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Bedrijfsvoering voorbij
de bio-regelgeving

Natuurinclusieve
zorglandbouw

Synergie houdt gemengd
landbouwbedrijf gaande

de Noorderhoeve

Oebele van
en David der L ei (l)
Borghouts

De Noorderhoeve is meer dan een gemengd landbouwbedrijf. De gemeenschap aan de rand
van de duinen van Schoorl is ingebed in haar omgeving. Naast zorglandbouw wordt er gewerkt
aan agrarische natuurontwikkeling, waterberging en educatie. Een voorbeeld van natuurinclusieve
zorglandbouw. Tekst & foto’s | Leen Janmaat
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agelijks komen er circa vijfenveertig
zorgvragers het erf op. Tijdens de
koffie komen alle hulpboeren bijeen
in de kantine. Daar spreek ik met Oebele
van der Lei en David Borghouts.
David verzorgt het vee op de boerderij en
Oebele is de compostmeester en springt
overal bij. Hij heeft de groei en ontwikkeling van de Noorderhoeve vanaf het begin
meegemaakt. Aan compostbereiding besteedt hij veel aandacht en tijd. Hij legt uit
hoe dit werkt: “Bij compost staat het proces
centraal, de CMC-methode is een gestuurd
proces op basis van de juiste verhouding
ingrediënten. Het ingrediënt zuurstof blijft
voldoende aanwezig zolang de temperatuur
onder de 65 oC blijft. Zodra de temperatuur in de compostril boven de 60 oC komt,
wordt de composthoop omgezet. Hiervoor
gebruik ik een elektrisch aangedreven zelfrijdende frees. Bij aanvang van de compostering doe ik dit meerdere malen per week
en soms dagelijks, afhankelijk van de temperatuur in de hoop. Na ongeveer zeven
weken is het materiaal gecomposteerd en
de temperatuur gelijk met de omgeving.
Alle compost blijft op ons bedrijf, ik durf
niet te garanderen dat onze compost geen
onkruidzaden bevat en afnemers vereisen
onkruidvrije compost. Dit risico durven we
op eigen bedrijf wel te nemen.”
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Het organische stofgehalte van de bodem
is flink toegenomen en van Oebele mag dit
best nog verder oplopen. “Onze bodem is
wat wispelturig, er zijn storende lagen in
het profiel waardoor het water moeilijk weg
kan. Door compostgebruik ontstaat meer
balans. Ook de pH is gestegen, we steven
naar een pH van zeven want bij deze zuurtegraad wordt ammonia makkelijker omgezet in nitraat. De CMC-methode levert
Nieuwe jongveestal

Bedrijfsgegevens
Noorderhoeve
Vennootschap
Medewerkers, ca. 18 fte inclusief 7 vennoten
Zorgvragers, ca. 50
Areaal, 49 ha landbouwgrond, 1 ha bos (houtsingels) , 20 ha waterberging - inclusief intensief
weidevogelbeheer
Afzet, Boerderijwinkel, winkel & horeca in de
omgeving en instellingskeukens
www.noorderhoeve.nl

goede kwaliteit compost, maar voor een
puur landbouwbedrijf vraagt deze methode
veel tijd en aandacht. Op de Noorderhoeve
hebben we een situatie waarin dit goed is
te doen”.
Na het bezoek aan de stallen en compostplaats rijden we naar de tweede locatie.
De nieuwe jongveestal staat in de polder
waar het waterpeil nu hoog blijft. Zodanig
hoog dat de kieviten en andere weidevogels
nestgelegenheid en voedsel hebben om hun
kuikens groot te brengen. De omheining
om het weiland, houdt de vossen op afstand. De polder is tevens een waterbuffer,
bij overvloedige regenval gaan de sluizen
open en stroomt het gebied in korte tijd vol.
Maar naast deze functies draait het op de
Noorderhoeve om de zorg. En koeien zijn
geschikte dieren voor een deel van de zorgvragers. Ze geven rust en natuurlijk mest en
melk. De zuivel wordt op de boerderij verwerkt en dit biedt weer bezigheid voor de
aanwezige handen. Zo vindt iedereen een
plek op het bedrijf. Op het zorgbedrijf staat
de landbouw centraal en het onderscheid
tussen boer en begeleider wordt niet gemaakt. Beide taken zijn geïntegreerd in de
medewerkers. Dit maakt de Noorderhoeve
mede zo bijzonder en krachtig.
april – 2017 | EKOLAND

