
Marcel Wasseveld, een Zelhemse agrariër, runt 
samen met zijn vrouw een melkveebedrijf met 
90 melkkoeien en 60 
kalveren. Was vroeger het 
melkquotum bepalend qua 
productie, nu is dat het fosfaat-
quotum. De hoeveelheid mest 
die de vee stapel produceert kan 
voor een deel worden ingezet 
voor bemesting, het overschot 
moet afgevoerd worden. Dat is 
een maatregel om de belasting 
van het grond- en oppervlak-
tewater tegen te gaan. Marcel 
werkt daarnaast actief mee om de 
uitspoeling van mest verder terug 
te dringen. Want een maximale 

opname in de plant betekent een win-win 
situatie voor de boer en het milieu. 

N i e u w s b r i e f   Mei  2016
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De agrarische sector staat tegenwoordig voor andere uitdagingen dan vroeger.  
Hoe ga je als boer om met de nieuwe ontwikkelingen? een paar voorbeelden uit de praktijk…
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Vruchtbare Kringloop
Marcel: ‘ik doe daarom mee aan de Vrucht-
bare Kringloop Achterhoek (VKA). 
Zo leer je met welke soort mest je wanneer 
en wat moet bemesten zodat je optimaal met 
meststoffen omgaat. Op basis van een mestmon-
ster dat in het voorjaar wordt genomen, krijg ik 
een gratis analyse en advies voor een 
bemestingsplan voor het hele jaar. ik krijg zo ook 
meer inzicht in de bodemstructuur, vruchtbaar-
heid en grassamenstelling. ik vind het mooi dat ik 
meer kennis op doe en door het anders te doen, 
kun je voordelen ontdekken. ik zaai nu bijvoor-
beeld klaver bij op nieuwe graspercelen want dat 
is een grote stikstofbinder. Duurzaam werken 
is ook steeds belangrijker: vroeger hadden we 
op tien koeien gemiddeld acht stuks jongvee, nu 
streven we naar zes.’ 

Hoe ziet Marcel de toekomst van 
zijn bedrijf? 
‘ik ben jong en heb genoeg plannen. ik blijf graag 
bij. Daarom zit ik naast de studiegroep VKA 

ook in de kennisgroep Bodem. ik leer 
daar dingen die ik direct kan toepassen in mijn 
bedrijf en opgedane inzichten komen voor alle 
agrariërs in het hele project weer van pas. Het 
kost misschien tijd maar het levert ook heel wat 
op, het geeft een verbreding van mijn horizon. 
Door de vergaderingen neem ik een kijkje buiten 
mijn eigen erf.’

voor meer informatie en deelname aan vKA: 
http://www.vruchtbarekringloop.nl/over-vka
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Bij boerderij Ruimzicht in Halle wordt 
geboerd op een biologisch-dynamische manier 
en dat zie je direct bij de eerste kennismaking. De 
scherpe hoeken – muren, vensterbanken, deur-
posten – van de gebouwen zijn zoveel mogelijk 
afgerond en er is vooral gebruik gemaakt van 
bouwmaterialen die milieuvriendelijk en gerecy-
cled zijn. veel hout, leem op de muren en gebruik 
van natuurverf. Gevolg: vochtregulerende werking 
en geen statische elektriciteit en dat alles tegen 
redelijke kosten. Aan de lange houten koffietafel 

vertelt Gerjo 
over het boe-
renbedrijf dat 
hij vanaf 
1996 met zijn 
ouders voerde 
en sinds 2004 
samen met 
partner 
Annet runt. 

Lange adem
Gerjo Koskamp raakte tijdens zijn jeugd op de 
boerderij van zijn ouders en gedurende zijn studie 
in Wageningen steeds meer overtuigd van de zin 
en noodzaak van biologisch-dyna-
misch boeren. ‘ik wilde op een duurzame ma-
nier boeren, met meer oog voor dierenwelzijn en 
milieu. na mijn studie was mijn eerste baan bij het 
Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en daar 
leidde ik projecten om duurzaamheid meer onder 
de aandacht te brengen van de agrarische sector 
en overheid. ik had een wel heel lange adem nodig 
om de wereld te overtuigen, dat duurde me te 
lang. Daarom startte ik zelf een boerenbedrijf 
volgens mijn idealen.’ 

Het roer om
Het roer ging langzaam maar zeker om in de 
periode 1996 tot 2006, op basis van een bedrijfs-
meerjarenplan. Meerdere bedrijfstakken werden 
ontwikkeld op de voorwaarde dat elke tak zichzelf 
moest kunnen bedruipen. inmiddels zijn een 
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boerderijwinkel, zorgtak, tuinderij 
(twee hectare waarvan 150 geabonneerde gezin-
nen eten), melkvee stapel (100 stuks vee, 55 
melkkoeien en 44 hectare grond), recreatie 
en boerderijeducatie onderdeel van het 
bedrijf. ‘natuurlijk is het eng om van het gebaande 
pad af te gaan, je moet lef hebben. Maar langza-
merhand ontstaat ook een noodzaak en financiële 
drijfveer om het anders aan te pakken. Consumen-
ten kiezen tegenwoordig steeds vaker en bewuster 
voor biologische producten en de opbrengst stijgt. 

ik kende door mijn stu-
die de wetenschappe-
lijke onderbouwing van 
de voordelen al, maar 
nu ervaar ik het ook in 
de praktijk. De kern van 
het biologisch-dyna-
misch boeren is dat je 
zo natuurlijk mogelijk 
boert: dat maakt het 
systeem robuuster en 
sterker. in ons gebied – 

een delta met rijke bodem – is de opbrengt lager 
dan bij de gangbare boeren maar in schralere 
gebieden met meer droogte kan biodynamische 
landbouw zelfs voor hogere opbrengsten per 
hectare zorgen. een extra reden om als kikkerland 
geen exportland te willen zijn. Laten we zorgen dat 
daar waar het voedsel nodig is er goed geprodu-
ceerd wordt.’ 

Is biologisch-dynamisch boeren 
– meer land en ruimere stallen – 
duurder dan de ‘klassieke’ vorm? 
‘er zijn nergens verliezen van mineralen, de 
efficiency is heel hoog, daardoor zijn de variabele 
kosten relatief laag. Zo streven we naar zoveel 
mogelijk soorten gras om het vee te voeden: we 
weiden ze zo vaak als kan zodat er geen toevoe-
gingen nodig zijn. Ons vee leeft zo na-
tuurlijk mogelijk: ze houden hun horens en 
kalveren blijven de eerste twee tot drie maanden 
bij hun moeder. Ze worden vanaf dag 1 handtam 
gemaakt zodat ze sociaal zijn. De volgende zes 
maanden dollen en weiden ze met leeftijdsgeno-
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tjes, iedere drie weken op een vers grasperceeltje 
om zo een natuurlijke maagdarmwormweerstand 
op te bouwen. Belangrijk in ons systeem is ook dat 
de kalveren vanaf negen maanden 
weer in de kudde opgenomen worden. De 
familiekudde gedijt uitstekend zo, met als gevolg 
prima melk en vlees.  
De melk is bijvoorbeeld aantoonbaar gezonder: 
veel vers gras en kruiden zorgt voor mineralen, 
vitaminen en meervoudig onverzadigde vetzuren/
omega 3 op hoog niveau. Daarnaast draait het 

bedrijf op zonnepa-
nelen en hebben we 
een elektrische shovel 
aangeschaft. nu alleen 
nog een elektrische 
tractor en dan zijn we 
zelfvoorzienend.’ 

Het roer om: hoe begin je met 
boeren op een biologisch-
dynamische manier? 
‘De omslag begint bij het dichtdraaien van de 
kunstmestkraan en het zaaien van klaver: na 
drie seizoenen zit je bij een bemesting van 
170 kg n/ha (eko-norm) op het oude niveau. 
ik ga een stap verder, ik geef maar 112 kg n uit 
dierlijke mest (BD-norm) en ben inmiddels een 
voorbeeld voor ecologische boeren. Maar ik 
zou heel graag een inspiratie voor de klassieke 
boeren willen zijn, om te laten zien hoe het ook 
kan. ik nodig iedereen van harte uit om een 
kijkje bij mij op de boerderij te komen nemen. 
Zaterdag 25 juni houden we open dag. ik 
vertel graag in de rondleidingen of 1 op 1 over 
mijn ervaringen.’
www.boerderijruimzicht.nl
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Hij is geboren en getogen in de Achterhoek, 
studeerde 1993 af aan de HAs Hogeschool en 
is nu lector Co-operatief & Co-crea-
tief Ondernemerschap aan diezelfde 
Hogeschool in Den bosch. Creatief onderne-
mer roger engelberts was zich, met zijn agra-

rische komaf, al jong bewust van de kloof 
tussen consument en producent en de soms 
botsende belangen van partijen als boeren, 
burgers en beleidsmakers. 

Je imago is je beste amigo
‘Zo’n twintig jaar geleden bestond er een grote 
kloof tussen stad en platteland. Melk kwam uit 
een pak en vlees van de slager. Het was sommi-
gen zelfs onbekend waar de groenten vandaan 
kwamen. Agrarische rampen als MKZ, pest, 
vogelgriep en gekke koeienziekte hadden grote 
impact op het imago van de sector. Dat is ook de 
reden geweest dat ik als creatief ondernemer 
‘Imagro’ startte. De naam zegt het al: het is 
een samentrekking van image en 
agro. Je imago is je beste amigo.' 

Beste pr is boeren-pr
‘Doen wat je zegt en zeggen wat je doet: daar 
gaat het om. Boeren zijn authentiek, tastbaar, 
aaibaar, dichtbij, persoonlijk, menselijk en 
emotioneel. Dat is wat anders dan een Bv of 

 beste Pr is boeren-Pr 

roger engelberts 
(imagro): ‘waar 
komen de melk 

en doperwten 
vandaan?’
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bedrijf. Maak het menselijk, koppel een emotie 
aan je product en toegevoegde waarde valt je 
toe. Open boerderijdagen zijn voor groei 
van vertrouwen vele malen effectiever 
dan welke pr-campagne dan ook. De boer en zijn 
gezin en hun passie voor het boerenbedrijf: dat 
is de hoeksteen van een goed imago.’ 

Door open dialoog meer begrip en 
verbinding
‘Hoe dicht je de kloof tussen stad en land en 
creëer je draagvlak voor plannen die beide we-
relden aangaan? tegenwoordig zijn bijvoorbeeld 
‘weidegang’ en ‘megastallen’ begrippen waar de 
burger zijn zegje over wil doen en dat heeft weer 

effect op het imago van de melkveehouderij. 
Soms staan dingen die we waarnemen haaks 
op gevoelens van wat klopt en wat niet klopt. 
We praten over verdroging en we zien plassen 
water op het land! en andersom; we zien een 
hoger peil in de sloot en tegelijk is verdroging 
een probleem. Door de dialoog aan te 
gaan met betrokkenen creëer je onderling 
meer begrip en draagvlak. naar de 
toekomst toe zie ik de huidige maatschappelijke 
uitdagingen als fantastische innovatieopgaven 
voor het buitengebied. Door als partijen een 
gemeenschappelijke ambitie te delen kunnen 
we toewerken naar een gezamenlijke stip op de 
horizon.’ 

Voor meer informatie: 
http://www.imagro.nl/nl/nieuws/boeren-pr-
is-de-basis/150
http://www.imagro.nl/nl/blog/2020-van-
doelen-naar-doen/173
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Melkveehouder Joan beernink werd 26 
augustus 2010 overvallen door een hoosbui, 
die zijn land blank zette. Die noodsituatie 
bracht zowel de boer als het waterschap aan 
het denken: beide partijen wilden weten wat 
wel en niet kan in een gebied dat te maken 
heeft met toenemende verdroging en/of 
vernatting. 

Landbouw  
op Peil
Daarom deed 
Beernink vanaf 
2011 mee aan het 
project ‘Landbouw 
op peil’. Dit lever-
de een bedrijfswa-
teradvies op dat 
de boer handva-
ten geeft hoe om 
te gaan met de 
klimaatverande-
ring. Het leverde 

hem veel toegevoegde waarde op: ondiepe 
drainage van de natste percelen 
en de aanleg van een boerenstuw 
verbeterde het waterbeheer aanmerkelijk.  

Laurens Gerner, 
beleidsmede-
werker van 
Waterschap rijn 
en iJssel: ‘een 
bedrijfswater-
advies geeft een 
beeld van de 

bodemgesteldheid, afwatering en hoogteligging 
met een analyse van de knelpunten op basis 
van veldonderzoek. Het wordt aangevuld met 
aanbevelingen en adviezen, alles is maatwerk.’ 
Met steun van de Waterschapsbank 
kunnen boeren in het werkgebied van Water-
schap rijn en iJssel een bedrijfswateradvies 
laten opstellen. De eigen bijdrage is 360 euro 
inclusief BtW. 
Aanmelden kan via: stimuleringsregeling
Meer informatie: www.landbouwoppeil.nl

boeren 
in tijden van 

klimaat verandering
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‘Je ziet steeds meer dat de burger wil 
meesturen met de overheid: als 
belanghebbende wil je graag wat controle 
hebben en mee kunnen denken over de koers. 
Dat is precies de manier van werken waarmee 
het waterschap verder wil, samen met de 
bewoners en ondernemers in het 
gebied.
Het mooie aan ‘proceswerken’ (dus niet werken 
vanuit een strakke opdracht maar samenwerken 
vanuit wat er in het gebied leeft) is dat het 
iedereen dichter bij elkaar brengt en er van 
alles ‘los’ komt. Soms staan partijen lijnrecht 
tegenover elkaar, bijvoorbeeld vissers en een 
fluisterbootkapitein die beiden dezelfde gracht 
gebruiken. Ze zitten elkaar letterlijk in het 
vaarwater. Maar na overleg blijkt dat de vissers 
niks te vrezen hebben want bij viswedstrijden 
vaart de fluisterboot niet. Diezelfde gracht 
leverde ook allerlei nieuwe initiatieven op. 
Langs de gracht stond een vervallen villa. Die is 
opgekocht en in samenwerking met de eigenaar 
en gemeente is het een hele mooie stek aan het 

Louisa remesal,
omgevingsmanager 

baakse beek 
Veengoot (wriJ)

De nieuwe aanpak: 
niet voorschrijven 

maar samen 
sturen!
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water geworden. Zij stelden ook voor om met 
sloepjes te gaan varen. De vissers dachten: nog 
een partij erbij. Maar omdat de samenwerking 
met de fluisterboot goed ging, maakten ze ook 
afspraken met de sloepeigenaar. Zo zie je dat de 
waarde van de gracht steeds groter wordt en dat 
steeds meer mensen er in investeren en delen, 
ook in de verantwoordelijkheid. De betekenis 
van de gracht groeide en groeide. Zo kom je 
samen in gesprek veel verder dan 
alleen! Als we op deze manier als waterschap 
samenwerken kunnen we, zonder extra 
gemeenschapsgeld uit te geven, meer waarde 
aan ons werk geven. 

In feite veranderen onze doelen 
niet, maar wel de manier waarop we ze 
bereiken. Wij zijn nog steeds beheerder van het 
water en hebben een bepaalde taakopvatting, 
maar wat de betekenis van het water in die 
omgeving – grondwater en oppervlaktewater 
- is, bepaalt de omgeving zelf. en als je daar 
goed op aansluit dan denk ik dat wat je doet 
en investeert, echt een maatschappelijke 
meerwaarde oplevert. Dan zitten we allemaal 
samen achter het stuur.
We ontmoeten daarom ook graag de 
bewoners in het gebied Baakse 
Beek Veengoot tijdens een van onze 
projecten. Dus ik zou zeggen: tot spoedig ziens!’
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bert sloetjes - akkerbouwer in Halle,  
wolfersveen - is bij velen bekend als bestuurs-
lid van LTO (Land- en tuinbouworganisatie). ‘Ja, 
ik heb een mening en neem geen blad voor de 
mond. ik vind het mooi werk. Je komt nog eens 
wat te weten. Het grondwaterpeil, wateraf-
voer en waterkwaliteit, diverse belangen; dat 
zijn belangrijke onderwerpen die spelen en 
waarop we als LTO iedereen attent maken. 
Het zet je zelf ook aan het denken …hoe doe ik 
het?’

Hoe doe ik het zelf?
in de grote schuren – met een hoogte van een 
kleine kathedraal - achter zijn huis kan Bert 
4.500 ton aardappels herbergen en ver-
werken voor transport. Hij verbouwt 200 hectare 
aardappels en 100 hectare groenten en 
daarnaast nog wat mais en graan. ‘in dit gebied is 
vooral onderhoud van de watergangen en afvoer 
van water van belang. Bij regen komt het water 
vanaf het hoger gelegen Lichtenvoorde binnen-
stromen. Als de sloten goed vrijgehouden zijn, 
kan het water weg. We werken secuur volgens 
verplichte voorschriften maar wat betreft de 

waterkwaliteit kan afspoeling een probleem zijn: 
als we net het land bespoten en bemest hebben 
en er komt een hoosbui, dan spoelen 
de stoffen zo van het land af de 
sloot in, daar is niks tegen te doen. ik hou 
zoveel mogelijk rekening met het weer om dat te 
voorkomen. We hebben in dit gebied gelukkig een 
lage chemische verontreiniging, vergeleken met 
waterrijke gebieden.’ 

Wolfersveen en de diverse belangen 
Bert: ‘in Wolfersveen is het waterbeheer in 
principe goed: alles functioneert. er zijn hier geen 
rigoureuze ingrepen nodig maar het bestaande 
systeem kan wel verbeterd worden. Het gaat er 
vooral om hoe het waterschap beheer en onder-
houd wil inzetten. nu worden de watergangen 
volgens een (ecologisch verantwoorde) veld-
gids gemaaid maar het lijkt mij beter om meer 
te kijken naar de actuele omstandigheden van het 
weer, land en de watergang. ik ben voor minder 
bureaucratie en meer inspelen op wat nodig is.’ 
Wat Bert betreft staat een ding als een paal boven 
water. ‘De hoofdwatergangen Veengoot en 
Baakse Beek moeten schoon zijn 

bert sloetjes
(bestuur LTO): een 

open gesprek in de 
aardappelschuur 
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om doorvoer te garanderen. Daar moet niet op 
bezuinigd worden. Sinds de overlast in 2010 is 
het maaibeleid wel aangepast: wat vroeger niet 
mogelijk was, kan nu wel. ik vind dat een goede 
ontwikkeling, het belang van inwonenden weegt 
het zwaarst.’ Als boer en bestuurder, in een veld 
vol diverse belangen, denkt Bert graag mee over 
oplossingen. Daarom heeft hij zijn schuur be-
schikbaar gesteld voor een grootschalig overleg.

Samenwerken: overleg in de 
aardappelschuur
iedereen kent het Deltaplan Waterkeringen. op 
aandringen van het Lto is er ook een Delta-
plan Agrarisch Water (DAW) opgestart, 

dat een economisch sterke en duurzame land-
bouw als doel heeft. Knelpunten worden, in 
samenwerking met het agrarische bedrijfsleven 
en het waterschap, opgespoord en waar mogelijk 
aangepakt. Zo ook in Wolfersveen en wel op het 
erf van Bert. Daar wordt in de avond van  
31 mei aanstaande een eerste zogenaam-
de Waternetwerkbijeenkomst gehou-
den. Lto en het waterschap nodigen het agrarisch 
bedrijfsleven in de omgeving uit om meer begrip 
en gevoel voor elkaar te gaan krijgen. ‘Het wordt 
een interactief en open gesprek waarbij we 
uitwisselen wat er speelt en de verwachtingen en 
belangen over en weer worden uitgesproken. Je 
kunt nooit 100% je zin hebben. Maar voor ons, als 
agrarische sector, is een ding zeker: natschade 
kost geld en droogteschade kun je beregenen. 
Daarover, en over andere zaken die op tafel 
komen, moesten we samen maar eens goed gaan 
nadenken.’
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uiTNODiGiNG 
Waternetwerkbijeenkomst 31 mei: 
iedereen wijzer naar huis
 
in de veranderende omgeving is het soms ingewikkeld de koers te 
bepalen. Dat geldt voor ondernemers maar ook voor het waterschap. 
Belangen, motieven, wensen en verwachtingen uitspreken en deze open 
met elkaar uitwisselen: dat zou verrassende inzichten en oplossingen 
kunnen opleveren. om elkaar beter te leren kennen en met elkaar in 
gesprek te gaan, nodigen LTO Noord (afdeling West Achterhoek) en 
Waterschap Rijn en IJssel de agrarische ondernemers uit het 
gebied Baakse Beek veengoot van harte uit voor de eerste waternet-
werkbijeenkomst op dinsdagavond 31 mei. Deze wordt gehouden op het 
bedrijf van Bert Sloetjes aan de Heisterboomsdijk 9, 7025 CS te Halle. De 
bijeenkomst start om 20.00 uur – inloop vanaf 19.30 uur 
– en eindigt rond 21.30 uur met een drankje en rondleiding 
op het bedrijf. er is een gevarieerd programma waarbij het stellen en 
beantwoorden van vragen centraal staat. De bedoeling is dat iedereen 
wijzer naar huis gaat, dus wees welkom en kom allen naar Halle! 
U kunt zich – bij voorkeur voor 20 mei - aanmelden voor de 
avond via: m.waenink@wrij.nl
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Waterschap Rijn en IJssel ontmoet:

  Henri Kerkdijk-Otten 
 (True Nature  
Foundation) 

‘ik ben gek van grote beesten. ik overnacht-
te wel eens in Afrika, in zo’n tentje waarin je 
van alles hoort en wild bijna kunt aanraken. 
Vanaf dat moment vroeg ik me af: waarom 
hebben we die grote beesten niet in Neder-
land?’ 

Oerrund als sluitsteen
De grote passie en drijfveer van Henri is om 
het oerrund weer terug te brengen in de lage 
landen. tot 1627 heeft dat rund bestaan in 
europa en had hij een belangrijke plek in het 
ecosysteem: als sluitsteen. ‘Het oerrund had 
een grote impact door zijn grote formaat: als 
grazer, bemester en verspreider 
van zaden. Ze trapten ook de grond open 
en doorbraken zo de eentonige vegetatie.’ 

tegenwoordig bestaat de natuur vooral uit 
bossen die de wildgroei in de weg zetten en 
cultuurgrond voor agrarisch gebruik. ‘ik ben 
voor het terugbrengen van het oerrund en dat 
hoeft helemaal niet ingewikkeld en duur te 
zijn.'

Puur natuur
Henri timmert sinds een paar jaar aan de weg 
met de true nature Foundation. De stichting 
streeft europawijd naar herstel van oude 
ecosystemen. Wat zijn precies de plannen voor 
nederland? ‘We willen het oerrund terug 
fokken en die kuddes op gronden laten 
leven die daarvoor geschikt zijn, die nu geen 
of weinig bestemming hebben. Die grond kan 
van terrein-beherende instanties zijn of van 
veeteeltboeren die ‘iets anders’ willen. Ook 
hobbyboeren kunnen aanhaken. 
De runderen vragen weinig investering en zorg: 
ze overleven met een beetje hooi als bijvoeding 
in de winter en brengen na twee jaar prachtig 
lokaal vlees op. Dat wilde oerrundvlees is 

Oerrund terug in
Nederland …

‘Minder kosten en 
minder zorgen: wie 

wil dat nou niet?’
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exclusief, biologisch en ecologisch 
verantwoord en beter voor mens, milieu 
en dier. en zodra het oerrund ergens graast, zal 
ook de vegetatie weer gevarieerder worden. 
puur natuur in alle opzichten. Wat wil je nog 
meer?’ 

Minimale eisen
De eisen voor het houden van oerrunderen 
zijn minimaal, aldus Henri: ‘De natuur zijn 
gang laten gaan, dat is het voornaamste. 
per 3 hectare grond kan 1 rund en per 10 
hectare heidegrond kunnen 1 stier en 2 
koeien weiden. Kleine kuddes kunnen in 
de buurt van elkaar gehouden worden en 
onderling uitwisselen. De investering kan 
de houder zelf bepalen. of wij investeren 
in de kudde of de beheerder doet het zelf: 
voor een koe betaal je zo’n 1100 euro en 
voor een stier 1500 euro. Aankoop kan 
via onze organisatie en er zijn allerlei 
verdienmodellen mogelijk.’ 

Oerrund-hard!
Het fokprogramma van de oerrunderen 
is omvattend. Het gaat om meerdere 
foklijnen van minimaal drie generaties met 
maximaal twee runderrassen per foklijn. over 
tien jaar verwacht Henri dat er een bestendige 
oerrundpopulatie staat. December 2015 is het 
fokplan overeengekomen met Wageningen 
Universiteit en Centrum Genetische 
Bronnen. 'We werken met rassen met dikke 
wintervachten en grote horens, voornamelijk 
uit het zonnige Zuid-europa.' Hoe staat het met 
de aaibaarheidsfactor van dat wilde rund? ‘Het 
zijn geen Spaanse vechtstieren, hoor,’ lacht 
Henri, ‘ze zijn juist vredelievend en conflict 
vermijdend. en dat moeten we juist hebben in 
onze postzegelcultuur. in de Middeleeuwen viel 
het oerrund ook niemand aan: geen mensen, 
paarden of wat dan ook. Het zijn eigenlijk 
de goedkoopste grasmaaiers die 
je kunt hebben. Ze zijn bovendien pittoresk 
en daardoor aantrekkelijk voor recreanten.’ 
Henri heeft inmiddels ook contact met de band 
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normaal gelegd. ‘De besprekingen zijn gaande. 
We hopen dat het oerrund-hard gaat straks!' 

Grondeigenaren of (veeteelt)boeren die 
belangstelling hebben voor het houden en 
fokken van het oerrund of meer informatie 

willen, kunnen contact opnemen met Henri 
Kerkdijk-otten via de site: 
http://www.truenaturefoundation.org/

Stelling: 
Oerrunderen: 
horen ze in een 
safaripark of in 
de Nederlandse 
natuur? reageren 
op deze stelling? 
Mail naar 
l.heebing@wrij.nl

http://www.truenaturefoundation.org/
mailto:l.heebing%40wrij.nl?subject=Stelling%20Oerrunderen
https://www.facebook.com/baaksebeek
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