
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder boerenachtergrond wilde Willem van de Linden altijd al boer worden. In 2003 kon hij het bedrijf 

overnemen van een boer in de Bethunepolder. Omdat er geen melkquotum op dat bedrijf zat, begon 

Van der Linden een gangbaar vleesveebedrijf. In de jaren die volgden vertrokken steeds meer boeren uit 

de Bethunepolder en er kwam land vrij, die Van der Linden in gebruik kreeg. In 2008 werd De Bethune 

een biologisch melkveebedrijf. 

 

Bethunepolder 

Deze Bethunepolder ligt tussen Tienhoven en Maarssen en werd drooggelegd in de 19de eeuw. Maar het 

gebied staat bekend om de enorme hoeveelheid kwelwater. Nergens in Nederland welt zoveel water 

omhoog als daar, en dus kun je pompen wat je wilt, maar het water blijft komen. In 2008 kwam de 

provincie met een ambitieus plan om van de Bethunepolder nieuwe natuur te maken. In eerste instantie 

leek er geen plaats meer de landbouw, maar uiteindelijk werd in 2012 consensus bereikt voor een plan 

gericht op natuur, met daarnaast ruimte voor landschap, recreatie en landbouw. 

 

Natuurgrond 

VOF De Bethune ligt in een gebied dat volledig begrensd wordt door nieuwe natuur (NNN) en het is een 

belangrijk waterwingebied voor Waternet. Het bedrijf werd al in 2009 omgevormd naar een extensief 

biologisch bedrijf, volledig op natuurgrond. Eerst met terughoudendheid, maar al snel vol overgave. Er is 

al veel natuur op het eigen erf gerealiseerd. Naast de melkveehouderij produceert Van der Linden 

natuurlijke meststof:  maaisel uit het hele gebied wordt verwerkt tot  compost. Op veelal biologische 

akkerbouwbedrijven geeft deze compost een boost aan het organische stofgehalte van de bodem en aan 

het bodemleven. 

 

Veebeslag 

De runderen die op het bedrijf worden gemolken zijn een kruising tussen blaarkoppen, MRIJ en 

Fleckvieh. De koeien doen het goed op natuurgras: De Bethune had in 2014 de oudste veestapel van 

Nederland van de boeren met meer dan 200 koeien. Kenmerkend voor het bedrijf is de continue drive 

om de bedrijfsvoering goed te laten lopen, bijvoorbeeld door bij te sturen in grondgebruik. Daardoor is 

De Bethune een voorbeeldbedrijf waar toekomstige deelnemers aan de pilots veel van kunnen leren. 

 

Achtergrondinformatie 

Artikel LTO http://www.ltonederland.nl/media/default.aspx/emma/org/10820391/Natuurlijk+doen!.pdf 

Filmpje: https://youtu.be/gwsh1tpSXLg 
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