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Projectleider CLM Wim Dĳkman: ‘Het taboe dat aa n

Ondernemen met n
Boer zĳn en natuur beheren. In de kerstspecial ‘De
boer als natuurondernemer’ komen vier boeren
aan het woord over die dubbelrol. Was het vroeger de oudere ondernemer die zich met natuurbeheer bezig hield, nu haakt ook de jonge generatie
aan. Het zien van boeren als volwaardige partners
bĳ natuurbeheer vergt nog wel een cultuuromslag.
tekst Inge van Drie

E

en modern melkveebedrĳf combineren met natuurbeheer, kan dat wel? Niet bĳ alle veehouders
heeft het begrip natuur een positief imago. Ze zĳn
bĳvoorbeeld bang dat natuur de ontwikkelingsmogelĳkheden van hun bedrĳf bedreigt. Ze vinden dat
natuurbeheer niet in te passen is in moderne, sterk
groeiende bedrĳven die efficiënt en tegen een lage
kostprĳs moeten produceren. Toch zĳn veehouders
niet onbekend met natuurbeheer. ‘Boeren beheren
ongeveer tachtig procent van het natuurgrasland
van terreinbeherende organisaties’, vertelt Wim
Dĳkman, projectleider agrarisch en particulier
natuurbeheer bĳ het Centrum voor Landbouw en
Milieu (CLM). Ook zĳn veel veehouders al actief
met agrarisch natuurbeheer; naar schatting neemt
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ruim tien procent van alle Nederlandse boeren er
aan deel. Ze beschermen bĳvoorbeeld op hun eigen
agrarische grond weidevogels of doen aan slootkantenbeheer.
De afgelopen jaren heeft er een omslag plaatsgevonden. Er is sprake van een trendbreuk, schetst Dĳkman. ‘De trend is dat de animo voor natuurbeheer
groeit. Vroeger hielden vooral oudere ondernemers
aan het eind van hun carrière zich ermee bezig. Nu
is het de jonge generatie boeren met groeiende bedrĳven die aanhaakt. Zĳ zĳn meer zakenman, ondernemer. Ze hebben een modern melkveebedrĳf,
maar passen in de bedrĳfsvoering bĳvoorbeeld ook
het beheer van 30 hectare grasland in.’

Manifest van LNV en LTO
Hulp van boeren bĳ het inrichten van natuur komt
goed van pas. Om de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) te realiseren moet er nog heel wat natuur bĳ
komen.
‘Op vrĳ grote schaal wordt landbouwgrond omgezet in natuur. Het gaat om veel hectares. Meer dan
tot nu toe zouden boeren zelf natuur moeten kunnen realiseren en het beheer ervan moeten kunnen
doen. Natuurbeheer zou voor boeren een serieuze
tak van sport kunnen worden, maar alleen als dit
op economische grondslagen is gestoeld’, zegt Gerbrand van ’t Klooster, coördinator ruimtelĳke ordening bĳ LTO Nederland. Samen met LNV presenteerde LTO in oktober 2009 een manifest, dat een
impuls wil geven aan de bĳdrage van agrariërs aan
natuur, landschap en recreatie.
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at aa n natuur niet verdiend mag worden is verdwenen’

et natuur in opkomst
‘Boeren en natuurbeheerders leven langs elkaar
heen. Ze zouden veel meer gemeenschappelĳk kunnen doen dan nu’, zo geeft Rob van Brouwershaven,
directeur van de directie Natuur, Landschap en Platteland van het ministerie LNV, de aanleiding van
het opstellen van het manifest weer. Niet alle typen
natuur zĳn overigens even geschikt voor veehouders om te beheren, denkt Van Brouwershaven.
‘Veehouders kunnen gebieden met veel vochtig
grasland of bloemrĳk grasland prima beheren. Het
is lastiger om het beheer van duinen, hoogveen of
moerasachtige gebieden in te passen in de agrarische bedrĳfsvoering.’

Cultuuromslag nodig
Veehouders pachten nu nog vaak gronden van terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, constateert Dĳkman. ‘Maar
steeds vaker willen ze zelf ook contracten afsluiten
met de overheid om bepaalde gebieden te beheren.
De omslag van het pachten van grond van terreinbeherende organisaties naar het buren van elkaar
zĳn is de toekomst. Veehouders realiseren de afgesproken natuurdoelen en benutten de natuur evenzogoed economisch maximaal. Het taboe dat aan
natuur niet verdiend mag worden is verdwenen.’
Dat boeren natuurbeheer oppakken heeft een aantal voordelen, stelt Van ’t Klooster. ‘Het geeft meer
levendigheid op het platteland en het is beter voor
de plattelandseconomie. Ondernemers blĳven immers in het gebied aanwezig. Het bevordert bovendien de sociale cohesie.’

Het zien van boeren als volwaardige partners bĳ natuurbeheer vergt nog wel een cultuuromslag, vindt
Van ’t Klooster. ‘Provincies en terreinbeherende organisaties hebben tot nu toe natuurbeheer door
boeren niet echt gestimuleerd. Van een gelĳkwaardige vorm van samenwerking tussen boeren, overheid en natuurorganisaties is vaak nog geen sprake.
Overheden hebben zich tot nu toe vooral op terreinbeheerders gericht. Die beheren al een groot gebied,
hebben kennis over en een visie op natuurbeheer,
zo is de gedachte. Ik stel dat door samenwerking
boeren dezelfde prestaties in beheer kunnen neerzetten. Het zou daarom vanzelfsprekend moeten
zĳn dat bĳvoorbeeld agrarische natuurverenigingen meer kansen krĳgen en daardoor initiatieven
kunnen nemen.’
Agrarische natuurverenigingen, zoals ze in Nederland al geruime tĳd bestaan, zĳn in Vlaanderen nog
niet of nauwelĳks actief. Wel dragen individuele
veehouders bĳ tot het onderhoud van natuurterreinen van de overheid of terreinbeherende organisaties door er bĳvoorbeeld droogstaand melkvee of
vleesvee in te scharen, constateert de Vlaamse Landmaatschappĳ (VLM). Knelpunt is de duur van deze
bĳdragen. ‘Meestal gebeurt dit in de vorm van een
jaarlĳks te hernieuwen gebruiksovereenkomst. Dat
gebrek aan perspectief is het grootste struikelblok
voor landbouwers om hier sterker in te investeren
en de bedrĳfsvoering aan te passen aan deze niche.’
Dĳkman beaamt dat het niet altĳd koek en ei is tussen veehouders en natuurorganisaties, maar kent

Natuurbeheer
zou voor boeren
serieuze tak van sport
kunnen worden

V VE EE ET TE EE EL LT T DJ EACNE UMABRE I R 1 1/ /2 2 2 20 00 09 9

VX20_hoofd_BG-diensten 11

11

15-12-2009 10:32:52

KERSTSPECIAL DE

BOER

ALS

ook mooie voorbeelden van een goede
samenwerking. ‘Terreinbeherende organisaties en veehouders hebben elkaar
nodig. Ze vullen elkaar aan. De natuurorganisaties hebben ecologische kennis,
terwĳl de veehouders juist praktĳkkennis kunnen leveren.’

Vlaanderen: 4500 beheerovereenkomsten
In Vlaanderen hebben ruim 4500 personen inmiddels een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappĳ (VLM) afgesloten, een kleine
twaalf procent van het aantal actieve landbouwers. De beheerovereenkomst water is met ongeveer 2100
overeenkomsten de meest populaire
maatregel. De veehouder verplicht
zich dan om in bepaalde kwetsbare
gebieden minder stikstof uit dierlĳke
en kunstmest op te brengen. Op de
tweede plaats komt met 1727 lopende
beheerovereenkomsten perceelsrandenbeheer, waarbĳ een met gras inge-

Natuurgras in rantsoen
Zelfstandig bedrĳfsadviseur Wim Govaerts ziet in Vlaanderen wel ruimte
voor een combinatie van melkveehouderĳ en natuurbeheer. ‘Zeker voor bedrĳven met marginale gronden, gronden
die eigenlĳk niet in staat zĳn hoge producties te halen. Het kan voor veehouders een bron van inkomsten zĳn.
Enerzĳds vanwege de vergoedingen, anderzĳds omdat de voedermiddelen uit
de natuurgebieden goed in het rantsoen van de veestapel ingepast kunnen
worden.’
Hoe groot is het areaal natuur dat een
melkveehouder kan beheren? Per tien
koeien één hectare natuur beheren zou
volgens Govaerts een goede richtlĳn zĳn.
‘Dat is goed te behappen. De voedermiddelen uit natuurbeheer kun je dan goed
inpassen op je bedrĳf. Te veel ruimte
voor de natuur is niet goed. Hoogproductieve dieren kun je niet te veel producten
uit de natuur voeren.’
Blind beginnen met het beheren van na-

NATUURONDERNEMER

tuur is niet slim, aldus de bedrĳfsadviseur. ‘Dan haal je problemen op de hals.
Het is goed om als veehouder te weten
wat de kenmerken zĳn van het gebied. Is
het bĳvoorbeeld rĳk aan ĳzer of groeit er
het giftige jakobskruiskruid. Natuurbeheer vergt wel de nodige kennis en omzichtigheid.’
Veehouders doen hun kennis van natuurbeheer nu vooral op in de praktĳk.
Onderwĳs en onderzoek besteden volgens Dĳkman van het CLM nog te wei-
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Kansen in overloopgebied
Per toeval kwamen Nol, Will en Geert Hooĳmaĳers en hun collega’s in de Overdiepse polder erachter dat hun grond was aangewezen als overloopgebied. Ze besloten zich niet tegen de blauwe
dienst te verzetten en bedachten zelf het terpenplan.
tekst Florus Pellikaan

T

erwĳl een koude herfstwind over de
dĳk suist en de Bergsche Maas zelfs
de uiterwaarden nog niet bedreigt, zetten Nol (59), echtgenote Will (59) en
zoon Geert (30) Hooĳmaĳers enthousiast
het verhaal over de nieuwe bestemming
van de Overdiepse polder uiteen.
Ongeveer 33 jaar geleden vestigden zich
na ruilverkaveling zeventien melkveehouders in de 550 hectare grote Overdiepse polder nabĳ Waalwĳk. ‘Het was

voor ons een polder zonder bedreigingen, omdat er geen industrieterrein of
woonwĳken op de loer lagen. In 2000
kwamen we echter per toeval op een informatiebĳeenkomst waar plannen gepresenteerd werden voor de opslag van
water in noodsituaties’, vertelt Nol
Hooĳmaĳers, die met zĳn zoon Geert in
Waspik een melkveebedrĳf runt met 70
melkkoeien en 32 hectare land. ‘Tot
onze schrik was de Overdiepse polder

blauw ingekleurd en het plan om de polder tot overloopgebied te maken was al
verder dan wĳ dachten. Dan kun je twee
dingen doen: de hakken in het zand zetten, ellenlange procedures voeren en uiteindelĳk toch moeten vertrekken óf zelf
initiatief tonen en onder voorwaarden
meewerken. We hebben als betrokken
ondernemers met elkaar overlegd en de
rook is echt weleens uit de kamer gekomen, maar uiteindelĳk had iedereen het
besef dat de laatste optie de beste was.’
Vervolgens werd een belangenvereniging opgericht die het voortouw nam in
het formuleren van een gemeenschappelĳk plan en die de lobby verzorgde bĳ
provincie en Rĳkswaterstaat.

Negen bedrĳven op terpen
‘Het centrale uitgangspunt in onze lobby
was dat er binnen of buiten de polder
voor iedereen van een bedreiging een

kans gemaakt moest worden, zonder inkomens- en vermogensschade’, stelt Nol
Hooĳmaĳers. ‘Water is niet ons, maar
een maatschappelĳk probleem.’
Negen jaar is er aan het plan gewerkt dat
momenteel op tafel ligt en waarvoor een
budget van 111 miljoen euro is uitgetrokken. ‘Hier onder de kastanjeboom is
het uiteindelĳke terpenplan geboren’,
wĳst Hooĳmaĳers naar buiten. ‘In het
terpenplan komen boerderĳ en landerĳen buitendĳks te liggen en wordt de polder een overloop- en meestroomgebied
dat volgens prognose één keer in de 25
jaar onder water zal lopen. Bĳ hoogwater leidt dit tot een peilverlaging in de
rivier van bĳna 30 centimeter.’
Om de bedrĳven droog te houden is besloten om negen boerderĳen op terpen
te plaatsen. Deze terpen worden tegen
de dĳk aangelegd, zodat er continue ontsluiting is met de openbare weg. Dat is
onder andere van belang voor het ophalen van de melk. ‘Negen terpen bleek
qua ruimte het maximaal haalbare,
waardoor er ook negen ondernemers
moesten vertrekken. Dit plan, waarbĳ
zowel de vertrekkende als de blĳvende
ondernemers schadeloos worden gesteld,

is in 2003 door alle betrokkenen ondertekend. De individuele afwikkeling was
vervolgens aan de ondernemers in samenspraak met de provincie. Zeven terpen zĳn inmiddels ingevuld, vĳf ondernemers zĳn verhuisd of hebben concrete
plannen en de rest is nog in onderhandeling’, vertelt Nol Hooĳmaĳers, die samen
met Sjaak Broekmans, voorzitter van de
belangenvereniging, het project inmiddels als hun levenswerk ziet. ‘Het mooie
hiervan is dat we als ondernemers zelf
de architect zĳn van dit project en daardoor hebben we gunstige voorwaarden
kunnen bedingen.’

Tot 250 koeien op terp
Nol en Geert Hooĳmaĳers behoren tot
de ondernemers die hun bedrĳf op een
terp naast het huidige bedrĳf gaan voortzetten. De terp heeft een zuiver bouwblok van 1,5 hectare en een hoogte van
6,25 meter boven NAP – vĳf meter hoger
dan nu. ‘Op lange termĳn zie ik meer
voor- dan nadelen’, stelt zoon Geert
Hooĳmaĳers. ‘We hebben de mogelĳkheid om een heel nieuw bedrĳf naar eigen inzicht in te richten, ongeveer 35
jaar nadat we hier in ruilverkavelings-

nig aandacht aan de vraag hoe agrarische bedrĳven landbouw en natuurbeheer zo kunnen inzetten dat ze elkaar
versterken. ‘Het is nog maar zes jaar geleden dat ASG een rapport publiceerde
waarin staat dat opnemen van natuurgras in rantsoenen geld kost. Natuurbeherende boeren hebben inmiddels wel
voldoende aangetoond dat natuurgras
de benodigde structuur brengt in rantsoenen, voor bĳvoorbeeld droogstaande
koeien of jongvee.’ I

THEO KEMP BODEGRAVEN
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Familie Hooĳmaĳers zet bedrĳf in Overdiepse polder voort op een terp

zaaide bufferstrook wordt aangelegd
naast kwetsbare landschapselementen als houtkanten of bossen.
De belangstelling voor beheerovereenkomsten groeit, merkt de VLM.
‘De motivatie van landbouwers is de
mogelĳkheid tot een aanvullend vast
inkomen, de toch vrĳ vlotte inpasbaarheid in een moderne bedrĳfsvoering en de uitstraling van het bedrĳf
naar de buitenwereld’, zegt een woordvoerder van VLM. ‘Beperkende factoren zĳn de hoge mestdruk, ontbreken
van langetermĳnperspectieven en de
planologische onzekerheid.’
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Theo Kemp houdt met melkkoeien Zuid-Hollands landschap open

verband ook nieuw gebouwd hebben.
Dat is natuurlĳk uniek. De totale nieuwbouwwaarde van het bedrĳf in zĳn huidige omvang, maar aangepast aan de nu
geldende normen, krĳgen we vergoed.
Daarnaast ben ik sociaal sterk verbonden aan Waspik en omgeving.’
Geert Hooĳmaĳers is erg te spreken
over de compensaties die de belangenvereniging uit het vuur heeft kunnen
slepen. ‘De grond voor dĳk en terp, de
waardevermindering van de percelen die
straks buitendĳks liggen en de omrĳschade worden gecompenseerd. Ook
wanneer in de toekomst de polder
onderloopt, wordt alle schade honderd
procent vergoed’, vertelt Geert Hooĳmaĳers over het project, dat ten laatste
in 2015 afgerond moet zĳn. ‘De huidige
afgesproken condities vormen niet tot
nauwelĳks een belemmering voor de bedrĳfsvoering en geven perspectief voor
de toekomst. Op de terp is bĳ een goede
inrichting een melkveebedrĳf tot 250
koeien mogelĳk. Wĳ willen graag zo snel
mogelĳk de schop in de grond, zodat we
met ons bedrĳf vooruit kunnen. Dit is
een nieuwe uitdaging die je volgens mĳ
moet grĳpen.’ l

Riet, ruigte en groen gras
Purperreigers en zwarte sternen foerageren op het land van Theo
Kemp. De melkveehouder uit Nieuwkoop boert midden in het
Groene Hart. Zĳn grond grenst aan die van Natuurmonumenten.
‘Van de burgers hier wil 95 procent dat de boeren blĳven.’
tekst Inge van Drie

Z

e boeren in een prachtig gebied. Het
bedrĳf van Theo en Geke Kemp uit
Nieuwkoop ligt aan de Meĳe, een smal
kronkelend weggetje langs het gelĳknamige riviertje midden in het ZuidHollandse veenweidegebied. Vlakbĳ liggen de Nieuwkoopse Plassen; vanuit de
keuken zĳn in de verte de rietlanden
zichtbaar.
Het land van Theo Kemp grenst aan de
achterzĳde aan grond van Natuurmonu-

menten; hĳ pacht er 22 hectare van. In
totaal heeft de melkveehouder ruim zeventig hectare grasland in gebruik. Hĳ
melkt zeventig koeien en houdt daarnaast vĳftien Belgisch-witblauwkruislingen en dertig schapen.
Of Kemp op termĳn kan blĳven boeren
in de Meĳegraslanden is de vraag. Het
gebied is voorlopig aangewezen als Natura 2000-gebied. Een van de opties om
de natuurdoelstellingen in het gebied te

realiseren, is het laten verkassen van de
acht melkveehouders die in dit gebied
actief zĳn. Het laatste woord is er nog
niet over gesproken. Als het aan Kemp
ligt, blĳft hĳ boeren op de plek waar hĳ
geboren en getogen is. Dat is ook de
wens van de burgers uit zĳn omgeving.
‘Van de burgers hier wil 95 procent dat
de boeren blĳven. Ze willen graag dat
het landschap open blĳft en dat ze door
de polder heen kunnen blĳven kĳken. Ze
willen ’s zomers koeien zien, niet alleen
riet en ruigte.’

Natuuronderhoud kost geld
Kunnen melkveehouderĳ en natuurbeheer in dit gebied in het Groene Hart
hand in hand gaan? Kemp heeft er wel
ideeën over. ‘Ik ben voor een 40/20-systeem. Aan de ene kant veertig hectare
regulier grasland die de veehouders gewoon mogen bemesten, waar ze onkruid

Geert en Nol Hooĳmaĳers: ‘We zĳn zelf de architect van dit project
en hebben daardoor gunstige voorwaarden kunnen bedingen’
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Gezonde koeien en een gevarieerd dieet compenseren ruimschoots het arbeidsintensieve graslandbeheersysteem van Hessel
en Etty Agema in Kollumerpomp. Van een gezonde afstemming
tussen grond, voer en natuur proﬁteren koe, boer en natuur.
tekst Martine Barwegen

Al vanaf 1978, toen ze het bedrĳf overnamen, zien Hessel en Etty de weidevogels
als ‘het zonnige licht van de natuur’.

Plasdrasgebieden
Over hoeveel hectare Agema beschikt is
hem onduidelĳk. Na de laatste meting
van Dienst Regelingen is hĳ 11 procent
land ‘kwĳt’ en boert hĳ op 76 hectare in
plaats van 86. Agema: ‘We hebben veertig percelen tussen de twee en vier hec-

D E C E M B E R

tare groot. Twintig hectare zetten we in
voor graan en mais en de rest is grasland
met een actief randenbeheer.’
De bedrĳfsvoering stelt Agema zo af dat
het aantal weidevogelbroedparen stabiel
blĳft, of beter nog, stĳgt. Daartoe maait
hĳ 40 procent van het grasland verlaat,
waarvan 15 procent na 22 juni, experimenteert hĳ met kruiden en grassoorten
en verhoogde hĳ twee jaar geleden voor
het eerst in het voorjaar het waterpeil
met 40 centimeter.
‘De verhoging van het peil belemmerde
mĳn bedrĳfsvoering niet, maar het waren dan ook droge voorjaren.’ De melkveehouder creëerde twee plasdrasgebieden voor vogels als de kluut en de kleine
plevier. Agema noemde ze het Meer van
Galilea en de Skalsumer Sompe met
twee eilanden Rottum en Skylge. Het
kruidenrĳke land in de buurt heet Het
beloofde land.

Door jarenlang naar weidevogels en
koeien te kĳken, heeft Agema zĳn eigen
visie op graslandbeheer ontwikkeld. ‘De
laatste jaren ben ik met kruiden en grassoorten aan de gang om meerdere redenen. Weidevogels willen geen verschraalde en verzuurde grond en voor de koeien
gaat het niet alleen om vem en eiwit,
maar ook om de verhouding zetmeelsuiker, de verhouding eiwit-smaak en de
grassoort. Weidetypes gras zĳn beter
voor weidevogels en smakelĳker voor
koeien, hooitypes hebben 30 procent
meer drogestofopbrengst. Ik combineer
de types gras en kruiden tot een smakelĳk en kwalitatief goed ruwvoer.’
Agema voert dagelĳks 27 tot 28 kg droge
stof per koe en de koeien scoren een bsk
van rond de 60. ‘Dat kan alleen met goed
ruwvoer en variatie in het rantsoen. Met
momenteel drie koeien met een productie boven 100.000 kg en twee koeien met
het predicaat 10.000 kg vet en eiwit in de
stal weet ik zeker dat ook de koeien proﬁteren van mĳn graslandbeheer.’
Volgens Agema onderschatten de Nederlandse veehouders de component ADL in
ruwvoer. ADL geeft een indicatie van de
hardheid van de ruwe celstof. ‘ADL vind

ik belangrĳk voor een goede penswerking. Daarom voer ik mĳn koeien twee
tot drie kg hooi gemaaid na 22 juni. Dit
hooi heeft een hoger ADL-gehalte dan
kuilen die eerder gemaaid zĳn en het
vem-gehalte ligt tussen de 900 en 950.’

Grond basis voor gezonde koe
‘Door rekening te houden met weidevogels laat ik geld liggen’, zegt Agema. Zĳn
maaicombinatie bĳvoorbeeld is bewust
maximaal drie meter breed om vogels de
kans te geven te ontsnappen. ‘De overheid compenseert voor vem en eiwit,
maar niet voor arbeid. Maar qua duurzaamheid en koegezondheid ga ik er op
vooruit.’ Met duurzaamheid doelt Agema niet alleen op gezonde koeien, maar
ook op de kans die jonge vogels krĳgen
om daadwerkelĳk volwassen te worden.
De winst of het verlies vindt Agema lastig in cĳfers uit te drukken. De veehouder streeft naar maximaal profĳt voor
koe, natuur en boer door het goed op elkaar afstemmen van grond aan de ene
kant en natuur en koe aan de andere
kant. ‘Gezondheid van koeien bĳvoorbeeld begint bĳ de grond’, stelt Agema.
‘In de jonge zeeklei zit te weinig koper.
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Liever weiden dan bossen
Het groene, glooiende landschap van het Pajottenland herbergt
enkele natuurgebieden. De biologische melkveehouderĳ van
Koen Vangelder en Anny Crick maakt al enkele jaren gebruik van
veertien hectare natuurgebied voor de productie van hooi.
tekst Annelies Debergh

K

notwilgen en populieren wisselen
elkaar af in het glooiende landschap
van het Pajottenland. De knusse opbouw
van de omgeving straalt een gezellige,
winterse sfeer uit. Tegen een van de hellingen aan leunt het melkveebedrĳf van
Koen Vangelder (43) en Anny Crick (40).
Binnenshuis legt het warm knetterende
houtvuur al een eerste link naar het natuurbeheer in deze regio.
Koen Vangelder vertelt: ‘Elk jaar worden

er bomen gekapt in de winter. Het vergt
veel werk om het hout op te halen, maar
we krĳgen er veel warmte voor terug.’
De verwevenheid tussen landbouw en
natuur is goed zichtbaar in het VlaamsBrabantse Herne. Koen en Anny hebben
daar tien jaar geleden extra invulling
aan gegeven door biologisch te gaan boeren. ‘Er was op dat moment veel vraag
naar biomelk en de prĳs zag er goed uit.
Groeien op grote schaal leek voor ons

geen optie. Omschakelen naar biologische melkveehouderĳ was onze manier
om naar meerwaarde te zoeken.’

Van natuurlĳke oorsprong
De omschakeling vergde veel van zĳn
ondernemerschap, vindt Koen. ‘Het ziet
er op papier gemakkelĳk uit om van
gangbaar naar biologisch over te gaan,
maar het betekent een grote aanpassing
voor boer, koe en bedrĳf.’
Als voorbeeld noemt hĳ de nieuwbouwpotstal in plaats van de oude bindstal.
Ook de teruglopende melkproductie
komt ter sprake. Gemiddeld melken Koen
en Anny tussen de 50 en 60 melkkoeien
met een jaarproductie van ongeveer 7000
kg melk. Koen: ‘Zonder sproei- en meststoffen kom je op een nieuw soort management uit. We boeren nu totaal anders dan voorheen, maar het voelt beter.’
Koen Vangelder noemt het veranderende

management en wat dat vergt aan extra
denkwerk uitdagend. ‘Boeren staat voor
mĳ gelĳk aan afwisseling. Daarom heb
ik moeite met forse groei, want dan
neemt het aantal routineklussen steeds
meer toe. Sinds de omschakeling zĳn de
arbeidsuren wel fors toegenomen. De
voldoening die we uit ons werk halen is
er evenredig op vooruitgegaan.’
Met name het grote aandeel gras – pakweg 31 hectare – in het teeltplan vergt
veel tĳd. ‘Mais zaai je in het voorjaar en
oogst je in de herfst. Gras is arbeidsintensiever: de oogst neemt veel meer tĳd
in beslag en vindt verschillende keren
plaats. Onkruiden zĳn in biologisch grasland weer minder een probleem. Daar is
het belangrĳk een goed evenwicht tussen gras en klaver te bewaren.’
De bedrĳfsoppervlakte telde het voorbĳe
jaar behalve gras nog bĳna vĳf hectare
haver, een kleine vier hectare spelt en
evenveel mais. ‘Ik probeer het teeltplan
regelmatig te doorbreken om bodemmoeheid te voorkomen. Het komt erop
aan de bodem gezond te houden.’
Sinds enkele jaren maakt Koen naast
het oorspronkelĳke bedrĳfsareaal ook
gebruik van veertien hectare natuurge-

bied rond de rivier de Mark. De gronden
zĳn in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en liggen op een steenworp
afstand.

Extensief hooi produceren
Terwĳl de Vlaams-Brabantse melkveehouder op de eigen gronden binnen het
biologische kader zo intensief mogelĳk
probeert te boeren, staat het natuurgebied in voor zuiver extensieve hooiproductie. Zo wordt er pas na 1 juni voor de
eerste keer gemaaid. ‘Op deze manier samenwerken komt voor beide partĳen
goed uit. Als de Vlaamse Gemeenschap
deze gebieden moet onderhouden, kost
het alleen maar geld. De grond heeft wel
zĳn beperkingen, maar voor ons levert
het onderhoud nog wat op via het hooi
en eventueel een tweede snede gras.’
Na de eerste snede laat hĳ de gronden
gedeeltelĳk begrazen door een zestal
blonde d’Aquitainekoeien, een natuurlĳk kalvend vleesras van Franse origine.
Het gewonnen hooi komt voor de kiezen
van jongvee en droge koeien of wordt
voor een deel ingepast in het melkveerantsoen. Begrazing door jongvee of droge koeien is geen optie. ‘Omdat ik geen

zekerheid heb over de termĳn van dit samenwerkingsverband probeer ik de natuurgronden liefst zo weinig mogelĳk in
de bedrĳfsvoering mee te rekenen.’
Behalve voeropbrengsten noemt Koen
Vangelder andere voordelen. Natuuronderhoud staat onder meer ook borg voor
een adequate distelbestrĳding, een voordeel voor aanpalende collega-boeren.
‘Van alleen natuurgronden kan een
melkveehouder moeilĳk melken, maar
toch moet de landbouwsector de rol van
landschapsbeheerder nog beter trachten
te aanvaarden.’
De groene revolutie ziet hĳ als een vergeefse honger naar het verleden. ‘Vroeger was er geen groene beweging. Het
evenwicht tussen extensieve en intensieve teelten was groter, deels door de
talrĳke hooilanden in overstromingsgebieden.’ Koen Vangelder veroordeelt het
drastisch inpalmen van goede cultuurgrond voor natuurdoeleinden en pleit
voor een gulden middenweg. ‘Niets is
mooier dan fraaie stukken goed onderhouden grasland. Geef mĳ liever hooiweiden dan bossen. Met natuurlĳke
graslanden kun je tenminste als boer
nog wat aanvangen.’ l

Koen Vangelder: ‘Ik houd meer van groene
grasvlakten dan van bossen’

Koen Vangelder: ‘Ik hou meer van groene
grasvlakten dan van bossen’
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Koen Vangelder past natuurgebieden in bĳ biologische bedrĳfsvoering

Daarom moet ik koper bĳvoeren, anders
krĳgen de koeien kringen om de ogen en
zĳn ze niet meer drachtig te krĳgen.’
Subsidies zĳn in Agema’s bedrĳfsvoering
belangrĳk, maar die zĳn volgens de
melkveehouder gebaseerd op een 24
uurseconomie. ‘In de subsidie is bĳvoorbeeld niet ingecalculeerd dat ik kunstmest in drie fases strooi, in drie fases de
drĳfmest uitrĳd en in vĳf fases maai’. De
subsidie, zo schat hĳ in, dekt 60 tot 70
procent van de kosten. Alfa Accountants
berekende dat de subsidie in 2008 2 euro
per 100 kg melk bedroeg. De overige kosten die hĳ maakt voor de weidevogels
maakt hĳ goed met zĳn uitgekiende
graslandmanagement.
Agema ziet de politiek als grootste struikelblok. ‘We hebben waardering van
burgers en politiek nodig om de weidevogels te behouden.’ De nieuwe insteek
van de overheid waarbĳ subsidies worden gekoppeld aan maatschappelĳke
waarden op het gebied van natuur, milieu en landschap, ziet Agema daarom
wel zitten. ‘Maar, het is kiezen. Wil je als
melkveehouder meedraaien in de 24
uurseconomie dan kies je niet voor weidevogels. Dat kost te veel tĳd.’ I
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Hessel Agema: ‘Weidevogels zĳn voor mĳ
het zonnige licht van de natuur’
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Het beloofde land

n de weilanden van het bedrĳf Skalsumer Agema in het Friese Kollumerpomp vlakbĳ het Lauwersmeer broeden
jaarlĳks ruim driehonderd vogelparen.
Etty en Hessel Agema melken er meer
dan 90 melkkoeien met een gemiddelde
productie van ruim 12.000 kg melk.
Natuurbeheer en de hoge melkproductie
van de beroemde Skalsumerveestapel
gaan als vanzelf samen. De Agema’s zĳn
dan ook fanatieke vogelaars en fokkers.

De Meĳegraslanden fungeren als foerageergebied voor weinig voorkomende
vogelsoorten als de purperreiger, de zilverreiger en de zwarte stern. Ook ooie-
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De 24 uurseconomie gaat niet hand in hand met weidevogelbeheer

I

Foeragerende reigers

vaars komen regelmatig langs en dit
voorjaar ontdekte Kemp voor het eerst
een paar wulpen. ‘We hoorden een geluid dat we niet thuis konden brengen.
Het was niet van een kievit of van een
grutto. We hebben een paar vogelboekjes in het raam staan en we hebben net
zolang gezocht tot we erachter waren
dat het om een wulp ging.’
Kemp komt graag in het gebied dat hĳ
van Natuurmonumenten pacht. ‘Zo’n
zoogkalf met schuim op de bek van het
drinken zie ik graag’, zegt Kemp. ‘Als ik
hier loop denk ik vaak: wie doet mĳ wat?
Hier tellen de meters niet, hier is iets kapot trappen minder erg. Het land kost
haast niks, alles wat hier aan extra productie afkomt, is meegenomen. Het jongvee kan er lopen en de balen gras die ik er
oogst kan ik prima voor de koeien gebruiken. Dat boert heel ontspannen.’
Bĳ het reguliere grasland heeft Kemp
dat ontspannen gevoel minder. ‘Dan
denk ik al snel aan de bedragen die het
land, de melkrobot en de stal hebben gekost. Daar moet het land echt wat opleveren. Aan de andere kant, dat groene
vlakke grasland vind ik ook prachtig om
te zien.’ I
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aangehouden en nog een keer gekruist.
De nakomelingen daaruit laat hĳ ’s zomers als zoogkoeien lopen op het land
dat hĳ van Natuurmonumenten pacht.
‘De kalveren verkoop ik in de herfst. Met
een lage pacht is dat kostendekkend.’
Bĳ de melkkoeien heeft Kemp het rantsoen aangepast. ‘Omdat we meer hectaren in gebruik hebben, hebben we genoeg ruwvoer. We zĳn daarom gestopt
met het voeren van mais.’ Kemp slaat
daarmee twee vliegen in één klap. ‘De
voerkosten dalen en er hoeven minder
maisauto’s en mestwagens over de smalle weg langs de Meĳe.’
De gemiddelde melkproductie is wel gedaald. ‘Vroeger produceerden mĳn koeien gemiddeld 9000 kg melk. Nu neem ik
genoegen met 7500 à 8000 kg.’ Die productiedaling komt niet door het natuurbeheer, haast Kemp zich te zeggen. ‘Het
komt vooral omdat we steeds extensiever boeren.’

Theo Kemp: ‘Onderhoud natuur
kost 3000 euro per hectare’

2

38

bestrĳden en de melkkoeien weiden.
Aan de andere kant twintig hectare natuurgrond die de veehouders onderhouden en waar ze bĳvoorbeeld jongvee,
vleesvee of schapen laten grazen.’ Dat
systeem heeft wel consequenties voor de
bedrĳfsvoering, geeft Kemp aan. ‘Je moet
dan wel accepteren dat de melkproductie daalt en het jongvee niet in 24, maar
in bĳvoorbeeld 27 maanden groot wordt.
Je zou veehouders daarvoor een vergoeding kunnen geven. Dat kost de gemeenschap per saldo minder dan de boeren in
dit gebied te compenseren voor het verplaatsen van hun bedrĳf en het gebied
vervolgens te laten onderhouden.’
Want een natuurgebied onderhouden
kost ook geld, stelt Kemp. ‘Je moet maaien om het onkruid weg te houden, sloten schonen en ratten vangen. We hebben becĳferd dat het drieduizend euro
per hectare kost om natuur te onderhouden. Als een melkveehouder dat doet,
geeft dat ook nog een kleine opbrengst.’
Kemp wil best zĳn bedrĳfsvoering veranderen. Sterker nog, daar is hĳ al mee bezig. Jarenlang kruiste hĳ het ondereind
van zĳn veestapel met Belgisch witblauw. Een aantal kruislingen heeft hĳ

D E C E M B E R

1 / 2

2 0 0 9

83

14-12-2009 10:50:58

DECEMBER

1/2

96

V E E T E E LT

VX20_kerst van gelder 96-97

D E C E M B E R

1 / 2

2 0 0 9

96

V E E T E E LT

D E C E M B E R

1 / 2

2 0 0 9

97

14-12-2009 09:42:45

2009

15-12-2009 11:21:58

