
rundveehouder en daarnaast journalist 

gebleven voor  vakbladen in de agrarische 

sector.

Zoals daar is ‘Boerenvee’, een fijn ge

ïllustreerd blad vol wetenswaardigheden 

over onder meer ‘Workshops kippen en 

 konijnen houden’, ‘Enthousiasme over 

eerste ezeldag’,  ‘Wees alert bij hoestend 

paard’…

Ja, dat is een blad waarvan ik hoofd

redacteur ben en het is bedoeld voor 

 mensen die van boerderijdieren  ons 

levende culturele erfgoed  houden. En dan 

geen mensen die de kost ermee moeten 

verdienen, maar meer de echte liefhebbers, 

de hobbyboeren zeg maar, die meestal zelf 

op het platteland wonen en dieren houden.

Als iemand me vertelt dat hij of zij 

 biologisch eet, dan komen er direct 

 associaties bij me op in de trant van 

‘oergezond’ en ‘bewust’. Hoe leg jij aan 

een betrekkelijke leek – ik zei de gek – het 

begrip ‘biologisch boeren’ uit?... 

Als ik voor mezelf spreek begint het eigen

lijk met een nieuw besef, een besef dat het 

anders en beter kan. Het begin van een 

nieuwe mentaliteit. Toen ik voor het blad 

‘De Boerderij’ schreef, ging ik midden jaren 

80 regelmatig de boer op en kwam al snel 

in contact met de eerste bioboeren. Hun 

verhaal sprak me heel erg aan. Ik was als 

boerenzoon nog opgevoed met het idee dat 

je onkruid in je weiland gewoon doodspuit 

en dat je voor grasverbouw gebruik maakt 

van chemisch geproduceerde kunstmest. 

Bij de bioboeren was dat niet het geval en 

ze hadden ook oog voor dier en welzijn.

Noem nog eens wat dingen die biolo gische 

boeren echt anders doen dan hun meer 

conventionele collega’s?

Als je veehouder bent, dan verbouw je 

gras om je dieren te kunnen voeden. In de 

gangbare landbouw is het heel gebruikelijk 

dat je stikstofkunstmest strooit om dat gras 

snel te laten groeien. Wij gebruiken geen 

kunstmest, maar zorgen ervoor dat het 

gras zijn noodzakelijke stikstof krijgt door 

tussen het gras veel klaver te  laten groeien. 
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De natuurboer - 
biologisch in bedrijf!
Op de website: ‘Welkom bij Klein Swormink – Koeien, communicatie en vakantie; die op de boerderij van 

Klein Swormink in elkaars verlengde liggen.’ Kijk, dat is nog eens een slogan waar je mee thuis kunt komen! 

Maar eerst vanuit Deventer met de buurtbus richting Lettele voor een interview met natuurboer Berrie Klein 

Swormink: verkeerd uitgestapt, vervolgens fors verdwaald, maar geen nood – boer Berrie pikt me met de tractor 

geheel in country style op. Voor zijn boerderij een bord met ‘Rural Business’ – jazeker, deze natuurboer is een 

succesvol ondernemer, die een commercieel goed lopend bedrijf koppelt aan waardevolle bijdragen aan natuur, 

cultuurhistorische landschap en biodiversiteit!

 

En op een dag wist ik het: ik word natuurboer!...

(Lachje) Nou ja, zo is het natuurlijk niet helemaal 

 gelopen  je groeit er een beetje in hè. Maar op een 

dag wist ik wel dat ik biologische boer wilde worden. 

In 2001 hebben we met onze boerderij de officiële 

omschakeling gemaakt. Mijn grootvader is hier in 

1928 begonnen; in strikte zin is het dus niet echt een 

 historische boerderij. Mijn ouders en vervolgens ik 

hebben het bedrijf overgenomen. Deze boerderij was 

jarenlang een boerenbedrijf zoals je dat in de vorige 

eeuw op de zandgronden van Salland vaak zag: koeien, 

wat varkens en kippen, een beetje akkerbouw met 

gewassen als rogge en bieten  later zijn we ons meer 

gaan specialiseren in de melkveehouderij.

In de tijd dat mijn vader hier nog volop aan het werk 

was, heb ik een Hogere Landbouw Opleiding gedaan. 

Na mijn school ben ik aan de slag gegaan bij agrarisch 

vakblad ’ De Boerderij’, waar ik de fijne kneepjes van 

het journalistieke vak geleerd heb.

Maar ik had mijn zinnen erop gezet om volledig 

melkveehouder te worden. Dat is ook gebeurd en met 

redelijk succes. Toch hebben we in 2004 de knoop 

doorgehakt en besloten we om te stoppen – we 

 hadden te weinig grond rondom onze boerderij om in 

de  melkveehouderij nog door te groeien. Onze kleine 

varkenstak hadden we al afgestoten.

Ruimte dus voor het Betere Biogebeuren…

In 2000 waren we al op heel kleine schaal begonnen 

met Brandrode runderen, een zeldzaam oudhollands 

ras, dat bijna was uitgestorven omdat het weinig vlees 

en melk oplevert: daardoor is het niet interessant voor 

de commerciële melkveehouderij en de  industriële 

vleesproductie.

Het idee om Brandrode runderen te gaan houden 

ontstond eigenlijk naar aanleiding van een contact met 

de gemeente Deventer. Daar hadden we langs de IJssel 

 altijd al grond van gepacht voor ons jongvee. De ge

meente wilde af van die pachtgronden om ze wat 

natuurlijker te gaan beheren. Nou ja, dat idee sprak ons 

wel aan en we vroegen aan de gemeente of wij wat in 

dat nieuwe plan konden betekenen. Een ambtenaar had 

ergens gelezen over het Brandrode rund, een sterk ras 

dat in deze contreien veel voorkwam, en zag mogelijk

heden: zij de gronden, wij de grazende runderen en 

kennis van zaken!...  Er was dus een klik en we 

 begonnen – met drie koeien en een stier. Dat aantal is 

inmiddels flink uitgebreid en nu ben ik al weer jaren 

Natuurboer Berrie Klein Swormink.

Boeren en natuur
De natuurboeren, verenigd in de Stichting Natuurboer uit de 

Buurt, en de drie terreinbeherende organisaties in Overijssel 

– Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbos

beheer – hebben de intentie uitgesproken om nauw te gaan 

samenwerken. De ervaring van de natuurboeren in combinatie 

met de kennis van de terreinbeheerders leidt tot efficiënter 

natuurbeheer en meer biodiversiteit. Daarnaast vormen de 

natuurboeren en terreinbeheerders elkaars beste ambassa

deurs, waarmee voor beide partijen een groeiend draagvlak 

in het vooruitzicht ligt. Door gezamenlijk de producten uit de 

natuur sterker in de markt te zetten, dienen zich tevens eco

nomische voordelen aan. Een mooie kruisbestuiving dus.

14 15projecten & advies projecten & advies



De vrienden van Landschap Overijssel
•  Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte B.V., 

 Tilligte
•  Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V., 

Nijverdal
• Aequator Groen & Ruimte B.V., Dronten
•  Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V., 

 Hengelo
•  Beheersmaatschappij Hegeman Nijverdal 

B.V., Nijverdal
• Boskalis Nederland, Rotterdam
• Bouwbedrijf Salbam B.V., Vilsteren
• Bouwbedrijf Scholte op Reimer, Vasse
• Countus Accountants + adviseurs, Zwolle
• De Friesland Zorgverzekeraar, Leeuwarden
• Dommerholt Advocaten N.V., Zwolle
• Gasunie, Vilsteren
• Gemeente Dinkelland, Denekamp
• Gemeente Oldenzaal, Oldenzaal
•  Gezondheidscentrum Valre, Enschede
•  Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., 

Enschede
• Grondverzet Vilsteren B.V., Vilsteren
• Ingenieursbureau Eelerwoude, Goor
•  Kienhuis Hoving advocaten en notarissen, 

Enschede
• Koninklijke Ten Cate N.V., Almelo
• Landgoed De Wilmersberg, De Lutte

•  Landschapsadvies en Onderhoudsbedrijf 
Welhuis, Rossum

• Landstede, Zwolle
• LARCOM GROENTECHNIEK, Ommen
•  Lenferink Schilders  Afbouw en 

 Vastgoedonderhoud, Lemelerveld
• LenS Accountants, Raalte
• Metaalperswerk Bons & Evers B.V., Borne
• NV Rova Holding, Zwolle
• OLA Produktie B.V., Hellendoorn
• Rabobank Salland, Deventer
•  Rabobank Vaart en Vechtstreek,  

 Dedemsvaart

• Roelofs, Den Ham
• Rolsma Lijnolieverven B.V., Enschede
• Sensata Technologies Holland B.V., Almelo
•  Siemens Industrial Turbomachinery B.V., 

Hengelo (Gouden Vriend)
• Sonodruk, Heino
• Stichting Military Boekelo, Enschede
• Tauw B.V., Deventer
• Trip & De Boer Notarissen, Zwolle
• Twence B.V. Afval en energie, Hengelo
• Vitens, Zwolle
• Wadinko N.V., Zwolle
• Zwijnenberg Makelaars, Enschede

Sponsors

Gouden vrienden

Colofon

Natuurlijk Overijssel is een uitgave van 
 Landschap Overijssel en wordt vier keer 
per jaar aan de donateurs toegezonden. 
De oplage is 13.500 ex., december 2012.

Redactie en productie
Landschap Overijssel, Poppenallee 39, 
7722 KW Dalfsen, tel. 0529  401 731
Hoofdredactie: Astrid Mensink, 
tel. 0529  408 404, 
mail: astrid.mensink@landschapoverijssel.nl
www.landschapoverijssel.nl

Donateursadministratie
Sandra Bos, 
tel.: 0529  401 731 , 
mail:  donateurs@landschapoverijssel.nl.
Bijdrage: 20, euro per jaar
ING: 86 23 198 

Opmaak en drukwerk
Sonodruk Heino

Klaver heeft de bij zondere eigenschap 

dat het stikstof uit de lucht kan halen 

en kan binden in zijn wortelknolletjes, 

die het weer vrij geven aan de grond. Zo 

kan ook het gras ervan profiteren! 

Ons biologische graslandenbeheer is 

sowieso bijzonder. Er wordt geen gras 

ingezaaid, er wordt niet overmatig 

bemest en het land is tussen de 5 en 

30 jaar oud. Het gras groeit  minder 

hard dan bij monoculturen met Engels 

 Raaigras het geval is en dat biedt moge

lijkheden voor een rijke flora, met krui

den als zilverschoon, moera srolklaver 

en egelboterbloem. Verder zorgt een 

biologische boer voor landschappelijke 

variatie door het actieve onderhoud van 

houtsingels, sloten en  oude solitaire 

bomen en op die manier creëert hij ook 

broed en schuilplaatsen voor onder 

meer de boerenzwaluw, de steenuil 

en de kerkuil. De gronden van een 

natuurboer, aangesloten bij de Stich

ting Natuurboer uit de Buurt, bestaan 

voor tenminste 25% uit natuurterreinen 

van Landschap Overijssel, Natuur

monumenten, Staatsbosbeheer en 

locale overheden. Zo is er altijd sprake 

van een winwin situatie: ons vee 

begraast landschappelijk belangrijke 

natuur en cultuurhistorische gebieden 

en zorgt voor het natuurlijk onderhoud 

ervan; dat is weer van groot belang 

voor  terreinbeheerders en  natuur en 

 cultuurliefhebbers.

Je bent voorzitter van Stichting 

 Natuurboeren uit de Buurt. Waarin 

maken jullie het verschil vergeleken 

met ‘bulkboeren’?

Wij zijn een enthousiaste club natuur

boeren in de regio Salland, die wil aan

tonen – en dat in de praktijk ook waar

maakt! – dat je op biologische basis een 

modern agrarisch bedrijf kunt runnen 

dat kwalitatief hoogstaande producten 

levert. Ons vlees, onze  zuivel, onze 

groenten – het is niet zomaar eten of 

drinken, het is een belevenis voor de 

consument! De waardering voor onze 

producten blijkt uit een steeds bredere 

consumentenkring: we leveren vlees 

aan topkoks en aan biologische slagers, 

maar ook aan supermarkten. En wat 

de ‘bulkboeren’ betreft: de consument 

wordt steeds kritischer ten aanzien van 

zaken als plofkippen en de dieronvrien

delijke bioindustrie in het algemeen…

Tijdens een inspraakronde over de 

toekomst van de EHS (Ecologische 

Hoofdstructuur), heb jij in het Provin

ciehuis je visie ontvouwd. Wat was de 

kern van je betoog?...

Dat Stichting Natuurboeren uit de Buurt 

een brug wil slaan tussen landbouw en 

natuurorganisaties en dat de condities 

daarvoor aanwezig zijn: steeds meer 

ondernemers hechten waarde aan 

regionale kringlopen, biodiversiteit 

en natuur, en investeren in natuur is 

ook investeren in de relatie tussen 

 producent en consument.

De natuurorganisaties juichten mijn 

pleidooi toe, de gevestigde landbouw

bedrijven reageerden vooral afwijzend, 

zo van: ‘Elk nieuw natuurgebied gaat 

ten koste van mijn land’.

Wat de natuurboeren en hun invloed 

op de toekomst van de EHS betreft – 

wij zijn als ondernemers trots op onze 

activiteiten als natuurboeren in de 

GBHS ( Groen Blauwe Hoofdstructuur), 

de natuurlijke ruggengraat van water 

en landschap die in Overijssel als een 

 buffer om de EHS heen ligt. En  zonder 

een gezonde GBHS geen gezonde 

EHS!...     

  

De Postcode Loterij helpt!

Meedoen is eenvoudig,
bel 0900-300 1500 (20 cpm) 
of meld u aan via internet: 
www.postcodeloterij.nl 
Voor € 10,50 per lot speelt u 
al mee. Alvast hartelijk dank 
voor uw deelname..

U een kans… Zij een kans
De Nationale Postcode Loterij is de grootste 
goede doelen loterij van Nederland. Sinds 
1989 werd er ruim 3 miljard euro geschon-
ken aan de in middels 81 organisaties die 
zich inzetten voor de bescherming van mens 
en natuur.

Met steun van de Nationale Postcode 
Loterij zet Landschap Overijssel zich in voor 
natuur en landschap in Overijssel. Door 
bijvoorbeeld speelbossen aan te leggen. 
Speelbossen vormen voor kinderen (en hun 
ouders) een laagdrempelige manier om met 
de natuur in aanraking te komen. Dit ver-
groot het respect en de zorg voor natuur. 

Een kans voor natuur en milieu en een kans 
voor u! Want tegenover uw steun staan 
grote prijzen. Zoals de JackpotKanjers van 
minstens 30 miljoen euro en elke maand 
meer dan 500.000 andere prijzen.
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Jaar van de Boerderij
We leven in het Jaar van de Boerderij 

2013, met daarin speciale aandacht 

voor de achteruitgang van het aantal 

historische boerderijen, die zo 

belangrijk zijn voor de kwaliteit van 

het landschap en voor de regionale 

identiteit van het landelijk gebied. De 

hoofdoorzaken van de neergang zijn 

de financiële en economische crisis en 

een sterk veranderd  erfgoedbeleid. 

Een waardevol stuk Overijssel dreigt 

verloren te gaan en daarmee een stuk 

unieke beleving. Gelukkig dat agra

riërs  als natuurboer Berrie bijdragen 

aan het behoud van ons geliefde 

 landschap – mèt boerderijen!...

Meer weten? www.boerderij2013.nl

Brandrode runderen.
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