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Hoe kringloop- 
landbouw
wortel schiet

De koe als beheerder  
van het landschap, die van 

alleen gras, hooi en een  
beetje mais melk maakt:  

dat is niet zo gek gedacht.

Leunt elk verhaal niet op mannen en vrouwen die een 
andere koers durven varen, tegen de stroom in? Die 
het anders gaan doen, gewoon, omdat ze erin geloven? 
Mensen zoals melkveehouder in Midden-Delfland 
Arnold van Adrichem.

“Arnold, je moet zorgen dat je koeien van 
meer gras melk gaan maken.”  
Het zijn deze woorden van Jaap van 
Bruchem, onderzoeker aan Wageningen 
Universiteit, die melkveehouder Arnold 
van Adrichem echt aan het denken 
zetten. Want zijn koeien geven veel 
melk, daar hebben ze ook het nodige 
krachtvoer voor nodig.
De twintigste eeuw loopt op zijn eind. 

Duurzaamheid is nog niet echt een 
thema. Een tijd waarin groter groeien 
in de landbouw al decennia de  
geaccepteerde oplossing is voor 
dalende melkprijzen en steeds 
duurdere grond. In die tijd zoekt de 
melkveehouder uit Schipluiden zijn 
weg. Een man met liefde voor koeien 
– en bomen. Een boer die zijn hele 
leven op dezelfde plek aan de Gaagweg 

woont, elke steen weet te liggen en zelf 
de berken in zijn tuin heeft geplant. 
Een melkveehouder die houdt van een 
eenvoudige bedrijfsvoering en heel 
pragmatisch is.

Vreemde eend uit Wageningen
Een man die regelmatig zijn licht 
opsteekt bij de Vereniging tot Behoud 
van Boer en Milieu. En op zo’n avond dus 
Jaap van Bruchem tegen het lijf loopt. 
Die onderzoeker blijkt een vreemde 
eend in het Wageningse dat dan nog 
vooral intensieve landbouw propageert. 
Jaap van Bruchem heeft net ontdekt dat 
de stikstofbenutting in de melkvee- 
houderij sinds de jaren ‘50 is afgenomen 
van 45 naar 15 procent. Met andere 
woorden: van elke kilo aangevoerde 
stikstof wordt 850 gram niet gebruikt. 
En het toegenomen gebruik van veevoer 
en kunstmest hebben niet tot meer 
productie geleid. 
Eerder heeft Jaap van Bruchem in 
Azië geleerd in kringlopen te denken: 
er is in de tropen te weinig goed 
koeienvoer, maar door niet de koe 
maar de mest centraal te stellen, wordt 
de bodem vruchtbaarder en het voer 

Arnold van Adrichem 
houdt koeien van het 
ras Montbéliarde: sterke 
koeien die rustig melk 
produceren.



Boeren zijn sinds de jaren 
’50 steeds meer veevoer en 
kunstmest gaan gebruiken. 
Maar de melkproductie , die 
ging niet navenant omhoog. 
Wat is er aan de hand?

voor de koeien beter. Mest wordt 
zo een essentieel onderdeel van de 
bedrijfsvoering. En dat is nieuw in een 
tijd waarin het opbrengen van 400 kilo 
zuivere stikstof als kunstmest nog heel 
gewoon is. Jaap van Bruchem vindt in 
Wageningen weinig gehoor en wordt 
naar de Minderhoudhoeve gestuurd, 
een proefboerderij in Flevoland, waar 
hij met twaalf melkveehouders uit het 
hele land zijn ideeën gaat uittesten. 
Arnold van Adrichem is één van hen.

De kring wordt groter
Jaap van Bruchem is zijn tijd ver 
vooruit, constateert Arnold gaande-
weg. Voedselvoorraden nemen af, 

grondstoffen raken uitgeput. De koe 
als beheerder van het landschap, die 
genoeg heeft aan gras, hooi en een 
beetje mais, en daar melk van maakt: 
dat is niet zo gek gedacht. 
Op suggestie van Jaap van Bruchem 
organiseren de boeren een studieclub. 
Stichting Gezonde Gronden heeft daar 
wel een geldpotje voor. Met tien boeren 
gaan ze aan de slag. Arnold nodigt zijn 
collega-boer Gertjan Hooijmans uit, 
een melkveehouder die “als zuinige 
boer”, zo zegt hij zelf, wel oren heeft 
naar het denken in kringlopen.

Even daarvoor heeft dierwetenschapper 
Frank Verhoeven met diezelfde Jaap van 

Bruchem gepubliceerd over kringloop-
landbouw in Veeteelt, een onderzoek 
waarvoor ze op zestig melkvee- 
bedrijven in de Noordelijke Friese 
Wouden de bodem onder de loep 
hebben genomen. Frank studeert 
verder op het terugdringen van 
mineralenverliezen. En in die hoeda-
nigheid komt hij rond 2005 ook bij de 
studieclub terecht. Frank richt zijn 
eigen adviesbureau Boerenverstand 
op. 
Het studieclubje is geen lang leven  
beschoren – boeren stoppen of 
verhuizen naar andere delen van het 
land – maar een paar noodzakelijke 
zaadjes blijken geplant.

HMMM...

Koeien in ‘t Woudt.
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