
 

 

 

 

Over het bedrijf 

 

 

 

 

 

 
 

 
Het familiebedrijf van Jan Rasenberg is een traditionele gangbare melkveehouderij met 140 melkkoeien, 130 
stuks jongvee en 150 fokschapen. Het bedrijf ligt in de Zonzeelse polder, vlak naast Zonzeel: een 
weidevogelgebied dat door Staatsbosbeheer wordt beheerd. De familie Rasenberg pacht al tientallen jaren 
grond van Staatsbosbeheer. Ze doen actief mee aan vrijwillige weidevogelbescherming op hun eigen 
gangbare landbouwgrond. Ook participeren ze in projecten van de agrarische natuurvereniging Drimmelen – 
Moerdijk, bijvoorbeeld door de boerderij geschikter te maken voor de boerenzwaluw en door proeven met 
een zonnepomp voor het creëren van plasdrassituaties op eigen land. 
 
Mede-eigenaar en bedrijfsopvolger Jan Rasenberg rondde de cursus Natuurbeheer en ondernemerschap aan 
de Aeres Hogeschool af tot en met niveau 3. Rasenberg wil verder gaan door natuurinclusieve landbouw te 
integreren in zijn gehele bedrijfsvoering. Daarvoor gaat hij een overeenkomst aan met Staatsbosbeheer voor 
de pacht van 73 ha. grasland. Ook bewerkstelligde Rasenberg met het waterschap Brabantse Delta een 
grondruil. Hierdoor wordt de huiskavel vergroot, waardoor de weidegang geoptimaliseerd kan worden. Ook 
wordt op de grond van Rasenberg dit jaar nog een belangrijke schakel gerealiseerd in de ecologische 
verbindingszone tussen de rivier de Mark en Hogezwaluwe. 
 
Rasenberg werkt met een grote potstal. Daarmee genereert het bedrijf vaste mest voor het 
weidevogelgebied. In heel de bedrijfsvoering houdt Rasenberg rekening met de weidevogels. Weides van 
Engels raaigras worden omgevormd tot kruiderijke graslanden. De mest wordt waterverdund bovengronds 
uitgereden. Daarmee wordt het bodemleven gestimuleerd en de biodiversiteit rond de landbouwpercelen 
neemt toe. 
 
In de relatief nieuwe bedrijfsgebouwen is een vergaderzaal beschikbaar voor groepen die willen vergaderen 
in een landelijke omgeving. De geproduceerde melk is gangbaar en wordt afgezet op de Belgische markt. 
 
 

Bedrijfsnaam Natuurboerderij Zonzeel 

Ondernemer Jan Rasenberg 

Type bedrijf Gangbaar Melkvee bedrijf 

Provincie Noord-Brabant 

Adres Zonzeelseweg 20 Hooge Zwaluwe 

Telefoon 0620445686 

Website/email janrasenberg89@gmail.com 

Sociale media https://www.linkedin.com/in/jan-rasenberg-69617520b/  

Team Staatsbosbeheer Brabant-West; planeenheid Holland diep 

Contactpersoon pacht Peter Schoonen 

Contactpersoon programmateam Theo Bakker 

  

Bedrijfsoppervlakte  

 Eigen grond 94,48 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer 73,04 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer 
optimale oppervlakte 

- 

 Pachtgrond overig 25 ha.  

Natuurboerderij 
Zonzeel 

https://www.linkedin.com/in/jan-rasenberg-69617520b/


Polder Zonzeel ligt op de overgang van de hogere pleistocene zandgronden van Brabant naar de holocene 
zeekleigronden van het Deltagebied. Het gebied maakt dan ook deel uit van de zogenoemde naad van 
Brabant. De bodem bestaat uit klei op veengrond. Het is oorspronkelijk een kwelgebied, gevoed door diep 
grondwater uit het Kalmthoutse systeem. De vegetatie bestaat uit een complex van riet- en grote 
zeggenmoerassen, afgewisseld met overstromingsgraslanden en vochtige mesotrofe graslanden. Het 
natuurgebied is van grote waarde voor vogels van oude rietruigten, weidevogels en als overwinteringsgebied 
voor ganzen en watervogels. De sloten vormen een belangrijk leef- en voorplantingsgebied voor de Europees 
beschermde grote modderkruiper. 
 

Meer informatie 

 Een video van het Wereld Natuurfonds over natuurboerderij Zonzeel  

https://youtu.be/wbVNRfi8slk

