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Sinds 2019 runnen Kars Visser en Alexandra Feddema samen melkveebedrijf Lomansheide, in de natuurrijke 

omgeving van de Achterhoek, vlakbij Doetinchem. Het bedrijf heeft 120 melkkoeien en was ooit volledig 

gangbaar. Nu maken de ondernemers een transitie naar een natuurinclusieve, extensieve bedrijfsvoering. De 

ondernemers richten hun bedrijfsvoering zodanig in dat de belasting naar de omgeving zo klein mogelijk is, 

met veel aandacht voor biodiversiteit op eigen grond. Het bedrijf heeft 93 ha grond in gebruik, waarvan een 

gedeelte natuurgronden. Weidegang is een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoeringen de huiskavel is ruim 

genoeg om dit te realiseren. Lomansheide heeft Limousine vleeskoeien en ongeveer 5 Wiltshire Horn 

schapen. Het vlees wordt lokaal aan huis verkocht. 

 

PlanetProof Melk 

Lomansheide levert PlanetProof Melk aan FrieslandCampina, daarvoor worden er hogere eisen gesteld op het 

gebied van diergezondheid en -welzijn, duurzaamheid en natuur. Het bedrijf gebruikt zo min mogelijk 

antibiotica. Daarnaast krijgen de koeien voldoende dagen weidegang en ze worden zo oud mogelijk. 

 

Natuurbeheer voor Staatsbosbeheer 

Lomansheide onderhoudt 33 hectare kruiden- en faunarijke akker en grasland van Staatsbosbeheer. Deze zijn 

gelegen in het natuurgebied van Landgoed Slangenburg. Het gras van die gronden wordt pas later gemaaid, 

zodat bepaalde kruiden in bloei kunnen. Dit komt ten goede van vlinders en andere insecten. Ook de 

graanakkers beheren ze op een extensieve manier. Het natuurgras wordt gebruikt in het voer voor de 

melkkoeien en schapen. Lomansheide teelt op de natuurakker graan, dat dient als strooisel voor de 

koeienstal. De vaste mest die hierdoor ontstaat bevordert de bodemvruchtbaarheid en het bodemleven op de 

natuurakkers. Zo heeft het bedrijf een lokale kringloop. 

 

Bedrijfsnaam Lomansheide 

Ondernemer  Kars Visser en Alexandra Feddema 

Type bedrijf Gangbaar melkveebedrijf met een kleine vleesveetak 

Provincie Gelderland 

Adres Lageweg 8, Zelhem 

Telefoon 06-43906434 

Website/email www.lomansheide.nl 
www.ingoedeaarde.org/project/ 

Sociale media https://www.instagram.com/melkveebedrijf_lomansheide/ 
https://www.facebook.com/MelkveebedrijfLomansheide 

Team Staatsbosbeheer  Achterhoek 

Contactpersoon pacht Ed Piek, tel. 0314-650450 

Contactpersoon programmateam Hans Jolink, tel. 06 52401608 

  

Bedrijfsoppervlakte  

 Eigen grond 40 ha 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer 33 ha 

 Pachtgrond overig 23 ha 

Lomansheide 

http://www.lomansheide.nl/
http://www.ingoedeaarde.org/project/
https://www.instagram.com/melkveebedrijf_lomansheide/


Lomansheide is een van de eerste bedrijven op zandgrond binnen het programma natuurinclusieve landbouw 

van Staatsbosbeheer. De WUR gaat dit bedrijf daarom monitoren op ecologische en economische effecten. 

Met de kennis die we hier gezamenlijk opdoen kunnen andere bedrijven die een transitie willen maken hun 

voordeel doen. 

 

Landschapsbeheer 

Het melkveebedrijf ligt in een typisch Achterhoeks landschap. Op het bedrijf worden natuurelementen en 

akkerranden met bloemenmengels en kruidenrijk grasland beheerd. Tussen de weilanden ligt een 

natuurwandelpad dat onderdeel is van het Pieterpad. 

 

Duurzaamheid 

Sinds eind 2020 liggen op de daken van de stallen ruim 1.000 zonnepanelen. De 

zonnepanelen op de oudere stal zijn voor eigen (bedrijfs)gebruik, de zonnepanelen op de 

nieuwe stal leveren energie voor ruim 70 huishoudens. 

 

Meer informatie 

• Interview voor Boerderij 

• Artikel over de zonnepanelen op het bedrijf 

https://www.boerderij.nl/ik-zie-ook-wel-dat-ze-zich-een-slag-in-de-rondte-werkt
https://www.univeoost.nl/interessant-voor-jou/verhalen/rendement-met-zonnepanelen/

