogtetoleranter maken. Het project is uitgevoerd in Loosbroek (Noord-Brabant), waar 
Brabant Water plannen heeft voor uitbreiding van de diepe waterwinning. De geteste maatregelen 
kunnen ook worden ingezet in andere delen van het Zuidoostelijk zandgebied (het projectgebied van 
het Deltaplan Hoge Zandgronden). Ze zijn een effectieve strategie om verdroging op Nederlandse 
landbouwgronden tegen te gaan. 
 
Uitkomsten gedurende de werksessie Klimaatbestendig ondernemen:  
Aanwezig: Hans Houbraken, Johan ?, Gerrit Coppens, Jos van de Sanden en  Frans Swinkels (BMF).   
 
Knelpunten in de regio 
Op de vraag welke knelpunten er zijn kwamen o.a. de 
volgende zaken naar boven: 

• Waterkwaliteit 
o Uitspoeling nitraat/fosfaat 
o Hoe zit het met uitspoeling 

nitraat/fosfaat vanuit natuur 
• Waterkwantiteit 

o Waterbergend vermogen van de 
bodem is interessante factor 

o Overwegend droogtegevoelige 
grond; echter in 2016 diverse extremen meegemaakt van hevige intensiteit 
regenbuien 

o Waterwinning Brabant Water 
o Waterwinning zandwinning België (onttrekking 4x groter dan Brabant Water) 
o Knellend beregeningsbeleid (generiek) 

• Bodemstructuur 
o Verdichting/verslemping 
o Knellende gebruiksnormen  
o Uitmijnen gronden (fosfaat) 
o Zorgen over teruggang organisch stofgehalte bodem 

• Landinrichting en teeltkeuzes 
o Inrichting/beheer beekdalen 
o Teeltkeuzes 
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Kansen en oplossingen 
Op de vraag wat de ondernemers graag zouden zien: 

-      Kennisoverdracht diverse bodemvraagstukken 
-      Kennisoverdracht diverse watervraagstukken 
-      Kennisoverdracht over verhoging organisch stofgehalte 
-      Wellicht nieuwe teelten die invulling geven aan doelvoorschriften van een bepaald gebied 
-      Veredelingsvraagstuk nieuwe teelten (o.a. Sorghum) 

 

Bestuurder Janus Scheepens gaf aan dat er kansen liggen om water artificieel te bergen. Vroeg zich af 
of dit niet knelt met discussie gebiedsvreemd water. Frans (BMF) gaf aan dat hier in zijn optiek 
mogelijkheden liggen. Wellicht mogelijkheden om dit water gedurende droge periode langzaam los 
te laten in het gebied.  
 
Oplossing: hoe nu verder?  
De groep was géén voorstander van een proeftuin. Gedeeld beeld was dat de kennis/ervaring direct 
bij de boeren dient te komen. Het zou een “doe-tuin” moeten worden. Richting Mary Fiers van het 
GOB werd in de plenaire sessie een handreiking gedaan dat wanneer zij gronden in zou zetten, dat de 
ondernemers deze graag zouden gebruiken als “doe-tuin”. Mary gaf aan dat zij graag faciliteert in de 
wensen uit het gebied, en dat zij hiervoor graag het gesprek aangaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De ondernemers die zich hebben ingeschreven om met dit thema verder te gaan zijn:  

- Hans Houbraken (06-54318713 hans.houbraken@zonnet.nl) 
- Ben Groenen (06-10900597 B_A_Groenen@hotmail.com) 

 

mailto:hans.houbraken@zonnet.nl
mailto:B_A_Groenen@hotmail.com
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3.3  Landbouw en omgeving (omgevingsgericht ondernemen) 
Spreker:  Tonny Meulensteen (ZLTO Laarbeek; Boer Bier Water) 
Begeleider:  Marloes van Delft (MLG Gebiedsontwikkeling) 
 
Het projectgebied is een regio waar landbouw en natuur sterk met elkaar verweven zijn. Echter de 
ondernemers moeten zich niet laten beperken door de bestaande maatregelen. Natuur als kans. 
Leuke voorbeelden hiervan zijn: de ondernemende EHS, aanleg voedselbos, Veerkrachtig landschap 
en bedrijfsmaatregelen om de uitstoot van ammoniak terug te dringen (o.a. ander voer).  
 
Het aantal melkveehouders in het projectgebied is groot (het aandeel biologische melkveehouderij is 
zeer gering). De agrarische ondernemers willen zelf het beheer en onderhoud van natuurgebieden op 
zich nemen. Dit is opgepakt. De agrarische natuurvereniging Kempenland zet zich n voor agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer in het gebied tussen Tilburg, Eindhoven en de Belgische grens.  
 
Aanwezigen: 
Jan Rutten, Bart Bardoel, Frank Bierens, Kees Rijkers, Andre Frijters, Hans van Ouweland, Frans van 
de Ven, Adriaan Houbraken, Ad Houbraken, Ben Groenen (presenteert samenvatting plenair) en 
Bernard Groenen 

 
De sessie begon voor de lunch op een negatieve toon met kreten als: 

 
• Gaan we niet te ver in Nederland, omzetten van natuur naar landbouw moet stoppen. 
• Kan de omzetting van natuur nog terug gedraaid worden? 
• Wordt de LER ook meegenomen of wordt alleen de MER meegenomen bij planvorming? 
• Agrariërs zitten in een lastige positie omdat ze geen rekening kunnen sturen van 

uitgevoerde werkzaamheden, andere ondernemers wel. 
 

Tonny geeft aan dat het tijd is voor verandering: 
• We moeten als agrariërs een omslag maken 

anders redden we het niet. 
• Omdenken is noodzakelijk 

 
Bart Bardoel geeft aan dat het belangrijk is om te 
bedenken waar je met je bedrijf naartoe wilt, niet wat 
er in de weg zit. Toekomst gericht denken. Van de 
hakken in het zand, met de koppen naar elkaar! Denk 
in termen van wat wil je en laat je niet door geld 
sturen. 

 
Na de lunch 

 
Tonny heeft zijn ervaringen toegelicht en geeft aan dat hij merkt dat de groep niet overtuigd is. onny 
vraagt de groep eens uit te leggen wat er volgens hen niet kan! 
Hierop worden een aantal belemmeringen geroepen. Tonny geeft nogmaals aan dat we moeten 
veranderen. Er moet niet gedacht worden in winnen en verliezen, dan komen we niet dichter bij 
elkaar. Je moet zelf actief aan de slag als COLLECTIEF! 
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Zolang een plan nog niet definitief is kun je als collectief nog naar de provincie stappen en met een 
alternatief komen. Maar je moet wel een alternatief aanbieden, anders weet je nooit of het wel of 
niet mogelijk is. Na de toelichting van Bart Bardoel op het project Boer Bier Water worden op de 
geeltjes kansen en belemmeringen geschreven die uit de voorafgaande discussie naar voren zijn 
gekomen. Voor alle kansen geldt natuurlijk dat het bij de ondernemer moet passen! 
 
Kansen: 

• Als collectief, naar gebiedsplan 
• EHS verleggen  langs Run en Keersop 
• Brainport en gezondheidszorg geven mogelijkheden voor extra inkomsten voor boer 

(wandeling in lunch, slecht nieuws gesprekken etc.) 
• Ondernemende EHS (ook in PAS gebieden) 
• Grond beschikbaar stellen voor natuur, maar geen bestemmingsverandering erop, dus blijft 

landbouw 
• Waterbeheer mbt klimaat 
• Collectief invullen van vergroeningseisen 
• Gebruik van gronden van TBO’s 
• Koppel je ideeën aan de lokale actiegroep N69 en benut LEADER 
• Betrek de eindgebruiker in het zoeken naar oplossingen 
• Agrarisch medegebruik 
• Zoek je partners, je ambassadeurs op die jouw verhaal vertellen 
• Vanuit ketenbenadering problemen aanpakken door contact aan te gaan met leveranciers, 

partners en afnemers 
• Kijk naar de lokale ontwikkelstrategie van gebiedscorridor N69 
• Peil gestuurde drainage 
• TBO’s hebben het zelfde probleem als boeren. Boeren hebben de oplossing! 
• Boerenwater, dus uit je eigen bron, in de fles en verkopen 
• Samenwerken met grote marktpartijen als ASML en Philips 
• Genoeg compensatie voor alle partijen, win-win situatie 
• Burgers achter je krijgen, inspraak en beheer hebben in de natuur in de buurt, 

samenwerken! 
• Zoek samenwerking met akkerbouwer als melkveehouder of andersom. Ieder heeft zijn 

eigen specialistische kennis en je kunt veel van elkaar leren 
 
Belemmeringen: 

• Afspraken maken, duurt heel lang voor iets bekend is 
• Wantrouwen, overheid is een onbetrouwbare partner wordt door meerdere personen 

genoemd 
• Politieke verhoudingen wijzigen steeds, wensen dus ook. Afspraak = Afspraak ? 
• Bij kavelruil moet het ook mogelijk zijn om bomen en struiken te verwijderen, sloten te 

dempen en grond op te hogen 
• Klimaatverandering, door hogere waterstanden meer schade aan gewassen 
• Huiskavels, het kan niet zo zijn dat de huiskavels kleiner worden 

o Voldoende water, zomers worden droger 
  

De ondernemers die zich hebben ingeschreven om met dit thema verder te gaan zijn:  

- Ben Groenen (06-10900597;  B_A_Groenen@hotmail.com) 
- Kees Rijkens (06-20208316; K.Rijkens@hetnet.nl) 
- Simone Houbraken (0497-512627; Simone@dps.nl) 
- V.O.F. Willems (040-2019484; destenenbrug@hetnet.nl) 
- Ad Houbraken (06-25265011; tonnyenad@hotmail.com 

mailto:B_A_Groenen@hotmail.com
mailto:K.Rijkens@hetnet.nl
mailto:Simone@dps.nl
mailto:destenenbrug@hetnet.nl
mailto:tonnyenad@hotmail.com
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3.4 Marktgerichter ondernemen 
Spreker:  Nicky Sanders (Hertogboeren) 
Begeleider:  Godelieve van Tilborg  (MLG Gebiedsontwikkeling) 
 
Op het platteland is sprake van een meervoudige uitdaging. Hoe kunnen de spelers in het landelijk 
gebied duurzame economische plattelandsvernieuwing realiseren en tegelijkertijd de problemen op 
het platteland (landbouw) ombuigen naar een nieuw en duurzaam perspectief. Daarnaast is en blijft 
het een uitdaging om in te spelen op de wensen van mensen als burger én als consument. Het 
platteland is voor de ‘kwaliteit van leven’ van steeds groter belang. De aandacht voor goed en 
gezond voedsel neemt de laatste jaren sterk toe en mensen worden zich meer bewust van de 
herkomst van hun voedsel. De omgeving van Eindhoven als uitloopgebied.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een buitengebied toegankelijk voor iedereen met aantrekkelijke en belevingsgerichte activiteiten 
zoals bijv. een boerenterras, kamperen bij de boer en arrangementen in het landelijk gebied 
(verbonden door met name gevarieerde fiets- en wandelmogelijkheden) en goede verbindingen 
tussen stad – platteland.  Al wandelend op bezoek bij een agrarische bedrijf. Snel even een kijkje 
nemen bij de boerderij. Het zijn juist deze combinaties die het platteland voor de burgers 
aantrekkelijk en waardevol maken. Het is aan de agrarische ondernemers in de Metropoolregio 
Eindhoven om hierop in te spelen en om verbindingen te realiseren tussen de stad en haar 
leefomgeving (het platteland).  
 
Aanwezigen 
Bert vd Aalst, Mark van Kuijk, Jack Verouden, Jan Willem, Leon Clemens (ochtendgedeelte) en Elly 
Trommelen (LEADER).  
 
De deelnemers zijn gestart met het “kwaliteiten spel”. Dit om inzicht te krijgen in je sterke, maar ook 
je zwakkere punten.  
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Kansen:  
• Samenwerking met overige partijen in het gebied (o.a. horeca, VVV, slagerij...) 
• Probeer een netwerk op te bouwen tussen ondernemers onderling, maar ook met overige 

partijen (1 + 1= 3) 
• Denk in oplossingen! 
• Speel in op de stad:  

o Kinderfeestjes op bedrijf 
o Rondleidingen 
o Teelt producten voor de stad (o.a. fruit – of groentepakket) 

• Naast Eindhoven speel ook in op de inwoners uit België (levensgenieter). Focus beleving en 
smaak.  

• Educatie (o.a. Klassenboeren) 
• Grote doelgroep (veel recreanten in het gebied; zorg dat ze ook op jou bedrijf komen) 
• Inspelen op zorg:  

o Zorghotel 
o Complex voor ouderen (meerdere senioren woningen op je bedrijf) 

• Samenwerking met kennisinstellingen. Inzet studenten (o.a.  HAS). 
 
Aandachtspunten 

• De verbondenheid ontbreekt (weinig tot geen samenwerking) 
• Wat is het onderscheidend vermogen 
• Wat is je corebusiness: zorg dat je goed weet waar je hart ligt!  
• Inventarisatie van de stakeholders en bestaande samenwerkingsverbanden  in de regio 

ontbreekt (te weinig inzicht in partijen in de regio)  
 
 
 
  
De ondernemers die zich hebben ingeschreven om met dit thema verder te gaan zijn:  

- Ben Groenen (06-10900597;  B_A_Groenen@hotmail.com) 
- Simone Houbraken (0497-512627; Simone@dps.nl) 
- Bert vd Aalst (0497-516391; info@kijkboerderij.nl) 

 

mailto:B_A_Groenen@hotmail.com
mailto:Simone@dps.nl
mailto:info@kijkboerderij.nl
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3.5 Overige inschrijvingen 
Naast het inschrijven voor een vervolg op de werksessies hebben een aantal ondernemers zich 
ingeschreven voor andere onderwerpen (of zijn vergeten iets aan te kruisen).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Ondernemerschap 
De aanleg van de N69 en de uitwerking van de Gebiedsimpuls heeft een discussie op gang gebracht 
in het gebied. Echter de ondernemers zijn aan zet. Inspelen op verandering vergt daadkracht en lef. 
Inspelen op de kansen vraagt ook om samenwerking. Niet alleen met collega ondernemers, maar ook 
met andere partijen zoals het waterschap en de terreinbeheerders, maar ook burgers en het 
bedrijfsleven.  Innovatief ondernemerschap vergt:  
 
 

   
   
 
 
 

 
Tijdens de afsluiting van de Landbouwinspiratiedag is door Mary Fiers (GOB) nog een oproep gedaan 
richting aanwezigen. Mary (vanuit het GOB) is bereid om een stap naar voren te doen. Nu jullie nog!  
 
 
  

Kansen zien Beslissen Kansen 
realiseren 

De ondernemers die zich hebben ingeschreven om met een ander thema verder te gaan zijn (of 
niets hebben aangekruist):  

- Jan Daris (0497-575229; darisdaris@kpnplanet.nl); inrichting bestaande wegen 
(verkeershinder) 

- Jack Verouden (06-10755510; jackverouden@hotmailcom); digitale coöperatie. 
- VOF Willems (040-2019484; destenenbrug@hetnet.nl); Informatietechnologie en 

kennisoverdracht (lazing Theo Thewessen) 

Niets aangekruist 
- Leendert van Wijk (06-10247528; info@vanwijkbergeijk.nl) 
- S. vd Boomen (040- 2048294; svdboomen@gmail.com) 

 

mailto:darisdaris@kpnplanet.nl
mailto:jackverouden@hotmailcom
mailto:destenenbrug@hetnet.nl
mailto:info@vanwijkbergeijk.nl
mailto:svdboomen@gmail.com
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4. Subsidiemogelijkheden 
De verschillende subsidiemogelijkheden binnen de projectregio zijn o.a. :  
 

• LEADER  
• INTERREG  
• POP3  
• Deltaplan Hoge Zandgronden  

 
De betrokken organisaties zijn de komende maanden aan zet om in te spelen op bovengenoemde 
subsidiemogelijkheden. In het gesprek met de provincie Noord-Brabant  is aangegeven dat het 
proces om te komen tot een goed projectvoorstel (zeker bij integrale gebiedsontwikkeling) vaak erg 
tijdrovend is en meestal niet subsidiabel. Aanspraak maken op procesgelden om de verschillende 
projectideeën nader uit te werken zou een oplossing kunnen bieden.  
 

5. Aandachtspunten vervolgstappen 
De aandachtspunten die tijdens de voorbereidende gesprekken boven tafel kwamen zijn:  
 

• Bij aanvang proces rondom het nieuwe tracé N69 is er veel gecommuniceerd met het gebied. 
De laatste maanden is het erg rustig. Dit geeft de mensen/betrokkenen het gevoel dat ze niet 
meer nodig zijn.  

• Bij aanvang proces veel ideeën geopperd, waar tot nu toe weinig tot niets van terecht is 
gekomen. Voorbeelden:  

o Agrarische High Tech Campus 
o Mestverwerking/biogasinstallatie 
o ASML-stroomvoorziening 
o Precisielandbouw 
o Sanering asbest in relatie tot plaatsen zonnepanelen 

• Wees alert bij de communicatie over de inspiratiedag landbouw dat het niet gaat over de 
N69 maar daadwerkelijk gaat over Nieuwe kansen in de projectregio. Benadruk hetgeen je 
wilt bereiken. Veel nieuwe financiële mogelijkheden.  

• Tijdsbestek realisatie N69 is erg lang. Kijk nu al wat er gerealiseerd kan worden.  
• Zorg ervoor dat er ook daadwerkelijk een vervolg komt op de Landbouwinspiratiedag 

(probeer zo snel mogelijk met deelgebieden/onderwerpen aan de slag te gaan).  
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6. Conclusie 
De gesprekken en de Landbouwinspiratiedag kort samenvattend kom ik tot de volgende conclusies:  

• Zorg ervoor dat die onderwerpen worden opgepakt waar daadwerkelijk draagvlak voor is en 
die op ondernemersniveau zichtbare resultaten opleveren. Denk hierbij aan kavelruil 
(grondbank, goed rentmeesterschap en eventueel oprichting vereniging van grondeigenaren) 
en duurzaam bodemleven in combinatie met water (vochtbergend vermogen). 

• Probeer combinaties te maken en zie technische oplossingen als een middel. Op bedrijfs- en 
gebiedsniveau is nog veel winst te behalen. Durf op een andere manier naar een gebied te 
kijken. Ga uit van de potenties in het gebied  (welke bedrijven liggen er, wat willen de 
ondernemers, wat voor type grond is aanwezig, welke gewassen passen hierbij…) 

• Start daar waar ook daadwerkelijk energie aanwezig is. Bijvoorbeeld binnen de gemeente 
Veldhoven. De gemeente is enthousiast, het gebied is al ingekleurd en er liggen volop kansen 
(o.a. regionale afzet, recreatie en toerisme).  

• Ga in gesprek. Het daadwerkelijk met de betrokken partijen rond de tafel gaan zitten gebeurt 
te weinig. Probeer naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. De oplossingen die dan 
boven tafel komen zijn vaak uniek, vergen misschien wel een lange adem (beleidsmatige 
knelpunten moeten dan misschien opgelost worden) maar leveren wel draagvlak en een win-
win situatie op.  

• Zoek naar innovatie oplossingen passend bij het gebied en de ondernemers.  
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Bijlage 1: Gesprekken stakeholders 
In totaal zijn er 10 gesprekken gevoerd met:  

Nr.  Naam Organisatie 
1 Dhr. Janus Scheepers Voorzitter ZLTO afdeling Kempen Zuid-Oost 
2 Dhr. Frans Kwinten Voorzitter ZLTO afdeling Bergeijk 
3 Dhr. Hein Klaasen Voorzitter ZLTO afdeling Eersel-Veldhoven 
4 Dhr. Jeroen Kessels Waterschap de Dommel 
5 Dhr. Piet Rombouts Brabantse Milieu Federatie 
6 Dhr. Cor Munsters Vertrouwenspersoon kavelruil Bergeijk 
7 Dhr. Mathijs Kuijken en Theo Duffhues Wethouder Bergeijk en Beleidsadviseur 
8 Mevr. Suzanne de Zoete, Wendy van 

Kemenade en Ruud Kox 
Gemeente Veldhoven 

9 Mevr. Terry de Zoete (Dhr. Jaap 
Harthoorn en Dhr. Edwin Weijtmans) 

Provincie Noord-Brabant 

10 Dhr. Huub Coppens Agrariër in Riethoven 
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Bijlage 2: programma Landbouwinspiratiedag 
 

 
Programma Landbouwinspiratiedag  24 november 2016 
 
9.30 – 10.00 :   Ontvangst 
 
10.00 – 10.15:   Officiële opening door Janus Scheepers en Herman van Ham 
 
10.15- 10.30:   Ondernemersquiz door Godelieve van Tilborg 
 
10.30 – 11.00:  Presentatie door  Dhr. Theo Thewessen (Geodan/lector HAS) 
   Veranderingen binnen de agrofood keten 
 
11.00 – 11.30:  Presentatie Dhr. Leon Clemens 
   Samenwerking in de Pielis 
 
11.30 – 11.45:  Vragen en discussie 
 
11.45 – 12.15:  Pitch werksessie  
Korte pitch door:  

1. Jan van Rheenen (Eigentijds eigendom) 
2. Nick van Eekeren (Klimaatbestendig ondernemen) 
3. Tonny Meulensteen (Omgevingsgericht ondernemen) 
4. Nicky Sanders  (Marktgericht ondernemen) 

 
De aanwezige kunnen een keuze maken aan welke werksessie ze deel willen nemen.  
 
12.15 – 13.00:  Lunch 
 
13.00 – 14.30:  Werkatelier sessie 
Vervolg werksessies 
 
14.30 – 15.00:  Terugkoppeling en vervolgstappen 
Korte terugblik door deelnemers aan de werksessies. Focus: inspirerende oplossingen en de te 
nemen vervolgstappen. 
  
16.00:  Afsluiting bijeenkomst 
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Bijlage 3: Thema landbouw en Bodem 
Het thema Landbouw en Bodem stond ingepland bij de Landbouwinspiratiedag op 12 juli jl. Door 
het verzetten van de bijeenkomst is dit thema gewijzigd in klimaatbestendig ondernemen; Jacob 
van den Borne kon niet aanwezig zijn de 24e november). De informatie is alsnog bijgevoegd.  
 
Strengere mestwetgeving, afname bodemvruchtbaarheid, wateroverlast en een waterkwaliteit die 
niet optimaal is. Uitdagingen waar de agrarische ondernemers voor staan. Bij de waterproblemen 
hebben de waterschappen een belangrijke rol. De bodem is en blijft de verantwoordelijkheid van de 
ondernemer zelf! 

2.1.1. Duurzaam bodembeheer 
Bij het zoeken naar innovatieve oplossingen op bedrijfsniveau speelt de bodem een belangrijke rol. 
De bodem is de belangrijkste basis voor de productie van alle land- en tuinbouwgewassen. Het is dus 
een must om de bodem dusdanig te beheren dat er niet alleen economische voordelen gehaald 
worden, maar dat er ook oog is voor de waarde van de bodem zelf, voor natuur, milieu, 
waterhuishouding, klimaat en welzijn van de mens. Kortom: een Duurzaam en Gezond 
Bodembeheer. Bodembeheer omvat alle keuzen, handelingen en maatregelen die de agrarische 
ondernemer voor zijn bodem neemt.  
 
Quote Jacob  van de Borne (ondernemer te Reusel) 
“De kennis omtrent bodem is door de jaren vergeten” 
 
Ten aanzien van duurzaam en gezond bodem beheer kan een ondernemer kiezen uit een palet van 
maatregelen. Vele combinaties zijn dan ook mogelijk. Een globaal overzicht aan maatregelen is 
weergegeven in onderstaande figuur (niet volledig).   

Duurzaam Bodembeheer 

Bodemscan inzicht in:  
- Organisch stof gehalte 
- pH-verschillen 
- Bodemvochtleverantie 
- Bodemverdichting 
- Opbrengstpotentialen 
- Reliëf 

Variabel bemesten 
door  o.a. 

- NIRS-systeem 
- Vredo systeem 

Variabel beregenen: 
- Vochtsensoren 
- Irrigatiemanagementsysteem 
- Variabel beregenen 

Gewasbeschermingsmiddelen: 
- Sectie-aansturing 
- Bespuiten op basis van 

Beslissing Ondersteunend 
systeem 

- Variabel bespuiten 

Digitale 
opbrengstkaarten 

Groenbemesters  

Bodemconditiescores 

Rotatiesysteem 

Agro-ecologie 
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