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Boer-in-Natuur (Uden) 

 

Met een groep van 30 deelnemers (boeren en ove-

rige geïnteresseerden) uit de provincie Utrecht gin-

gen we op 25 september 2019 naar Brabant om 

twee inspirerende locaties te bezoeken van agrofo-

restry en voedselbos.  

 

We begonnen de excursie in Uden bij Wilco de 

Zeeuw van Boer-in-Natuur. Boer-In-Natuur wil land-

bouw en natuur samenbrengen en zoekt hierin een 

optimale balans. De percelen van De Zeeuw liggen 

midden in het natuurgebied De Maashorst. De voor-

malige maisakkers vormden een landbouwenclave in 

dit gebied.  

 

Met de huidige inrichting heeft De Zeeuw een tus-

senvorm tussen natuur en landbouw gecreëerd. Hij 

combineert melkveehouderij, verzuiveling en streek-

afzet met agroforestry/voedselboslandschap. Een 

hoge productie combineert hij met een hoge biodi-

versiteit en een lage input. Hij creëert een hogere 

toegevoegde waarde door zijn producten te verwer-

ken (bv. yoghurt en muesli). Zo hoopt hij na 5 jaar 

een redelijk inkomen te generen. 

 

Het bedrijf van De Zeeuw bestaat uit:  

 Heggenlandschap, met lange smalle kruidenrijke 

percelen tussen voedsel producerende struiken 

en fruitbomen 

 Galerijteelt, met een beperkt aantal hogere bo-

men in rijen waaronder akkerbouw mogelijk blijft.  

 Voedselbos, met hoge aantallen struiken en een 

mobiel kippenhok op de rijpaden. 

 

De Zeeuw is ervan overtuigd dat landbouw en natuur 

elkaar niet hoeven te bijten. Samenwerken met de 

natuur staat voorop. Boer-in-Natuur is begonnen op 

uitgeputte landbouwgrond. De droogte is ook een 

grote uitdaging. De eerste twee jaar helpen ze de 

planten door ze water te geven. Daarna moeten ze 

zelf kunnen overleven. Hij snoeit niet. De Zeeuw 

noemt dit vrijwillige verwaarlozing. De arbeid onder 

controle houden is erg belangrijk. Net als lage grond-

kosten.  

 

Hij gaat zo efficiënt mogelijk met water om. De heg-

gen gaan bijdragen aan een waterrijke grond en 

koeien kunnen in de schaduw liggen. Zo  beïnvloe-

den de heggen en grond elkaar positief. De onder-

kant van de haag mag begraasd worden. De stam-

men beschermd hij.  

 

Soortkeuze 
Bij het kiezen van soorten is het belangrijk dat er 

goed naar de grond wordt gekeken. Bij de keuze van 

soorten heeft hij samen met zijn adviseur (Sjef van 

Dongen) een Excelsheet met weegfactoren opge-

steld. De keuze is namelijk enorm en met weegfacto-

ren (makkelijk telen, arbeid, verwerkopties en exclu-

siviteit) kon hij een beplantingsplan maken. 

 

Hieruit kwamen vier koplopers: 

 Hazelaar 

 Pawpaw (struik met eetbare vruchten) 

 Perzik  

 Honingbes  
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Verdienmodel 

We kregen ook een aantal tips voor het verdienmo-

del: 

 Zoek naar een onderscheidend product 

 Doe zoveel mogelijk in de keten zelf, om kosten  

te drukken 

 Een inkomen ernaast scheelt!  

 Heb geduld 

 Financier is handig 

 De Zeeuw teelt zijn eigen groenten en ander 

voedsel, zijn levenskosten zijn laag  

 Begin klein! 

 Goed verhaal voor consument is belangrijk!  

 Kijk of je samen kan werken voor lokale afzet (bv. 

aansluiten bij aanbieder van groentepakketten).  

Lunch gesprek- Agroforesty netwerk 

 

Na Boer-In-Natuur gingen we naar Fruithof De Brand 

in het nabijgelegen dorpje Zeeland, waar we onder 

het genot van heerlijke zelfgemaakte bio-soep in ge-

sprek gingen met Piet Rombouts. Piet vertelde ons 

meer over zijn ervaringen met agroforestry in Bra-

bant en het opzetten van een agroforestry netwerk. 

 

Er zijn veel verschillende soorten agroforestry. Het is 

dan ook belangrijk om te achterhalen waar de be-

hoefte ligt van de boer. Boeren komen veel vragen 

tegen en er zijn ook veel partijen bij betrokken. 

Vraagstukken zijn er over een passend ontwerp en 

de verdiencapaciteit. Hiervoor kunnen workshops ge-

organiseerd worden. Hierbij is het goed als boeren 

zich verenigen in een agroforestry netwerk, om sa-

men te kunnen leren.  

 

Tijdens de lunch peilden we al de interesse voor een 

netwerk en er waren al zo’n 6 boeren die hier inte-

resse in toonden.   

 

Fruithof De Brand (Zeeland) 

 

Fruithof de Brand is de realisatie van een droom van 

Sjef van Dongen om zelfvoorzienend te leven en om 

biologische groenten, fruit en noten uit eigen tuin te 

oogsten. Het is nu een bijzonder eetbaar landschap 

van 1,2 ha met grote moestuin, agroforestry, voed-

selbos en een unieke collectie fruitsoorten. Het is be-

doeld als een demonstratieproject dat opgeschaald 

kan worden. Met zijn bedrijf Fruitz for Life adviseert 

Van Dongen adviseert boeren (o.a. Herenboeren en 

Boer-In-Natuur) en gemeenten bij het ontwerp.  

 

Na 7 jaar hebben ze een overvloed aan producten. 

Met zo min mogelijk input creëren ze zoveel mogelijk 

output. “Woekeren is goed, dan voelt de plant zich 

thuis,” aldus Van Dongen.  

 
Soortkeuze 

Als je met voedselbomen aan de slag wil is het be-

langrijk om het project te faseren. De ontwikkeling 

kan wel drie jaar duren. Zo kun je ook zelf met het 

project meegroeien.  

Mineralen zijn erg belangrijk voor de grond (ook voor 

veen en zandgronden die veel in de provincie 

Utrecht voorkomen). Van Dongen voegt lavagruis 

met mineralen toe.  
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Kippen en ganzen bemesten het gras. Daarnaast 

hebben ze nog meer voordelen door de eieren en 

het vlees. Bij het maken van de juiste rassenkeuze is 

ook machinering belangrijk. 

 

Twee soorten die er bij Van Dongen uitspringen zijn 

de: 

 Honingbes, met een hoge gezondheidswaarde 

(nieuwe superfood), geschikt om machinaal te 

oogsten en combineert goed met melkproducten.  

 Japanse peer, een frisse vrucht, die goed groeit 

en waarvan we allemaal een stukje van mochten 

proeven! 

 

Afzet 

Het is een demonstratieproject, maar levert ook geld 

op: 

 Teelt groenten voor gezin 

 Verkoopt groenten via webshop,  

 Heeft een afhaalpunt; 2x per week kunnen abon-

nees producten afhalen.  

 Veel nichemarkten mogelijk.  

Evaluatie Boeren 

 

Terug in de bus vroegen we de deelnemers naar hun 

ervaringen van de dag. Hierna de antwoorden kort 

samengevat. 

Wat is je vandaag het meest opgevallen? 

 Enthousiasme sprekers 

 Gezondheid natuur 

 Oplossingen voor droogte 

 Pionieren van ondernemers 

 Verschillende mogelijkheden/ diversiteit systeem/ 

soortenrijkdom 

 Lange adem is nodig  

 

Welke kansen zie je? 

 In fases agroforestry/voedselbossen ontwikkelen 

op eigen bedrijf 

 Meerjarige gewassen opnemen 

 Informatie krijgen bij boeren met ervaring 

 Voedselbossen rondom Utrecht met afzet aan 

Roze bunker 

 

Welke hulp kun je gebruiken bij vervolgstappen? 

 Kennis 

 Persoonlijk advies voor grondsoort 

 Netwerk  

 Collectieve afzet 

 Financieringsvormen/voorbeelden  

 Bestemmingsplan/ regelgeving 

 Toegang tot grond 
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