
 

 

 

 

Over het bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boer Jelle en zijn vrouw Willian Hakvoort runnen hun bedrijf in Rutten, vlakbij het Kuinderbos in Flevoland. 

Bijzonder is hier de combinatie van biologische melkveehouderij en akkerbouw met agroforestry. De 2 

hectare akkerbouw is onderdeel van landruil met een buurman, die onder andere biologische aardappels en 

bruine bonen teelt. Hakvoort gelooft sterk in natuurlijk werken. Ze gebruiken hiervoor het Pure-Graze 

concept. Daarbij grazen hun koeien in een kruidenrijke weide. Dankzij zogenoemd stripgrazen krijgen de 

koeien de ruimte voor natuurlijk graasgedrag. Hierdoor is er sprake van een hoge biodiversiteit (aan flora en 

fauna) op het terrein van Hakvoort. Het vee bestaat uit Jersey-koeien. Die zijn wat kleiner dan de bekende 

zwartbonte Holstein Friesian koeien.  

 

Windsingels 

Op het bedrijf zijn windsingels aangeplant. Deze singels verbeteren het microklimaat en gaan uitdroging van 

de bodem en winderosie tegen. Door de aanplant van bomen en struiken wordt de overgang van 

landbouwgrond naar het naastgelegen bosgebied geleidelijk. Juist in deze overgangen in het landschap is 

een hoge biodiversiteit te verwachten. Deze combinatie van grasland met bomen wordt een silvopastoraal 

systeem genoemd. 

 

Proef met agroforestry 

Een deel van de landbouwkavels van Hakvoort grenzen aan het noordelijkste deel van het Kuinderbos. In dit 

bosgedeelte startten Hakvoort en Staatsbosbeheer in 2020 een proef om vrouwelijk jongvee in het bos te 

laten grazen. Staatsbosbeheer stelde hiervoor 21 hectare natuurgrond beschikbaar. Het gaat om agroforestry: 

landgebruik waarbij het planten en actief beheren van bomen wordt gecombineerd met landbouw of 

veeteelt. Het jongvee van Hakvoort kan vrij rondlopen in het naastgelegen deel van het bos. De proef heeft 

Bedrijfsnaam de Maatschap J. Hakvoort en W. Hakvoort-Haarman 

Ondernemer Jelle en Willian Hakvoort-Haarman 

Type bedrijf Biologische melkveehouderij en akkerbouw met agroforestry 

Provincie Flevoland 

Adres Hopweg 40 te 8313 RJ Rutten 

Telefoon 0514 56401. 
06 51762624 

E-mail Wa.hakvoort@gmail.com 

Sociale media  

Team Staatsbosbeheer Kuinderbos 

Contactpersoon pacht Alexander Jacobs/ Harco Bergman 

Contactpersoon programmateam Jelle de Boer 

  

Bedrijfsoppervlakte  

 Eigen grond 1 ha eigen erf 
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 Pachtgrond overig 29.5 ha (25.5ha RVB en 4ha overig) 
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als doel de biodiversiteit rond het Kuinderbos te verbeteren, het aanpakken van verruiging en het beperken 

van maaibeheer. 

 

Samenwerking 

Hakvoort is niet de enige in het gebied die natuurinclusief werkt. Ook collega-ondernemers werken 

inmiddels met het Pure-Graze concept en hebben uit eigen beweging houtsingels aangelegd op eigen grond. 

Samen zoeken de ondernemers naar de beste vorm van natuurinclusief boeren. 

 

Staatsbosbeheer verzorgt excursies vanaf het nabijgelegen natuurkampeerterrein De Veenkuil. Tijdens deze 

excursies leidt Hakvoort bezoekers rond op het bedrijf om bezoekers bewust te maken van het belang van 

biologische landbouw. Sinds kort verkoopt Hakvoort zijn eigen biologische rundvlees onder de naam 

Ossebosse. 

 

Meer informatie 

 Boswachtersblog over de samenwerking: 

https://www.boswachtersblog.nl/flevoland/2020/07/02/kuinderbos-met-natuurinclusieve-landbouw/ 

 Artikel Omroep Flevoland: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/182172/koeien-grazen-als-proef-in-

kuinderbos  

 Item Omroep Flevoland: https://youtu.be/ebsOu7ne6-M 

 Artikel in Agrarisch Flevoland: https://www.agfl.nl/landbouw/natuurinclusieve-landbouw-voor-meer-

biodiversiteit-en-gezondere-dieren 

 Video van Veeteeltwebsite: https://www.youtube.com/watch?v=zBT9-

h4OX2Q&ab_channel=Veeteeltwebsite 
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