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K L I M A A T N E U T R A A L
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Input en output

Elanden in Lapland
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droogde weilanden viel er niks
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Dankzij onze lage pachtprijs en in-
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Liane hebben hun roer al om: “Na

voorzienend en toekomstbesten-

vraag naar biologische melk en

twintig jaar hard werken hebben

dig is. Die autonomie geeft ons

schakelden ze officieel om naar

wij ons losgewrikt. Alles wat hier

vrijheid en geluk.”

bio. Naarmate ze meer grond van

groeit en bloeit is onderdeel van

land) – hebben hun kennis gebundeld in Landbouwcollectief Meino Smit. Onder leiding van
deze onderzoeker gaan zij hun bedrijven zo circulair mogelijk maken. Met 100% eigen voer- en
stroteelt voor hun 50 melkkoeien en 120 kalveren is het bedrijf van John en zijn vrouw Liane
al bijna klimaatneutraal. Het stoppen met diesel
wordt de grootste uitdaging.
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