
 

 

 

 

Over het bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisch natuurboerderij en landgoed Heining & Hoef bezit, pacht en beheert weidevogelpercelen in en om 

het Brabantse Teteringen. Het ligt in de Lage Vuchtpolder, ten noorden van de stad Breda. Ondernemer Emiel 

Anssems is al sinds 2003 pachter van Staatsbosbeheer. In 2010 zijn beide partijen een intensievere 

samenwerking aangegaan door uitbreiding van het pachtareaal. Eind 2018 is deze samenwerking verder 

uitgebreid door een erfpachtovereenkomst voor het beheer van Staatsbosbeheergronden in de Lage 

Vuchtpolder. In 2020 tekenden Staatsbosbeheer en Emiel Anssems een overeenkomst voor nauwe 

samenwerking in een experiment voor natuurinclusieve landbouw. 

 

Vee en akkerbouw 

Heining & Hoef heeft vanaf de start een biologische bedrijfsvoering die steeds meer verenigd is met 

natuurbeheer. Heining & Hoef houdt op extensieve wijze brandrode runderen en ossen, schapen en varkens. 

In de Vuchtpolder houdt het vee geregeld het gras in de natuurpercelen kort. De teelt van biologische 

gewassen voorziet het eigen vee van voer voor de winter. De bloemrijke akkerranden trekken legio 

insectensoorten aan, daarmee vogels. 

 

Overige activiteiten 

Emiel Anssems is actief als adviseur voor agrariërs die een raakvlak hebben met natuur en kan de aanleg en 

het beheer van natuur verzorgen. Verder verkoopt het bedrijf het eigen biologische vlees aan huis en 

produceert het zijn eigen olie van Huttentut en zonnebloemen. 

 

Emiel Anssems is tevens lid van de maatschappelijke adviesraad van Staatsbosbeheer Brabant.  

 

Bedrijfsnaam Biologische natuurboerderij Heining & Hoef 

Ondernemer Emiel Anssems 

Type bedrijf Vleesvee en ossenhouderij 

Provincie Noord-Brabant 

Adres Galgestraat 14, 4847 TE Teteringen 

Telefoon +31 (0)620198614 

Website https://www.heiningenhoef.nl (niet actueel) 

Sociale media www.facebook.com/Heiningenhoef/  
https://www.instagram.com/emielanssems/ 

Team Staatsbosbeheer Brabant-West, planeenheid de Markboezem 

Contactpersoon pacht Marco de Groot (boswachter beheer) 

Contactpersoon programmateam Theo Bakker, tel. 0653640888 

  

Bedrijfsoppervlakte  

 Eigen grond 45,5 ha 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer 48 ha 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer  
optimale oppervlakte 

170 ha 

 Pachtgrond overig 20 ha 

Heining & Hoef 

https://www.heiningenhoef.nl/
http://www.facebook.com/Heiningenhoef/


Ligging 

De lage Vuchtpolder is een door hogere zandruggen omsloten laagveenpolder ten noorden van Breda. Het 

ligt grotendeels binnen het natuurnetwerk Brabant en heeft bij waterschap Brabantse Delta de status ‘natte 

natuurparel’. Naast de bedrijfslocatie in het dorp Teteringen (gemeente Breda) heeft de onderneming een 

aantal akkercomplexen op afstand (Molenschot en Oosterhout). 

 

Ambitie 

Heinig & Hoef streeft er de komende jaren naar om de kringloop op het bedrijf zoveel mogelijk sluitend te 

krijgen. Dat doen ze door de teelt van eigen krachtvoer en stro voor de potstal. Daarnaast wil het bedrijf op 

het landgoed de natuur verder ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere door de omvorming naar een deel van 

de grond naar Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB). 

 

Meer informatie 

 Natuurrijk, filmpje over samenwerking boer en Staatsbosbeheer. 

 Huttentut-olie in een aflevering van Binnenstebuiten. 

https://vimeo.com/334860588?fbclid=IwAR3I0TnIKXSxOFaYW5aqcLYUnZxHFoDLt2fpOuRub_chMbq5Eo4OJ0ej9aE
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/recepten/huttentut-olie?fbclid=IwAR0dyHaWvICipnAp2Jjaa9AoddLJyHzrNpgLPzzOJ9idb39BqOsvaLshyRY

