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Van pachter naar partner - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=0-FefZduaG4


Provincie Gelderland: 2 belangrijke ontwikkelingen







Provincie Gelderland 2







LANDBOUWSCAN

RESULTAAT
A Basis op orde op eigen grond

RESULTAAT
B Van pachter naar partner

KANSRIJKE INITIATIEVEN
C (Gebieds)samenwerking

RISICO’S

KAART 
Gebied invoegen met NM gronden

BENODIGDHEDEN

DATUM

ORGANISATIE

Trekker

Gebiedsmanager

Rapporteert aan LDM

Gebied

Beheereenheid

WETEN

Totaal gebied (ha)

Totaal agrarisch (ha)

Totaal akkerland (ha)

Totaal grasland (ha)

Totaal natuur- en recreatiegebied (ha)

Totaal aantal agrariërs 

Aantal pachters bij NM

DOCUMENTEN

- Graslandvisie (oplevering eind 2019)
- Inzet drone tbv graslandontwikkeling (loopt)

- Project Gld – kruidenrijk grasland (loopt)
- Beheerplanning- en verslaglegging (CMSi project)
(uitrol 2020)

- Beheerplanning (systeem aannemer) (loopt)

- Strategie samenwerking pachters (huidige en nieuwe) 
(2021) 

- Pachtprijzen op orde (2021)

- Goede voorbeelden op podium (communicatie) 
(wanneer team op orde is)

- Contact leggen met erfbetreders (2020)

- “Bodemleven in beeld” project (loopt)

- Samenwerking Campina (loopt)

- Herenboeren Modderkolk (loopt)

- Gebiedsprocessen WaardeVOL Brummen 
en Lampenbroek (loopt)

• Beheerteam niet op orde
Gevolg: beheer niet op orde krijgen, niet de kansen kunnen benutten die er in dit gebied en 
momentum zijn.
Te voorkomen door capaciteit  van het beheerteam op orde te brengen en te houden.

• Gebiedsprocessen die niet succesvol blijken
Gevolg: afbreukrisico is groot. We lopen kansen mis, leiden gezichtsverlies en moeten een 
stap terug doen in ambities vanuit de landbouwstrategie. 
Te voorkomen door capaciteit binnen de organisatie van de gebiedsprocessen op orde te 
houden of waar nodig te brengen.

• Capaciteit en geld voor onze deelname in kansrijke initiatieven

Esther Rust

Hans van Dijk

Jan Gorter

Zuid-Veluwe & IJsselvallei

idem

IJsselvallei 969 + Veluwe 3.376

132 + 33 (ov. cultuurgrond etc)

12 + 35

337 + 458

nvt

IJsselvallei ± 120 / Veluwe ± 10 

± 40 (excl. regulier en kort)

Document Landbouwscan beheereenheid Zuid-Veluwe & IJsselvallei

30 boeren 30 meningen – interviews melkveehouders Gelderland 
(opdracht provincie Gelderland. 

relevante









Bedankt voor uw aandacht!

Vragen? 


