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Bouwen aan de boerderij
van de toekomstvan de t
HALBE HETTEMA

Het spel is nog lang niet klaar, maar
Boris Langhout en Joris van den
Bosch van het Friesland College lie-
ten gisteren bij de aftrap van het pro-
ject in Blessum al wel zien welke
kant het opgaat. De deelnemer
bouwt een boerderij, krijgt daar een
budget bij, richt een kippenren in en
verdient daar aan.

Ondertussen gebeurt er van alles.
Zo komt de milieuinspectie langs
om te kijken of de boer wel duur-
zaam genoeg werkt. Als dat niet het
geval is, levert hem dat een boete op.
Verder investeren in de boerderij
kost geld, maar levert ook weer wat
op. Vooral als er milieubewust wordt
gewerkt.

Het kan nog wel een halfjaartje
duren voordat het spel klaar is, ver-
wacht Van den Bosch. Ondertussen
gaat het denken over de boerderij

BLESSUM Studenten buigen zich
over de duurzame toekomst van de
boerderij. Hoe die eruit komt te
zien, moet zichtbaar worden in een
computerspel.

van de toekomst door. Aan het pro-
ject, mee opgezet door de Friese Mili-
eu Federatie en Kening fan ’e Greide,
doen ook het Nordwin College en
Van Hall Larenstein mee. Studenten
van deze opleidingen inventariseren
wat er nodig is voor de boerderij van
de toekomst.

Achterliggende gedachte is dat de
landbouwsector de komende jaren
grote veranderingen te wachten
staan. Het melkquotum gaat eraf,
schaalvergroting komt eraan en er is
de wens tot verduurzaming, met
ook aandacht voor biodiversiteit.

Zo’n veertig bij het project betrok-
ken studenten zagen tijdens een
rondleiding op de boerderij van
Thom Miedema hoe duurzaam wer-
ken in de praktijk gestalte krijgt. De
veehouder staat op het punt een
nieuwe stal te bouwen en zijn veesta-
pel uit te breiden van 75 naar 100
melkkoeien.

Wat duurzaamheid betreft focust
hij zich op vier punten. Zo doet hij
mee aan agrarisch natuurbeheer, dat
aangepast werken vereist om weide-
vogels te gerieven. Dat betekent een
inkomstenderving, maar er staat

e toekomomst
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computerspel

een beheersvergoeding tegenover.
Op het dak van een loods liggen

120 zonnepanelen. Dat was een flin-
ke investering, maar dankzij fiscale
voordelen zijn de kosten in vier tot
vijf jaar terugverdiend.

Voor verbetering van zijn gras-
land heeft Miedema samen met een
aantal boeren uit de omgeving een
doorzaaimachine aangeschaft. Zijn
land hoeft niet meer regelmatig te
worden omgeploegd. Met de nieuwe
machine haalt hij meer opbrengst
uit de bestaande grasmat.

En dan is er nog Fokeltje 246, de

trots van het bedrijf. Deze melkkoe,
geboren op 23 april 2001, haalde be-
gin vorig jaar al de grens van
100.000 kilo melk. Het is een voor-
beeld van hoe de boer de levensduur
van zijn vee wil verlengen. ,,Troch
goeie húsfesting en goeie fersoar-
ging.’’

Extreem duurzaam werkt hij niet,
zegt Miedema. ,,Mar wol op in skaal
dy past binnen dit bedriuw.’’ Waarbij
hij benadrukt dat ecologische duur-
zaamheid niet ten koste hoeft te
gaan van de bedrijfsresultaten.
Duurzaamheidsmaatregelen leve-
ren doorgaans ook geld op.

Het zijn nuttige bouwstenen voor
de studenten van Van Hall en Nord-
win die aan de slag gaan met de boer-
derij van de toekomst. Ook zij heb-
ben al verschillende zaken op een rij
gezet waarmee ze aan de slag kun-
nen, variërend van weidegang en
waterhuishouding tot groene ener-
gie en dierenwelzijn.

Bij de keuzes die moeten worden
gemaakt staat een ding vooraf vast:
,,Inkomen moet je wel hebben, want
anders krijg je een waarschuwing
van de bank. Dan is het ‘game over’.’’

Studenten op excursie bij boer Thom Miedema, waar ze zien hoe duurzaamheid in de praktijk gestalte krijgt op de boerderij. FOTO NIELS WESTRA


