
 

 

 

 

Over het bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het melkveebedrijf van Jacky van Cranenbroek en Saskia Alemans ligt in de smalle zone tussen de Belgische 

grens en het Natura 2000-gebied Leenderbos, Grooteheide & De Plateaux. Om het melkveebedrijf, gelegen 

naast kwetsbare natuur, toekomstbestendig te maken, schakelt het om naar een natuurinclusieve en 

biologische bedrijfsvoering. In december 2022 zal het bedrijf officieel biologisch zijn. De 11 hectare van de 

huiskavel, die grenst aan het Natura 2000-gebied is al natuurinclusief ingericht. Het heeft diverse 

landschapselementen zoals een hectare hoogstamboomgaard, fruithagen, een kruidenrijke akker en blijvend 

grasland.  

 

Met deze overeenkomst krijgt Van Cranenbroek iets meer dan 6 hectare grond van Staatsbosbeheer in beheer. 

Op deze grond gaat het bedrijf fauna- en kruidenrijke akkers beheren. De akkers zijn niet alleen goed voor 

akkervogels, maar ook voor de knoflookpad. Ook biedt het beheer mogelijkheden voor foeragerende 

nachtzwaluwen. De geteelde graansoorten worden gebruikt als krachtvoervervanger voor het vee van het 

bedrijf. 

 

Melkvee 

Het bedrijf heeft 65 melkkoeien met bijbehorend jongvee en wordt op een grondgebonden manier gerund. 

Ook is het bedrijf erop ingericht dat er zo min mogelijk input is van buitenaf. Daarom wordt er veel gras 

geteeld, met daarnaast graan als krachtvoervervanger en strooisel. De robuuste, laagproductieve runderen 

zijn een mengeling van Holstijn, Brown Swiss, Fleckvieh en Montbélaird en zijn grotendeels gehoornd. 

 
  

Bedrijfsnaam Van Cranenbroek melkveehouderij vof 

Ondernemers Jacky van Cranenbroek en Saskia Alemans 

Type bedrijf Melkveehouderij 

Provincie Noord-Brabant 

Adres Bergbosweg 36, 6021 SB Budel 

Telefoon 06 20252787 

Website/email saskia_alemans@hotmail.com 

Sociale media  

Team Staatsbosbeheer Team Brabant Zuid, PE Leende en Keersop 

Contactpersoon pacht Annelies van der Hidde, tel. 06 55816455 

Contactpersoon programmateam Theo Bakker, tel. 06 53640888 

  

Bedrijfsoppervlakte  

 Eigen grond 29,5 ha 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer 6,27 ha 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer  
optimale oppervlakte 

025 a 35 ha 

 Pachtgrond overig 19,4 ha 

Cranenbroek 
melkveehouderij vof 



Extensief graslandbeheer 

Het grasland wordt extensief beheerd. Daardoor is het kruidenrijk geworden, met paardenbloemen, 

weegbree, klavers, boterbloem en veldzuring. In de verdere ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw 

gaat Van Cranenbroek knip- en scheerheg, voederbomen, mussenbosjes, extensief kruidenrijk grasland en 

een natuurvriendelijke oever langs één van zijn sloten realiseren. De naburige gemeente Cranendonck en 

Staatsbosbeheer zijn in de omgeving van de boerderij actief met het herstellen van de knoflookpadpopulatie. 

Daarvoor wordt ook op de gronden van Van Cranenbroek een paddenpoel aangelegd.  

 

In de toekomst wil het bedrijf uitsluitend vaste rundermest uit de potstal gebruiken om de gronden te 

bemesten. Naast de vaste mest wordt compost gemaakt van maaisel, gewasresten en natuurcompost en op 

het land verwerkt. Hierdoor gaat de opbouw van organische stof in de grond sneller dan reguliere drijfmest 

en is de grasmat klimaatbestendiger.  

 

Om de bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk te laten verlopen heeft Van Cranenbroek de opleidingen 

natuurondernemer niveau 1 (HAS) en de cursus ondernemen met natuur (provincie Noord-Brabant) gevolgd. 

 

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 

Het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux ligt tussen de Belgische grens en Eindhoven 

en bestaat uit hogere dekzandruggen en tussenliggende beekdalen. In het gebied zijn uitgestrekte 

heidevelden, stuifzanden en een aantal vennen bewaard gebleven. 


