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Vilsteren: de kwaliteit van natuur en landschap mag niet

lijden onder een te intensieve of grootschalige landbouw. 

Dit stelt voorwaarden aan de wijze van landbouw, en dat

schuurt wel eens. 

De landgoedeigenaar wil het bezit als geheel economisch

en ecologisch gezond doorgeven aan de volgende

generatie. 

Daarvoor is een toekomstvisie nodig die veel meer is dan

louter vermogens-beheer. 

Er is ondernemerschap nodig van de grondeigenaar en een

open oog voor samenwerken met partijen die 

wonen/gebruikmaken van het landgoed. 





Basis = meer marge door meer vakmanschap!
Kringlooplandbouw! = schoon en zuinig boeren

Meerwaarde voor 

de omgeving 
voor natuur, 

landschap, 

recreatie, water en 

biodiversiteit

Nieuwe niches 
voor melk- en vlees

producten

Duurzame ontwikkeling?



Welke richtingen gaat de boer op?



EKO garandeert geen kunstmest, geen 

bestrijdingsmiddelen, maar niet persee een betere 

bodemkwaliteit

Meer diensten?

Meer natuur?

Meer landschap?

Meer weidevogels?

Nieuwe marktkans 

maar melk gaat nog 

steeds via fabriek

Voorbeeld: omschakelen naar bio



€



Bedrijfsplannen

• Duurzaamheidsplan per bedrijf

• Wat is er mogelijk?

• Keuzes en prioriteiten maken per 
bedrijf

• Presentatie via website (wat doet 
men al)

Mijn	Duurzaamheidssplan	

Samen	werken	aan	een	duurzaam	Landgoed	Vilsteren	

Bedrijf: Fam Bloo 
40 ha grasland 

… 

Sterke punten: 
- ,, 

- … 

- ,.. 

Plannen korte termijn: 
 

Plannen lange termijn: 
 

Acties:	
-		
	
	

Acties:	
-		
	



Bodem als basis!
Betere mest

Beter voer

Hogere benutting, 

Minder verliezen

Gezonde dieren

Meer of gelijke productie, met minder kosten

0 - meting = KringloopWijzer (waar staat men nu?)

0 - meting = Perceelskaart en bodemanalyses

0 – meting = Bedrijfswater/bodemplannen (Aequator: 

waar kan men verbeteren?)

Basis = kringlooplandbouw



Kringloopwijzer

Stikstof, fosfaat en koolstofstromen op het bedrijf
Verliezen, opbrengsten en bedrijfsefficienties in beeld.
(CO2, OS-balans, NH3, NO3, % voer eigen land, krachtvoerverbruik, etc, etc)



Perceelskaarten

• Ligging in het landschap, perceelskaart

• Bodemanalyses

• Bedrijf bodem-en waterplannen (Aequator 2016)



• Afstand “grote verhalen” Soil4U en “boeren-werkvloer” 
lijkt te groot. 

• De pachters hebben plannen, alleen kunnen dat niet altijd
goed op papier krijgen. 

• Sommige plannen zijn misschien niet spectaculair, maar 
daarmee niet minder relevant. 

• Bedrijven doen al veel aan duurzaamheid (bijv. met hun 
zuivelfabriek), maar dat is niet altijd zichtbaar

• Plannen voorlopig (zeg de komende 5 tot 10 jaar) centraal
laten staan, ook niet te veel erbij halen.

• Sommige bedrijven ook bewust even “on hold”

Algemene bevindingen



Algemene bevindingen

• Grond -beschikbaarheid, -verkaveling en -prijs, is voor 
iedereen een issue. De kern van Soil4U? 

 transparant werken aan “bonus malus” 
regeling om meer duurzaamheid te belonen in 
toebedeling van grond en in de pachtprijs 

Even niet meer consultants, niet meer 
theorieën, maar serieus samen met 

pachters aan de slag met de realisatie van 
hun eigen duurzaamheidsplan


