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WIE BEN IK !?
Effe heel kort, een praktijkman, en geen wetenschapper



THERAPIE 
of toch maar gewoon een praktische aanpak



PLAAGSOORTEN/OPPORTUNISTEN, GRAS EN 
HOOILANDBEHEER& HAAT/LIEFDE VERHOUDING



HAAT/LIEFDE/BEHEER/TOENAME & 
AFNAME VAN SOORTEN

• Kan van toename , als van afname soorten genieten

• Aalscholver, predatoren

• Heeft deels te maken met de compleetheid en balans 

van het systeem



DE BOLDEREN IT FRYSKE GEA

• Beheerperiode 1989 t/m 2013 bij It Fryske Gea

• Geëxperimenteerd, binnen acceptabele kaders

• Vloeken in de “botanische kerk”

• Na weiden en klepelen 



ALD STEE JELLE KOBUS
“prive pitrus operatie”

• Geen beheervergoeding en dus ook geen beheervoorschriften

• Optimale vrijheid, nul belemmeringen m.u.v. kunstmest en chemische 

bestrijdingsmiddelen, en respect voor de natuur

• Bij de geboorte van Harm, zo nu heeft Hylke er weer een ruskentrekker bij.



SODOM & GOMORRA. 
Is het beleid, of is er over nagedacht



RESULTAAT NA ± 20 JAAR 
NOESTE ARBEID



UITGANGSPUNT, 1
keuzes beheer



VERVOLG

• HUIDIGE NATUURWAARDEN, POTENTIES EN GEWENSTE NATUURDOELEN BEPALEN HET 

BEHEER.

• AFSCHEID NEMEN VAN GRAS EN HOOILANDBEHEER DOET PIJN, MAAR BETER OP 10 

LOCATIES GOED DAN OP 20 HALF.

• ER IS INMIDDELS VEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERRICHT NAAR DE PITRUS 

PROBLEMATIEK ,ECHTER DE VERTALING NAAR DE PRAKTIJK ONTBRAK



HET VELD BEPAALD

• voormalig intensief landbouwkundig beheer, of al lang natuurbeheer extensief

• Landschappelijke waarde open of besloten, keuze , moerasontwikkeling /graslandbeheer, 

beide keren een “radicaal “ander beheer. 

• Gras en hooiland beheer is intensief beheer voor de volle 100%  met extensieve bemesting 

en zonder chemische bestrijdingsmiddelen, verder alles geoorloofd, mits ……... “kleinschalig”, 

lappendekken principe, enz. 

• PRAKTIJK/THEORIE/BEHEERVOORSCHRIFTEN ?, kijk naar het veld. Eerst 1 stap terug ( herstel 

beheer, later 2 vooruit (vervolg beheer).



2e PROEFGEBIED



PLAN VAN AANPAK

• Nogmaals onderzoek  zegt maak er geen strijd van 

!!!, ik zeg maak er wel een strijd van

• Misschien ten overvloede maar : het veld bepaald, 

niet de beheervoorschriften tijdens herstelbeheer

• 1e diep maaien

• 2e “jaarrond” begrazen met pony's

• 3e ondersteunend maaien

• 4e ruwe stalmest

• 5e afwatering en hekkelspecie

• 6e afrastering/ drukbegrazing



RESULTAAT



CONCLUSIES/ADVIES

• 1e enthousiasme en gedrevenheid, uitdaging

• 2e prioriteiten, pitrus decimeren, dat is het uitgangspunt

• 3e out of the box denken

• 4e herstel beheer en vervolgbeheer

• 5e 25% rendement van eerste 75% inspanning en andersom, zie 11

• 6e beter lokaal intensief dan geheel extensief

• 7e afwatering

• 8e diep maaien en selectief maaien, afbouwen

• 9e ruwe stalmest, lokaal intensief

• 10e beweiding jaarrond indien mogelijk

• 11e graslandbeheer in de winter, 20%/80% biomassa

• 12e rol , verhouding pachter, verpachter.

• 13e coaching/ enthousiasmeren/ondersteunen



BLOMSLACH NIET ZEIKEN MAAR ZAAIEN



Melkveehouderij Oosterhof Foxswolde
Dag meneer Blomslach

• De afgelopen vijf jaar stappen kringloop landbouw/bodembiologie

• Gestopt met de “rat-race” in de melkveehouderij

• Geen tegenslagen meer compenseren met schaalvergroting & 

intensivering, geen upgrading, maar downgrading 

• Hernieuwde integratie landbouw en natuur.



BODEMBIOLOGIE

• Is slecht , met name als gevolg van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, 

injecteren van drijfmest, grondbewerkingen, bodem verdichting

• Micro & macroleven, bacteriën, schimmels, wormen 

• Organische stofgehalte van 7% naar 0.7%

• Water overlast, droogte gevoelig

• Last van plaagsoorten/storingsvegetatie in intensief grasland , muur, herderstasje, 

ridderzuring , kweek



STIKSTOF TOT NADENKEN

• Aanleiding

• Wie ben ik

• Nadelen stikstof natuur, hooiland en 

watersystemen

• Nadelen o.a stikstof landbouw/ Gabe Brown

• Kringlooplandbouw /Peter Oosterhof



VRAGEN


