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DOE MEE MET DE CHALLENGE 
NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW VAN 
DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND!

Provincie Noord-Holland streeft ernaar dat in 2030 alle grond-
gebonden landbouw in de provincie natuurinclusief is en dus 
bij draagt aan behoud en versterken van biodiversiteit, bodem-
vruchtbaarheid en waterkwaliteit op en rond het bedrijf.

Het moet MKB-bedrijven en grondgebonden boerenbedrijven helpen in 
het ontwikkelen en op de markt brengen van hun innovaties en vooral een 
brede groep innovatieve bedrijven aanspreken. Daarmee wil de provincie 
duurzaam ondernemerschap bevorderen. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
nieuwe verdienmodellen waarbij biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en 
kringlooplandbouw centraal staan. 

Wat levert je dit op?
Deelname aan het programma levert je veel op. Naast alle voordelen 
van het GO!-NH Accelerator programma biedt deze Challenge extra 
mogelijkheden:
• € 1.500,- stimuleringsbijdrage om jouw innovatie verder te ontwikkelen.
•  Je hebt toegang tot het netwerk van experts, potentiële partners en 

investeerders gericht op de mogelijkheden voor het verduurzamen 
van deze sector in deze regio.
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Accelerator circulaire economie
Doe mee 

en maak 

kans op:
    €    1.500,-     

Gezocht: Innovatieve MKB-bedrijven, boerenbedrijven, startups 
en scale-ups met innovaties in natuurinclusieve landbouw.
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Programma Natuurinclusieve 
Landbouw 2019

De meest veelbelovende 6 tot 8 teams worden uitgenodigd voor de 
Selectie Dagen van GO!-NH Challenge Natuurinclusieve Landbouw 
op 25 t/m 27 september 2019. minimaal één team word als winnaar 
geselecteerd. Het winnende team van de Challenge Natuurinclusieve 
Landbouw vormt samen met de 10 geselecteerde teams vanuit GO!-NH 
een groep van innovators die de GO!-NH Accelerator ondergaan.
Er is behoefte aan nieuwe denkrichtingen en werkwijzen die bijdragen 
aan het milieu, de bodem, de natuur en voor de agrarische ondernemer 
zelf. Natuurinclusieve landbouw is één van de richtingen die hieraan 
kan bijdragen. Natuurinclusieve landbouw is een weg om de landbouw 
ook ecologisch robuuster te maken, met aandacht voor een veilige en 
hoogwaardige voedselproductie met minder milieudruk, meer aandacht 
voor de kwaliteit van het landschap, water en verbetering van de  
biodiversiteit.

Thema’s

1 mei 2019
Inschrijving 
geopend

9 Sep 2019
Inschrijving 
gesloten

25-27 Sep 2019
Selectiedagen 

7 Okt 2019
Start GO!-NH 
accelerator
programma

16 Jan 2020
GO!-NH 
Demo Day

www.go-nh.nl/nil2019

Natuurinclusieve verdienmodellen
Nieuwe verdienmodellen voor landbouwbedrijven



Samenwerking in de landbouwketen
Natuurinclusieve landbouw innovaties met 
samenwerking in de keten (‘van grond tot mond’).



Game on
Innovaties, initiatieven en een competitie (data, games, 
community) om boerenbedrijven te stimuleren 
Natuurinclusieve Landbouw in te zetten.



Boer zoekt technologie
Innovaties en technologie die boerenbedrijven 
ondersteunen bij natuurinclusieve landbouw.




