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Ruim 50 Alumni waren naar de Natuurboerderij Eytemaheert in Leutingewolde gekomen, waar onze 
gastheren Maurits en Jessica Tepper over hun veebedrijf met een gesloten mest- en 
stikstofkringloop vertelden. Ingrid van Huizen, Programmamanager circulariteit Noord Nederland bij 
Wageningen University & Research, sprak over de versnelling van de beoogde transitie naar 
circulariteit in de veehouderij in Noord-Nederland. 

Eytemaheert: rendabele natuurinclusieve boerderij is mogelijk in kwetsbaar gebied 
Terwijl de zon bijna onder ging, kregen wij van Maurits en Jessica buiten een rondleiding met in de 
verte de verlichte skyline van de stad Groningen. Het kabinet wil dat de agrarische sector in 
Nederland in 2030 een omslag heeft gemaakt naar kringlooplandbouw. Eytemaheert is één van de 
landelijke regionale initiatieven die bijdraagt aan deze doelstelling, samen met natuur- en 
landschapsbeheer én subsidies uit Regio-deals en/of via het Europees Landbouwbeleid. Ook de WUR 
is aangehaakt en sinds kort is Eytemaheert een onderzoeksboerderij op het gebied van 
natuurinclusieve kringlooplandbouw. Met dit bedrijf willen Maurits en Jessica laten zien dat juist in 
een kwetsbaar gebied het mogelijk is om een veebedrijf met een gesloten mest- en stikstofkringloop 
te hebben. Eytemaheert grenst namelijk aan het Leekstermeer, De Onlanden- een Natura 2000-
gebied - en het waterwingebied van Nietap van waterbedrijf Groningen. 

 

Buiten staan wij bij een aantal balen hooi is de gedachte. Het blijken balen met mest te zijn: bokashi. 

Dit is een mengsel van het stikstofrijke maaisel uit het naastgelegen natuurgebied, kalk, klei en 

micro-organismen die de celstructuur van het hooi afbreken. De 150 Groninger blaarkoppen krijgen 

dit samen met het kruidenrijke gras van de huiskavels te eten, zodat ze voldoende nutriënten binnen 

krijgen. Krachtvoer en kunstmest zijn dan ook niet nodig. 

Om de biodiversiteit op het land te vergroten werken Maurits en Jessica met gras-, kruiden- en 

klavermengsels én houtwallen met hazelnootbomen. Ze proberen ook andere dingen uit. Zoals 

haver telen en dit laten vermouten om het als ingrediënt in bier te gebruiken én hebben ze 

toestemming gekregen om de koeien die ze voor vleesproductie hadden nu ook te melken zodat 

binnenkort een deel van de melk naar kaasmakerij Kaaslust in Veenhuizen kan gaan. Ook hebben ze 

lupine ingezaaid en willen ze onderzoeken of de verrijking van het voer met lupine invloed heeft op 

de nutriënten in de melk. 

Het wordt donker en kouder. We lopen richting de stal waar tafels en stoelen klaarstaan inclusief de 

catering. De blaarkoppen verwelkomen ons met bekende stalgeluiden. De familie Tepper heeft sinds 

kort heaters aangeschaft, waardoor het goed toeven is in de stal. Na de korte rondleiding buiten 
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vertelt de familie Tepper verder in de stal tot hoe ver ze nu gekomen zijn na 5 jaar. Een goede basis 

is gelegd.  

 

Noord-Nederland klaar om serieuze stappen te zetten in kringlooplandbouw 

Na een heerlijke soep met rijk gevulde broodjes gaat Ingrid van Huizen in op de versnelling van de 

beoogde transitie naar circulariteit in de veehouderij in Noord-Nederland. De landbouw staat op een 

kantelpunt. Vanuit haar oude rol bij LTO zette zij zich in voor een volhoudbare landbouw die in 

balans is met de leefomgeving. Er zijn kansen om in Noord-Nederland nu serieuze stappen te gaan 

zetten. Het circulaire initiatief van de Eytmaheert is daar een goed voorbeeld van.  

Meer dan een halve eeuw was het Nederlandse en Europese landbouwbeleid gericht op het efficiënt 
produceren van zoveel mogelijk voedsel tegen een lage prijs en met een redelijk inkomen voor de 
boer. Met dit beleid, ontwikkeld door Sicco Mansholt, heeft agrarisch Nederland tot ver over de 
grenzen bewondering geoogst en zich ontwikkeld tot de tweede agrarische exportnatie ter wereld. 
Na meer dan vijftig jaar is het hoog tijd voor een koersverandering. Een efficiënte productie blijft 
noodzakelijk, zeker omdat de vraag naar voedsel en andere agrarische producten en grondstoffen 
alleen maar toeneemt. We moeten het begrip efficiëntie wel breder gaan invullen: niet alleen 
economisch, maar ook ecologisch efficiënt door slimmer gebruik te maken van natuurlijke processen 
en zuiniger om te gaan met grondstoffen. En door tegelijkertijd waarden als een aantrekkelijk 
landschap en boerennatuur om te zetten naar maatschappelijke waardering en interessante 
verdienmodellen.  

 

 

 

 

 

 

Kringlooplandbouw draait op het principe dat alle biomassa optimaal gebruikt wordt. De 

reststromen van de ene keten zijn de grondstoffen voor een andere keten. Zo wordt bijvoorbeeld 

voedsel dat wij niet meer eten als diervoer gebruikt. Om tot zo’n circulair landbouwsysteem te 

komen, hebben we een transitie nodig waarin plantaardige en dierlijke productieketens slim aan 

elkaar worden geknoopt. 
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