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Onze ambitie

Wij geloven dat het anders kan. Wij willen: 

• De natuur een eerlijke kans geven; 

• Onze directe omgeving voeden met duurzaam en 
extensief geteelde producten van dichtbij; 

• De regio aangenaam laten vertoeven 



• Extensief telen

• Meer variatie in gewassen, o.a. met bodem verbeterende eigenschappen

• Natuurmaatregelen

• Duurzame en natuurlijke omstandigheden en hulpmiddelen 

Natuurinclusieve landbouw



• Natuurinclusief boeren is een agrarische zoektocht.

• Natuurinclusieve experimenten hebben positief effect.

• De natuur in de Zegenpolder maakt een groeispurt 
door:

+30% broedvogels in de polder

+55% broedvogels op de akkers

+100% insecten in natuurmaatregelen

Leren en experimenteren



• Samenwerkingsovereenkomst met de provincie

• Coöperatie opgericht juni 2018

• Streefbeeld nov 2018

• Leden komen uit hoek landbouw, natuur, recreatie, cultuurhistorie

•

De coöperatie



Resultaten 2019

• Natuurvriendelijke oevers ingericht in Zegenpolder

• Aanleg 2,4 ha wintervoedselveldjes (verdubbeling tov 2018 )

• Realisatie van vogelakker van 4,8 ha in de Molenpolder

Natuur 



Vooruitblik 2020

• 25 ha Florarijke akkers

• 2,5 ha wintervoedselakkers

• En zo veel meer

Natuur 



Resultaten 2019

• Meer variatie in gewassen (veldbonen, luzerne, blauw 
maanzaad)

• Werkgroep Afzet opgezet om korte ketens te ontwikkelen

• Bij 100 ha granen en 6 ha peulvruchten) worden vanaf dit jaar 
geen insecticiden meer toegepast.

• Telen van bloeiende gewassen, om de biodiversiteit in het 
gebied te verhogen

• Er zijn gewasborden ontwikkeld waarop per veld is aangegeven 
wat er verbouwd wordt

• Resultaten landbouwjaar 2019 worden verwacht

Landbouw



Vooruitblik 2020

Experimenteren met natuur 
inclusieve landbouw via proefvelden 
waarin allerlei innovaties op dit 
gebied kunnen worden onderzocht, 
werkgelegenheid

Verder werken aan bedrijfsplannen 
voor de agrarisch ondernemer

Landbouw



Resultaten 2019

- Nulmeting recreatie

- Verkeerstellingen

- Samen met VVPA Buijtenlanddag georganiseerd

- Beeldvorming bijstellen

- Groei aantal volgers op social media

- Ontwikkelen BvR stijl voor verkooppunten

- Basisscholen op bezoek

- Project Poort Buijtenland van Rhoon is opgestart

Recreatie



Vooruitblik 2020

• Ontwikkeling recreatieve voorzieningen (Picknickbanken plaatsen, 
onderzoek landingsplaats parachutisten en wandelpaden. )

• Inrichten verkooppunten 

Recreatie

Uitbundig geel Echte levensgenieter, samen actief en sportief

Gezellig lime Lekker vrij zijn, rust en ontspanning. Gezin en in directe omgeving

Rustig groen Rustige recreant. Privacy en rust

Ingetogen aqua Rustige, geïnteresseerde recrenat. Inspirerende activiteiten.

Ondernemend paars Verrassen en inspireren. Cultuur en ontdekken.

Stijlvol en luxe blauw Zelfverzekerd. Luxe en stijlvolle ontspanning



• Streefbeeld en huidig bestemmingsplan
• Samen komen tot een nieuw planologisch regime?

• Toezicht en handhaving
• Coöperatie en gemeente elk vanuit eigen rol

• Relatie met de omgeving

Samenwerking
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