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Op de prachtige biologisch dynamische boerderij 

werden we hartelijk ontvangen door Rosalinde en 

Jeroen Konijn. Dit was de start van een 

enerverende middag waarin de aanwezigen op 

zoek gingen naar de verbanden tussen natuur en 

landbouw, oftewel het Groene Kapitaal in de 

Noord-Hollandse Landbouw. 

Het doel van de middag was om elkaar te leren 

kennen, in gesprek te raken en kennis te delen. Wij 

hebben veel inspiratie opgehaald, hopelijk u ook. 

 

Gedeputeerde Tjeerd Talsma opende de middag met een 

speech waarin hij het belang van de landbouw voor de 

biodiversiteit benadrukte. Vorig jaar ontstond de Verklaring 

Groen Kapitaal, nu is het zaak door te pakken. De 

biodiversiteit daalt nog steeds en daarom hebben we Groen 

Kapitaal omgezet in een programma waarin we zoeken naar 

natuurcombinaties. De landbouw is een van die combinaties. 

Talsma wil koplopers een podium bieden en faciliteren. 

Goede ideeën uit de kenniscafé’s kunnen verder uitgewerkt 

worden in Groen Kapitaal Labs en de beste ideeën kunnen op 

het congres aan het einde van het jaar strijden om de 

Gouden Roerdomp. Op www.groenkapitaalnh.nl kan je 

goede ideeën alvast aanmelden.  

 

Voorzitter van LTO Noord, Nico Verduin, gaf aan 

graag mee te werken op zoek naar goede 

voorbeelden. Biodiversiteit is voor veel agrariërs 

echter wel een nieuw onderwerp en juist daarom 

kunnen inspirerende en werkende voorbeelden 

hen helpen om er mee aan de slag te gaan. 

 
 
 



Guus van Laarhoven en Yvette van Wichen 

gaven een presentatie over de ontwikkeling van 

de biodiversiteitsmonitor van Friesland 

Campina. 

• Invloed op biodiversiteit meetbaar maken 

voor individuele melkveebedrijven 

• Prestaties vergelijken 

• Melkveehouders handvatten bieden voor 

het sturen op biodiversiteit met 

maatregelen 
 

 

De melkveehouderij is in hoge mate afhankelijk van de diversiteit van levende organismen. 

Andersom wordt de biodiversiteit beinvloed door activiteiten van melkveebedrijven. 

Melkveebedrijven die bijdragen aan het behoud biodiversiteit verdienen waardering. Het behouden 

van biodiversiteit creert kansen voor het vermarkten van zuivel en het behouden van 

maatschappelijke waardering. 

Wat is de definitie van biodiversiteit? 

• Biodiversiteit is de diversiteit van alle 

levende planten en dieren. Zowel de diversiteit 

tussen soorten als binnen soorten en de diversiteit 

van de leefgebieden waarin die soorten leven. 

• Biodiversiteit levert ons diensten; zoals 

een vruchtbare bodem, schoon water, een 

herkenbaar landschap, weerstand tegen 

(dier)ziekten en plagen. 

• Als melkveehouder heb je met je 

bedrijfsvoering invloed op de biodiversiteit en 

daarmee ook op de diensten die biodiversiteit het 

melkveebedrijf levert. 
 

Een eenduidige meeting van biodiversiteit per bedrijf is lastig en toch streeft Friesland Campina er 

naar om met internationale standaarden toe te werken naar Kritische Prestatie Indicatoren. Daarmee 

ben je zo transparant mogelijk en biedt je de boeren een gelijk speelveld. 

De presentatie is in pdf terug te vinden op www.groenkapitaalnh.nl  

Thema tafels 

Na het verhaal van Guus en Yvette werden vier 

thema’s uitgediept. Maarten Hermus van LTO 

Projecten, Jeroen Noot van de Greenport NHN, 

Akkerbouwer Jan Knook en Henk Huijgen van de 

Eemlandhoeven waren de tafelheren.  

 



 

Jan Knook, die jarenlang een biologische bloemenwekerij heeft gehad sprak over het belang van 

bloeiende akkerranden. Er is al veel kennis, maar er zijn ook nog veel (praktijk) vragen rondom 

toepassing en gebruik van zadenmengsels. Het is namelijk wel noodzaak inheemse soorten te 

gebruiken en wat doe je als de luizen het aardappelveld insluipen en de bloemen staan nog niet in 

bloei? In het gebied van Collectief NHZ wordt al geëxperimenteerd en in de Haarlemmermeer wordt 

samen met CLM gewerkt aan het project BASE (Bermen, Akkerraden, Slootkanten en Erven).  

Maarten Hermus sprak over kringlooplandbouw. “Biodiversiteit begint in de bodem. In het project 

Vruchtbare kringloop staat samenwerking tussen boeren en het delen van praktische kennis centaal. 

We moeten meer inzicht hebben in kringlopen, ook al leidt dat soms tot tegenstrijdigheden en 

spanning. En het uitruilen van gronden is écht typisch voor Noord-Holland. Maar wat doet het 

uitwisselen van bijvoorbeeld mest op de lange termijn met de bodem? Wat is het effect op de 

mineralenhuishouding? Wat is de impact op bodemvruchtbaarheid en weerbaarheid van de 

biodiversiteit?”. Bedrijven die zich bij het project nog willen aansluiten zijn van harte welkom. Lida 

Wennekers, die een biologisch varkensbedrijf heeft dat ingepast is in het landschap ondersteunde de 

oproep en gaf aan dat het bij haar in de praktijk erg goed werkt.  

Henk Huijgen ging in op de vraag hoe je biodiversiteit op het erf realiseert. “Al vanaf de start van de 

boerderij aan de Bisschopsweg begin jaren '90 is de Eemlandhoeve meer dan een boerenbedrijf. Al 

de activiteiten die in de loop der jaren zijn ontstaan, zijn erop gericht de ontmoeting tussen boer & 

burger, platteland & stad en Creator & creatie te bevorderen. Met het oog op duurzaam leven en 

geïnspireerd vanuit christelijke waarden. De laatste jaren heeft zich dat ontwikkeld tot twee 

kernwaarden: voedsel en ruimte.” De dialoog aan tafel ging over de vraag of de invulling van allerlei 

verschillende functies ook toepasbaar is op andere bedrijven? Conclusie is dat elk bedrijf een eigen 

concept kan uitwerken.  

 

Jeroen Noot richtte zijn verhaal op de risico’s die komen 

kijken bij een andere bedrijfsvoering. Agrarisch 

ondernemers zijn heel innovatief, ze willen aan de slag 

met duurzamere teeltmethoden, maar wat weten we er 

eigenlijk van? De rode draad in het gesprek was de 

bodem. Dit geldt voor de bollensector als ook voor alle 

andere sectoren in de landbouw. De conclusie was dat 

we meer moeten samenwerken en meer kennis moeten 

delen. Er zit veel kennis bij gepensioneerde tuinders en 

boeren. Hoe kunnen we die kennis, in combinatie met de 

huidige technieken, ontsluiten? Misschien wel met 

studenten?  

Nico Verduin vulde aan: “Het Waterschap en de provincie 

kunnen ondernemers ook meer de ruimte geven om te 

experimenteren.” 



 

Gouden Roepdomp 2016 
 

In 2015 won John Huiberts, wie wint de Gouden Roerdomp in 2016? 

Meld jezelf of iemand anders nu aan op www.groenkapitaalnh.nl dan 

nodigen we jou misschien wel uit als een van de kandidaten voor het 

op het congres eind 2016.  

Met groene groet, 

 

Danielle Lieuwen &  Micha Lubbers 

 

groenkapitaalnh@noord-holland.nl  

 

 

 

 
 


