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Bent u ook trots op de Krimpenerwaard? In deze krant vertellen Krimpenerwaarders waar zij 
aan werken voor hun toekomst in ‘hun’ regio. Benieuwd wat ze doen? Lees dan snel verder.

Krimpener
WAARDE-krant

WINTEREDITIE 2020

Natuurlijk 
samenwerken aan 

een toekomst op veen

De X-factor voor 
cranberries
Hoe een veenbes 
een plek op de 
markt verovert.

‘Kip uit de 
muur’
Uniek concept laat 
iedereen smullen 
van Tante Door. 

Op duurzame 
koers 
Zo ondernemen en 
experimenteren 
toekomstgerichte 
agrariërs

De krant van, voor en door Krimpenerwaarders is een 
uitgave van Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard.
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We wonen en werken in een bijzonder gebied: 

de Krimpenerwaard. Ik ben enorm trots op dit 

gebied en geniet er iedere dag van. Tegelijkertijd 

realiseer ik me dat er in de Krimpenerwaard 

grote opgaven liggen rondom bodemdaling en 

klimaat. Wij als gemeente kunnen dit niet alleen 

oplossen, hiervoor hebben we boeren en andere 

partijen hard nodig. Met elkaar zetten we in op 

onderzoek zodat boeren een andere keuze kun-

nen maken in de duurzame ontwikkeling van 

hun bedrijf en daarmee ook voor de duurzame 

ontwikkeling van het gebied. Dat doen we onder 

andere in ‘Proeftuin Trots op de Krimpener-

waard’ en het programma ‘Klimaatslim boeren 

op veen’. Ons verhaal over deze innovatieve 

manier van samen werken aan een toekomst-

bestendige Krimpenerwaard, is vastgelegd voor 

het televisieprogramma ‘Doe maar Duurzaam’ 

van RTL Z. 

De opnames vonden plaats op een druilerige 

dag in oktober, op het erf van melkveehouder 

Jan Voets uit Vlist. Dat het druilerig was, was 

voor ons geen probleem. De cameraploeg had 

er meer moeite mee toen ze op witte sneakers 

in het weiland stonden. Samen met Jan Voets 

en Maaike van Agtmaal (onderzoeker bij het 

Louis Bolk instituut) vertelde ik over onze visie 

op toekomstbestendig boeren. 

De gemeente stimuleert melkveehouders om 

hun rol te pakken in het realiseren van minder 

bodemdaling en CO₂ uitstoot. Die rol pakken ze 

nu door te investeren in de aanleg van water-

infi ltratie. Door te ‘spelen’ met het grondwater-

peil, wordt hun bedrijf minder gevoelig voor 

extreme weersomstandigheden. Ze kunnen 

via de onderwaterdrains in droge perioden het 

slootwater tot in het midden van de percelen 

infi ltreren. De nattere percelen zijn in de zomer 

aantrekkelijk voor weidevogels omdat er meer 

voedsel te vinden is. Hiermee maken onze 

boeren echt een groot verschil in het tegengaan 

van bodemdaling, het verminderen van de CO₂.

en het versterken van de biodiversiteit. 

Daarnaast experimenteren melkveehouders 

samen met onderzoekers naar de toepassing 

van klei in veen. Ze testen en onderzoeken op 

hun land welke klei het beste hecht aan het 

veen, in welke hoeveelheid en wanneer en hoe 

het moet worden opgebracht. Het is een per-

spectief voor de lange termijn; het proces om tot 

een veen-klei bodem te komen gaat geleidelijk. 

Er worden steeds kleine hoeveelheden klei 

aangebracht die mengen/inspoelen in de veen-

bodem. Onderzoeker Maaike legt in Doe maar 

Duurzaam uit dat ze meten hoe snel de klei in 

de bodem verdwijnt. Maar ook of wormen kun-

nen helpen om klei in de bodem te brengen. 

Dat we met elkaar werken aan een duurzame 

Krimpenerwaard met een toekomstbestendige 

melkveehouderij maakt mij als wethouder 

trots. Trots op de mensen die wonen in dit 

gebied en die oog hebben voor het behoud 

ervan. Het onderzoek van Maaike en haar 

collega’s en de samenwerking met andere 

overheden zoals provincie en waterschap blijft 

hard nodig. Maar met de tot nu toe geboekte 

resultaten, ben ik hoopvol voor de toekomst!

Jan Vente

Update: 
Isoleren met lisdodde 

KRIMPENER WAARDE-KRANT 

Isoleren met lisdodde 
Ruim een jaar geleden ging de gemeente 

Krimpenerwaard samen met QuaWonen en 

productontwikkelbedrijven op zoek naar 

bouwmaterialen van lisdodde. De teelt en 

het gebruik van lisdodde kan bijdragen aan 

het realiseren van klimaatdoelen, zoals CO₂ 

neutrale woningen in 2050. Inmiddels is 

het zover dat de isolatieplaten van lisdodde 

begin januari geplaatst worden in het nieuwe 

appartementengebouw aan de Edelsmidsdreef 

in Schoonhoven.  

De lisdoddeplaat is gemaakt van de stengels. Die 

stengels hebben veel holle ruimten dus isoleren 

ze goed. Productiebedrijf Theuerkorn hakselt 

de stengels tot lange vezels en perst ze daarna 

samen als een plaat. Zachte persing geeft hoge 

isolatie waarden. Aan het oppervlak van de 

beplating zie je de vezels dan ook goed zitten. 

Bouwbedrijf Van Wijnen brengt de beplating aan 

op de wanden in een deel van de binnengang 

bij de bergingen. Ingenieursbureau Peutz zal de 

isolatiewaarde een aantal weken meten. We zijn 

heel benieuwd naar de uitkomsten.

DAAN’S
Wil je weten hoe het echt zit in de 
Krimpenerwaard met ondernemen, 
landbouw, export, energie, recreatie, 
bouw en meer? Daan zoekt het voor je 
uit! Als wetenschappelijk onderzoe-
ker gaat hij natuurlijk voor feiten en 
cijfers en niet voor een vaag ‘onder-
buikgevoel’. Voor de Proeftuin Trots 
op de Krimpenerwaard duikt Daan 
in alle beschikbare data die er zijn en 
zet deze haarscherp op een rijtje. 

De Krimpenwaard in beeld
COLUMN

Doe maar Duurzaam wordt 

uitgezonden op RTL Z op:

Zaterdag 19 december om 17:30 

Zondag 20 december om 16:30;

Maandag 21 december om 07:30;

Woensdag 23 december om 10:30;

Vrijdag 25 december om 15:30.

Update: 

De X-factor voor cranberries
“Leren telen met de natuur zorgt 

voor de mooiste producten.”

PAGINA 4 >>>

Natuurlijk samenwerken levert win-win op
“In de Krimpenerwaard is plaats 

voor de boer en voor natuur”

PAGINA 6 >>>

 ‘Kip uit de muur’
“Met de verkoop van onze Tante Door 

producten maken we onze droom waar.”

PAGINA 8 >>>

Zeg eens AAAA 
“Hoe reageer jij bij 

veranderingen?”

PAGINA 10 >>>

Compenseren of belonen?
“Weidevogels komen en blijven niet zomaar, 

daar doen boeren echt moeite voor.”

PAGINA 12 >>>

Bodemdaling? Klei erbij! 
“Met klei slaan we twee vliegen in één klap: 

minder bodemdaling en minder CO₂” 

PAGINA 14 >>>

Verder in de krant...

Op duurzame koers
“Met nieuwe natuur een 

goede boterham verdienen.”

PAGINA 16 >>>

Voedselfamilie Krimpenerwaard voor 
lokaal, gezond ondernemerschap  
Vanuit ‘samenbelang’ ruimte geven 

aan lokale voedselmakers.”

PAGINA 18 >>>

Daans Data
PAGINA 3, 7, 8, 11 & 15

Update Lisdodde
PAGINA 3 >>>

Netvlist
PAGINA 11 >>>
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De X-factor 
  voor cranberries

Zo op het eerste oog zie je geen cranberryplanten staan. Maar als je met 

Bart Crouwers op pad gaat in de veenvelden, ontdek je dat de cranberry 

aan een opmars begonnen is. In het najaar van 2016 startte Bart met zijn 

compagnon Gerard Harleman ‘The Cranberry Company’. Samen hebben 

zij 18 hectare land in beheer, waarvan 9 hectare met cranberryplanten. 

Hun ontdekkingstocht naar de X-factor voor de teelt van ‘veenbessen’ (de 

Nederlandse naam van cranberries), was er een van optimistisch pionieren, 

geduld hebben en doorzettingsvermogen. Met resultaat; “Onze eerste biologische 

cranberries liggen sinds het najaar van 2019 in het Krimpenerwaardse winkelschap.”  

(pH) en een vochtige en voedselarme bodem. 

“Wat dit perceel onderscheidt van de anderen 

is dat de pH hier lager is, zo rond de 4,5. Dat is 

voor de cranberry optimaal en daardoor wint hij 

hier de concurrentiestrijd met andere soorten, 

zoals het gras. De pH was de eerste jaren hoger 

en is op dit perceel het snelst gedaald, daardoor 

doet ‘tie het hier het beste. Met de drie sleutels 

in handen werk je toe naar een nieuw, optimaal 

evenwicht.” 

“Mijn advies aan andere ondernemers die op veen 
willen pionieren is: Kijk wat je kan doen met de 
ligging van je percelen, de hoogteverschillen en wat 
er in de bodem zit. En benut de instrumenten die 
de natuur je geeft want die blijven beschikbaar en 
zorgen voor een duurzaam resultaat.”

Leren in de praktijk
“De belangrijkste les die we geleerd hebben, is 

dat je in je hoofd de omslag moet maken van 

monocultuur (alleen cranberry) naar telen met 

de natuur. En daarmee accepteren dat er ook 

andere plantensoorten tussen de cranberries 

groeien. We moesten leren dat het niet draait 

om het winnen van de strijd met andere plan-

tensoorten, maar dat we de competitie beïnvloe-

den zodat de cranberry het naar zijn zin heeft. 

Zoeken naar sleutels voor succes 
Naar eigen zeggen bouwt Bart bij de excursie 

de spanning op; we beginnen bij een perceel 

met langs de slootkanten wat cranberryplanten. 

Even verderop ontdekken we verspreid over het 

perceel planten die hun weg gevonden hebben 

en tot slot komen we bij een perceel waar de 

cranberry de overhand heeft. Op dit laatste per-

ceel heeft Bart dan ook de sleutels voor succes-

volle teelt ontdekt: de zuurgraad van de bodem 

“Cranberry’s zijn supergezond en je kunt 
er geweldig lekkere dingen mee maken. 

We hebben ze dit jaar ook verkocht aan een 
gerenommeerd restaurant in Bergambacht 

die ze verwerkt in een heerlijk dessert.”

Bart overhandigt de eerste cranberry’s in de groentewinkel van Jan Dros in Schoonhoven (eind september 2019)

Dat doen we op een biologische manier, dus 

zonder bestrijdingsmiddelen. Daarvoor moet 

je de dominante soorten als distels en berken 

weghalen, totdat de bodem zover bedekt is dat 

deze zaden niet meer ontkiemen. Veel andere 

plantensoorten kunnen prima samen met de 

cranberry groeien. Zoals de Egelboterbloem 

die ook van zure grond houdt en bijdraagt aan 

biodiversiteit. Ook zien we dat weidevogels 

zoals de kievit, de grutto en de tureluur op de 

cranberrypercelen afk omen en er gaan broeden. 

Zo gaan cranberryteelt, biodiversiteit en weide-

vogels hand in hand. Dan moet je wel genoegen 

nemen met een diverse vegetatie, waarbij de 

bedekking van de cranberry zo’n 70% is.”

Van droom naar werkelijkheid
‘Investeer de eerste jaren in de plantontwikkeling, 

dat loont later in de bessen’, was het advies van 

zijn collega’s uit Amerika, dat doet Bart zeker: 

hij werkt ernaar toe dat de competitie tussen de 

cranberry en andere plantensoorten een even-

wicht bereikt. Tegelijk heeft hij ook hoopvolle 

plannen voor de toekomst: “Over vijf jaar willen 

we een fl inke oogst hebben: 50.000 kilo van de 

9 hectare is een mooi streven. Ik verwacht dat 

de oogst daarna groter wordt. Een Canadese 

teler met een monocultuur cranberries vertelde 

mij dat hij 11 jaar nodig had om de maximale 

opbrengst van 25.000-27.000 kilo per hectare 

te bereiken. In de monocultuurteelt in Letland 

en Amerika is de opbrengst zo’n 20.000 kilo per 

hectare. Met onze combinatie van cranberry met 

andere plantensoorten moet een opbrengst van 

10.000 kilo per hectare zeker te realiseren zijn. 

90.000 kilo is een realistisch beeld voor onze 

maximale productie op de 9 hectare, maar dat 

duurt dan wel langer dan vijf jaar.”

Tegen de stroom in…
“De eerste paar jaar proefden we in de omge-

ving veel ongeloof. Zeker ook omdat mensen 

zien dat je andere soorten, in hun ogen onkruid, 

laat groeien. Terwijl ze verwachten een perceel 

te zien met alleen maar cranberries. Ik merk 

dat de belangstelling nu groter wordt. Begin juli 

zijn leden van LTO en het Agrarisch Jongeren 

Kontakt (AJK) Krimpenerwaard komen kijken, 

ze vonden het heel interessant.” De twijfels van 

de omgeving hebben Bart en Gerard er niet van 

weerhouden door te zetten. In reactie op de 

vraag of hij ooit heeft overwogen om te stoppen 

is het antwoord duidelijk: Nee! “In de snikhete 

en droge zomer van 2018 was het wel spannend 

en heb ik ook wel eens slapeloze nachten gehad. 

Je weet van tevoren dat het lang duurt en we 

hebben de moed erin gehouden, omdat we zien 

dat het op twee velden goed aanslaat. Dan komt 

de rest ook wel.” 

Doordat Bart en zijn compagnon het groots 

aanpakten met 9 hectare cranberries hebben ze 

de sleutels voor succesvolle teelt ontdekt. Een 

gewaagde onderneming waar nu, letterlijk en 

fi guurlijk, de vruchten van zijn te plukken. 

De eerstvolgende cranberry oogst is in septem-

ber/ oktober 2021. Wilt u deze oogst niet mis-

lopen? Volg dan de nieuwsberichten van the 

Cranberry Company, via thecranberrycompany.nl 

en/of meld u daar aan voor de nieuwsbrief. 

Bart

Bart overhandigt de eerste cranberry’s in de groentewinkel 
van Jan Dros in Schoonhoven (eind september 2019)

Bij supermarkt COOP in Stolwijk. 

Compagnon Gerard
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Een toekomst voor de boer en een toekomst voor het gebied gaan prima samen. Daar zijn 

Jaap Graveland van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en Mart-Jan de Jong 

van biologisch melkgeitenbedrijf De Bonte Weide het over eens. Maar dat je er wel je best 

voor moet doen om elkaar in de weg daar naartoe te vinden, is ook een feit. “We staan nog 

te vaak tegenover elkaar in plaats van naast elkaar, terwijl er in gesprek met de ander best 

meer gezamenlijkheid mogelijk is.” 

bij hoe ik wil boeren. Toch had ik wel echt een 

oplossing nodig voor de muizen die het een beetje 

al te goed naar hun zin hadden in mijn stallen. De 

NVWK heeft toen een uilenkast geplaatst en dat 

bleek een prima natuurlijke oplossing. Die boven-

dien bijdraagt aan het behoud van de kerkuil die 

er slecht voor stond in de Krimpenerwaard. Je 

realiseert je het niet, maar met alles wat we met 

elkaar bouwen en dichttimmeren, kunnen die 

vogels geen kant meer op om bijvoorbeeld een 

nestplaats te vinden. We hebben nu een gat in de 

achterkant van de schuur gemaakt waardoor ze 

naar binnen en naar buiten kunnen.

Misschien allemaal niet wereldschokkend maar 

het is wel goed om eens kritisch te kijken naar de 

vanzelfsprekendheid waarmee je dingen soms 

doet. En of het ook niet anders kan.”

Iedereen kan wat doen!
Aan een mooie toekomst voor de Krimpener-

waard kunnen we allemaal meewerken stelt 

Jaap. “Mensen vragen vaak ‘wat kan ik doen’? 

Heel simpel; word lid van een natuurvereniging 

zodat we meer kunnen doen aan inventarisatie 

en kennis delen. Of help als vrijwilliger bij vogel-

tellingen. En kijk naar je eigen huis en tuin hoe je 

daar voor vogels en insecten aantrekkelijke voer- 

of nestplekken kunt creëren. Prima om je blad 

Er in de Krimpenerwaard zo’n 3600 
weidevogels hun nest bouwen en 
broeden? (In 2018 zaten er namelijk 
22 broedpaartjes per 100 hectare) 
8 op de 10 vogels waren een grutto, 
kievit, scholekster of tureluur.

DAAN’S

Wist je dat...

“Als je er meer van weet, ga je er meer van 
houden en wil je het ook beschermen. Dat geldt 

voor de natuur maar ook naar de boeren toe.”

te harken, maar hark het dan bijvoorbeeld naar 

een border of perk, daar heeft het voor bodem en 

dieren een nuttige functie.” Jaap’s oproep aan alle 

Krimpenerwaarders is: koop bewuster en lokaal! 

Het is een blijk van waardering voor de boeren 

die zich inspannen om zelf te vermarkten. Hoe 

meer we daar met elkaar wat voor over hebben, 

hoe meer het hen moed en stimulans geeft om 

door te gaan.”

Kennis en expertise
De 2250 ha aan de Noordrand waar natuur gerea-

liseerd gaat worden, is volgens Jaap een voorbeeld 

waarin samen optrekken belangrijk is. Vooral 

ook om kennis te delen en expertise te benutten. 

Van álle betrokken partijen. “Agrarische bedrij-

ven kunnen in natuurbeheer een belangrijke rol 

spelen. Daarvoor moeten zij natuurlijk middelen 

aangeboden krijgen. Maar ook open staan voor 

kennis vanuit de andere kant, zoals de NVWK.” 

Weidevogelbeheer en predatie in de gebieden is 

zo’n onderwerp waar kennis nodig is. “Boeren 

doen enorm hun best voor weidevogelbehoud 

en in hun beleving lukt dat maar slecht vanwege 

predatoren (roofdieren). Die worden soms gedrag 

toegeschreven dat het betreff ende dier niet, of 

alleen in uitzonderlijke gevallen vertoont. Terwijl 

er ook andere redenen kunnen zijn waarom het 

op bepaalde percelen niet lukt met de weidevo-

gels, bijvoorbeeld omdat er te weinig structuur is 

en vogels en kuikens zich niet kunnen verstoppen. 

Samen kijken naar wat er gebeurt en benutten 

van kennis is echt essentieel. Een van de redenen 

waarom ik deel neem aan de expertgroep van 

Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard.”

Kritisch kijken
Mart-Jan wil op zijn biologisch bedrijf niet met 

bestrijdingsmiddelen aan de gang. “Dat past niet 

   Natuurlijk samenwerken 
levert win-win op

Jaap tijdens erfbezoek voor het uitvoeren van erfscan en advies

Inzicht en betrokkenheid 
Met ruim 800 leden zet Natuur- en Vogelwerk-

groep Krimpenerwaard (NVWK) zich in voor 

natuur, landschap en milieu in het gebied. Rode 

draad in de aanpak van de NVWK is volgens 

Jaap  inventariseren, kennisoverdracht en het 

vergroten van betrokkenheid van inwoners bij 

natuur en landschap. “Inventariseren hoe het 

staat met de weidevogels, insecten, andere dier-

soorten en planten, levert belangrijke (referen-

tie)data op. Daarmee kunnen we eff ecten zien 

van maatregelen, krijgen we zicht op aantallen 

en soorten en heb je vergelijkingsmateriaal bij 

veranderingen in het gebied. Die kennis leidt 

soms tot schrik of juist blijdschap wat bijdraagt 

aan de betrokkenheid.”

Kruisbestuiving
Dat het werk van de NVWK ook voor agrariërs 

interessante tips oplevert weet Mart-Jan uit 

de praktijk. “Ik wil eigenlijk altijd wel leren 

van anderen. Ook van niet-agrariërs. Want zij 

hebben zich op een andere manier in natuur 

verdiept dan ik. Voor boeren hangt natuur-

beheer vaak samen met beleid en doelstellingen 

waar je aan moet voldoen. Je vergeet haast dat je 

er zelf ook van kunt genieten.” Een erfscan door 

de NVWK op zijn bedrijf bracht allerlei kansen 

en verbeteringen in beeld. ”Zo kreeg ik de tip 

de knotwilgen niet om de vier jaar in één keer 

te snoeien, maar jaarlijks daar een vierde van 

onder handen te nemen. Zodat er steeds vol-

doende takken en blad overbleven voor vogels 

en insecten. Ook hebben we samen met de 

NVWK op een stukje grond bloemen en kruiden 

ingezaaid om zo een vlinderhabitat te creëren. 

En groeien er langs de stal rozenbottels die bijen 

en andere insecten aantrekken. Simpele ingre-

pen waarmee je toch het verschil kunt maken.”

Fo
to

 A
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n 
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n 
Da
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Mart-Jan

Jaap aan het werk aan 
een uilenkast in de stal

levert win-win op

                      “Geef elkaar de ruimte en de tijd 
om dingen te veranderen. Maar je moet 
natuurlijk wel een keer ergens beginnen.”

Mart-Jan

Jaap
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Wij zijn Willem en Elsbeth, hier op de boerderij hebben wij 14.000 
Tante Door kuikens en 110 melkkoeien met bijbehorend jongvee.

Onze grootouders zijn begonnen met het houden van kippen op een 
zoldertje. In 1970 hebben onze (schoon)ouders uitgebreid met een 
kuikenstal. De huidige stal dateert van 1995, door middel van nieuwe 
dakramen en 2 grote kijkramen in de deuren is de stal nu geschikt 
voor het Tante Door concept.

In 2019 kwamen de eerste Tante Door kuikens aan op onze boerderij. 
Het zijn sterke en vitale kuikens die wij hier een goed leven geven. 

Vanaf nu zijn ook de kipproducten van Tante Door vers bij ons te 
verkrijgen. Er is keuze uit een ruim assortiment.

Graag een kijkje nemen in de stal? Informeer naar de mogelijkheden!

Opa

Opa’s
eerste
tractor

Oude kippenstal met voerbuizen

Woonhuis

De Krimpenerwaard heeft een primeur; de eerste vers-vleesautomaat met Tante Door 

kipproducten. Een nieuw concept, bedacht door Willem en Elsbeth van Meijeren uit 

Haastrecht. Zes dagen in de week kunnen bezoekers terecht voor kiplekkere producten 

‘uit de muur’. Met deze zogeheten tweede tak op hun melkveebedrijf verwezenlijken 

Willem en Elsbeth hun droom om een boerderijwinkel te runnen. “We vinden het leuk 

om iets nieuws te proberen en een vleesautomaat is behoorlijk nieuw kun je wel zeggen. 

Maar juist daarom ook kansrijk.”

we al langer op wat plannen zaten te broeden 

voor een tweede tak. We wilden graag iets met 

huisverkoop, maar wat dan en hoe? Het moet 

wel bij je passen, want anders moet je er niet 

aan beginnen.” Omdat Willem meedoet aan 

het ondernemersprogramma Mijn Koers van 

Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard, kwa-

men de plannen steeds vaker en concreter 

op tafel. “Ideeën heb je meestal wel, maar ze 

omzetten in daden is weer een ander verhaal. 

Door bij collega ondernemers, experts van 

buiten de sector en de mensen van Tante Door 

onze ideeën te toetsen, kregen we er steeds 

meer zin en vertrouwen in. Dus hebben we het 

plan verder uitgewerkt. En nu is dan sinds 21 

november onze vleesautomaat met Tante Door 

kipproducten in bedrijf.”

Contact met consument
Wat de kersverse automaathouders vooral 

leuk vinden, is het contact met de consument. 

“Natuurlijk omdat we hen graag willen laten 

ervaren hoe lekker Tante Door smaakt. Maar 

ook om als agrarisch bedrijf te laten zien hoe 

Zo’n 5600 bedrijven gevestigd zijn in 
de Krimpenerwaard? Ten opzichte 
van de rest van Nederland, zijn er 
relatief veel bedrijven in landbouw, 
nijverheid en energie, fi nanciële 
diensten en onroerend goed.  

DAAN’S

Wist je dat...

we werken en waar we voor staan,” zegt Elsbeth. 

“Bovendien heb ik jarenlang bij een poelier 

gewerkt en vind ik het leuk om tips en recepten 

voor de lekkerste bereiding van ons kippenvlees 

te delen met de mensen.” Met de kerstdagen voor 

de deur mag de automaat van Willem meteen 

goed uitgetest worden en overuren maken. “We 

hopen dat de mensen net zo enthousiast zijn als 

wij. Dan maken we met elkaar een succes van 

‘kip uit de muur’ in de Krimpenerwaard!” 

Kip met een goed verhaal 
Op de boerderij van Willem en Elsbeth lopen 

naast koeien, al veel langer kippen rond. “Mijn 

grootouders hielden al kippen voor de verkoop. 

Kleinschaliger natuurlijk, maar wel als seri-

euze handel erbij. In 1970 hebben mijn ouders 

de kippenhouderij uitgebreid en een aparte 

kuikenstal gebouwd. De huidige stal is weer 

van latere datum en in 2019 aangepast voor het 

Tante Door concept. Een houderijsysteem dat 

ons aanspreekt en ook nog eens super lekkere 

kip oplevert.” vertelt Willem. “Tante Door is een 

Hollandse kip, die in ruime stallen met dag- en 

nachtritme opgroeit, geen antibiotica of groei-

bevorderaars krijgt en langer leeft. Daar wordt 

streng op gecontroleerd, en dat mag ook. Als je 

je verbindt aan een onderscheidend merk, dan 

moet je er voor de volle 100% voor gaan.”

Broeden op plannen
Tot voor kort werden alle Tante Door kip-

pen van Willem en Elsbeth verkocht via een 

selecte groep slagers en poeliers. “Dat we nu 

ook zelf vlees verkopen komt eigenlijk omdat 

‘Kip uit de muur’

“We krijgen veel positieve reacties op onze 
automaat en kipproducten. Daar zijn we blij mee! 
Het is leuk om ergens de eerste mee te zijn, maar 
natuurlijk veel belangrijker om gewaardeerd te 
worden voor wat je doet en levert.”

Wil je proeven wat Willem en Elsbeth verkopen? 

Van maandag tot en met zaterdag kun je van 7.00  

– 21.00 uur terecht op de Provincialeweg West 35 

in Haastrecht. Je kunt kiezen uit 19 verschillende 

kipproducten; van fi let tot rollade en van drum-

sticks tot gourmetpakketten. Meer over Tante 

Door vind je op www.boerderijvanmeijeren.nl   

Bloemen voor Elsbeth en Willem bij de opening op 20 november.

Wij zijn Willem en Elsbeth, hier op de boerderij hebben wij 14.000 
Tante Door kuikens en 110 melkkoeien met bijbehorend jongvee.

Onze grootouders zijn begonnen met het houden van kippen op een 
zoldertje. In 1970 hebben onze (schoon)ouders uitgebreid met een 
kuikenstal. De huidige stal dateert van 1995, door middel van nieuwe 
dakramen en 2 grote kijkramen in de deuren is de stal nu geschikt 

In 2019 kwamen de eerste Tante Door kuikens aan op onze boerderij. 
Het zijn sterke en vitale kuikens die wij hier een goed leven geven. 

Vanaf nu zijn ook de kipproducten van Tante Door vers bij ons te 

Graag een kijkje nemen in de stal? Informeer naar de mogelijkheden!

De eerste drie weken, 

als Tante Door nog een 

kuikentje is, worden de stallen aangepast 

met verwarming en speciaal kuikenvoer.

Dit zorgt voor optimale omstandigheden 

voor de groei van de kuikens.

Tante door beschikt de hele 

dag over vers water, dit houdt 

in dat het water de hele dag 

door stroomt en ververst wordt.

Wist je dat...
het Tante Door concept vol ledig antibiotica vrij is?

EI TOT KUIKEN

VOER

RUST EN RUIMTE

NAAR DE BOER

VERS WATER

HET VERHAAL VAN TANTE DOOR

De moederdieren 

van Tante Door 

leggen de eieren. 

Voor het uitbroeden gaan de eieren naar de 

broederij. Na ca. 21 dagen komen de eieren 

uit en gaan de kuikens naar de boer.

Het voer bestaat 

uit tarwe, maïs en 

haver, hier worden 

nog mineralen, vitaminen en soja 

aan toegevoegd. Het voer is volledig 

coccidiostatica vrij.

Tante door groeit op in 

een ruime* stal en de boer 

laat haar in alle rust groeien. Door de ramen 

en deuren in de stal heeft Tante Door een 

natuurlijk dag- en nachtritme en gaat dan 

ook rusten zodra de avond valt.
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* t.o.v. reguliere kip
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De wereld verandert. Het omgaan met veranderingen is een uitdaging voor iedereen, 

ook in de Krimpenerwaard. Dat merken we allemaal iedere dag weer, zeker in deze 

coronatijd. Het leren omgaan met veranderingen kan je helpen goed voorbereid te zijn op 

de toekomst. Dat geldt voor iedereen en zeker voor agrarische ondernemers. Omgaan met 

veranderingen en inspelen op toekomstige ontwikkelingen, is een belangrijk onderdeel 

van het Proeftuinprogramma Mijn Koers voor agrarisch ondernemers. 

2. Accepteren: de tweede manier is de weg 

van acceptatie. Bepaalde onderdelen van 

de veranderingen zul je moeten accep-

teren omdat het ten dienste staat van het 

algemeen belang of omdat we met z’n 

allen hebben besloten deze weg in te gaan. 

Denk aan de mondkapjes of duurzaam-

heid en energiebesparing. Zeker als het 

gezamenlijke keuzes zijn, is leren accep-

teren de weg voor ontwikkeling. Het motto 

bij accepteren is: het is zoals het is. Vanuit 

acceptatie kun je vaak gezamenlijk werken 

aan oplossingen en een nieuwe aanpak. 

1. Aanvechten: je kunt een verandering 

aanvechten omdat je het er niet mee eens 

bent, principieel of om praktische rede-

nen. In het corona-tijdperk zien we dat 

bij o.a. de horeca en op dit moment bij de 

vuurwerkbranche. Aanvechten is belang-

rijk en soms nodig om je belang te laten 

horen en veranderingen die niet werken 

te voorkomen. Aanvechten hoort zeker 

bij veranderingen. Te lang aanvechten 

kan ook weerstand oproepen bij anderen, 

waardoor je juist steun verliest. 

Zeg eens AAAA
             over omgaan met veranderingen

Kijk jij al 
Netvlist?
Op RTV Krimpenerwaard kunnen we sinds kort Netvlisten! 

In een nieuwe serie over Klimaat slim Boeren op Veen is het 

hoe en wat te zien van de aanleg van waterinfi ltratiesyste-

men op 352 ha, bij 21 melkveehouders in de polders bij Vlist. 

In de Netvlistserie hoor je hoe boeren, maar ook Provincie 

Zuid Holland, gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraad-

schap de Stichtse Rijnlanden, adviseurs, onderzoekers, 

Weidehof en burgers aankijken tegen de toekomst. En hoe 

waterinfi ltratie bijdraagt aan minder bodemdaling, minder 

CO2 uitstoot en meer biodiversiteit.

Netvlist ‘Klimaatslim boeren op veen’ is vanaf de 1e week 

van januari te zien op RTV Krimpenerwaard.

We maken daarbij gebruik van de vier AAAA’s, vier manieren van omgaan met veranderingen. 

3. Aanpassen: veranderingen vragen vaak 

om het loslaten van gewoontes en dingen 

anders doen dan je misschien al jaren 

gewend bent. Dat is vaak moeilijker dan 

we denken. Een mens is nu eenmaal een 

gewoontedier. Hoe eerder je dat inziet, 

des te soepeler verloopt de verandering. 

Anticiperen op veranderingen, maakt het 

veranderen vaak een stuk gemakkelijker. 

Denk aan de 1,5 meter en handen wassen. 

Of bij agrariërs het tijdig starten met ver-

duurzamen en natuurbeheer. Bij verande-

ringen die toch komen, kun je maar beter 

tijdig starten.

4. Anders Doen: een verandering kan 

ook juist aanleiding zijn om het (totaal) 

Anders te gaan doen. De crisis of veran-

dering als kans en uitdaging. De verande-

ring geeft dan juist een impuls en nieuwe 

energie. Denk aan alle afh aal- en bezorg-

diensten in corona tijd of de lokale pro-

ducten die nu meer en meer bij boeren 

worden verkocht en gekocht. Het vraagt 

vaak lef om het op een moment van crisis 

echt anders te gaan doen. 

Waar herken jij je in? Wellicht kunnen de 4 A’s helpen om te zien hoe je zelf met veranderingen omgaat en wat het beste bij je past.  

DAAN’S

In november dit jaar in Vlist 21 
boeren met Waterinfi ltratie gestart 
zijn? Waterinfi ltratie bestaat uit 
buizen in de grond die ervoor zorgen 
dat de veengrond vochtig blijft. 
Daarmee werken deze boeren aan het 
beperken van broeikasgasemissies en 
bodemdaling. Samen leggen zij zo’n 
550 kilometer buizen aan, dat is net 
zover als dat je van Vlist naar 
Stuttgart in Duitsland zou lopen!

Wist je dat...
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Loterij voor melkveehouderij
Waar dat geld vandaan moet komen is natuurlijk 

altijd de vraag. “De huidige beheerpakketten 

komen tot stand met steun van de Provincie. 

Maar ik zou me ook voor kunnen stellen dat er 

eens vanuit andere hoeken een impuls gegeven 

wordt aan agrarisch natuurbeheer. Waarom niet 

een mooie cheque vanuit Goede Doelen Lote-

rijen? Die geven aan allerlei natuurdoelen, dus 

waarom niet hieraan? Agrarisch natuurbeheer 

draagt bij aan een betere leefomgeving en zou 

daarom best in aanmerking mogen komen voor 

een dergelijke gift. Wat ook zou helpen is het 

verlagen van de polderlasten voor boeren die 

aan natuurdoelen werken. 

Dat zou bovendien ook eerlijk 

zijn, want natuurorganisaties 

hoeven veel minder te betalen 

aan het waterschap dan wij. 

Het is een vorm van belonen 

waar we ook mee geholpen 

zouden zijn en die anderen 

stimuleert om mee te doen.”

Hoe meer, hoe beter
Voor Cees is het werken aan 

natuurdoelen vanzelfspre-

kend. “Wil je als boer een plek behouden en 

gewaardeerd worden door de maatschappij, 

dan is het nodig om te laten zien dat je positief 

bijdraagt aan de omgeving. Hoe meer we als 

agrariërs daarin samen optrekken, hoe beter. 

En hoe meer kansen er ook zijn om van com-

penseren naar belonen te gaan. Landbouw 

hoort van oudsher al in de Krimpenerwaard, 

en kan er ook in de toekomst prima blijven. 

Daarvoor moeten we zoeken naar een balans in 

wat kan en moet. Met het afgraven van een stuk 

grond heb je niet meteen natuur gerealiseerd, 

alles heeft z’n tijd nodig. Die moet je elkaar 

geven. En ook willen zien wat er al wél gebeurt.” 

Als je meer doet dan gevraagd, is dat wel een beloning waard. Toch? “Dat zou 

mooi zijn, maar de praktijk is anders,” zegt Cees Verhagen van melkveebedrijf 

Verhagen in Stolwijk. “Agrariërs die extra inspanningen leveren voor 

weidevogelbeheer, waterkwaliteit en biodiversiteit kunnen via speciale 

pakketten gecompenseerd worden voor arbeid en verlies aan graskwaliteit en 

voer. Maar compenseren is wat anders dan belonen. Als we iets met z’n allen 

belangrijk vinden, zou een stimulans om het te doen wel redelijk zijn.”

Zorgvuldigheid kost tijd
De meeste mensen weten niet dat er extra 

inspanningen geleverd moeten worden om het 

anders en beter te doen als het gaat om weide-

vogels, water en biodiversiteit. “Weidevogels 

komen en blijven niet zomaar,” legt Cees uit.” Ze 

hebben een veilige plek, eten en rust nodig. Dus 

kun je als boer niet maaien op het moment dat er 

vogels zitten te broeden of kuikens rondlopen. 

Terwijl dan net je gras op z’n best is. Ook moet 

je zorgen voor plas-dras; een vochtige plek waar 

genoeg kruiden groeien en insecten zijn als voer 

voor de vogels. Je moet dus je werk aanpassen 

en anders indelen. Dat kost tijd. En mindere 

kwaliteit gras vanwege later maaien, kost geld 

omdat je extra voer moet kopen. Pas als alles 

rondom het broedseizoen van de weidevogels 

voorbij is, kun je terug naar ‘normaal’ maar dan 

ben je wel een paar maanden verder.”

Pakketvergoeding
Voor melkveehouders die aan dergelijke duur-

zaamheidsdoelen werken, zijn er beheerpakket-

ten ontwikkeld. “Wij maken via het Agrarisch 

Collectief Krimpenerwaard gebruik van beheer-

pakketten voor weidevogels en water. Dat laatste 

betekent bijvoorbeeld dat we op een andere, 

ecologische manier de slootkanten schonen. 

Vroeger was vanwege de controles door het 

waterschap het motto hoe kaler hoe beter, maar 

dat is verleden tijd. Nu werken we er aan dat bij 

het slootschonen de plantwortels zo veel moge-

lijk in tact blijven, wat de soortenrijkdom in de 

sloot en slootkant vergroot. Daar gebruiken we 

een speciale ecologische slootschoonmachine 

voor. Maar ook hier zit meer arbeid in en is het 

pakket nauwelijks kostendekkend. Natuurlijk 

moet je het vooral zelf belangrijk vinden om aan 

duurzaamheid te werken, maar een plus op je 

werk zou wel eerlijk zijn.”

Compenseren of belonen?
Meer over beheer
Hoe het zit met beheerpakketten voor 

agrarisch natuurbeheer, vragen we Mariëlle 

Oudenes van het Agrarisch Collectief Krim-

penerwaard (ACK). “Als ACK werken we 

onder de vlag van de Agrarisch Natuurbe-

heer Vereniging Weidehof Krimpenerwaard 

samen met boeren aan natuurbeheer. Daar-

voor is fi nanciële steun beschikbaar vanuit 

Provincie Zuid-Holland via de landelijke 

regeling Agrarisch Natuur en Landschaps-

beheer (ANLB). Daarbinnen zijn diverse 

natuurbeheerpakketten opgesteld voor 

agrarische bedrijven die willen werken aan 

natuur die kenmerkend is voor het gebied, 

zoals weidevogels en planten en dieren die 

in en langs de sloten leven.”

Beheercontract
Boeren die meedoen met agrarisch natuur-

beheer sluiten een beheercontract af met 

het ACK. Samen kijken zij naar mogelijk-

heden en kansen om natuur samen te 

laten gaan met de bedrijfsvoering. Voor de 

beheerpakketten die de boer afsluit ontvangt 

hij een vergoeding per hectare. Deze vergoe-

ding is landelijk vastgesteld en is gebaseerd 

op het verlies aan inkomsten dat het bedrijf 

heeft door het realiseren van natuurdoelen. 

Die compensatievergoeding is volgens Mari-

elle meestal niet de reden waarom boeren 

meedoen. “Het gaat hen vaak vooral om het 

behoud van de polder met de soorten die 

daarbij horen zoals de grutto, de kievit, de 

dotterbloem en de zwanenbloem.” 

Tegenstrijdige belangen
“Natuurlijk zijn er uitdagingen en soms 

tegenstrijdige belangen. Een economisch 

rendabel bedrijf willen runnen wringt 

weleens met natuurdoelen en klimaatopga-

ven. Door in het gebied met elkaar te kijken 

naar knelpunten en samen te zoeken naar 

de beste oplossing bereiken we veel. Onder-

zoeken en praktijkgerichte projecten dragen 

bij aan visievorming voor landbouw met 

toekomstwaarde in de Krimpenerwaard.” 

Meer kansen door gezamenlijkheid
Het ACK gaat ervoor om in de toekomst met 

alle boeren in de Krimpenerwaard beheer-

afspraken te maken. “Hoe meer boeren 

aansluiten bij het ACK, des te meer wordt 

er bereikt, ontwikkeld en gerealiseerd. En 

dat moet ook, de maatschappij vraagt dat. 

Ontwikkelen naar een duurzame landbouw 

waarbij het agrarisch bedrijf kan blijven 

bestaan, de natuurwaarden worden vergroot 

en klimaatdoelen worden behaald. Met vol-

doende support en de schouders eronder!”

“Samen werken aan een duurzame 
landbouw waarbij het agrarisch bedrijf kan 
blijven bestaan, de natuurwaarden worden 

vergroot en klimaatdoelen worden behaald.” 

Cees werkt samen met Weidehof 
aan agrarisch natuurbeheer

Cees vertelt bij de Tour de Boer 
over ecologisch slootschonen Mariëlle in gesprek in de polder Fo
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 “Agrarisch natuurbeheer, de 
naam zegt het al; is boeren 

met de natuur. Dat doen al veel 
agrariërs. Maar niet iedereen 

realiseert zich dat het extra 
inspanningen van ons vraagt.” 

Cees Mariëlle

Cees
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Bodemdaling? 
  Klei erbij! 

Het lijkt haast wel een recept; voeg een beetje klei toe aan het veen en je ‘bakt’ een houdbare 

bodem. Toch is dat kort gezegd wel hoe het werkt, geeft Maaike van Agtmaal, onderzoeker 

bij het Louis Bolk Instituut aan. “ We zien in laboratoriumstudies dat klei de veenafb raak met 

wel 15 tot 60% kan afremmen. Dat testen we in ook in de praktijk, op verschillende percelen 

van melkveehouders in de Krimpenerwaard. Het inmengen van klei in het veen is een traag 

proces, maar wél een kansrijk perspectief voor het afremmen van bodemdaling in het gebied.” 

Kringloop klei
Klei aanbrengen in veenbodems is een manier 

om bodemdaling en CO₂ uitstoot op veengrond 

te beperken. Klei hecht zich namelijk makkelijk 

aan organische stof zoals veen en houdt daar-

mee de afb raak door het bodemleven tegen. “In 

ons land wordt klei afgezet via rivieren en de 

zee. Deze klei komt dan bijvoorbeeld bij afgra-

vingen voor weg- en bouwprojecten beschik-

baar. Vaak wordt afgegraven klei gebruikt voor 

geluidswallen, maar het kan ook heel goed 

worden ingezet als bodemverbeteraar voor de 

landbouw. De combinatie van klei en veen zorgt 

voor minder veenverbranding. En daarmee voor 

minder bodemdaling en betere draagkracht. In 

Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard onder-

zoeken we in het laboratorium van Universiteit 

Utrecht het eff ect. En bij melkveehouders in de 

Deze winter bij 4 boeren in de Krim-
penerwaard klei wordt gebracht die 
vrijkomt bij de aanleg van de Blan-
kenburg verbinding? In totaal komt 
er 200-250 kuub klei, dat zijn 7 a 8 
vrachtwagens. Doordat de klei bindt 
aan de veengrond breekt de veen-
grond minder snel af. Met deze proef 
willen de boeren net als de eerste 
pilotboer die in 2019 startte, bodem-
daling en CO

2
-uitstoot beperken.

DAAN’S

Wist je dat...

Krimpenerwaard experimenteren we op ver-

schillende percelen hoe de klei het beste op, of 

beter gezegd, in het land gebracht kan worden.”

Oud principe in nieuw jasje
Het gebruik van klei voor grondverbetering in 

de landbouw is niet nieuw. “In de middeleeu-

wen werden veengronden al bewerkt met een 

mengsel van kleibagger en stalmest ter verbete-

ring van de bodemvruchtbaarheid en -structuur. 

Soms liet men daarvoor zelfs bewust polders 

overstromen waardoor dunne laagjes klei wer-

den afgezet. Dat doen we nu natuurlijk anders; 

er zijn andere technieken, maar ook andere 

voorwaarden waar we rekening mee moeten 

houden. Zoals de geschiktheid, veiligheid en 

duurzaamheid van de klei die we gebruiken. 

Want wat we aanbrengen op het land, mag uiter-

Bodem van plantresten
De Krimpenerwaard is veenweidengebied, zoals 

dat heet. Bijzonder door de smalle, langgerekte 

percelen, omsloten door water en de weidende 

koeien. Maar ook kwetsbaar vanwege de steeds 

verder dalende bodem als gevolg van veenaf-

braak. ”Veen bestaat grotendeels uit onverteerde 

plantresten van duizenden jaren oud. We noe-

men dat organische stof. Wanneer veen wordt 

blootgesteld aan lucht, bijvoorbeeld door een lage 

grondwaterstand, oxideert (verbrandt) het veen 

en klinkt het in. Dat leidt niet alleen tot bodemda-

ling, maar zorgt ook voor uitstoot van broeikas-

gassen, zoals CO₂. Hoewel veenverbranding een 

langzaam proces is -we zakken gelukkig niet in 

een keer- is bodemdaling wel een bedreiging voor 

de leefb aarheid van het gebied. Als het gaat om 

wonen, maar ook voor de landbouw.”

aard geen nadelige gevolgen hebben. Niet voor 

het land, de bodem, de boer, de natuur. Kortom, 

voor de leefomgeving.” 

Proef met groot eff ect
Dat klei en veen een goede combinatie vormen 

tegen bodemdaling en CO₂ uitstoot, betekent 

niet dat we zomaar enorme hoeveelheden klei 

over het land kunnen uitstorten. “We willen 

bijvoorbeeld weten of elke kleisoort geschikt 

en even eff ectief is om veenafb raak te remmen. 

In het laboratoriumonderzoek hebben we bij 

8 kleisoorten onderzocht of ze veenafb raak 

kunnen remmen. De geteste kleisoorten waren 

rivier- en zeeklei uit verschillende grondlagen, 

afk omstig van baggerwerkzaamheden, bouw-

projecten en afgraving van uiterwaarden. Dit 

onderzoek laat een veel sterker eff ect zien dan 

vooraf werd gedacht: 7 van de 8 kleisoorten 

remmen de veenafb raak met wel 15 tot 60%. Dat 

proces heeft wel tijd nodig; bij de meeste geteste 

kleisoorten duurde het 5-12 maanden voordat de 

eerste eff ecten meetbaar waren.” 

In de praktijk
Op het bedrijf van familie De Vries in Stolwijk 

wordt sinds 2019 geëxperimenteerd met klei 

in veen. “We willen natuurlijk ook ontdekken 

hoe het aanbrengen gaat en of dat met bestaand 

materieel kan. Als het bijvoorbeeld in natte 

vorm via de baggerspuit en in droge vorm via de 

meststrooier over het land kan worden aan-

gebracht, is dat een belangrijk pluspunt. Maar 

ook experimenteren we met hoeveelheden en 

diktes van klei in speciale proefveldjes. Zodat we 

in de tijd kunnen zien wat de verschillen zijn. 

Inmiddels zijn meer melkveehouders benieuwd 

naar het eff ect van klei op hun grond en komen 

er binnenkort vier nieuwe praktijklocaties bij. 

Hoe meer we op verschillende plaatsen kunnen 

onderzoeken, hoe beter we de kansen en uit-

dagingen in kaart kunnen brengen.”

Wormen helpen mee
Wormen spelen een belangrijke rol in de bodem. 

Ze mengen de grond en dragen bij aan de 

vruchtbaarheid. Daarom krijgen zij een rol in het 

onderzoek. “Binnen het project klei in veen zijn 

we vooral benieuwd of ze ook een rol spelen bij 

het mengen van klei met veen. Daarom zijn we 

nu een proef gestart in het laboratorium. Dat tes-

ten we in zogeheten veenkolommen: pvc buizen 

die zijn gevuld met veengrond, met en zonder 

klei. En met en zonder wormen. Op die manier 

kunnen we meten waar de klei zit en hoe groot 

het eff ect is van het mengen door de wormen. Na 

tweeënhalve maand vergelijken we de metingen, 

ik ben zelf ook benieuwd naar de resultaten.” 

Goed voorbeeld doet volgen
Het project ‘Klei in Veen’ van proeftuin Trots op 

de Krimpenerwaard dat nu zo’n twee jaar loopt, 

heeft ook belangstelling gekregen van Friese 

veenweidengebieden. “Afgelopen zomer zijn 

naar aanleiding van ons onderzoek, op twee 

locaties in Friesland klei-experimenten gestart. 

Dat zal waarschijnlijk weer nieuwe inzichten 

opleveren, want elk gebied heeft zijn eigen 

kenmerken en uitdagingen. Maar we leren met 

elkaar over alle facetten die met klei in veen te 

maken hebben. Van logistieke vraagstukken tot 

beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden. 

Allemaal met hetzelfde doel: bodemdaling en 

CO₂ uitstoot verminderen!”

Klei in de praktijk: meten van kleimenging 

in het veen. Met een speciaal monstername-

apparaatje wordt een plakje veen met een 

vaste grootte en volume uit het veen gehaald. 

Daarna wordt in het lab gemeten hoe de 

verdeling van kleideeltjes is. 

Maaike in het Lab van Universiteit Utrecht

“Wat we zien in het laboratorium willen we 
naast de resultaten uit het veld leggen. Wat 
werkt wel en wat niet en hoe kunnen we een 
restproduct als klei optimaal inzetten als 
bodemverbeteraar voor de landbouw?”

De eerste vracht klei werd in de 
winter van 2019 bij melkveebedrijf 

De Vries in Stolwijk bezorgd. 

▲

▲
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Boeren in de Krimpenerwaard werken aan duurzaamheid. Niet alleen omdat het moet, 

maar ook omdat ze letterlijk en fi guurlijk ‘goed’ willen boeren. Daar hebben ze zelf 

ideeën over, maar vragen ze ook om advies. We vragen adviseurs Sjon de Leeuw en 

Teus Verhoeff  van PPP-Agro Advies hoe ze boeren in de Krimpenerwaard helpen bij het 

verduurzamen van hun bedrijf. 

Hoe help je de boeren daarbij?
“Ik zoek samen met de boer naar mogelijkheden 

voor meer biodiversiteit met een bijpassend ver-

dienmodel. Voor boeren met voldoende grond, die 

niet tot de laatste meter het gras voor de koeien 

nodig hebben, kan dat relatief eenvoudig. Bijvoor-

beeld door kruiden te zaaien tussen het gras. Daar 

experimenteren we mee, want kruiden op veen 

groeien niet zomaar. De boeren die minder grond 

beschikbaar hebben, willen alle grond benutten 

om gras voor de koeien te produceren. Maar ook 

zij kunnen meer biodiversiteit realiseren, want bij 

de slootkant begint de victorie.”  

Victorie bij de slootkant, hoe zit dat?
“Als de boer een strook van 1-2 meter naast de 

slootkant in het voorjaar niet maait, biedt dat kan-

sen voor insecten en weidevogels. Met speciale 

machines kun je in de zomer en het najaar deze 

strook maaien en onderhouden, zodat de kruiden 

meer kansen krijgen. Tijdens de laatste ‘Tour de 

Boer’ hebben we deze machines gedemonstreerd 

en er met boeren over gesproken. Ik merkte veel 

enthousiasme en interesse. Hoe groot die victorie 

dan kan zijn? Als je een gemiddelde breedte van 

een perceel neemt van 40 meter, en je langs beide 

slootkanten 1 meter op deze manier beheert, 

ontwikkel je 5% nieuwe natuur. En pak je 2 meter 

uit de sloot, dan kom je al op 10% uit!” 

Wat kan de stap naar meer kruiden ver-
snellen?
“Bij programma’s van zuivelfabrieken krijgen 

boeren soms een paar cent per liter melk meer 

als zij ‘natuur realiseren’, zoals dat heet. Voor 

een deel van de boeren helpt deze fi nanciële 

prikkel, anderen zijn vanuit zichzelf al fanatiek 

met weidevogels bezig, en weer een ander is van 

nature al gericht op een gezonde bodem. Ik ben 

ervan overtuigd dat een fi nanciële prikkel de 

creativiteit van boeren zal stimuleren om krui-

den een plekje te geven in de bedrijfsvoering.” 

Wat vraag toekomstgericht boeren van 
een melkveehouder?
“Het gaat om rekening houden met wat de 

omgeving van je vraagt. En dat is nu vooral dat 

naast melkvee ook de natuur z’n kans moet krij-

gen. Het gaat om melk produceren in harmonie 

met natuur, water en lucht, maar ook met buren 

en recreanten. De signalen die wij hierover 

opvangen leg ik op tafel bij de boer, we maken 

het bespreekbaar en schetsen de opties. Uitein-

delijk is het de boer zelf die kiest waarmee hij 

mee aan de slag gaat.” 

“Mijn droom is dat 100% van de boeren in de 

Krimpenerwaard aan 2 meter slootkantbeheer 

gaat doen en daarmee 10% nieuwe natuur op 

het bedrijf realiseert. Met nieuwe natuur bedoel 

ik kruiden en bloemen die insecten aantrekken, 

die op hun beurt weer weidevogels aantrekken. 

En dat de boer daar dan ook zijn boterham mee 

kan blijven verdienen.” 

Quote Jaap

Op duurzame koers
Wat is een gezonde veenbodem?
“Dat is een bodem waar lucht in zit. Vergelijk 

het met een bureaustoel: zit je liever de hele dag 

op een stoel met een goed gevuld kussen of een 

stoel met een houten zitting? Als je vaak met 

zware machines over de veenbodem rijdt dan 

verandert die van een goed gevuld kussen in 

een houten plank… En onder die houten plank 

zit weinig leven, simpelweg omdat er niets meer 

doorheen kan, het is helemaal dicht. Als je goed 

voor de bodem zorgt blijft het een goed gevuld 

kussen, waarin het bodemleven (o.a. wormen) 

actief is, en water en voedingstoff en goed bij de 

planten (gras en kruiden) komen. Ook is een 

gezonde bodem belangrijk voor weidevogels die 

de wormen uit de bodem eten.” 

Hoe houd je het luchtig?
Samen met 10 boeren meet ik sinds dit jaar wat 

de gevolgen zijn van een niet luchtige bodem. 

Daar schrik je soms van. Het rijden met zware 

machines kan tot wel 23% minder grasopbrengst 

geven. Daarnaast gaat ook de bodemkwaliteit 

achteruit. Zo ontdekten we op een bedrijf 44% 

schade aan het perceel, terwijl de boer wel een 

lichte machine had gebruikt én droog weer had 

uitgezocht. Ik merk dat de boeren de resultaten 

interessant vinden en er graag van willen leren. 

Zo heb ik een melkveehouder het advies gege-

ven om op een perceel waar heel weinig lucht in 

de bodem zit, in het voorjaar niet te bemesten. 

Omdat er dan geen zware machines overheen 

rijden, kan de bodem tot rust komen. Het komt 

dus heel precies, als het om de bodem gaat.”  

“Mijn droom is dat 100% van de boeren 
in de Krimpenerwaard aan 2 meter 

slootkantbeheer gaat doen en daarmee 10% 
nieuwe natuur op het bedrijf realiseert. 

Met nieuwe natuur bedoel ik kruiden en 
bloemen die insecten aantrekken, die op 
hun beurt weer weidevogels aantrekken. 

En dat de boer daar dan ook zijn boterham 
mee kan blijven verdienen.” 

Teus Verhoeff 

Teus

Goed maaien en onderhoud zorgen 
voor betere kruidenkansen.

Sjon vertelt tijdens een Tour de Boer 
over de kwaliteit van de graskuil.  

Wat vind je van de droom van Teus?
“Ik kan me daar helemaal in vinden! Dit 

is het laaghangende fruit: Het is voor veel 

boeren relatief eenvoudig te doen. Sterker 

nog; sommige agrariërs weten die 5-10% 

natuur op hun bedrijf al te realiseren en 

krijgen hier fi nanciële ondersteuning 

voor.” 

Welke ontwikkelingen zie jij 
voor de melkveehouderij in 
de Krimpenerwaard? 
De tijd dat je als boer alles kunt verdienen 

met melk is voorbij. Als je enige doel dus 

is om steeds meer melk per koe te produ-

ceren, dan vraag ik me af of je in de Krim-

penerwaard dan wel op de juiste plek zit. 

Je kan beter melken met wat het gebied je 

geeft. Ik zie een ontwikkeling waarbij van 

de melkveehouder gevraagd wordt om 

meer ‘natuurinclusief’, dus samen met de 

natuur te werken. Een hoge melkproduc-

tie moet dus geen doel op zich zijn, maar 

eerder een volgend eff ect. En ja, er zijn 

gewoon boeren die ook met ‘natuurgras’ 

een prima melkproductie halen. Dat vraagt 

om slim bedrijfsmanagement.” 

Waar Teus zich richt op de kruiden, verdiept Sjon zich in de 
bodem. In het project ‘Met minder druk meer lucht aan bodem’ 
werkt hij samen met boeren aan een gezonde veenbodem. 
Belangrijk voor grasgroei, kruiden en weidevogels.

Sjon

Sjon de Leeuw



Voedselfamilie Krimpenerwaard voor 
lokaal, gezond ondernemerschap  

Lokale voedselmakers hebben als het aan Arike Mijnlieff  ligt een streepje voor. De 

enthousiaste Krimpenerwaardse zet zich al jaren in om de band tussen de boer, als 

producent van gezond voedsel, en de burger te versterken. En kansen voor ondernemers 

uit de streek te vergroten. Daarvoor participeert ze o.a. in Krimpenerwaard Foodkaart, 

Fietsen voor m’n eten ‘Proef de Krimpenerwaard’ en is zij lid van de expertgroep 

van Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard. Daar  komt nog een activiteit bij; 

het opzetten van de Voedselfamilie Krimpenerwaard. We vroegen Arike naar 

het hoe en wat van dit regionale zusje van Voedselfamilies Zuid-Holland.

en lokaal eten niet duurder hoeft te zijn. Door 

die bewustwording ontstaat ook behoefte. En 

daarmee kansen voor lokale producenten.”

Wat is er voor nodig?
“Interesse en enthousiasme om vanuit gezamen-

lijkheid en ‘trots op de Krimpenerwaard’ gezond 

en duurzaam voedsel uit de streek een plaats 

te geven. Dat geldt voor zowel de ondernemers 

als de burger/consumenten. Als Voedselfami-

lieleden samenwerken kunnen we betere afzet 

van producten realiseren, ook in omliggende 

regio’s. Ervaring en kennis delen is essentieel, 

we hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te 

vinden; het gaat om slim, creatief en innovatief 

denken. En dat kunnen we met elkaar.” Zo willen 

we binnen deze Voedselfamilie onderzoeken hoe 

we een Krimpenerwaard Hub & Bezorgdienst 

op kunnen zetten. Gemak voor producenten 

door centrale afl evering én voor consumenten 

door bezorging van streekproducten aan huis. 

Daarmee besparen we ook nog eens fl ink wat 

voedselkilometers.”

Kan je Voedselfamilie-lid worden?
“Zeker! Heel graag zelfs. Ik nodig elke onder-

nemer, innovator en creatieveling uit om zich 

bij de Krimpenerwaardse Voedselfamilie aan 

te sluiten. We zetten in op de volle breedte van 

voedselproductie en het vermarkten. Daarvoor 

benaderen we ook andere stakeholders om de 

maatschappelijke dwarsverbanden aan te halen. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan De WaardTafel, 

WaardZaam, NVWK, Synerkri, Horeca KW etc. 

Wil je meer weten, je aanmelden, heb je een 

goed idee of netwerk dat ons verder brengt? De 

familie mag groeien, dus laat van je horen!” 

Waarom een Voedselfamilie
Krimpenerwaard? 
“Dit jaar heeft meer dan ooit het belang van 

gezond voedsel aangetoond, net als de rol van 

streekproducenten. Lokaal en bij de boer kopen 

zien meer mensen als logisch en waardevol. 

Met de Voedselfamilie Krimpenerwaard willen 

we vormgeven aan gezamenlijke verantwoor-

delijkheid en samenwerking aan een gezondere 

bodem, gezondere voeding en een gezonde 

lokale economie. We hebben zoveel te bieden 

aan prachtige producten. Die kunnen we in 

gezamenlijkheid meer en beter verWaarden.”

Wat is de rol van de Voedselfamilie 
daar in?
“Wij werken aan brede bewustwording van 

gezond, duurzaam en betaalbaar eten uit de 

regio. Dat doen we op allerlei manieren en met 

verschillende partijen die vanuit het ‘samen-

belang’ meedenken en meewerken. Bijvoorbeeld 

aan allerlei lokale initiatieven op scholen, zoals 

‘Hoe en waar groeit jouw eten’ en het Voedsel-

bos Krimpenerwaard. Maar ook met het voor-

lichtingsprogramma ‘Kies voor het maximum 

met een minimum’ waarin we mensen met een 

beperkt budget laten zien en ervaren dat gezond Je kunt contact opnemen met Arike via 

arike@voedselfamiliekrimpenerwaard.nl
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“Het gaat om slim, creatief en 
innovatief denken en doen. En 

dat kunnen we met elkaar.”

Arike
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Deel uw trots!
Wilt u meer weten over agrarisch ondernemerschap 

in de Krimpenerwaard? Of wilt u zelf iets kwijt? 

Kijk op www.proeftuinkrimpenerwaard.nl of mail 

naar info@proeftuinkrimpenerwaard.nl 

Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard is een initiatief 

van de gemeente Krimpenerwaard, ondersteund door 

de provincie Zuid-Holland. Uitvoering is in handen 

van PPP-Agro Advies, het Louis Bolk Instituut en het 

Veenweiden Innovatiecentrum (VIC)

Een aantal pilots van de Proeftuin maken deel uit van de ‘Regio Deal bodemdaling Groene 

Hart’. Het Groene Hart heeft een veenbodem en daardoor veel last van bodemdaling, zowel 

in het agrarisch als stedelijk gebied. Binnen de Regio Deal werken 8 regionale overheden, 

de rijksoverheid, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven samen 

aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door 23 innovatieve 

experimenten uit te voeren. De kennis en oplossingen die in de regio worden verzameld, 

kunnen ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden 

toegepast. Meer informatie leest u op www.bodemdalingdebaas.nl

Wist je dat:

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN
Twee foto’s van kalfj es in de wei: zie je de 7 verschillen? Veel puzzelplezier! 

(Onderaan deze pagina kan je het antwoord vinden.)

Waard
Kids

De moederkoe de eerste dagen extra gezonde 
melk voor haar kalfje maakt? Dat heet biest. 

Het is heel belangrijk dat het kalfje hier snel en 
lekker veel van drinkt, daar wordt het sterk van! 

Wist je dat? Een pasgeboren kalfje 6 liter melk per dag 
drinkt? Dat is net zoveel als 4 grote fl essen Cola. 

Kalfjes drinken 3 weken alleen melk, daarna leren ze ook 
om water te drinken en hooi, brokjes en gras te eten. 

De koe heeft vier spenen, toch is de kans dat een koe 
een tweeling krijgt maar heel klein. Van de 100 koeien die 

een kalfje krijgen, krijgen maar 4 koeien een tweeling.  
Meestal heeft de koe maar 1 kalfje en kan het dus kiezen 

welke speen hij/zij gebruikt. Oplossing zoek

 de 7 verschillen:




