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Op erve Koerdam zijn de kozijnen 
en luiken nog niet geschilderd in de 
traditionele Twickelkleuren. En her en der 
moet er op en rond het erf nog wat geklust 
en verbouwd worden. Het past bij een 
agrarisch bedrijf dat pas sinds een aantal 
jaren in handen is van Twickel. Fedde van 
Dijk en Debby van den Berg bouwen hier 
een biologisch-dynamisch melkvee- en 
akkerbouwbedrijf op, in combinatie met 
natuurbeheer. Al waren de eerste anderhalf 

jaar heel lastig. “We hebben ons 
vee twee keer moeten verhuizen, 
het gaf stress bij de koeien en door 
de droogte hebben we ook een 
klap gehad.” En sociaal gezien hielp 
corona niet mee. “We hebben twee 
jaar op een eilandje geleefd.”

Nieuwe natuur

Fedde komt uit Friesland waar 
zijn ouders een biologisch dynamisch 
agrarisch bedrijf hadden. Het lukte vanwege 
een complex van factoren niet om daar 
het bedrijf voort te zetten. “Toen ben ik 
met een koppel koeien om me heen gaan 
kijken.” Via de bemiddelingsorganisatie 
Landgilde kwamen ze in contact met 
Twickel. Eerst streken ze neer op een 
verlaten boerderij aan de Demmersweg 
waar het tv-programma ‘Nieuwe Boeren’ 

is opgenomen. Een nieuwe vergunning, 
noodzakelijk omdat een stal was gesloopt, 
kwam er niet door de stikstofcrisis. 
Uiteindelijk verhuisden ze in 2019 naar 
de huidige locatie aan de rand van 
Deldenerbroek, een nieuw natuurgebied. 
Hier hebben ze hulp van twee parttime 
medewerkers. “Alleen redden we het niet. 
Het is hard werken om dit op te bouwen. 
Soms realiseer je je niet eens hoe mooi het 
hier is.”

Deldenerbroek, met het 
weidegebied Demmersblok als middelpunt, 
is in 2016 herontwikkeld. Weilanden die 
decennialang intensief agrarisch werden 
gebruikt, zijn omgevormd tot vochtige 
hooilanden en bloemrijke graslanden, 
zoals het voor de ontginning was. De 
waterstand in de Hagmolenbeek, die er 

dwars doorheen stroomt, 
is verhoogd en de oevers 
zijn natuurvriendelijk 
gemaakt. In dit afwisselende 
natuurgebied – een 
belangrijke schakel tussen de 
natuur op landgoed Twickel 
en het Reggedal – mogen 
ook de koeien van Fedde lopen. 
Het is een win-win situatie, legt hij uit. De natuur ontwikkelt zich 
beter als er gegraasd wordt en er is minder landbouwgrond nodig. 
Het vee loopt het grootste gedeelte van het jaar buiten, waar de 
bomen en struiken beschutting geven tegen regen en zon.  
“Het lekkerste vinden ze om in een boswal te liggen.” 

Aparte vruchtwisseling

 Ze beschikken over 30 ha landbouwgrond en beheren  
65 hectare natuurgebied. De veestapel is veertig koeien groot.  
“Het plan is om er zestig te melken maar door de droogte heeft  
het natuurgebied zich minder snel ontwikkeld en komen we voer  
te kort.” Het sluiten van de kringloop en het veevoer zoveel mogelijk 
van eigen land halen, hoort bij een biologische bedrijfsvoering. 
Op erve Koerdam wordt geen maïs verbouwd. “We hebben 
een hele aparte vruchtwisseling”, verklaart Fedde. “Vetzuren in 
de maïs werken uierontstekingen in de hand. Wij verbouwen 
alternatieve granen, zoals een mengsel van zonnebloem-sorghum. 
Voor het krachtvoer telen we gerst, erwten en triticale gemengd 
met veldbonen.” Op 10 hectare worden gewassen voor de 
consumentenmarkt verbouwd, zoals pompoenen, wortels en  
rode bieten

Bij biologisch boeren draait alles om een evenwichtige, 
levendige bodem waar gewassen elkaar afwisselen. Omdat op 
erve Koerdam altijd op een gangbare wijze geboerd is, moest de 
bodem worden ontdaan van de sporen van kunstmest en mogelijke 
chemische bestrijdingsmiddelen. Pas dan mogen de producten als 
‘biologisch’ worden verkocht. Nu deze omschakeling is voltooid, 
volgt de volgende stap: een biologisch-dynamische bedrijfsvoering. 
Hier worden nog meer eisen gesteld op het gebied van dieren-
welzijn, het sluiten van de kringloop en ecologie. “Dat past nog 
beter bij onze visie”, licht Debby toe. ”Nog dichter bij de natuur,  
de dieren in hun waarde laten.” De koeien op erve Koerdam hebben 
hoorns, de kalfjes blijven drie maanden bij de koe en het gebruik 
van medicijnen, zoals antibiotica, wordt tot een minimum beperkt. 
Het zijn ‘dubbeldoel-koeien’ die melk én vlees leveren. Hierdoor zijn 
ze dikker dan gemiddeld en dat zorgde bij de ingebruikname van 
de melkstal voor een klein probleem. De stangen moesten worden 
aangepast zodat de beesten meer ruimte hadden. 

Sneltreinvaart

Ze doen er alles aan om te slagen, al vormt het kabinetsplan 
om de stikstofreductie in de landbouw grofweg te halveren ook 
voor een biologisch bedrijf een bedreiging. “Als iedereen gelijk moet 
inleveren, raakt ons dit.” In en rond Natura 2000-gebieden en nieuw 
aangelegde natuur moet een reductie van 70-95% behaald worden. 
“Het zou heel dom zijn als ze me hier weghalen”, zegt Fedde.  
Wie beheert hier dan de natuur?” Er moet iets veranderen, erkennen 
ze, maar niet op deze manier. “Er is jarenlang gepushed om meer 
te produceren en nu moet er in sneltreinvaart 150 graden gedraaid 
worden. Zo werkt het niet. We zijn bang dat vooral familiebedrijven, 
die wel willen verduurzamen maar minder reserves hebben,  
de dupe worden. Dan blijven de grotere over.”

Op de locatie van een gangbaar 
boerenbedrijf een biologisch-
dynamisch bedrijf opbouwen. 
En dan ook nog op onbekend 
terrein. Dat is wat Fedde van Dijk 
en Debby van den Berg doen op 
erve Koerdam in Deldenerbroek. 
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Debby en Fedde met hun kinderen Foz (7 maanden), Mace (10) en Quinn (7).

Er worden alternatieve granen verbouwd zoals 

een mengsel van triticale en veldbonen.

Door het natuurgebied Deldernerbroek 

loopt een wandelpad.
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