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Natuurboeren 39 km

Omdat er meer is…

deventer
Omdat er meer is tussen hemel en aarde… Sinds
kort is een andere generatie boeren opgestaan:
Natuurboeren. Hun ambitie reikt verder dan de
biologische landbouw. Gelukkig maar, want wij
proﬁteren er dagelijks van mee: Kleurige w eides
vol wilde bloemen in plaats van eȀen groen. Wisselende graanvelden met ﬂeurige akkerranden in
plaats van eindeloos mais. En… niet onbelangrijk:
Er zit weer smaak, kleur en geur aan ons voedsel.
Hoe ze dat doen? Je hoort en ziet het onderweg!

Grazen op uiterwaarden
Zo’n 80 tevreden MRIJ koeien begrazen de sappige uiterwaarden. MRIJ (Maas-Rijn-IJsselvee) is de naam van het

Grazen op natuurgrasland

ras dat van oudsher graast op de vruchtbare gronden

Voor de meeste boeren staat een weiland gelijk aan gras-

gelegen gebieden van de uiterwaarden. In de lager gelegen

productie. Hoe meer gras, hoe hoger de opbrengst. H et
gevolg is dat weilanden steeds meer op groene biljartlakens lijken in plaats van de bonte, kleurrijke verzameling van grassen, kruiden en bloemen van ooit. Natuur-

langs de grote rivieren. Je vindt ze meestal op de hoger
delen grazen ossen en jongvee. De gesloten voedselkringloop betekent dat er op het erf geen vrachtverkeer komt
met veevoer of meststof. Alles komt van de boerderij zelf!

boeren kiezen bewust voor dat laatste. Zo zaaien zij hun
weides niet jaarlijks opnieuw in, maar laten ze het gras
in eigen tempo groeien: en dat gaat stukken langzamer.
Zo ontstaan meer grassoorten en gaan er lekk er veel
kruiden tussen groeien. Die kruiden mak en het gras
minder energierijk. De koeien groeien daardoor langzamer en dat proef je weer terug in het vlees. En natuurlijk
in de melk, boter en kaas!
Download deze FeelFood route vol beleving in de AbelLife app voor € 0,99

Natuurboeren 39 km

onderweg
1.

Geb en Gaia | Diepenheim

Wonderlijk • Biologisch • Borrel • Diner

2. Natuurboer Annette Harberink | Deventer

Uiterwaarden • MRIJ • Water

3. Landgoed Nijendal | Olst

Eko-akkers • Bloemen • Graan

4. Natuurboer Herman Menkveld | Olst

Akkerranden • Kruiden • Kleur

5. Natuurboer Berrie Klein Swormink | Lettele

Brandrood • Winkel • Natuurgrasland

