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Boegbeeld van Boerennatuur
Alex Datema



Natuurinclusief!                
Natuurlijker Denken en Verbinden, 

Akkerbouw en Veehouderij 

Kansen voor een Landbouw in 
evenwicht.

Werken aan Kringlopen. 



Natuurinclusief
Wat is dat nou precies “NIL” ?

Optimaal gebruikmaken van Natuurlijke hulpbronnen en processen in 
Bodem, Plant en Dier.

Natuurlijk kapitaal benutten

Biodiversiteit vergroten op perceel- en bedrijfsniveau

Landschapselementen beheren en “aankleden”

Beloning voor de boer. Hoe dan?

Uit de markt….……….?

Uit diensten ……….….?



Doelen

• Kennisdelen over natuurlijke processen
• Inspelen op klimaat opgaven
• Biodiversiteit  
• Goed verdienmodel
• Samen werken



Maar hoe dan?    

• Bodem     
• Boeren  
• Burger

• Tijd krijgen
• Tijd nemen
• Meegaan in de tijd 



Samen werken

Agrariërs Akkerbouw versus veehouderij

Uitwisseling akkerbouwproducten en bodemvoeding

Agrariërs leveren diensten aan de samenleving 
(groene diensten, ANLb, biodiversiteit)      

Agrariërs leveren beheer aan andere gebiedspartijen
(Waterschappen, TBO’s (Terrein Beherende Organisaties), 
OPG (Overijssels Particulier Grondbezit))



Natuur vriendelijke oever langs de Grote Vloedgraven in Wesepe.

Samen met het Waterschap,  ANV Groen Salland en de 
aanliggende landbouwers.



Keuze mogelijkheden NIL

• Is er wat te kiezen?

• Landbouw langs rekenkundigheden
• “NPK mentaliteit”  ???
• Kansen voor iets minder intensief
• Wat meer biodiversiteit 
• Wat meer klimaatbestendig



Bodem voeden Groenbemester
Overhoekje laten…………..? 



Maaiweide productie centraal 



Botanisch Hooiland biodiversiteit 
centraal



Natuurlijk bij de bodem beginnen 
• Goede landbouwbodem bestaat uit:
• 1/3 gronddeeltjes
• 1/3 water
• 1/3 lucht   



Bosbodem onbereden



Bodemvruchtbaarheid
Vaste mest en maaisel is bodemvoeding



Korrelmaisteelt en bodemvoeding



Meer NIL op gras – en akkerland  
• Bodem centraal stellen in onze bedrijfsvoeringen 

• Onze landbouwbodems zijn niet altijd meer in evenwicht 

• Meer gebruik maken van Natuurlijk Kapitaal



Voorbeelden hiervan zijn:

Ø Grasklaver

Ø Diversere grasmengels met kruiden

Ø Randenbeheer

Ø Mengteelt bijvoorbeeld:

zomergraan met veldboom 
zomergraan met erwt
wintergraan met winter erwt



• Gehele plant silage (GPS) of maaidorsen en gelijk pletten of 
malen en inkuilen

• Veel ruimere vruchtwisseling, afstappen van monoculturen 
(mais) 

• Na mais een ander gewas telen (er is dan geen onderzaai
verplichting) 

• Derogatie? 

• Mesttransitie?   

• Meer organische stof aanwenden om bodemleven te voeden

• Na berijden met zwaar materieel direct (alleen) de sporen 
opentrekken (mais oogst)



Bodem Verzorging



Zaaien van graan



Onderzaai grasklaver in een gewas wintergraan
Tijdstip net voor het in de aar schieten van het graan .
Na de graanoogst staat er dan grasklaver.



1 dag na de maisoogst, wintergraan zit erin 

Foto  van 2 november 2019



Wintertriticale
Zelfde perceel triticale foto 14 februari  2020



Mengteelt Wintererwt  na mais



Graanakkers



Mooie natuurakker. Rendabel?

Beloning voor biodiversiteit is een must!



Droogstaande koeien beweiden natuurlijke graslanden
Langs de zandwetering  in Olst



Drachtige vaarzen en paarden in een perceel kruidenrijk grasland, 
gepacht van Staatsbosbeheer



Kruidenrijk, mooi en gezond
Uiterwaarden Buitenwaarden Wijhe onbemest, maaien en naweiden



Faunarand / voerakker



Blauwe Dienst ANLb rand langs Zandwetering
Wintergraanteelt direct ingezaaid na de korrelmaisoogst



Erf aankleden

• Struiken, heggen, voedselbosachtige 
erfbeplanting

• “Riezemiete”
• Broeibult
• Meidoornhaag
• Voedselbos is gewas bij GLB 



Dank voor uw aandacht!
Oranjetipje op pinksterbloem





Eet smakelijk!


