Ruilverkaveling

Wieger Bosma pacht een deel van zijn grond van Staatsbosbeheer

‘het is een winwin situatie met
staatsbosbeheer’

Landbouwgrond hoeft niet alleen maar opgekocht te worden voor stedenbouw en
natuuraanleg. Andersom kan het ook! Wieger Bosma (31) pacht 17 hectare grond van
Staatsbosbeheer. Het stuk land dat gepacht wordt van Staatsbosbeheer, is een weidevogelgebied waar een lichte veebezetting mag staan. Een win-win situatie voor zowel
Staatsbosbeheer als Wieger.

Tekst:en beeld Ellen van den Manacker
In het Friese Oudwoude staat de boerderij van
de familie Bosma. Samen met zijn ouders runt
Wieger een prachtig melkveebedrijf met 180
koeien en drie melkrobots. Maatschap Bosma
boert op zo’n 117 hectare, waarvan 17 hectare
Staatsbosbeheergrond gepacht wordt via
de agrarische natuurvereniging ‘It Kollumer
Grien’. “Lang geleden zijn wij lid geworden
van It Kollumer Grien. Dat is een belangenbehartigingsorganisatie en tussenpersoon voor
boeren en natuurinstanties. Destijds waren wij
bang dat de verkoop van onze mest ons duur
zou komen te staan. Dat zou toen zo’n € 15,- tot
€ 20,- per kuub zijn geweest”, aldus Wieger. It
Kollumer Grien had samen met Staatsbosbeheer een oplossing voor deze vrees. Er konden,
tegen een mooie prijs, stukken land gepacht
worden van Staatsbosbeheer mits de vogels op
het stuk land voorop stonden.

De vogel op nummer 1
Zo kreeg de familie Bosma 7 hectare grond
toegewezen van Staatsbosbeheer. De regels
zijn simpel. De vogel staat op nummer één binnen dit gebied. Hoe meer vogels, hoe minder
koeien. “Daarnaast zijn er bepaalde rustperi-

odes voor vogels. In deze periodes mag je niet
op de gepachte kavel komen. Vroeger was de
regel dat we pas na 15 juni ons vee op de grond
van Staatsbosbeheer mochten zetten. Dat is
afgelopen jaar veranderd naar april/mei”, geeft
Wieger aan. Dat zijn niet de enige regels waaraan de familie zich moet houden. Zo mogen er
geen distels gespoten worden, mag er omgerekend 20 ton per hectare worden bemest en mag
er ongeveer 1,5 GVE per hectare lopen. “Ook
mogen we het land niet ingrijpend bewerken.
Er mag bijvoorbeeld geen nieuw gras ingezaaid
worden. Hierdoor worden we op deze natte
gronden verrast met onkruiden die de koeien
niet eten. Maar dat zijn de regels waar je voor
getekend hebt”, aldus Wieger. “Voor het maaien
van het gras wordt door een vogelexpert gekeken op welke kavels veel en weinig vogels broeden. De stukken land zonder nesten mogen we
dan maaien.”

Van 7 naar 17
Steeds meer vogels trokken naar het weidevogelgebied, waardoor Staatsbosbeheer meer
stukken land ging afzetten voor beweiding.
Hierdoor bleef er weinig over van de 7 hectare

Op het gebied van grondmobiliteit is maatschap Bosma zeer actief. Zo hebben ze naast
het pachten van Staatsbosbeheer meegedaan
aan ruilverkaveling. “Voor 2006 hadden wij erg
veel land op afstand. Zo’n 30 hectare lag ongeveer 7 kilometer van de boerderij vandaan”,
aldus Wieger. Het idee voor ruilverkaveling is
in 1976 ontstaan vanuit een aantal boeren die
met een ruilverkavelingplan naar de gemeente
zijn gestapt. De gemeente is met een meerderheid van publieke stemmen ingestemd met
het efficiënt ruilen van landbouwkavels.

“De regels zijn simpel. De vogel
staat op nummer één”
“De commissie die is aangewezen door de
gemeente heeft de gronden verdeeld. De
grond is verdeeld door middel van een puntensysteem. Op het ene stuk grond kan nu
eenmaal meer en beter worden geteeld dan op
het andere stuk. Diegenen die vooruitgingen
op hun grond, moesten, gemeten door het
puntensysteem, betalen aan de boeren die
er op achteruit gingen”. De ruilverkaveling
is zeer geslaagd vindt Wieger “Al ons land
bevindt zich nu binnen een straal van anderhalve kilometer van de boerderij”.

Nog meer grond?
Als het melkquotum eraf gaat wil Wieger zijn
koeienaantal naar 260 brengen. “Er is in de
stal nog ruimte voor een extra melkrobot”,
aldus Wieger. Ook wil Wieger in de toekomst
graag een medewerker in dienst nemen. Aan
nog meer hectare grond zit Wieger nog niet te
denken. “Met de 17 hectare van Staatsbosbeheer kan ik eerst wel even vooruit”.

It Kollumer Grien
It Kollumer Grien is een agrarische
natuurvereniging rond Kollum die 278 hectare grond pacht van Staatsbosbeheer.
It Kollumer Grien verpacht deze grond
vervolgens aan geïnteresseerde leden.
Het grootste pachtblok ligt in de Zwagermieden, waar weidevogelbeheer prioriteit
heeft. Voor de pachtgronden gelden
beperkingen in het gebruik, maar daarvoor
betaal je ook een lagere pachtprijs.
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die de Bosma’s van Staatsbosbeheer pachtten. “Toen heeft Staatsbosbeheer besloten om
grotere stukken grond te verpachten. De keus
was toen of meer land pachten, of de gepachte 7 hectare inleveren. Zo kwamen wij uiteindelijk uit op 17 hectare. In principe hebben wij
zo’n groot stuk land niet nodig. Voordeel is wel
dat we onze mest nog beter kwijt kunnen.”

Wieger Bosma
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