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2. Natuur inclusief / Bio divers 

We hebben onderzocht hoe de natuur in 1940 er uit zag en hoe er gebruik werd gemaakt van teelt 
van groenten en akkerbouw, daarbij is de conclusie dat er veel aardappelen werden verbouwd voor 
het eigen eten en als inkomsten uit de boerderij. Daarnaast werd er ook haver, rogge en boekweit 
verbouwd om te consumeren. Om het gewas te verzorgen in die tijd werd er door het hele gezin 
gewerkt met hulpmiddelen zoals paarden en machines. Als besmetting van de gewassen werd er 
paardenmest/ dierenmest gebruikt en het werd veelal handmatig verspreid, het was dus veel en 
zwaar werk.. 
Er worden tegenwoordig veel aardappelen, mais, uien en wortelen verbouwd, voor het sneller laten 
groeien wordt kunstmest en dierlijke mest gebruikt en voor de bestrijding tegen ziektes worden 
chemische stoffen gebruikt. Voor de beregening worden waterkannonen gebruikt en tegenwoordig 
werken we met hele grote tractoren en machines op het land. 
Voor de toekomst voorzien wij dat we er naar toe gaan om veel hennep te verbouwen wat als 
duurzaam bouwmateriaal en koolzaad als alternatieve bio-brandstof. Suikermais, tarwe, haver om op 
te eten. De gewassen worden dan verbouwd in strokenteelt met een akkerrand omdat er dan meer 
kennis is vergaard over natuurlijke bestrijding, ook word er veel meer gebruik gemaakt van de drone 
om natuurlijke vijanden tegen te gaan. Ook gaan we er voor zorgen dat we de vijanden van het 
gewas een onderkomen gaan geven en kippen gaan we gebruiken voor onkruidbestrijding. We 
zorgen voor een druppel irrigatie om te zorgen voor constante begroeiing en ter voorkoming van 
uitdroging. Om het land te onderhouden gebruiken we dan kleine stand-alone machines, die al dan 
niet gevoed worden door zonnepanelen. Ook telen we planten die mineralen bieden vanuit de lucht 
op de besmetting op peil te houden. Als bemesting gaan we ook humane mest gebruiken mits dat 
medicijn vrij is, dus het gevolg daarvan is dat we geen chemische stoffen meer hoeven te gebruiken. 
Door de jaren heen hebben we dan veel meer kennis vergaard over welke dieren of insecten 
gevaarlijk zijn voor het land en welke positief zijn en we juist dus moeten houden. Dit willen we in de 
als voorbeeld , educatie zichtbaar maken voor bezoekers en het onderwijs. 
 
Onze missie;  

 “ Het combineren van verleden, heden en toekomst in een compleet    
    circulair en maatschappelijk plan” 
 


