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In vijentwintig jaar heeft de Eemlandhoeve op een voormalig stuk 
monocultuur grasland een rijk natuurlijk boerenerf tot stand doen 
komen. Door de gewaagde stap te nemen om weer ruimte vrij te 
maken voor biodiversiteit op het boerenbedrijf. 25 jaar later willen 
we deze biodiversiteitsherstel niet alleen vieren, maar ook 
diepgaander voortzetten. Daarnaast is de nieuwe missie ook om er 
een concept van te maken en die via BurgerBoerderijen en de 
Mansholtcampos te verspreiden over Nederland. 

VOLG de Eemlandhoeve in de stap naar biodiveristeitsherstel in 
het boerenenlandschap!
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De Eemlandhoeve is al jaren een plek waar allerlei soorten burgers welkom zijn om te zien en te 
beleven waar hun voedsel vandaan komt. De Eemlandhoeve is ook al jaren een plek waar 
burgers meehelpen om de biodiversiteit van het ca 3 hectare metende erf te vergroten. Van 
2002 tot 2005 volgde boerin Maaike Huijgen, een opleiding bos- en natuurbeheer met als doel 
om de ‘vrije gronden’ (niet weiland en niet tuin) van de Eemlandhoeve zodanig te beheren dat 
er optimale voorwaarden gecreëerd konden worden zowel in aanleg als in onderhoud voor 
veel soorten planten en in het kielzog daarvan andere organismen. Om dit zo goed mogelijk te 
doen bleek erg arbeidsintensief. Daarom verzamelden wij burgers om ons heen die wekelijks 
kwamen helpen. Sommigen kwamen in het kader van werkend herstellen, anderen uit liefde 
voor de natuur, of om inspiratie en ervaring op te doen om zelf elders een dergelijk project op 
te starten. Op grote delen van het terrein pasten we verschralingsbeheer toe: maaien en afvoeren 
waardoor de ondergrond langzaam voedingsstoffen verliest zodat minder concurrentiekrachtige 
soorten zich kunnen vestigen. Ook passen we het principe van mozaiekbeheer toe: stukken wel 
en stukken niet maaien, waardoor er geen kaalslag ontstaat en de biotoop voor dieren 
grotendeels intact blijft. Om dat mozaiekbeheer effectief te kunnen doen is soortenkennis 
nodig: de ongewenste soorten worden vlak voor de bloei afgemaaid; gewenste en zeldzame 
soorten mogen helemaal uitbloeien en zaad maken. Dit heeft al vruchten afgeworpen: na een 
jaar of tien dit beheer toegepast te hebben heeft plantenkenner Arie van de Bremer alle 
plantensoorten op het terrein geïnventariseerd: Ruim 300 plantensoorten waren er toen te 
vinden, en dat op 3 hectare! (ter vergelijking: vaak wordt in een natuurgebied een km2 
geïnventariseerd en spreekt men van hoge biodiversiteit als daar zo’n 200 soorten worden aan-
getroffen). Het wordt hoog tijd om opnieuw zo’n inventarisatie toe te passen, zodat we weten 
in hoeverre de successie is voortgeschreden: pioniersoorten zullen op veel plekken plaats 
gemaakt hebben voor hun opvolgers.
 In de loop van de tijd is ook onze blik veranderd. We zien het geheel, de tuinen, vee, en 
natuur als een compleet ecosysteem. We doen er alles aan om de kringlopen te laten sluiten. 
Niet voor niets is een slogan vanuit de permacultuur: “zoveel mogelijk eten van lokale, intacte 
ecosystemen”. Het liefst willen we dat nog uitbreiden, en zeggen: “zoveel mogelijk LEVEN van 
lokale, intacte ecosystemen”!  Wij proberen met vallen en opstaan respectvol te leven met en 
van het stukje aarde dat ons is toevertrouwd.
 

 

Sepp Holzer Helaas nooit  ontmoet maar z i jn boek 
bi jna ‘opgegeten’.  Wat hi j  daar k laarspeelt  op z i jn berg 
in Oostenr i jk  i s  permacultuur,  i s  leven van, in,  met,  een 
lokaal intact ecosysteem avant la lettre.   Pas later ont-
dekte hi j  dat wat hi j  deed ‘permacultuur’  genoemd 
werd. Wat een intuït ie heeft hi j ,  vergel i jkbaar met wat 
je wel eens leest van indianen of andere natuurvolk-
eren!

Maranke Spoor die zonder fundamental ist i sch 
te worden met grote gedrevenheid ontspannen leeft in 
een lokaal intact ecosysteem, daar erg van geniet en 
dat heel deskundig  en aanstekel i jk  uitdraagt.  Z i j  heeft 
mi j  op het spoor gezet van het fermenteren en voedsel 
drogen.

Ronald Vrijenhoef met z i jn grote l iefde voor de 
natuur,  ecosystemen en vooral  bomen! En met z i jn 
gigantische kennis van hout en z i jn bi jzondere gevoel 

voor schoonheid. 

Wouter van Eck als eigenaar van het oudste 
voedselbos van Nederland. Zomaar begonnen op een 
aangekochte maisakker omdat hi j  vond dat er iets fun-
damenteel moest veranderen in de voedselprodukt ie,  
en helemaal per ongeluk ‘hip’ geworden. Maar wat 
een deskundigheid en wat een vuur in deze man! Al le 
nederlandse voedselbosstarters warmen z ich aan die 
gloed!

Mi jn prakt i jkdocenten bos- en natuurbeheer:

 Rob Graat  met z i jn fenomenale soortenkennis van 
kruidige gewassen en hun habitat,  en enorme pass ie.
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“Zonder het werk van de vroegere boerenstand zou Nederland 
nooit zo’n grote verscheidenheid in vegetatietypen hebben 
getoond als tot voor kort het geval was. Maar juist in verband met 
deze afhankelijkheid van de mens veroorzaakte de nieuwe 
manier van werken in de landbouw zo’n achteruitgang in de 
levensmogelijkheden van onze wilde planten. Daarbij vergeleken 
vormen alle overige aanslagen op het millieu slechts 
bijkomstigheden”

(Wilde planten deel 1, 1970)

De huidige situatie waarin we moeten strijden voor het herstel 
van biodiversiteit is grotendeels het gevolg van onze landbouw-
cultuur. Niet alleen de boeren maar de hele maatschappij is hier 
samen verantwoordelijk voor. De oplossing ligt onvermijdelijk ook 
binnen de landbouw, maar moet gedragen worden door de 
hele samenleving. 

De Eemlandhoeve begon bij een boer die het anders wou doen. 
De keuze toendertijd om de natuur de hoofdrol te geven op het 
erf heeft in 25 jaar ook zichtbaar gemaakt dat het anders kan. 
Voor de toekomst willen we niet alleen hierop verder bouwen en 
meer tijd en ruimte geven aan biodiversiteitsherstel, maar willen 
we voornamelijk dit model verspreiden in het hele land. Juist die 
opschaling kan pas wezenlijke biodiversiteitsherstel in gang 
brengen. Geen op zichzelf staande oase maar een onderdeel in 
een landelijk netwerk van kleine natuurparkjes die samen een 
grote impact hebben. Elke boerderij is uniek in geografie en 
ecologie en brengt zijn eigen kansen mee voor vegetaties en 
ecosystemen.
      De Eemlandhoeve is de uitgelezen plek om deze beweging 
in gang te zetten. Inspireren, kennis overdragen, begeleiden, 
verbindingen leggen burgers en boeren. Deze omslag begint bij 
een kritische blik (aan de hand van het ‘donut model’ op de 
volgende pagina) en geeft boeren door participatiemodellen 
ruimte om het anders te doen.   

Bijen op het erf
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Biodiversiteitsherstel kan niet zonder een wezenlijk herstel van het huidige systeem. De MVG 
(Maatschappelijk Gezond Voedselsysteem) donut van BurgerBoerderijen is een instrument 
om een boerderij in zijn geheel te analyseren en om daaruit een plan voor de toekomst te 
maken. Biodiversiteit gaat niet alleen op maar staat altijd in een integraal en verweven 
verband met alle andere aspecten van het boerenbedrijf. Er ontstaat leefruimte voor 
biodiversiteit wanneer ook bijvoorbeeld de inkomsten en motivatie van de boer daar 
ruimte aan geven. En wanneer de waterkwaliteit slecht is of er een hoge stikstofdepositie is 
kan er geen echt herstel van de biodiversiteit plaatsvinden. Het Donut model dient als 
reflectief instrument om deze samenhang bloot te leggen en negatieve uitkomsten aan te 
pakken.
       Dit model is afgeleid van het spinnewebdiagram van Kate Raworth zoals beschreven 
in haar boek Donuteconomie (2018). Zij stelt in een artikel van het FD (2018) dat het huidige 
voedselsysteem op tal van duurzaamheidsdoelen de planetaire grenzen overschrijdt. De 
MGV-donut is ontwikkeld als instrument voor zelfreflectie op duurzaamheidsdoelen voor 
burgers en boeren. De verinnerlijking, de ontwikkeling en de samenspraak van burgers en 
boeren (wat hen beweegt -commons-) is belangrijk. Het gaat ons niet zozeer in het voldoen 
aan normen en meetlatten, juist de relatie burger-boer gaat uit van vertrouwen en trans-
parantie. De borging van het MGV-systeem wordt opgepakt en zal mede gebaseerd zijn 
op de 8 principes van de commons van nobelprijswinnares Elinor Ostrom.

De verschillende thema’s uit de donut worden door de boeren, andere betrokkenen en 
een onafhankelijke partij becijferd. Onvoldoendes vallen buiten groene cirkel (de veilige, 
gezonde zone) aan de buitenkant voor ecologische thema’s of aan de binnenkant bij de 
maatschappelijke thema’s. Verleden, heden en toekomst worden afzonderlijk ingevuld. Op 
die manier ontstaat een weergave van de ontwikkeling richting de beoogde en haalbare 
situatie. 
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Waterbeheer op de
Eemlandhoeve met veel riet.

Niet allee een veilige plek
voor watervogels en vissen maar

ook relevant als CO2 opslag.

Mozaïekbeheer geeft planten de kans 
om te bloeien en zaad te verspreiden.
Op die manier kunnen planten zicht echt 
vestigen en verspreiden. 
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