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WUR & Eytemaheert



Maurits en Jessica Tepper: 

Agrarisch ondernemers

 Intrinsieke motivatie tot veranderen en verduurzamen

 Beide andere achtergrond met ondernemerskwaliteiten

 Maurits: boerenroots

 Wij willen inspireren en aanzetten tot verandering door het aan te tonen, 

door het te doen en door de kennis te delen

 Waardevolle samenwerkingen en samenwerkingspartners



Visie



Kenmerken

 Natuurboerderij Eytemaheert is een onderzoeksboerderij voor de WUR, 

gericht op de kringlooplandbouw met de zeldzame Groninger Blaarkop koe

 Kringlooplandbouw: geen mest en geen voer van buiten het bedrijf, geen 

kunstmest

 Groninger Blaarkop: zeldzaam inheems ras van essentieel belang voor 

duurzame, toekomstbestendige landbouw. Dubbeldoelkoe. Sober en sterk.

 Korte keten verwaarding van producten

 Ruimte voor: recreatie, werkgelegenheid, gezondheid, verbinding



Kenmerken

 Co-2 opslag door agro-forestry

 Dubbeldoel duurzame voedselproductie: hoogwaardige melk én vlees 

 Biodiversiteit versterken

 Bodemleven

 Insecten

 Weidevogels

 Vegetatie 

 Bokashi: van natuur, nieuwe natuur maken



Partners

 Wageningen University & Research

 IBP Vitaal Platteland

 Ministerie LNV

 Provincie Drenthe

 Gemeente Noordenveld

 Waterschap Noorderzijlvest

 Staatsbosbeheer (Natuurinclusieve Landbouw)

 Natuurmonumenten

 Waterbedrijven Groningen en Drenthe

 Stichting Zeldzame Huisdierrassen (Erkend Fokcentrum)

 Landschapsbeheer Drenthe

 ….



Waar?

 Leutingewolde

 In/bij Natura2000 Leekstermeergebied

 Koppeling naar Sandebuur (Roderwolde)

 Verbinding met natuurgebied De Onlanden (Natuurbeheer)

 Kop van Drenthe 



Hoe?

 Rassen die passen

 Voortbouwen op wat we al doen

 De kunst van het weglaten

 Experimenteren

 Bijsturen waar nodig 

 High tech toepassen: Sensoren, Drones, etc.

 Samenwerken aan gedeelde belangen

 Integrale aanpak



Waarom?

 De landbouw moet veranderen. Verduurzaming is essentieel, met ruimte voor 

herstel van biodiversiteit. Gezond voedsel begint bij een gezonde bodem

 Toekomst

 Inspireren

 Overtuigen

 Meten = weten

 Doordat wij op brede schaal extreem duurzaam werken, hopen we andere 

agrariërs te inspireren om delen over te nemen: veel kleine verbeteringen →

veel impact!



Bodem = de basis

 Bodemleven verbeteren door:

 Geen kunstmest

 Geen gewasbeschermingsmiddelen

 Ruige stalmest

 Drijfmest bovengronds

 Bokashi

 Beweiden

 Kruidenrijk grasland

 Zeer laag gebruik antibiotica (toekomstdoel volledig vrij)



Gezonde bodem



Biodiversiteitsherstel

 Verbeteren bodemleven

 Natte dooradering

 Plasdras

 Bescherming tegen predatie

 Gevarieerd landschap voor verschillende soorten flora en fauna

 Groninger Blaarkop

 Schoonebeeker heideschaap (nabeweiding)

 Eventueel andere zeldzame rassen binnen bedrijf

 Herstel landschapselementen

 Herstel traditionele landbouw (gemengd bedrijf)



Biodiversiteit



Waterbeheer en waterveiligheid

 Schoon oppervlaktewater

 Gunstige waterstand (aanpasbaar aan omstandigheden en doelen)

 Drinkwaterkwaliteit verbeteren

 Herstel van waterflora en –fauna (biodiversiteit)



Klimaatmitigatie 

 Minder uitstoot van broeikasgassen

 CO-2 vastlegging door agroforestry en ruige stalmest

 Scheiden van dikke en dunne fractie 

 Duurzame energiebronnen: windmolen en zonne-energie

 Elektrische landbouwmachines

 Geen voer aanvoer (volledig eigen eiwitten)

 Dubbeldoel (melk en vlees optimum) Optimum in aantal lactaties tot 

afmesten voor vlees: duurzame optimum (dubbeldoel)

 Kunst van het weglaten



Circulaire economie

 Kringlooplandbouw op eigen bedrijf

 Maaisel van natuurgebieden inzetten voor verrijking bodem huiskavels 

(Bokashi)

 Korte keten verwaarding

 Hergebruikte materialen (duurzame bouw)



Kringlooplandbouw



Gezonde en veilige leefomgeving

 Gezonde bodem 

 Natuur en voedselproductie symbiose

 C0-2 opslag

 Lage excretie 

 Gezond voedsel

 Prettige leefomgeving

 Natuur, landbouw en burger verbinden



Productie en afzet gezond voedsel

 Regionaal

 Korte ketens

 Private labels

 Online en offline

 100% grasgevoerde melk

 100% grasgevoerd vlees 

 Kwaliteit boven kwantiteit



Toekomstbestendige landbouw

 Groninger Blaarkop = Koe van de toekomst

 Natuur en landbouw verbinden

 Kringlopen sluiten

 Biodiversiteitsherstel

 Gezond bodemleven

 Korte keten

 Gezond voedsel

 Transparant en traceerbaar

 Werkgelegenheid



Verdienmodel

 Loonwerk

 Natuurbeheer

 Korte keten afzet

 Beleven

 Innovatieprojecten

 Focus op rendement: niet op liters in de tank



Beleven en delen

 Onderdeel van Natuurboerderij Eytemaheert is beleven en delen

 Bezoek aan boerderij

 Wandelingen/excursies

 Fietspaden

 Vergaderen

 Overnachten

 Horeca

 Gemeenschap betrekken

 Vrijwilligers



Betrekken burger/consument

 Social Media

 Nieuwsbrief

 Website

 Rondleidingen

 Open dagen



Toekomstbeeld Eytemaheert


