
Overzicht activiteiten per Green Deal partner - juni 2019 
 

 Regio Noord  

 

Partner activiteiten Betrokkenen (deal)partners Contactpersoon  

Nordwin college 

VHL Leeuwarden 

Invulling onderwijsdeal natuurinclusieve landbouw via 

4 sporen: 1) regulier onderwijs mbo en hbo, 2) in 

combi met onderzoek en praktijk, 3) opzetten 

demobedrijven die hun economische en ecologische 

boekhouding willen delen met studenten en 

onderzoekers en 4) post initieel onderwijs. Status: in 

uitvoering. 

Provincie Friesland 

Living lab Friesland 

 

Tjalling Huisman 
Tjalling.huisman@hvhl.nl 
 

VHL Leeuwarden Maken film; portretten van Friese ondernemers die nil 

toepassen. 

Filmmaker, Provincie Friesland, 

ondernemers 

Tjalling Huisman 
Tjalling.huisman@hvhl.nl 
 

Terra college 

VHL Leeuwarden 

 

Overleg met provincie en in september gezamenlijke 

bijeenkomst voor docenten over NIL; koppelen aan 

regio initiatieven, vormen expertgroepen en 

bijscholing docenten. 

Provincie Groningen: pop3 

kennisoverdracht nil 

Ton Stierhout 
t.stierhout@terra.nl 
 

RUG Betrokken bij het landelijk deltaplan 

biodiversiteitsherstel: monitoring biodiversiteit. 

Agrifirm, BoerenNatuur, CBL, 

Duurzame Zuivelketen, LTO 

Nederland, Naturalis Biodiversity 

Center, Landschappen NL, Natuur en 

Milieufederaties, 

Natuurmonumenten, Netherlands 

Ecological Research Network 

(NERN), Rabobank, Stichting 

Raymond Klaassen 
Raymond.klaassen@rug.nl 
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Veldleeuwerik, Vlinderstichting en 

het Wereld Natuur Fonds. 

Provincies 

Friesland, 

Groningen en 

Drenthe 

Uitwerking regiodeal natuurinclusieve landbouw. 

Doel: over 4 jaar is het aantrekkelijk voor 

grondgebruikers om maatregelen te treffen die goed 

zijn voor landbouw, landschap en biodiversiteit 

VHL Leeuwarden, 
Nordwin college 
Terra college 

Michiel Sybesma 
m.d.sybesma@fryslan.frl 
Ko Munneke 
f.j.munneke@provinciegroningen.nl 
Dirkjan Immenga 
d.immenga@drenthe.nl 
Tjalling Huisman 
Tjalling.huisman@hvhl 
 

Clusius College Opnemen nil in curriculum via kwaliteitsagenda mbo; 

opleiding veehouderij, plant en loonwerk. Status: in 

uitvoering 

 Rosemarie Slobbe 
r.slobbe@clusius.nl 
 

Amsterdam Green 

campus: UVA, 

Aeres Almere, 

Wellant, Inholland 

en Clusius 

1 mln voor invulling activiteiten greendeal binnen 

groter deltaplan biodiversiteit NH. Status: lobby bij 

provincie voor budget 

LTO, 4 collectieven, SBB, NM, LNH, 

NLG, Bio NH, Rabobank 

Rosemarie Slobbe 
r.slobbe@clusius.nl 
 

Provincie Noord-

Holland 

Driedaagse Heckathon NIL. Uitvoering juni 2019 Clusius college Nancy Boterblom 
n.boterblom@clusius.nl  

 

Regio midden 

Partner activiteiten Betrokkenen (deal)partners Contactpersoon  

Zone college 

Landstede  

In kwaliteitsagenda mbo is speerpunt ‘park met 
productie en burger’ opgenomen. Nil komt hierin terug 
omdat focus ligt op productie met meerwaarde. Geldt 

Gemeenten 
Agrarisch ondernemers 
Collectief landerijen 

Eimert Fikse 
fikse@zone.college 
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voor aantal scholen afhankelijk van regio. Status: in 
uitvoering 

Zone college  
Aeres Hogeschool 
Dronten 

Opzetten onderwijsmodule Natuurinclusief  Aequator Ron Methorst 
r.methorst@aeres.nl 
Eimert Fikse 
fikse@zone.college 

Zone college 
(Doetinchem) 

project: studenten halen kennis en leren van de oudere 
generatie (bv bodembeheer) en de geschiedenis tot nu. 

ondernemers Eimert Fikse 
fikse@zone.college  

Aeres Hogeschool 
Dronten 

Deelname Innovatielab Natuurrijk Ondernemen  
Coördinatie en uitvoering cursus Natuurboeren 
Minor Ondernemen met Natuur wordt ontwikkeld 
Monitoring biodiversiteit (kruidenrijk grasland) Aeres 
Farms door studenten Toegepaste Biologie Almere 

ondernemers Ron Methorst 
r.methorst@aeres.nl  

Agrarisch 
collectieven in 
Gelderland 

Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland. 
Onderdeel hiervan is betrekken van (groen) 
onderwijsinstellingen. Status: lobby bij provincie, nog 
geen betrokkenheid van onderwijs 

o.a. Gelderse Natuur en 
Milieufederatie, Vereniging Agrarisch 
Landschap Achterhoek, Coöperatief 
Agrarisch Natuur Collectief Veluwe 
en LTO Noord 

 

Universiteit 
Utrecht 

Er lopen verschillende onderzoeksprojecten bij biologie 
en geowetenschappen op gebied van Nil. Ontwikkelde 
kennis kan t.z.t. gedeeld worden op een meeting. Er is 
een ambassadeur Nil aangesteld (Jerry van Dijk) om nil 
onder de aandacht te brengen binnen de universiteit, 
maar ook breder in de maatschappij (budget vanuit 
Future Food Hub).  
De campus wordt vergroend (oa ecologische 
verbindingszone met landschap) en gekeken wordt 
naar begrazing door schapen en ecologische effect. 

Future Food Hub Utrecht 
Utrechts Landschap 

Pieta Verweij 
p.a.verweij@uu.nl  

    
 

Regio Zuid 
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Partner activiteiten Betrokkenen (deal)partners Contactpersoon  

HAS Den Bosch Lectoraat Innovatief ondernemen met natuur via 
diverse projecten, o.a. voedselbos.  
Uitvoering cursus Natuurboeren 
Nog geen samenwerking met mbo. 

 Daan Groot 
d.groot@has.nl  
 

Helicon Boxtel  
Citaverde 
Prinsentuin 

Opzetten initiatiefgroep van docenten van verschillende 

vestigingen en opleidingen (tuinbouw, melkveehouderij 

en varkenshouderij). Toewerken naar bredere groep 

docenten die aan de slag gaan met NIL, door in nieuwe 

schooljaar serie masterclasses te organiseren samen 

met werkveld. Behoefte om gevoed te worden met 

goede voorbeelden en namen van sprekers voor de 

masterclasses. 

Nog betrekken, maar beoogd 

partners zijn provincie Brabant, HAS, 

werkveld (Collectieven, Brabants 

Landschap, bedrijfsleven) 

En Scalda 

Ton van Hoof 
a.vanhoof@citaverde.nl  
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