
Teunis Jacob Slob, lid van de raad van toezicht 
van het Zuid-Hollands Landschap, is een bevlogen 
agrariër. Journalist Charlotte Leemans bezocht 
Teunis Jacob op zijn melkveehouderij om te praten 
over natuurinclusief boeren, voedselproductie, 
samenwerking en weidevogels. 

Teunis Jacobs voorouders waren, zo ver 
hij terug kan kijken, agrariërs. Toen zijn 
vader zestig werd, nam de 25-jarige 
Teunis Jacob het bedrijf over. “Mijn 
vader kwam bij mij in loondienst en 
ging het wat rustiger aan doen. Vorig 
jaar werd ik zelf zestig. Mijn vrouw Nelie 
en ik hebben het bedrijf omgezet naar 

ook wethouder Duurzaamheid, 
medeoprichter van een verkooppunt 
van lokale producten, bestuurslid en 
interim-voorzitter van Beheercollectief 
Krimpenerwaard. Een ware spin in het 
soms warrige web van de ontwikkelingen 
in onze landbouw.

Natuurinclusieve landbouw
Al in 1994 stapten Nelie en Teunis 
Jacob over op biologische bedrijfsvoering. 
Die omschakeling ging gepaard met 
stappen richting natuurinclusieve 
landbouw. Teunis Jacob: “Dat gaat nog 
wat verder dan biologisch.” In 2008 
werd hij voorzitter van De Natuurweide, 
de vereniging van biologische 
melkveehouders in Nederland. “De 
Nederlandse overheid bewoog niet echt 

Natuurinclusief

‘Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder’ 
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een VOF, die runnen we nu samen met 
dochter Anja en dorpsgenoot Rokus. 
Van rustiger aan gaan doen is nog geen 
sprake,” lacht hij.

Spin in het web
Teunis Jacob is niet alleen 
melkveehouder, maar onder andere 
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mee in het natuurinclusieve verhaal. Ze 
verwezen naar de - lagere - EU-normen. 
We hebben hier hard aan getrokken. 
Uiteindelijk wilden ze wel investeren 
in ons, de zuivelverwerkers. Het 
natuurinclusieve systeem is nu geborgd 
in de aanvullende normen die gecheckt 
worden tijdens bedrijfscontroles. Je kunt 
jezelf niet zomaar natuurinclusieve boer 
noemen. In hoge mate rekening houden 
met de natuur op en om je bedrijf, dáár 
gaat het om.”

Veranderingen
Een groeiend aantal biologische en 
ook reguliere bedrijven zijn in het 
Beheercollectief Krimpenerwaard serieus 
bezig met veranderingen. Het is niet zo 
dat er een lijst is met dingen die je móét 
doen als je je als boer aansluit bij het 
collectief.
Teunis Jacob: “Maar vrijblijvend is het 
ook niet. Wel laten we bedrijven vrij om 
in hun eigen tempo stappen te zetten in 
de goede richting. Ik zeg altijd: ‘Probeer 
het. Kijk welke simpele aanpassingen je 
al kunt realiseren. Wacht niet tot iemand 
zegt dat je het moet doen.’ Ik beleef er 
veel lol aan! Boeren en natuurbeheerders 
delen successen en mislukkingen en 
inspireren elkaar. Zo versterken we 
natuur én landbouw. Investeren in 
natuurinclusief boeren geeft voldoening. 
Ik ben niet op aarde om hard te werken 
en dan de boel de boel te laten. Ik wil 
als ondernemer een gezond bedrijf 
achterlaten dat overdraagbaar is en 
de natuur versterkt in plaats van 
beconcurreert. Steeds meer agrariërs 
staan er zo in.” 

Weidevogels
Iets heel anders, maar zeker ook 
essentieel, is het ruimte bieden aan 
weidevogels. Dit werkt volgens het 
zogenaamde mozaïekbeheer. Vogels 
profiteren hierbij van verschillende 
gewaslengtes. “We stellen op bepaalde 
percelen het maaien uit, zodat grutto, 
kievit, krakeend, scholekster en tureluur 
rustig kunnen broeden. Een groep 
vrijwilligers houdt in de gaten wanneer 
eieren zijn uitgekomen en ouders en 
jongen zich verplaatsen. De percelen 

waar ze op dat moment zijn, laten we 
met rust.” 
Door later te maaien gaat wel de kwaliteit 
van het gras omlaag en daardoor ook de 
melkproductie. Boeren die het maaien 
uitstellen worden gecompenseerd met 
een vergoeding. 
Bij het weidevogelbeleid hoort ook 
bemesten met ruige mest. Die mest, zo 
uit de stal, zorgt onder andere voor meer 
wormen: voeding voor de weidevogels én 
wormen verbeteren de bodemkwaliteit. 
“Dat verzin je allemaal niet achter het 
bureau. We leren veel door te doen, te 
oefenen.” 

Toekomst landbouwbeleid
Teunis Jacob gelooft in samenwerking 
zoeken en samen pilots opzetten. “Onze 
ervaring delen we graag met andere 
agrariërs en ook met provincie, landelijke 
overheid en de Europese Commissie. 
Alleen ga je sneller. Maar samen kunnen 
we echt heel ver komen.” 

‘Een natuurinclusieve boer 
houdt in hoge mate rekening met de 

natuur op en om het bedrijf.’

‘Probeer het. 
Wacht niet tot iemand zegt 

dat je het moet doen.’

WANDEL EN 
WINKEL
De innovatieve boerderijwinkel 
Symbiose is een samenwerking tussen 
de VOF van Teunis Jacob Slob en een 
aantal buren, mogelijk gemaakt door 
de provincie Zuid-Holland. Symbiose 
omvat een winkel, een terras en 
twee wandelroutes. De wandelingen 
voeren dwars door het agrarische 
cultuurlandschap van de verschillende 
bedrijven. Wilt u wandelen en winkelen 
in de Krimpenerwaard? 
Zie www.symbioseboeren.nl
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