
 

 

 

 

Over het bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Morgendauw Verhoef is een biologisch melkveebedrijf in de Alblasserwaard, vlakbij het natuurgebied 

Donkse Laagten. De boerderij werkt met Pure Graze, een concept van maximaal weiden met zo weinig 

mogelijk gebruik van krachtvoer. De meeste koeien van het bedrijf kalven in het voorjaar af. Zo wordt 

maximaal gebruik gemaakt van vers gras dat de koeien via begrazing opnemen. In de winter staan de meeste 

koeien droog en krijgen ze natuurmaaisel te eten. Daarom past de natuurgrond goed in dit bedrijfssysteem. 

Een belangrijk deel van de mest is vaste mest: goed voor bodem en de vele weidevogels die het gebied rijk is. 

Natuurmaaisel dat niet geschikt is als veevoer, wordt verwerkt tot compost en bokashi. 

 

Gesloten kringloop 

Dankzij de samenwerking met Staatsbosbeheer krijgt Morgendauw Verhoef genoeg natuurgrond in beheer 

om een gesloten kringloop te realiseren. Er hoeft in ieder geval geen kunstmest te worden gebruikt. Ook kan 

het krachtvoer op termijn helemaal worden afgebouwd; alle voer zal dan van eigen en gepachte grond 

komen. 

 

Verder sluit het bedrijf beheercontracten op eigen grond voor de weidevogels en 5 ha eigen grond komt in 

aanmerking voor een Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). Daarnaast doet het bedrijf mee aan een 

proef voor onderwaterdrainage om de veenoxidatie te reduceren. Om de bodemstructuur te beschermen 

werken ze met lichte trekkers en werktuigen en dankzij het systeem van Pure Graze is er weinig input van 

energie. 

 

Maatschappelijke activiteiten 

Bedrijfsnaam V.O.F. M & G.C. Verhoef Morgendauw  

Ondernemer Mattias Verhoef en Coriene Verhoef-Zwartbol 

Type bedrijf Biologische melkveehouderij (veenweide) 

Omvang pacht Staatsbosbeheer 22 ha 

Provincie Zuid-Holland 

Adres Brandwijksedijk 45 2974 LD Bleskensgraaf 

Telefoon 0184-641429 

Website - 

Sociale media https://www.facebook.com/profile.php?id=100013877592136&sk=about
_contact_and_basic_info 

Team Staatsbosbeheer Planeenheid Alblasserwaard 

Contactpersoon Staatsbosbeheer 
Contactpersoon programmateam 

Peije ’t Lam 
Hans Jolink 

  

Bedrijfsoppervlakte  

 Eigen grond 54 ha 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer 22 ha 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer  
optimale oppervlakte 

35 ha 

 Pachtgrond overig 2 ha 

Morgendauw Verhoef 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013877592136&sk=about_contact_and_basic_info
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013877592136&sk=about_contact_and_basic_info


Morgendauw Verhoef biedt een plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt het 

bedrijf als zorgboerderij dagbesteding aan kinderen en jongeren met een gedragsstoornis of autisme. 

 

Alblasserwaard en Donkse Laagten 

De Alblasserwaard is levende geschiedenis. Wandelend of fietsend over de boezemkades en landweggetjes, 

of varend over het water ervaar je het oude Hollandse landschap alsof de tijd heeft stilgestaan. Midden in de 

Alblasserwaard ligt een schilderachtig natuurgebied: de Donkse Laagten. Vanaf de ‘Donk’ (een rivierduin) kijk 

je uit over Hollandse taferelen: molens, boerderijen, houtkaden, poldervergezichten en een eendenkooi. 

 

Ook weidevogels en overwinteraars hebben het naar hun zin in de Alblasserwaard. De Donkse Laagten zijn 

een ware trekpleister voor vogels. Dankzij uitgekiend water- en weidebeheer is dit gebied het hele jaar door 

een walhalla voor vogelaars; ganzen in de winter, grutto’s, tureluurs blauwborsten en zelfs waterrallen in de 

zomer. Aan de rand van het polderland liggen zeldzame blauwgraslanden (eeuwenoude hooilanden). Niet 

voor niets is de Donkse Laagten als Natura-2000-gebied bestempeld. 

 

Meer informatie 

- Video over het gebruik van Allicare op het bedrijf 

- Video van proeftuin veenweiden 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax3KJB_7pSU&ab_channel=AllicareZuidwestNederland
https://youtu.be/fCAUqJsn5bA

