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‘We vergeten voeden van bodem’
Akkers in Noord-Friesland verslempen en het Friese veenweidegebied klinkt
in. Het is grotendeels het gevolg van het eenzijdig voeden van de bodem.

AAN DIRK VAN DER MEUELN

‘We willen gezonde
voeding voor de
mens, gezond voer
voor de koe, maar

we vergeten het fundament goed te
voeden: de bodem.” Dat betoogde
Jan Feersma Hoekstra op een bijeen-
komst voor Friese statenleden over
natuurvriendelijke landbouw.
Feersma Hoekstra is directeur en
mede-eigenaar van Agriton in
Noordwolde, een bedrijf in biologi-
sche meststoffen.

Boeren bemesten hun land te veel
met stikstof via kunstmest en drijf-
mest, betoogde Feersma Hoekstra.
,,Dat voedt niet alleen de plant maar
ook bacteriën, die zich vermeerde-
ren en zich massaal storten op de
humus in de grond. Die afbraak is de
doodsteek voor het bodemleven.
Humus is het cement in de bodem.
Is dat niet meer aanwezig dan stort
hij in. De bodem kan geen water
meer opnemen en wordt arm aan

zuurstof.” Verslemping en inklin-
king zijn uiteraard geen specifiek
Friese problemen. Het speelt in gro-
te delen van agrarisch Nederland.

,,Kijk naar de verstuiving op de
Veenkoloniale akkers als het maar
een beetje waait, kijk naar de wor-
menplagen in delen van Flevoland.
Het zijn allemaal voorbeelden van
bodem waar het evenwicht zoek is.”
Volgens Feersma Hoekstra weten
boeren met veel kunst- en vliegwerk
de opbrengsten nog enigszins op
peil te houden, maar wel tegen hoge
kosten. Bijvoorbeeld voor grasland-
vernieuwing, kunstmest en gewas-
bescherming.

De landbouw, zo betoogde Feers-
ma, moet meer inzetten op een lage
kostprijs. ,,Haal kwalitatief beter
gras van je land, voer minder kracht-
voer. En: des te diverser het gras-
land, des te rijker de bodem.”

De Agriton-directeur waarschuw-
de dat dit een proces is van de lange
termijn. Het agrarisch onderwijs
moet op de schop en er zullen ande-

re stalsystemen moeten komen met
meer oog voor vaste mest (rûge
dong). Ook zullen boeren de fokkerij
moeten aanpassen. ,,Ik kom voer-
rantsoenen tegen waarbij koeien
100 kilo melk geven met 40 kilo
krachtvoer. Die dieren produceren
wel 12.000 liter melk per jaar, maar
tegen hoge kosten en met extra
mest. Bizar. Beter is het om een koe
te hebben die efficiënt gras omzet in
melk.’’

Jan Paul Wagenaar van het Louis
Bolk Instituut wees op de relatie tus-
sen kruidenrijke weiden en gezonde
koeien. ,,De diergezondheid wordt
robuuster, het gebruik van antibioti-
ca neemt af”, zei Wagenaar, die er-

kende dat de factor boer hierbij ook
een grote rol speelt. ,,Een boer die
met weidekruiden experimenteert,
was voorheen ook al meer gefocust
op de diergezondheid.’’

De boeren Fouke de Vries uit It
Heidenskip en Rakesh de Vries uit
Tersoal verhaalden enthousiast over
hun ervaringen met kruidenrijke
graslanden en -randen. ,,Goed foar
de kij en goed foar it lânskip. Jo ge-
nietsje der in hiele simmer fan”, zei
Fouke de Vries. Ook zonder subsidie
handhaaft hij de weidekruiden.
,,Mar oan de oare kant: as wy der al-
legear fan genietsje, kinne wy der ek
allegear wol foar betelje.”

Melkveehouder Marten Dijkstra
uit Aldeboarn vertelde dat bij hem in
2014 de knop omging. Hij koos voor
een biologische bedrijfsvoering. Hij
heeft er sowieso al meer maatschap-
pelijke waardering en arbeidsplezier
voor teruggekregen. ,,Ik koe froeger
net in skries fan in ljip ûnderskiede.
At ik no yn it lân bin, stopje ik as ik
tink: hé wat is dit foar in plantsje.”

‘Voer minder
krachtvoer,
haal beter gras
van het land’

Een boer graaft een greppel om overtollig water af te voeren. Door de afbraak van organische stof, verslempen akkers waardoor de wateropname van de bodem vermin-
dert. FOTO LC


