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Programma workshop:

• Introductie natuurinclusieve melkveehouderij - Wiebren

• Introductie bedrijf boer van de dag
• Kort over het bedrijf en de boer(en)
• Toelichting maatregelen voor meer biodiversiteit
• Verdienmodel, wat kost het en levert het op?

• In twee groepen meedenken met deze boer
• Focus op onderdelen ‘grondgebruik’ en ‘verdienmodel’

• Terugkoppeling aan allen
• Reactie van de boer van de dag



Ontwikkeling afgelopen 10 jaar
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Introductie ‘boer van de dag’

Sybe Andela
V.O.F. Andela-Prins – Wyns

• Korte introductie bedrijf (achtergrond, ligging)
• Maatregelen die al genomen zijn
• Economisch plaatje
• Welke uitdagingen nog graag oppakken?
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Opdracht:

Twee groepen: Formuleer in je groep een advies voor de boer:

1. Focus op verdienmodel bedrijf: welke aanpassingen stel je voor om minder kosten en/of 
meer opbrengsten te genereren?
• Welke maatregelen zijn inpasbaar denk je? 
• Waarom verwacht je dat het bijdraagt aan het verdienmodel

• Hulplijn: je mag tijdens de workshop 2 x je boer inschakelen voor hulp

2. Focus op landgebruik van het bedrijf: welke mogelijkheden zijn er om het landgebruik 
anders in te richten? 
• Welke combinaties met grond in de omgeving raad je aan? (vb. akkerbouw, natuur)
• Waarom verwacht je dat het bijdraagt aan het verdienmodel

• Hulplijn: je mag tijdens de workshop 2 x je boer inschakelen voor hulp

Terugkoppeling: bespreken per groep welk advies er is te geven
Reactie van de boer



Maatregelen voor meer biodiversiteit
Verdienmodel
• Minder voeraankoop/meer eigen 

voer benutten
• Meer weidegang melkvee
• Meer weidegang jongvee
• Minder gebruik stikstofkunstmest
• Deel grond geen kunstmest
• Verlaging gewasbescherming
• Zelf vermarkten vlees, zuivel
• Samenwerking in gebied voor landruil
• Inzet andere koeienrassen
• Inzet andere diersoorten (kip/varken)
• Toepassen andere gewassen voor 

verkoop
• Andere ondernemers op bedrijf 
• Grond inzetten voor diensten (water, 

natuur, zorg, recreatie)
• Niet kerende grondbewerking
• Inzet struiken, bomen
• Samenwerking andere 

grondeigenaren

Maatregelen landgebruik:
• Verhogen organische stof jaarlijks over het 

hele bedrijf
• Verhogen % areaal met 'groene 

elementen’ (plasdras, heggen e.a)
• Beheer gericht op broedvogels
• Verhogen plantensoorten per ha 
• % niet-productief land vergroten
• % aandeel organische mest van stikstof 

input
• van binnen naar buiten maaien
• natuurvriendelijke oevers (25%-75% 

hekkelen)
• Natuurvriendelijk beheerde 

perceelranden, wildakkers of oeverhoekjes 
etc.

• verhoogd waterpeil 
• Opvangen erfwater
• gebruik wild redder
• Deelname aan agrarisch natuurbeheer

• Zie hulplijst



MEER WETEN?    www.livinglabfryslan.frl


