
 

 

 

 

 

 

Over het bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurits en Jessica Tepper zijn de eigenaren van de boerderij Eytemaheert. De Eytemaheert staat op 

zandgrond in Sandebuur, in de kop van Drenthe en vlak bij het Leekstermeer en natuurgebied de Onlanden. 

Vanaf de tweede locatie in Leutingewolde vindt een groot deel van de agrarische activiteiten plaats. Het 

bedrijf werkt met een gesloten kringloop op bedrijfsniveau. Ze gebruiken geen bestrijdingsmiddelen of 

kunstmest en ze zijn heel terughoudend met antibiotica. Ze leggen zich toe op een zeer natuurinclusieve 

veehouderij en landbouw. Op korte termijn gaat de Eytemaheert ook melken. 

 

Groninger Blaarkop 

Eytemaheert werkt met de Groninger Blaarkop, een zeldzaam, bedreigd runderras. Deze koeien eten alleen 

vers gras of hooi van de gronden die het bedrijf in bezit heeft of pacht. Het vlees wordt aan huis verkocht en 

via een aantal andere verkooplocaties. Juist doordat de Groninger Blaarkoppen, na een goed en dierwaardig 

leven, worden geslacht en worden vermarkt, zorgen de ondernemers voor de groei van de populatie 

Groninger Blaarkop koeien. 

 

Natuurgronden 

Een deel van de koeien van Eytemaheert leeft gedurende het seizoen op het natuurland van 

Natuurmonumenten landgoed Vennebroek en landgoed De Duinen. Ook beheren de ondernemers de 

Boonspolder in Annen. Vanaf 2019 pacht Eytemaheert 16 hectare natuurgrond van Staatsbosbeheer. Met het 

voer en strooisel dat wordt gewonnen in het natuurgebied kunnen de Teppers voldoende nutriënten 

genereren om hun landbouwgrond en koeien van voedingsstoffen te voorzien. Zo hoeven ze geen kunstmest 

en krachtvoer aan te voeren om het verlies van nutriënten via vlees en melk te compenseren. 

 

 

Bokashi 

Bedrijfsnaam VOF Eytemaheert 

Ondernemer Maurits en Jessica Tepper 

Type bedrijf Zoogkoeienhouderij 

Omvang 82 ha eigen grond 

63 ha pacht van Natuurmonumenten 

16 ha pacht van Staatsbosbeheer 

Provincie Drenthe 

Beheereenheid Kop van Drenthe 

Adres Sandebuur 10, 9315 TE Roderwolde 

Telefoon 06-21824868 

Email info@eytemaheert.nl 

Website https://eytemaheert.nl/ 

Sociale media F: https://www.facebook.com/eytemaheert/ 

T: https://twitter.com/Eytemaheert 

I: https://www.instagram.com/eytemaheert_boerderij/ 
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Van het maaisel dat niet als veevoer gebruikt kan worden, wordt een belangrijk deel omgezet in bokashi, een 

methode om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. Bij het procedé wordt gebruik gemaakt 

van enzymen die in een anaerobe omgeving het materiaal omzetten in een product dat een heel goede 

voeding is voor het bodemleven. 

 

Loonwerkbedrijf 

Onderdeel van de VOF Eytemaheert is Groen & Grond Loonwerk Grondverzet en Natuurbeheer, een bedrijf 

gespecialiseerd in het bewerken van natuurland. In opdracht van verschillende natuurorganisaties verrichten 

zij natuurbeheer en –onderhoudswerkzaamheden. Het ingezette materieel heeft een minimale impact op de 

bodemstructuur. Het bedrijf inventariseert zelf, waardoor de flora en fauna binnen de natuurgebieden 

gewaarborgd blijven. 

 

Onderzoek en ontwikkeling 

De Teppers hebben zichzelf hun manier van boeren eigen gemaakt. Ze dragen hun visie, werkwijze en 

dilemma’s breed uit via allerlei (sociale) kanalen. Eytemaheert biedt veel potentie op het gebied van beleving. 

Ook worden er plannen ontwikkeld voor verblijfsrecreatie. Eytemaheert gaat zich als proefboerderij voor 

natuurinclusieve landbouw richten op onderzoek en ontwikkeling, samen met de WUR. 

 

Achtergrondinformatie 

 Weblog van Jessica Tepper over het bedrijf 

https://eytemaheert.nl/blog-page/ 

 

 Item ROEG 

https://youtu.be/nGGxP0RtEtM 

 

 Item EenVandaag over de ‘Polderpanda’ 

https://eenvandaag.avrotros.nl/binnenland/item/actie-voor-behoud-van-de-bedreigde-groninger-blaarkop/ 

 

 Website van Groen & Grond 

https://www.lgngroengrond.nl/  

 

 Overige media 

https://eytemaheert.nl/media/ 
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