
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsnaam VOF Van Oosterom 

Naam ondernemer Arie van Oosterom 

Type bedrijf Melkveehouderij 

Grondgebruik 50 ha eigen grond 

42 ha pacht van Staatsbosbeheer 

Provincie Zuid-Holland/Utrecht 

Beheereenheid Tienhoven 

Adres Amstelkade 38, 3652 ME Woerdense Verlaat 

 

Over het bedrijf 

Het bedrijf van de familie van Oosterom was tot 2015 een gangbare melkveehouderij. Vanaf 2015 heeft 

het bedrijf grond overgenomen van Staatsbosbeheer. Daarmee boert Van Oosterom nu op ongeveer 50 

hectare eigen grond, in een echt veenweidegebied. Maar dat is niet de grootste wijziging. Vanaf de 

gronduitbreiding heeft Van Oosterom radicaal het roer omgegooid en heeft zijn eigen grond volledig 

omgezet naar natuur. Het belangrijkste doel: ruimte bieden voor weidevogels. Daarmee heeft Van 

Oosterom geen cultuurgrond meer: alle grond wordt als natuur beheerd. 

 

Melkvee 

Door 42 hectare grond van Staatsbosbeheer erbij te beheren, kan het bedrijf van Van Oosterom ongeveer 

75 melkkoeien met 50 stuks jongvee houden. De melk die het bedrijf produceert, voldoet aan de 

voorwaarden van planet proof-melk, volgens het concept van Friesland Campina. Dit zijn extra eisen op 

het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, dierenwelzijn en klimaat. Van Oosterom werkt deels met 

een potstal, daar wordt de vaste mest verzameld en gebruikt voor de bemesting van het land. 

 

Weidevogelbeheer 

De toepassing van vaste mest heeft veel voordelen voor de weidevogels in het gebied. Ook het maai- en 

beweidingsschema is volledig aangepast ten gunste van het weidevogelbeheer. Het bedrijf is groot 

genoeg om een redelijk inkomen te realiseren. Een belangrijke inkomstenbron daarbij is de SNL-subsidie 

die het bedrijf ontvangt voor de eigen natuurgrond. Die subsidie maakt het mogelijk om extensief te 

boeren en dat is voor de weidevogeldoelstelling bijna een randvoorwaarde. 

 

Zwarte Stern 

Van Oosterom legt op enkele plaatsen vlotjes in het water ten behoeve van de zwarte stern, dit is een 

zeer zeldzame vogel in Nederland. Op dit bedrijf zijn er twee kolonies zwarte sterns aanwezig. 

 

Energieneutraal 

Van Oosterom wekt de energie voor zijn bedrijf op met eigen zonnepanelen op het dak. Daarmee is het 

bedrijf vrijwel energieneutraal. Hoewel de bedrijfsvoering veel mensen zal aanspreken, is er bij Van 

Oosterom geen behoefte aan en capaciteit voor verbreding van bedrijfsactiviteiten op het gebied van 

recreatie, zorg of eigen productontwikkeling. 

 

Achtergrondmateriaal 

Filmpje van Natuur en milieufederatie Utrecht: https://www.youtube.com/watch?v=-OjgYH3-X5o 

Artikel Landbouw en Milieu Utrecht: https://lami.nl/images/docs/Aanjager_04-2017_LR.pdf 
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