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NATUUR INCLUSIEVE LANDBOUW NATUUR INCLUSIEVE LANDBOUW NATUUR INCLUSIEVE LANDBOUW NATUUR INCLUSIEVE LANDBOUW 
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De periode van zonder KAS geen grasDe periode van zonder KAS geen grasDe periode van zonder KAS geen grasDe periode van zonder KAS geen gras

• Is bijna iedereen mee opgegroeid

• Werkt productie verhogend

• Dus een waarheid als een koe, en geld voor de emissies,en voor de kosten

• Maar geeft meer biomassa, en minder biodiversiteit,  is altijd minder soorten

•



Moet de Landbouw dan wijken voor natuur !!?? Of zou Moet de Landbouw dan wijken voor natuur !!?? Of zou Moet de Landbouw dan wijken voor natuur !!?? Of zou Moet de Landbouw dan wijken voor natuur !!?? Of zou 
extensivering ook voordelen voor de landbouw hebben !?extensivering ook voordelen voor de landbouw hebben !?extensivering ook voordelen voor de landbouw hebben !?extensivering ook voordelen voor de landbouw hebben !?

• Intensief is ook kapitaal intensief

• Extensief minder afhankelijk van derden/agroindustrie

• De bedenkers en twijfelaars van het huidige systeem , Mansholt/ Justus von Liebig 1840/1861

• Veranderen in het belang van derden /EEG, motiveert niet, en hoe motiveer je de boer  dan wel 

• Ik begon met zonder KAS geen gras, maar het zou moeten zijn, zonder KAS geen PAS. Niet per 
definitie veestapel halveren, maar input beperken en anders werken. 

• Wat er niet inkomt komt er ook niet uit , en wat je niet uitgeeft hoef je ook niet te verdienen. 



MENEER CACTUS, MENEER CACTUS, MENEER CACTUS, MENEER CACTUS, 
wat heb je nu geleerdwat heb je nu geleerdwat heb je nu geleerdwat heb je nu geleerd

• The dust bowl, 1930/1940 wind erosie noord Amerika. In 1935 werd het 

ministerie van landbouw omgedoopt tot de soil conservation organisation. 

• Silent spring Rachel Carson 1962 ,biodiversiteit

• Rapportage de club van Rome, 1972,grenzen van de groei



Waarom de omschakeling & hoe activeren

• Omdat het moet !?, motiveert niet

• Subsidies, kan helpen, maar niet duurzaam

• Kritiek, twijfel, dwangmatige overtuiging/ werkt niet

• Enthousiasmeren, informeren en motiveren, nieuwsgierig maken

• Vervolgens ondersteuning van de overheid , financieel en qua 
wetgeving

• Waardering van de consument , qua prijs en draagvlak

• Hernieuwde trots op het boer zijn



Tegeltjes wijsheidTegeltjes wijsheidTegeltjes wijsheidTegeltjes wijsheid
• Kringloop landbouw, its all about grow soil.

• Don Campbell: als je kleine veranderingen wilt maken ,verander je werkwijze, als je grote 
veranderingen wilt,  verander je denkwijze. 

• Gabe Brown, those who say it works, they are making it work, those who say it doesn’t work, they
don’t want it to work.

• Voorheen kwam ik van bed en dacht ik wat moet ik vandaag weer dood maken, tegenwoordig 
word ik wakker en vraag mij af welke soort er weer is bij gekomen die het systeem completer en 
sterker maakt.

• Wij kopiëren de natuur



GABE BROWNGABE BROWNGABE BROWNGABE BROWN
• Gemengd bedrijf van 700 ha

• Stopte in 2008 met bestrijdingsmiddelen, kunstmest en bodem bewerkingen

• Geen geitenwollen sokken figuur, liep tegen de beperkingen van het systeem aan

• Of te droog, of te nat, erosie, uitspoeling voedingstoffen, kostprijs product

• Akkerbouw, covercorps en zoogkoeien…



Voordelen van anders dan gangbaar, Voordelen van anders dan gangbaar, Voordelen van anders dan gangbaar, Voordelen van anders dan gangbaar, 
opbouw organische stof & bodembiologie opbouw organische stof & bodembiologie opbouw organische stof & bodembiologie opbouw organische stof & bodembiologie 

uitgangspuntuitgangspuntuitgangspuntuitgangspunt
• Organische stof gehalte in de landbouw is de afgelopen 40 jaar gedaald van 7% naar 1,7%

• Gevolg: te weinig recycling van nutriënten, zwarte grond, erosie, geen opname CO2, geen 
fotosynthese/productie O2, geen opbouw, maar afname organische stof

• Optimale bodembiologie, dan is alles aanwezig voor plant te groeien , en zit deels in de lucht of 
gezonde bodem

• 1% meer org. Stof in bodem, genereert vele euro’s  aan meststoffen/ha.



Voordelen , vochthuishoudingVoordelen , vochthuishoudingVoordelen , vochthuishoudingVoordelen , vochthuishouding
• Slechte water vast houdend vermogen van de grond, droogte gevoelig

• Slechte infiltratie in de bodem, water overlast

• Erosie en uitspoeling voedingstoffen

• Productie verlies 



Voordelen ,optimale bodembiologieVoordelen ,optimale bodembiologieVoordelen ,optimale bodembiologieVoordelen ,optimale bodembiologie
• Macro organismen, wormen, kevers, duizendpoten. Inbreng en omzetting organische stof, 

bodemstructuur, plaag reductie

• Micro organismen, schimmels/microrrhiza en bacteriën. Beschikbaar maken van nutriënten, 
ziekte reductie

• Dus niet de plant voeden zoals in de substraatteelt in de kas, maar de bodem voeden, en die voed 
de plant

• Echter werkt beter zonder ploegen, kunstmest en chemische middelen = tevens een besparing



IT FERHAAL FAN IN HYNSTE KEUTEL YN IN IT FERHAAL FAN IN HYNSTE KEUTEL YN IN IT FERHAAL FAN IN HYNSTE KEUTEL YN IN IT FERHAAL FAN IN HYNSTE KEUTEL YN IN DIK DIK DIK DIK WIKE TIID YN FIIF STAPPEN, UNDER WIKE TIID YN FIIF STAPPEN, UNDER WIKE TIID YN FIIF STAPPEN, UNDER WIKE TIID YN FIIF STAPPEN, UNDER 
GOEIE OMSTANICHHEDEN, SA AS, WETTER, BIOFERSKAAT, GJIN GEBRUK FAN GOEIE OMSTANICHHEDEN, SA AS, WETTER, BIOFERSKAAT, GJIN GEBRUK FAN GOEIE OMSTANICHHEDEN, SA AS, WETTER, BIOFERSKAAT, GJIN GEBRUK FAN GOEIE OMSTANICHHEDEN, SA AS, WETTER, BIOFERSKAAT, GJIN GEBRUK FAN 

CHEMYSKE STOFFEN, SA AS ANTIBIOTIKA EN  KEUNSTDONG,  EN MOAI WARM CHEMYSKE STOFFEN, SA AS ANTIBIOTIKA EN  KEUNSTDONG,  EN MOAI WARM CHEMYSKE STOFFEN, SA AS ANTIBIOTIKA EN  KEUNSTDONG,  EN MOAI WARM CHEMYSKE STOFFEN, SA AS ANTIBIOTIKA EN  KEUNSTDONG,  EN MOAI WARM 
WAAR.WAAR.WAAR.WAAR.

• Farske stront, strontmiggen/aaien, fretten foar larven, foar fugels, 
kevers, slakken,vlinders, undertusken omsetten yn fretten foar
boaiumlibben, fretten foar de plant.



Biodiversiteit mestflatten,

voor vliegen, kevers,vlinders, slakken, duizendpoten, pissebedden, mijten , springstaarten, wormen 

en vervolgens “rovers”als vogels, kevers , wespen, mieren , libellen,, padden , egels en das. 



Voordelen, mogelijkheden biodiversiteitVoordelen, mogelijkheden biodiversiteitVoordelen, mogelijkheden biodiversiteitVoordelen, mogelijkheden biodiversiteit
• Een soortenrijker systeem is minder kwetsbaar voor ziektes, plagen en overige 

excessen. Voor elke ziekte verwekker/insect, zijn een veelvoud aan predatoren, 
onkruid/zaadeters/veeziekte/medicinale planten

• Gebruik maken van de natuurlijke systeem, kopiëren.

• Beter CO2 opslag, productie O2 en minder ammoniak en stikstof uitstoot.



BLOMSLACH BLOMSLACH BLOMSLACH BLOMSLACH 
NIET ZEIKEN MAAR ZAAIENNIET ZEIKEN MAAR ZAAIENNIET ZEIKEN MAAR ZAAIENNIET ZEIKEN MAAR ZAAIEN



Melkveehouderij Oosterhof FoxwoldeMelkveehouderij Oosterhof FoxwoldeMelkveehouderij Oosterhof FoxwoldeMelkveehouderij Oosterhof Foxwolde
• De afgelopen vijf jaar stappen kringloop landbouw met maximale beweiding

• Gestopt met de “rat-race” in de melkveehouderij, ik was de melkkoe van de 
agroindustrie “  meer met minder liters

• Afscheid nemen van 9 van de 10 erf betreders, vertegenwoordigers agro-
industrie

• Geen tegenslagen meer compenseren met schaalvergroting & intensivering, geen 
upgrading, maar downgrading



VRAAG ME NIET WAAROM, MAAR DE WEG VOORUITVRAAG ME NIET WAAROM, MAAR DE WEG VOORUITVRAAG ME NIET WAAROM, MAAR DE WEG VOORUITVRAAG ME NIET WAAROM, MAAR DE WEG VOORUIT

• 2013,  starten met “pure Grazing”, en dubbeldoel koeien

• Belang kruiden voor bodembiologie en productie droge stof per ha. 

• Kostprijs melk max 8 cent naar beneden

• i.p.v, 5 a 6 keer maaien , slechts 1 x maaien

• In 2017 gestart met omschakeling biologisch

• Gezondheid en duurzaamheid vee

• 2017 contact SNZ/Blomslach experimenten

• 2019 levering EKO Holland

• Excursie boekhoudkantoor

• Plan natuur en landschapsherstel

• Noordelijke regiodeal, BBB

• In 2022 kandidaat demonstratie bedrijf, bio monitor bedrijf



Ruimte voor natuurRuimte voor natuurRuimte voor natuurRuimte voor natuur---- en landschapsontwikkeling op melkvee bedrijfen landschapsontwikkeling op melkvee bedrijfen landschapsontwikkeling op melkvee bedrijfen landschapsontwikkeling op melkvee bedrijf



STROKEN ZAAIMACHINE STROKEN ZAAIMACHINE STROKEN ZAAIMACHINE STROKEN ZAAIMACHINE 
PETER OOSTERHOFPETER OOSTERHOFPETER OOSTERHOFPETER OOSTERHOF



MORAAL VAN HET VERHAALMORAAL VAN HET VERHAALMORAAL VAN HET VERHAALMORAAL VAN HET VERHAAL
qua qua qua qua natuurinclusiefnatuurinclusiefnatuurinclusiefnatuurinclusief

• Elk nadeel heb zijn voordeel en anders om, dus niks is heilig

• Hoe rijker of armer het systeem, des te minder soorten

• Heel arm, weinig, maar wel zeldzame soorten

• Heel rijk, weinig en algemene soorten en vaak talrijk

• De meeste biodiversiteit ligt in de overgangen, van rijk naar arm, van droog naar nat, en van hoog 
naar laag

• Stikstof is voor de landbouw een onnodige kostenpost met een negatieve input voor de 
bodembiologie

• Het natuurlijke ecosysteem is gratis, werkt duurzamer minder gestuurd door regelgeving, en 
maakt de boer weer meer boer en dus gelukkiger. 



Een blik in de glazen bol & Een blik in de glazen bol & Een blik in de glazen bol & Een blik in de glazen bol & 
landbouwkundige toekomstlandbouwkundige toekomstlandbouwkundige toekomstlandbouwkundige toekomst

• Overheid moet  meer stimuleren i.p.v.  verbieden, maar kan de 
omschakeling hierdoor aantrekkelijker maken, en zij die doorgaan met 
het huidige systeem is regelgeving voor, en word naar alle 
waarschijnlijkheid alleen maar meer.


