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Inventarisatie Grondbank Midden-Delfland 2009 

LTO Noord – afdeling Delflands Groen Referentie DG-09-258 

 

Algemene gegevens 

Naam:   

Adres:  

Postcode:  Woonplaats: 

Polder(s):   en 

Maatschap VOF * samen met: 

Opvolger: ja nee Onbekend* leeftijd opvolger: jaar 

 

Oppervlakten  (binnen Midden-Delfland) 

Eigendom in hectares:   

Vaste pacht/erfpacht in hectares: /  

Gebruik of huur in hectares: /  

 

Overige bedrijfsgegevens 

Melkkoeien: stuks 

Jongvee: stuks 

Vleesvee: stuks 

Schapen: stuks 

Paarden: stuks 

Bijzondere dieren: Stuks, namelijk: 

 

Verbreding 

Doet u op uw bedrijf aan één van de volgende bedrijfsverbredende activiteiten? 

Verkoop aan huis: Ja Nee* namelijk: 

Recreatie op het bedrijf: Ja Nee* namelijk: 

Natuurbeheer, namelijk: 

Vrijwillig weidevogelbeheer: Ja Nee* hoeveel hectare: 

Weidevogelbeheer Programma Beheer: Ja Nee* hoeveel hectare: 

Slootkantenbeheer: Ja Nee* hoeveel meter: 

Uitgestelde maaidatum: Ja Nee* 

Ruige mest: Ja Nee* 

Bedrijfsnatuurplan: Ja Nee* 

Bergboerenregeling: Ja Nee* 

Grutto project: Ja Nee* 

 Vluchtstroken: Ja Nee*  

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  
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Grondbank 

Er is besloten tot het oprichten van een beheergrondbank. 

Heeft u suggesties voor een andere opzet van een grondbank? 

 

 

 

 

 

Overweegt u deelname aan de grondbank door:  

verkoop aan grondbank Ja Nee* 

pachten van grondbank Ja Nee*  

Ruimte voor opmerkingen: 

 

 

 

 

 

Kan een grondbank wat voor u betekenen in verband met de mestwetgeving? Ja Nee* 

Heeft u plaatsingsruimte binnen de mestwetgeving?  Ja Nee* 

Bent u bereid tegen betaling mest te ontvangen?  Ja Nee* 

Ruimte voor opmerkingen: 

 

 

 

 

 

Kan een grondbank bijdragen aan het mogelijk maken van bedrijfsovernames?  Ja Nee* 

Ruimte voor opmerkingen: 

 

 

 

 

 

Kan kavelruil voor u interessant zijn? Ja Nee*  

Ruimte voor opmerkingen: 

 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  
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Toekomstplannen 

Welke toekomstplannen heeft u voor uw bedrijf (periode 5 à 10 jaar)? 

Voortzetten van het bedrijf op de huidige plek en met de huidige omvang en bedrijfstype. Ja  Nee* 

Voortzetten van het bedrijf op de huidige plek en groeien. Ja Nee* 

Waaraan is voor uw bedrijfsvoering vooral behoefte ? 

Grond huren Hoeveel hectares:  benodigd i.v.m. scherpere mestwetgeving? Ja Nee* 

Grond kopen Hoeveel hectares: benodigd i.v.m. scherpere mestwetgeving? Ja Nee* 

Ruimte voor opmerkingen over uw toekomstplannen: 

 

 

 

 

Voortzetten van het bedrijf op huidige plek met veranderingen. 

Wat wilt u veranderen? 

Verbreding Ja Nee* opmerkingen:  

Verdere specialisatie Ja Nee* opmerkingen: 

Gezamenlijk gebruik van machines Ja Nee* opmerkingen: 

Investeringen in stallen en gebouwen Ja Nee* opmerkingen: 

‘Zuinig’ boeren Ja Nee* opmerkingen: 

Anders, namelijk: 

 

 

 

Is uw bouwblok toereikend voor uw toekomstplannen? Ja Nee*  

Opmerkingen: 

 

 

 

 

Heeft u plannen voor het verplaatsen van uw bedrijf 

Binnen Midden-Delfland? Ja Nee Misschien* 

Buiten Midden-Delfland? Ja Nee Misschien* Mogelijk naar: 

Opmerkingen: 

 

 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  
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Toekomstplannen (vervolg) 

Wanneer denkt u het bedrijf te gaan overdragen? 

Aan wie gaat u het bedrijf overdragen? Bedrijfsopvolger Buurmanveehouder Grondbank* 

Anders, namelijk:  

 

 

 

 

 

Wanneer denkt u het bedrijf te gaan beëindigen? 

Wat zijn uw plannen met het bedrijf en de grond? 

Alles verkopen Alles verhuren Grond verkopen Grond verhuren Melkquotum verhuren* 

Wat doet u met productiemiddelen die u niet verkoopt of verhuurt? 

 

 

 

 

 

Overige opmerkingen over de toekomst van uw bedrijf die van belang kunnen zijn voor deze 

inventarisatie in het kader van de Grondbank en het nieuw op te stellen bestemmingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  

 

Voor informatie over de grondbank kunt u de Delflands Groen website www.ltodelflandsgroen.nl raadplegen. 

Uw gegevens worden door Delflands Groen vertrouwelijk behandeld. 

 


