
 

Biodiversiteitsplan Landgoed Gennep e.o. 

Het bedrijf 

Voor Landgoed Gennep en aangrenzende percelen langs de rand van het Landgoed, allen gelegen op 

Gennep Noord, als ook voor een aantal percelen in het Tongelreepdal tussen de sportvelden op 

Gennep Zuid is dit biodiversiteitsplan opgesteld. 

Beide gebieden maken onderdeel uit van de biologisch dynamische bedrijfsvoering van de Genneper 

Hoeve. Naast deze gebieden beheert de Genneper Hoeve nog vele gronden rondom de stad van 

diverse grondeigenaren en terrein beherende organisaties, zoals de gemeente Eindhoven, de High 

Tech Campus, Brabant Water, Brabants Landschap en Natuurmonumenten. Over het algemeen 

liggen de percelen allemaal in natuurrijk, relatief klein verkaveld gebied en vaak in de zoom van de 

beekdalen van de Dommel, de Tongelreep en de Kleine Dommel. Voorbeelden zijn gronden op 

Urkhoven, de Loovelden, Dommeldal Zuid en de Moerputten in Aalst. 

Het gebruik van de gronden varieert van akkers afgewisseld met graan en klaver, bemest blijvend 

grasland en bloemrijk grasland met verschillende vocht gradiënten. Ook beheren we plas/dras en 

vele landschapselementen zoals houtwallen, hagen, bosschages, poelen en bermen. 

Het beheer varieert van hoogwaardige ruwvoerproductie voor het melkvee, het produceren van 

graan voor vee en menselijke consumptie, tot hooien van bloemrijke graslanden tot extensieve 

begrazing van bijzondere natuur. Ook het terugzetten van houtwallen, het maaien van plas/dras, het 

knotten van wilgen, het schonen van poelen, het snoeien van hagen en het maaien van bermen valt 

onder ons beheer. 

Het totale oppervlakte alle hier bovengenoemde percelen en landschapselementen behelst op dit 

moment 145 ha. 

Onze biologische dynamische bedrijfsvoering gaat uit van een gemengd bedrijf met een maximale 

toegestane bemesting van 112 kg/N per ha en een veestapel die in dienst staat van de 

bodemvruchtbaarheid. In onze twee potstallen produceren we strorijke organische mest voor de 

akkers en het grasland. We produceren ook drijfmest om de productie van het grasland en het 

graanland te stimuleren. Sinds dit jaar beschikken we over een beluchtingssysteem in de mest 

waardoor de drijfmest minder emissie geeft en beter is voor het bodemleven. Naast deze mest 

gebruiken we nog natuurcompost dat gemaakt wordt van de onbruikbare gewasopstand van de 

moeraslanden die we beheren of die in de zoom van onze terreinen liggen of van percelen waar 

teveel Jacobskruiskruid in zit. Globaal zou je kunnen zeggen dat we ongeveer 750 m3 strorijke mest, 

600 m3 drijfmest en 500m3 natuurcompost produceren. De natuurcompost wordt vooral gebruikt op 

de percelen waarop in het najaar het wintergraan wordt ingezaaid.  

Van alle percelen wordt ruim 60 ha niet bemest. De beschikbare mest wordt voor de overige 

hectaren gebruikt. Zo zien we op het bedrijf enerzijds een toename van bodemvruchtbaarheid op de 



akkers en de bemeste graslanden en anderzijds een verschraling en toename van biodiversiteit op de 

onbemeste graslanden. Toename van bodemvruchtbaarheid hoeft niet te betekenen dat de 

biodiversiteit achteruit gaat. Integendeel. Door zorgvuldig en aanvullend beheer kan ook in bemeste 

situatie een toename van biodiversiteit worden gerealiseerd. 

Aanleiding om te komen tot dit plan is de uitbreiding die wij op de boerderij hebben gerealiseerd in 

de vorm van een kapschuur en een kas, en nog gaan realiseren in de vorm van een kleinschalige 

ondersteunende horecagelegenheid. De druk op het gebied zou door deze activiteiten kunnen 

toenemen, maar het is nadrukkelijk de doelstelling om het ecologisch beheer van het totale 

bedrijfsareaal centraal te stellen. Naast deze doelstelling heeft de Genneper Hoeve een 

voedselproducerende, een cultuurhistorische, een zorg, een educatieve/recreatieve en een 

economische doelstelling. Bij de educatieve doelstelling staan de biologisch dynamische 

bedrijfsvoering en het ecologisch beheer centraal.  

Leidend uitgangspunt voor onze bedrijfsvoering is dat de voedselkwaliteit toeneemt in een 

gevarieerder en soortenrijker landschap en dat wij voedsel willen produceren voor het bodemleven, 

de planten, de insecten en andere dieren, onze landbouwhuisdieren en de mensen. Dit onder het 

motto: 

de landbouw is pas goed in balans als iedereen iets te eten heeft 

Doelstelling en uitvoering 

De algemene doelstelling van dit biodiversiteitsplan is het optimaliseren van de ecologische potentie 
van het gebied binnen de randvoorwaarde van de huidige extensieve biologisch dynamische 
agrarische functie. 

Specifiek beheer 

Het specifieke beheer waar we ons in dit plan op willen richten zijn: 

• Het ontwikkelen van zoom-mantel vegetaties (geleidelijke overgangen) in bosranden en 
houtwallen (vooral vogels, zoogdieren, bosvlinders) 

• Het ontwikkelen van terreinen met kruidenrijk hooiland, vaak als onderdeel van de huidige 
weilanden (bronpopulaties voor bijen, vlinders) 

• Het ontwikkelen van bloemrijke bermen en slootkanten, als kleine habitatplekken en 
verbinding tussen de hooilandterreinen (bijen, vlinders, libellen) 

• Instandhouding van moerasruigten (flora, vogels)  

• Het stimuleren van de ecologische waarde van de akkers (vogels, vlinders, bijen) 
 

Door de combinatie van deze vijf doelen ontstaat een ecologisch raamwerk dat soorten in staat stelt 
populaties op te bouwen en zich makkelijk door het gebied te bewegen. 

 De beheermaatregelen die horen bij de doelen zijn: 

• snoei en kap in bosranden, qua frequentie en omvang gericht op het stimuleren van ecologisch 
interessante soorten (bijv. vuilboom, braam) en op een goede structuur van open en gesloten 
vegetatie. Voorkeur voor de zuidrand, zodat luwe zonnige plekken ontstaan voor vlinders 



• Door specifiek maaibeheer (omvorming, zie boekje Wim Schippers en eigen ervaring)) gericht op 
het verkrijgen van kruidenrijk grasland met soorten van voedselarmere vegetaties. Combinatie 
van maaidatum, variatie in tijd/ruimte van maaien en inzaaien 

• meer specifiek en soortgericht maatwerk is nodig om de potentie te verwezenlijken 

• Zaaimengsel over laten staan 

• Afwisselend maaibeheer van moerasvegetatie. 

Het bijgevoegde kaartje laat zien waar deze maatregelen worden toegepast. Per locatie dient het 
beheer nog verder te worden uitgewerkt naar de beheerinspanning en het wensbeeld. 

Algemeen beheer 

Om een breed voedsel aanbod te realiseren voor diverse soorten fauna is ook het maaibeheer op de 
weilanden en de akkers aangepast. De percelen worden over het algemeen later gemaaid waardoor 
de grasklaver bloeit voordat het gemaaid wordt. Ook de begeleidende kruiden kunnen tot bloei 
komen. Door hier en daar randen van het gras te laten staan is het voedsel aanbod na een maaibeurt 
ook niet direct volledig verdwenen. Op de akkers in het graan wordt geen wiedeg gebruikt. In het 
eerst jaar gras klaver is er veel opslag van akkeronkruiden zoals bijvoorbeeld klaproos en 
korenbloem. Deze percelen worden laat gemaaid zodat deze onkruiden royaal kunnen bloeien, ook 
blijven daar een aantal randen van staan. In de het gras/klaver mengsel mengen we diverse soorten 
kruiden mee. Ook worden op diverse plekken buiten het Landgoed akkerranden ingezaaid met een 
speciaal natuurmengsel. Tevens worden percelen bewust niet bemest met als doel het verkrijgen van  
bloemrijk grasland.  

Klimaat bestendig beheer  

Om Landgoed Gennep (landbouw, biodiversiteit, recreatie) veerkrachtig te maken tegen 
weersextremen, zoals langdurige droogte en overvloedig regen, wordt al gewerkt aan het 
vochtvasthoudend vermogen van de bodem (via verbetering bodemkwaliteit percelen) en de keuze 
van gewassen. Omdat het landgoed als een hydrologische eenheid functioneert, is het de moeite 
waard te onderzoeken of gerichter waterbeheer de veerkracht kan verbeteren. Graag willen we in 
een overleg met gemeente en het waterschap verkennen of middels slootpeilbeheer het grond- en 
hangwater beter te sturen valt. 

Kosten 

De kosten (uren en materiaalkosten) die wij vanuit de boerderij maken voor dit biodiversiteitsplan 

bestaan uit: 

• overleg en afstemming 

• observatie  en beoordeling op locatie 

• opstellen plan en uitvoeringsschema 

• communicatie naar belanghebbenden 

• het verplaatsen van heiningen 

• inkomstenderving door omzetting productie naar natuur’ 

• jaarlijkse uitvoerings- of beheerkosten 

Vanuit de boerderij is er behoefte aan inventarisatie/monitoring en evaluatie. Voor de communicatie 

naar buiten is het ook wenselijk dat wij over soortenlijsten beschikken van het gebied. 
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