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Helpen de natuurkwaliteit en de biodiversiteit te herstellen en te versterken door te investeren in 
landbouwgrond, het financiële rendement staat duidelijk op de 2e plaats. 

 
 
Voorbeelden van projecten waarmee de particuliere investeerder/vermogensstichting zijn/haar 
primair doel, het herstellen en versterken van de natuurkwaliteit en de biodiversiteit, kan realiseren.  
 (voor meer informatie zie; http://vzbconsultancy.nl/?page_id=208 ) 
 
1. Het mede mogelijk maken van de transitie van een klassiek gangbaar landbouwbedrijf naar een 

natuurinclusief en biodivers bedrijf; 
a. Montfoort; Van Schalkwijk CV naar Bloemenweidemelk. 

Grondaankoop van minimaal 7-10 hectare agrarische grond, investeringen vanaf  
€ 500.000,-. 

b. Vorden; Burgerboerderij De Patrijs. 
Grondaankoop van 34 hectare agrarische grond, investeringen vanaf € 500.000,-. 

c. Zeeland; investeerders gezocht voor aankoop agrarische gronden. 
Op de zuidkusten van Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland zijn landbouwgronden te koop 
waar, in samenwerking met Natuurmonumenten, bijzondere kansen liggen om boeren te 
helpen om de omschakeling naar een natuurinclusief landbouwbedrijf te realiseren. 

d. Vechtplassen; mogelijkheden natuurinclusieve landbouw.  
Dit betreft eigenlijk in drietal locaties binnen de Vechtplassen. Hier gaat het om agrarische 
gronden die door de investeerder gekocht kunnen worden en waar Natuurmonumenten het 
‘rentmeesterschap’ zal uitoefenen. De investeerder hoeft zich dus dan niet met de dagelijkse 
gang van zaken te bemoeien.  

- Tienhoven. Agrarische perceel te koop van circa 3ha, investering circa € 170.000).  
- Botshol, investeringen vanaf € 500.000,-. 
- Weersloot, investeringen vanaf € 500.000,-. 

2. Weidevogelbeheer 
a. Friesland, Aldeboarn; weidevogelbeheer. 

Boer M. is biologische boer, enthousiast en vernieuwend en bovendien winnaar van de 
Gouden Grutto 2017. Kortom wel iemand die iets kan en bewezen kwaliteit levert! De 
buurman (boer H.) van boer M. is verhuisd, waardoor er 33 hectare (investering circa € 1,5 
mln) aan zijn boerderij te koop komt maar kan dit zelf niet financieren. 

b. Friesland, Skrok en Skrins; versterking weidevogelpopulatie door aaneensluiting van de 
weidevogelgebieden. 
Natuurmonumenten zoekt externe financiering voor de aankoop 40 hectare weidegrond 
(investering van circa € 2,5 mln). 

3. Natuurontwikkeling 
a. Noord Brabant; Natuurontwikkeling Nationaal Landschap Het Groene Woud. 

De ambitie is het realiseren van de ontbrekende robuuste ecologische verbinding tussen 
twee natuurgebieden. Doel is beide gebieden met elkaar te verbinden tot een robuust 
leembosareaal en het waterbeheer te optimaliseren. Investeringen vanaf € 500.000,-. 
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