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Biologische melkveehouderij 

Joost Boons is biologisch melkveehouder in Welsum, aan de Gelderse zijde van de IJssel. De Ekoboerderij 

heeft gronden in Overijssel en Gelderland. Sinds kort pacht Boons ongeveer 45 hectare grond van 

Staatsbosbeheer in Wilp. Dat is een eindje van de boerderij, maar met de trekker goed bereikbaar. Dankzij 

deze extra grond van Staatsbosbeheer heeft Boons nu de beschikking over 1 hectare grond per melkkoe. 

Daardoor kan Boons nu een gesloten bedrijfsvoering realiseren. 

 

Vee en akkerbouw 

Boons probeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn in ruw- en krachtvoer en slaagt hier aardig in. Het 

gras op eigen grond bestaat grotendeels uit een grasklavermengsel. Daarbij zorgt de klaver voor voldoende 

vastlegging van stikstof in de bodem. Zo wordt in de eigen eiwitbehoefte van de koeien voorzien. Het gras 

wordt regelmatig afgewisseld met akkerbouwmatige teelt, een belangrijk deel daarvan is mengteelt. Zo teelt 

Boons erwten in combinatie met triticale, een kruising tussen wintertarwe en –rogge. De triticale profiteert 

van het stikstofvastleggend vermogen van de erwten en de erwten gebruiken de triticale om aan op te 

klimmen. Ook wordt er op het bedrijf maïs geteeld, uiteraard alles zonder gewasbeschermingsmiddel. 

 

Potstal 

De koeienstal bestaat voor de helft uit een potstalsysteem. Daardoor is er relatief veel stalmest beschikbaar. 

Alle percelen krijgen eens per jaar een hoeveelheid vaste mest, wat goed is voor het bodemleven en het 

bindend vermogen van de grond voor nutriënten en water. 
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Bedrijfsoppervlakte  

 Eigen grond 80 ha 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer 48 ha 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer  
optimale oppervlakte 

 

 Pachtgrond overig 10 ha 

Ekoboerderij Boons 



Boons pacht sinds [datum] grond van Staatsbosbeheer op de Wilpse klei. Dit vormt een welkome aanvulling 

op de grond die Boons al had. Het merendeel van de gepachte grond is kruiden- en faunarijk grasland, maar 

er zit ook 10 ha glanshaverhooiland bij wat hij met succes beheerd. Daarnaast heeft Boons op eigen grond 

nog wat percelen met een beheersovereenkomst voor botanisch beheer. 

 

Om de kringloop helemaal sluitend te maken, moet er nog gezocht worden naar wat meer eigen strooisel. 

Nu wordt nog wat stro aangevoerd, misschien is dit in de toekomst nog te vervangen door natuurmaaisel. 

 

Ligging 

Welsum ligt aan de linkeroever van de IJssel. Het gebied kenmerkt zich door de zware rivierklei, waarvoor 

kennis van zaken en aangepaste mechanisatie nodig is. Boons is hier goed op ingesteld. Ook de pachtgrond 

van Staatsbosbeheer bestaat uit overwegend zware klei. Het voordeel hiervan is dat deze grond van nature al 

vruchtbaarder is dan bijvoorbeeld zandgrond. 

 

Meer informatie 

 https://edepot.wur.nl/188844 
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