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Nieuwe verdienmodellen agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Wat heeft dit netwerk gedaan én wat heeft de sector hieraan?

De deelnemers van het netwerk 'Nieuwe verdienmodellen agrarisch natuur- en landschapsbeheer' komen uit
de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Zij hebben meerdere jaren ervaring met de uitvoering van agrarisch
natuur- en landschapsbeheer op individueel bedrijfsniveau, zoals akkerranden- en dijkbeheer,
weidevogelbeheer en aanleg en onderhoud van landschapselementen. Tot recent vond de financiering
hiervoor voornamelijk plaats vanuit landelijke en provinciale (co-) financiering. In dit netwerk hebben de
deelnemers gezocht naar nieuwe verdienmodellen om de uitvoering van natuur- en landschapsbeheer met
minder overheidssubsidies ook nog interessant te houden.
Concreet netwerkdoel
Nieuwe verdienmodellen voor natuurbeheer (van subsidie naar verdienmodel)
Wat is er in het netwerk geleerd?
Een aantal netwerkdeelnemers beschrijft hun leerervaring zelf als volgt:


“Onze zoektocht naar nieuwe verdienmodellen leverde geen pasklare oplossingen, maar wel een
schat aan ideeën en handvatten om te komen tot concrete en uitvoerbare plannen die een goede
kans maken om succesvol te worden.”



“De haalbaarheid van onze eigen ideeën of plannen, is vooral afhankelijk van de mate waarin deze
aansluiten bij, (of oplossingen bieden voor), de vraag of problemen van potentiële partners of
afnemers. Dit betekent dat we van nu af aan eerst naar de behoeften van de ander zoeken alvorens
onze oplossingen op tafel te leggen.”



“Het CANVAS Business Model is een methode om een goede analyse te maken. Het werken in een
ondernemersgroep biedt door de verschillende inzichten van de deelnemers inspiratie om hier voor
de eigen situatie mee aan de slag te gaan.”



“We hebben geleerd om ons niet uit het veld te laten slaan door een nee of negatieve ervaring. Hier
leren we van om de volgende keer beter voor de dag te komen met nog sterkere argumenten.”

CANVAS Businessmodel

Resultaten


Basis voor ‘Toekomstbestendige Business Modellen Natuur en Landschap’



Inspiratiepaneel



Een basis gelegd voor vele andere natuurbeheer ondernemers om mee verder te gaan. Dit bleek bij
de workshop op de landelijke dag begin 2013 en hoe het Limburgse netwerk er op inhaakt tijdens
hun netwerkbijeenkomsten

Resultaten verspreiden


In de breedte nadenken over natuur- en landschapsbeheer



Artikel: Nieuwe verdienmodellen natuurbeheer vinden met Business Model Canvas



Voor wie doe je het allemaal? Ontdek het met Business Model Canvas



Zelf aan de slag met het verdienmodel

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij het aanspreekpunt van dit netwerk: Tonny Meulensteen, 06-20445011,
info@leato.nl.

Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is een communicatieproject in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De uitvoering is in handen
van Arvalis, Projecten LTO Noord, ZLTO en Wageningen UR in samenwerking met andere partijen voor specifieke kennis en expertise.

