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In de vorige bijdrage beschreef ik dat als je door onze eigen streek rijdt, fietst of wandelt je veel boerenactiviteit ziet. 
Dan wordt duidelijk hoe de boer inspeelt op betere bodemkwaliteit, ruimere bouwplannen hanteert en mechanisatie 
aanpast aan omstandigheden. De koe in de weide is in onze streek heel gewoon en onmisbaar in een aantrekkelijk 
landschap. Daarnaast is de toegenomen aandacht voor biodiversiteit waar te nemen: bloemenranden aangelegd 
door boeren of door initiatieven van burgers verschijnen in het landschap. Goede ontwikkelingen! 
 
In de nu volgende bijdrage ga ik in op de uitdagingen van kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw 
in onze eigen streek.  
 
Kringlooplandbouw 
Voor dit onderdeel is gebruik gemaakt van informatie van Wageningen University & Research, Louis Bolk 
Instituut, “Nieuwe Oogst” (het weekblad van LTO Noord), de visie uit 2018 van minister Carola Schouten 
van Landbouw Natuurbeheer en Visserij over kringlooplandbouw en eigen ervaringen uit de 
melkveehouderij en de akkerbouw.  
In de visie van de rijksoverheid moet Nederland in 2030 voedsel duurzaam produceren. De landbouw moet 
dan werken volgens de principes van kringlooplandbouw waarbij niets verspild wordt en waar reststromen 
maximaal worden ingezet. 

 
 Afbeelding 1: Kringlooplandbouw (Bron: WUR)  
 
 
Kringlooplandbouw is een vorm van systeem denken. De kringloop bodem-plant op het akkerbouwbedrijf 
en de kringloop bodem-plant-dier op het melkveebedrijf wordt zo veel mogelijk gesloten. Binnen 
kringlooplandbouw gebruiken akkerbouw, veehouderij en tuinbouw vooral grondstoffen uit elkaars ketens 
en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en voedingsketens. Dit zijn circulaire ketens die 
voorkomen binnen een bedrijf, een regio, Nederland of Noord-West Europa. Het motto is: lokaal of 
regionaal wat kan, landelijk of internationaal wat moet.  
Resten uit de agrarische sector en de voedselketen (gewasresten, mest, compost, voedselresten, 
procesafval) worden opnieuw benut of verwerkt tot nieuwe (hulp)producten. Kringloopbedrijven gebruiken 
zo min mogelijk fossiele energie en zoveel mogelijk hernieuwbare energie (zon, wind, biogas). 
Kringlooplandbouw betreft zowel gangbare als biologische bedrijven. 



Om een indruk te geven van de verdere invulling van kringlooplandbouw hierna een overzicht. Daarbij 
moet men zich realiseren dat veel boeren in onze streek al heel veel van wat hier beschreven wordt in de 
dagelijkse praktijk uitvoeren.  
 
1. Bodem 
De bodem vormt de basis van kringloop-
landbouw. Het belang van de bodem is in een vorige 
bijdrage al geschetst. De boer onttrekt 
mineralen en water aan de bodem voor 
productie van gewassen en voedt de bodem met 
organisch materiaal, water en voedingsstoffen om de 
bodemvruchtbaarheid en groeikracht te 
behouden. Akkers en weiden krijgen 
hoogwaardige organische mest op basis van 
gewasresten en al of niet bewerkte dierlijke mest. 
Kunstmest is in de gangbare landbouw slechts 
aanvullend en corrigerend of wordt, zoals in de 
biologische landbouw, niet gebruikt. 
 
Afbeelding 2: Landbouw is een ode aan de bodem. Hier 
een foto van 4 februari 2021 gemaakt op het bedrijf van 
Reind Katerberg in Diphoorn. Zie de mooie structuur en de 
ruime beworteling van deze graszode en als 
smaakmaker een dikke regenworm. De witte 
worteltjes op de foto zijn al in de koude maand februari 
al actief (eigen foto). 
 
2. Veehouderij 
Binnen kringlooplandbouw levert de gehele 
veehouderij een belangrijke bijdrage aan 
efficiënt grondstoffengebruik. Hier wordt ingegaan op de melkveehouderij. De dieren worden in de eerste 
plaats gevoed met gras, voedergewassen of gewassen van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving. 
Krachtvoer bevat hoofdzakelijk rest- en bijproducten uit de humane voedingsmiddelenindustrie (zie kader).  
 
In de duurzame zuivel-keten is het streven om minimaal 65% van de eiwitbehoefte van het vee in te vullen  
met eiwit van eigen land. Doel hiervan is om de aanvoer van (geïmporteerde) eiwithoudende grondstoffen 
via het krachtvoer drastisch te beperken. De grondgebondenheid in de melkveehouderij wordt een nog 
belangrijkere randvoorwaarde.  
	
Voorbeeld van een gemengd basisrantsoen van een melkkoe, 170 dagen in lactatie, 30 liter melk per dag, 4,50 % vet, 3,60 % 
eiwit, melkureum 18. Let op het relatief grote aandeel bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie (vet gedrukt). 
• 12 kg droge stof  graskuil en/of gras opgenomen in de weide 
• 4 kg droge stof snijmais 
• 2 kg droge stof bierbostel: bijproduct van de bierbereiding 
• 1 kg droge stof aardappelsnippers: bijproduct frites- en chipsproductie 
• 1 kg DS soja- en raapzaadschroot 50:50: bijproduct van de bereiding van sojaolie (voor productie humane voeding 

of verzorgingsproducten) en raapolie (voor productie humane voedingen verzorgingsproducten en gebruik in biodiesel) 
• 1,5 kg gerst (gekocht van een akkerbouwer) 
• 1,5 kg krachtvoer: bestaande uit bijproducten uit de humane voedinsgmiddelenindustrie, zoals bietenpulp en melasse 

(restproducten suikerproductie), tarwegries (bijproduct meelindustrie), palmpitschilfers (restproduct 
palmolieproductie) of citruspulp (restproduct van de sapwinning van sinaasappels en andere 
citrusvruchten).  

• 100-150 liter drinkwater  
Een nieuwmelkte koe in de eerste 120 dagen van de lactatie krijgt een toeslag van 5 kg krachtvoer. 
 
De melkveehouderij levert hoogwaardige dierlijke mest voor het eigen bedrijf en voor akkerbouwers in de 
regio. 



Vermindering van de uitstoot van ammoniak (stikstof) en methaan passen in de verduurzaming van de 
veehouderij. Er is veel aandacht voor diergezondheid en dierenwelzijn en goede huis-vestingssystemen. 
Uitgangspunt in de melkveehouderij is meer en meer de koe in de weide. Het is gunstig voor de kringloop. 
Gras wordt door de koe in een uniek stofwisselingsproces recht-streeks omgezet in melk met minder 
ammoniakuitstoot en zonder dat er allerlei bewerkingen (maaien, schudden, inkuilen) nodig zijn. Hier wordt 
trouwens ook medewerking van de burger gevraagd (zie afbeelding 3 en 4). 
Tenslotte: steeds meer melkveebedrijven wekken middels zon, wind en biogas uit vergisting van drijfmest 
hun eigen energie op en ontwikkelen zich richting CO2 neutrale productie. Zuivelonderneming Friesland 
Campina stimuleert projectmatig zonnepanelen op stallen en biogasinstallaties bij leden veehouders.  
 
 
Afbeelding 3: Waarschuwingsbordje om 
hondenbezitters die hun hond uitlaten bij een weiland 
erop te attenderen dat een hond die poept in de weide 
koeien ziek kan maken. Via de hondendrol kan 
neospora overgebracht worden, een bacterie die 
abortus veroorzaakt. Dus meenemen die hondendrol 
en zeker de hond niet laten poepen in het weiland. 

Afbeelding 4: Mooie wandelroutes en bankjes rond 
Sleen en toch je rotzooi achterlaten. Hoe kom je er 
bij…. Blik wordt door de maaier kapotgeslagen en 
kan in het voer van dieren terecht komen met alle 
schadelijke gevolgen van dien voor het dier…. 
Dus neem je afval mee naar huis!  

	 	
 
3. Akkerbouw 
Voor de akkerbouw betekent kringlooplandbouw dat steeds nauwkeuriger geteeld wordt naar draagkracht 
van de bodem en met uitgekiende bouwplannen, bemesting op maat, gebruik van dierlijke mest uit de regio 
en preventie van ziekten, plagen en onkruiden. Precisielandbouw met behulp van moderne veredeling, 
sensortechnologie en inzet van robots en drones gaat hierbij helpen. Daar waar 
gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt is dit volgens de principes van geïntegreerde 
gewasbescherming nagenoeg zonder emissies naar het milieu en zonder resten op de producten. 
Veredeling, preventie, goed bodem- en waterbeheer, inzet van biologische plaagbestrijders en inzet van 
laagrisico-middelen maken onderdeel uit van een geïntegreerde gewasbescherming. Onkruidbestrijding 
gebeurt mechanisch, maar ecologische technieken (dieper zaaien, waarbij onkruid eerder bovenkomt dan 
het gewas) en hightech technieken zoals lasers op robotarmen zijn in ontwikkeling. Doel is om de inzet van 
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen tot een minimum te beperken.  
 
4. Landbouw en natuur 
Kringlooplandbouw gecombineerd met zorg voor natuur en landschap is natuurinclusieve landbouw. In de 
kringloop wordt gestreefd naar minimale uitstoot van schadelijke stoffen naar de omgeving. Dat spaart of 



verbetert de natuur. De landbouw benut de natuurlijke biodiversiteit voor bijvoorbeeld bestuiving, 
bodemvruchtbaarheid en ziekte- en plaagwering en zorgt tegelijk voor leefgebied voor allerlei soorten 
dieren. 
 
Er zijn al veel initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Essentieel is ook hier weer de zorg 
voor de bodem, die enorme bron van biodiversiteit.  Het omvat verder agrarisch natuurbeheer, onderhoud 
van het agrarische cultuurlandschap, creëren en onderhouden van schaduwplekken voor weidend vee, 
weidevogelbeheer, waaronder nestbescherming en de aanleg van plas-dras in lagergelegen gebieden (tijdelijk 
onder water zetten van grasland om betere leefomstandigheden voor weidevogels te maken), gebruik van 
kruidenmengsels in grasland en bloemenrijke akkerranden en slootranden. Punt van aandacht is de 
erfbeplanting van de boerderijen in het buitengebied en in de dorpen: met een beplantingsplan met 
inheemse bomen en struiken is voor veel boeren nog wel eer te behalen.  
 

   
Afbeelding 5: Schaapstreek: schaduwplekken voor weidend vee door bomen en struiken (foto: Ton Trompert). 
Afbeelding 6: Weidevogelbescherming in het Westerveld (eigen foto). 
 
5. Regionale schaal 
De kringloop in de veehouderij, akkerbouw en tuinbouw zal vaak niet beperkt blijven tot één bedrijf maar 
gaan over meerdere bedrijven in een grote of kleine regio. De ondernemers kunnen daar zelf vorm aan 
geven. Veehouders kunnen met akkerbouwers in de regio samenwerken door afspraken te maken over 
ruimere bouwplannen, het produceren van voer voor het vee en de productie van een goede kwaliteit 
organische mest. Op deze manier kunnen boeren gezamenlijk bereiken dat de kringloop van 
voedingsstoffen korter wordt: minder transportbewegingen door korte ketens. Samenwerking op regionale 
schaal kan ook breder worden opgezet. Een regionaal samenwerkingsverband, ondersteund door de 
expertise van bijvoorbeeld LTO Noord, kan in overleg gaan met gemeenten, waterschappen, 
natuurbeheerders, toeleveranciers en de detailhandel. Aan de afzetkant kan zo’n samenwerking zorgen dat 
regionale producten in de schappen van de supermarkten komen of leiden tot de opzet van landwinkels. 
Ook hier: korte ketens. Goed voor de kringloop en het past in het thema “Vitaal Platteland”. 

 
Afbeelding 7: Drents Goed Streekproducten, een samenwerkingsverband van diverse leveranciers van streekproducten in 
Drenthe. Met o.a. Een lekker Drents eitje van boerenerfwinkel Mts. Boes-Schelhaas in Noord-Sleen en Drentse Schans Bier van 
het akkerbouwbedrijf van Gert en Ans ten Hool uit Den Hool.. 



 
Als de Corona-crisis één ding heeft geleerd is het dat de 
beschikbaarheid van regionaal geproduceerd, kwalitatief 
hoogwaardig, voedsel gewaardeerd wordt. Zie de groeiende 
omzet van boerderijwinkels, zie het aanbod van regionale 
producten in de supermarkt.  
In Sleen en naaste omgeving zijn of worden sinds begin dit jaar 
drie initiatieven gerealiseerd: melktap Koops in de Broeklanden, 
Melk&Meer Rustpunt en zuivelautomaat aan de Schaapstreek en 
de boerderij-winkel van Evert en Lientje Klasen in Diphoorn.  
 
Afbeelding 8: verwijzing naar het Rustpunt aan de Schaapstreek.  Voor al die 
fietsers en wandelaars in en om Sleen…. (eigen foto). 
 
Sinds enige tijd zijn in de regionale supermarkten de 
voedingsmiddelen van Tasty Basics uit Aalden verkrijg-baar, 
bestaande uit natuurlijke, nauwelijks bewerkte grondstoffen en 
inhakend op een gezonde leefstijl. Zie afbeelding 9. 

 

 
 
Afbeelding 9: Van de website van Tasty Basics. 
 

 
6. Beloning 
Het besef dat boeren voor “natuur- en omgevingsdiensten” beloond moeten worden begint door te 
dringen. Een premie op de melkprijs van ongeveer 2 cent per liter voor weidegang (minstens 120 dagen per 
jaar 6 uur per dag of 720 uur), beloningen voor goede milieuprestaties door de provincie Drenthe en 
waterschappen, diverse keurmerken voor duurzame productie zoals “on the way to planet proof” van 
Royal Friesland Campina, Albert Heijn bijzondere melk-, vlees- en groentestroom en specialité’s als 
Beemsterkaas van CONO Kaasmakers: het moet leiden tot faire prijzen van de producten van de boer als 
primaire producent. En als de boer rekening houdt met de cultuurhistorische waarden van het landschap 
door middel van landschapsbeheer en zorgt voor vergroten van de plantaardige biodiversiteit dan volgen 
daaruit vanaf 2023 beloningen via de Europese (GLB) gelden: EU-landbouwsubsidies in een nieuw jasje. 
 
7. Rol overheid en banken 
De overheid (Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk) zal, meer dan nu het geval is, met kennis van 
zaken naast de boeren en tuinders moeten staan, meedenken, zorgen voor werkbare regelgeving en waar 
nodig faciliteren. Gedachten over een Green deal van de EU en Kringlooplandbouw van het Ministerie van 
LNV moeten concreter en meer overwogen gebracht worden en handelingsperspectief bieden. Overheid, 
ondernemers en maatschappelijke partijen moeten zich richten op meetbare doelen en resultaten. Op basis 
daarvan kunnen boeren investeren in houdbare verdienmodellen en kunnen samenwerkingsverbanden 
worden gesloten waardoor Nederland in 2030 koploper is in kringlooplandbouw.  



De verschuiving van een zo laag mogelijke kostprijs en veel omzet naar een zo laag mogelijk 
grondstoffenverbruik zal het noodzakelijk maken dat banken op een andere manier naar hun 
financieringsrol binnen kringlooplandbouw gaan kijken.  
 
8. Consument 
In de kringlooplandbouw hebben ook consumenten een rol. Het is belangrijk dat zij weten dat de productie 
veilig en duurzaam geproduceerd voedsel, zowel gangbaar als biologisch, veel inzet, kennis en investeringen 
van de boer vraagt. Tegelijk is voedselproductie van grote invloed op de leefomgeving. Dit alles vraagt om 
een omslag in denken, want de meerderheid van de consumenten kiest nu nog voor een lage prijs en 
gemak, terwijl mensen wel steeds hogere eisen stellen aan hun leefomgeving en aan de boeren en tuinders 
die daarin werken. Dat de boer als primaire producent in de voedselketen van de mens een reëel aandeel 
van de prijs van de producten in de supermarkt ontvangt kan niemand onredelijk vinden. 
Dat er verder bij de consument in het algemeen een uitdaging ligt om gezonder te eten en 
voedselverspilling tegen te gaan kan ook niet worden ontkend…. 
 
Afsluitend 
Zowel in de akkerbouw als in de melkveehouderij in onze streek is er veel aandacht voor een gezonde 
bodem, gerichte (precisie)bemesting en sluiting van (regionale) kringlopen door gebruik van reststromen. 
Akkerbouwers werken samen met melkveehouders: het gemengde bedrijf in een modern jasje. Zo zorgen 
boeren voor voldoende, gezond voedsel met een faire prijs. 
Daarbij: boeren spelen een belangrijke rol in het vergroten van de biodiversiteit en het beheer van het 
mooie, eeuwenoude cultuurlandschap in onze streek. Boeren horen al bijna 6000 jaar bij Drenthe, bij onze 
streek.  
Ja, er is perspectief voor de landbouw in onze eigen streek! 
 

 
Afbeelding 10: Een mooi en onmisbaar beeld in Oes Eigen Streek! (Eigen foto). 
 
Hebt u naar aanleiding van deze artikelenserie vragen of reacties: stuur een mail naar 
hegengerrit@gmail.com. 
Ook als u in de toekomst belangstelling hebt voor een landbouwexcursie: stuur een mail.  
 
Sleen, juni 2021, Gerrit Hegen.  


