
Kijkpunten Route Heino-Raalte 

Kijkpunt 1 

Gerrit Volkerink, Heino 

Op ons kleine maar avontuurlijke terrein hebben we allerlei soorten 
landschap, van grasland, poelen en houtwallen tot heide, graanakkers en 
boomgaard. Een deel van de grond heeft natuurbestem-ming, en we 
produceren voor eigen gebruik en kleinschalige verkoop. We hebben vijf 
bijenkasten. We hoeven niet van de productie te leven, wel verkopen we 
honing aan huis, samen met kleinschalig geproduceerde jam, gelei en 
siroop. Ons terrein is een mooi voorbeeld wat je op kleine schaal voor 
biodiversiteit kunt doen. 

Wij bieden slaapplaatsen voor ieder dier 

Veel dieren overnachten bij ons op het terrein. Op het erf hebben we een 
bijenhotel, waar wilde bijen eieren kunnen leggen. Een verdieping hoger 
vind je het mussenhotel en een nestkast voor de kerkuil. In de 
toegankelijke kelder is er een zwaluwnestje. In de houtwallen vonden we 

dit jaar een spechtennest, zo op ooghoogte. Iets verderop bouwen we een vleermuizenkelder. In de graanakkers 
vinden we vaak slaapplaatsen van reeën, die maken een soort platgemaakt holletje in het graanveld waar ze 
kunnen slapen. Zo vindt ieder dier wel zijn plekje bij ons. 

Bijenplanten 

We planten veel bomen en planten die goed zijn voor onze bijen. Zo gebruiken we koolzaad en phacelia als 
groenbemesters, die beide veel voedsel voor bijen en hommels bieden. De wilgen zijn in de lente de vroegste 
bloeiers op ons land, en zijn daarom belangrijk als eerste voedsel voor de bijen. We hebben ook robinia en 
honingbomen geplant om genoeg bijenvoedsel te hebben voor de hele zomer. Onze graanakkers hebben 
bestemming natuur, en kunnen alleen onbespoten graanakker of bijenakker zijn. We laten bij het oogsten van de 
granen altijd een deel staan, zodat de vogels nog iets hebben in de winter om van te eten. 

Bijzondere gast: de hazelworm 

Bijzonder aan ons terrein is dat de hazelworm hier voorkomt, een pootloze hagedis. We vinden ze vaak 
doodgereden langs de weg, omdat ze naar het hete asfalt trekken om op te warmen. We willen graag een 
betonnen plaat aanleggen bij een poel als opwarmplek voor de hazelwormen, zodat ze minder afhankelijk zijn van 
de weg. Verder komen er ook watersalamanders en ringslangen voor. Al deze reptielen en amfibieën profiteren 
van de variatie aan voedselbronnen en schuilplaatsen op onze grond. De poelen, houtsingels en het open 
landschap liggen dicht bij elkaar, wat ons terrein aantrekkelijk maakt voor veel dieren. De broeihopen van 
tuinafval bieden beschutting. Doordat er veel insecten leven, is er veel voedsel voor hen. En hetzelfde geldt voor 
veel vogels, en ook vossen en steenmarters die we hier hebben. Zo is de geelgors overal te vinden in de tijd dat 
de rupsen op de meidoornboompjes zitten. 
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Kijkpunt 2 

Natuurlijke grasmat voor sterke waterbuffels 
 

Rob Kleinlangevelsloo 

Ik heb een biologisch bedrijf met waterbuffels en vleesvee in Raalte. In 
totaal heb ik 70 hectare grasland in gebruik. Een groot deel is natte grond 
met agrarisch natuurbeheer. 20 Hectare valt onder particulier 
natuurbeheer op een landgoed. Rondom de graslanden liggen oude 
houtwallen met mooie eiken, en in mei kleuren de bremstruiken de wallen 
geel. 

Waterbuffels: kleine hoeven in natte graslanden 

Duitse natuurbeheerders zetten regelmatig waterbuffels in voor 
natuurbeheer. Dat past ook op mijn Sallandse natuurgraslanden. Met hun 
kleine hoeven vertrappen ze minder in het natte land, en ze grazen kort 
af. Sinds 2003 zet ik productiegras om in natuurgrasland. Er blijkt nog 
enorme potentie in de grond te zitten aan verschillende graszaden. Die 
krijgen kans doordat ik niet opnieuw inzaai, laat maai en niet anders 

bemest dan door beweiding. De gevarieerde grasmat kan goed tegen het wisselende weer, en zorgt op zijn beurt 
dat het vee gezond blijft en tegen een stootje kan. Ik ben benieuwd welke bijzonder bloemen dit grasland nog 
gaat opleveren.  

Uilen op het erf 

Ik heb zowel de kerkuil als de steenuil op mijn erf, beide vogels die het van oude boerenerven moeten hebben. Ik 
heb nestkasten geplaatst, maar de steenuil heeft zijn eigen plekje gevonden op de hooizolder. De kerkuil zit hier 
nog niet ieder jaar, maar een jaar waren er zelfs twee paartjes vlak naast elkaar. Ze vinden hun voer op het erf en 
langs de houtwallen, en de steenuil zoekt ook mestkevers en regenwormen in het grasland. 
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Kijkpunt 3 

Van woonplek tot toegankelijk landgoed 
 

Wim van Bovendeert en Godelieve Wijffels, Natuurgoed Het Raalterwoold 

Wij hebben ons erf met woonhuis in tien jaar tijd uitgebreid tot een 
natuurgoed van 23 hectare, aansluitend op het landgoed het Reelaer bij 
Heino. Alle grond is natuurgrond, bestaande uit grasland en vier hectare 
nieuw aangeplant bos. Van het gras leeft een kudde Hereford-koeien. We 
hebben een groeiende klantengroep die een biologisch vleespakket 
afneemt en dat combineert met een bezoek aan het Raalterwoold. We 
hebben hier onze droom gerealiseerd. We hebben veel plezier in het 
buitenwerk en genieten van de natuur. Met een wandelpad, verhalenkist 
en geocatch laten we graag meer mensen genieten van ons natuurgoed.  

Onze weilanden vol voorjaarsbloemen en vlinders 

We genieten er van als rond ons huis het gras weer begint te groeien in 
het voorjaar. In dat gras komen steeds meer kruiden. Eerst kleuren ze 
geel van de paardenbloem, vervolgens lila van de pinksterbloem, later 

weer geel met boterbloemen. En als oranje accent dartelt het oranjetipje dan boven het weiland. Deze vlinder 
houdt van kleinschalig grasland. Hun rupsen leven op de pinksterbloem. De natuur is nog volop in ontwikkeling, 
op een enkel weiland prijkt een eerste orchidee. Om dat grasland goed te beheren gebruiken we Hereford’s, die 
goed kunnen leven op het schrale gras.  

Ons klimaatbos 

We hebben vier hectare bos aangeplant op ons landgoed. Dat hebben we gefinancierd met CO2-certificaten. Het 
bos helpt mee tegen de klimaatverandering. Het bos is nog jong, maar de natuur neemt het al over. Het is 
prachtig om te zien hoe een zwerm putters, ofwel distelvinken, daar van de zaden zit te smullen in een distelplek. 
Het bos maakt het landschap weer wat meer besloten zoals het hoort in Salland. 

Altijd een wijze uil in de buurt 

In de kapschuur op het erf nestelt al jaren een kerkuilenpaartje. Ieder jaar krijgt het een aantal jongen. Het 
steenuiltje nestelt in een solitaire knotwilg in het weiland en in het bos hebben we laatst een ransuil 
waargenomen. Bij ons vinden deze uilen niet alleen een nestplaats, maar ook voldoende voedsel in randen van 
het weiland, ruige hoekjes en in het nieuwe bos. 
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Kijkpunt 4 

Nieuwe markt voor oude gewassen en akkerkruiden 
 

Jan Overesch, Raalte 

Wij hebben een gesloten gemengd bedrijf met 85 ha akkerbouw, 
zoogkoeien en varkens (zeugen en vleesvarkens). We telen grasklaver, 
kool, aardappelen, pompoen, suikermaïs, artisjokken en granen (gerst, 
rogge, tarwe, spelt). Voor de varkens gebruiken we voedergewassen van 
onze eigen grond, en de varkensmest brengen we terug naar onze eigen 
velden. Daarnaast kopen we granen van andere bedrijven in de regio 
waar onze eigen mest naar toe kan. Hierdoor hebben we 100% 
biologische mest en voer, en werken we vrijwel volledig grondgebonden. 
We gebruiken ruige kruiden en vlinderbloemigen als groenbemesters, wat 
goed is voor de fauna. Zo zaaien we voor het zaaien van de granen klaver 
in als onderzaai. Na de oogst wordt dit weer ondergewerkt als voeding 
voor de bodem. We gebruiken vaste mest voor meer biodiversiteit in het 
bodemleven. 

Oude graansoorten – nieuwe samenwerking 

De biodiversiteit begint bij onze gewassen in combinatie met vee. We hebben zowel dieren als groenten, en we 
telen vier soorten granen. Met deze diversiteit bouwen we natuurlijke weerstand op, zonder zou het steriel 
worden. Op onze akkers verbouwen naast tarwe ook oude graansoorten zoals spelt, emmer en eenkoren. Deze 
gewassen kunnen met weinig mest toe, en passen goed op akkers van Natuurmonumenten. We werken met hen 
samen om tussen de granen meer kruiden te krijgen. Er groeit al volop korenbloem, kamille, akkerviooltje en het 
zeldzame grasje “slofhak”. De granen gaan naar een bakker (de Biobakker) die hiervan speciale broden en 
koekjes bakt, waaronder het Buitenluitje dat hier in de omgeving wordt verkocht.  
Ook op onze andere akkers staan veel kruiden en we zaaien ook de randen in met kruiden. Op enkel percelen 
grasland doen we agrarisch natuurbeheer. Hier maaien we laat, zodat kruiden en vooral vogels nog een kans 
krijgen om hier hun nestje te bouwen.  

Een biodivers erf open voor bezoek 

Voor een deel verkopen we onze producten direct op het erf, daarom willen we ook hier de biodiversiteit zichtbaar 
maken. Je moet bij het bedrijf aankomen en denken “goh, dat is leuk”. De gebouwen zijn omgeven door singels 
en vruchtbomen, die bijdragen aan de kleurrijkheid en biodiversiteit op het bedrijf. Zo zijn er net jonge 
kwikstaartjes het nest uitgevlogen en vliegen zowel de steen- en de kerkuil over ons terrein. Bij nieuwbouw 
werken we met natuurlijke materialen zoals hout en steen. Daarnaast hebben we een skybox/bezoekerscentrum 
in de varkensstal. Deze is altijd open en we ontvangen hier groepen en basisscholen voor rondleidingen. 
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