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Natuurbeheerders	  en	  bollentelers	  hebben	  weinig	  met	  elkaar,	  maar	  dat	  kan	  gaan	  
veranderen.	  Bollenteler	  John	  Huiberts	  gebruikt	  natuurmaaisel	  uit	  het	  duinreservaat	  het	  
Zwanenwater	  als	  verzorging	  en	  bemesting	  voor	  zijn	  bollen.	  Nou	  is	  Huiberts	  geen	  
doorsnee	  bollenteler,	  hij	  werkt	  hard	  aan	  een	  goede	  bodem	  met	  veel	  organische	  stof	  en	  
minder	  gebruik	  van	  chemische	  gewasbescherming.	  Zijn	  inspanning	  hiervoor	  leverde	  
hem	  in	  februari	  2015	  zelfs	  de	  Gouden	  Roerdomp	  op,	  een	  prijs	  van	  de	  provincie	  Noord-‐
Holland	  voor	  het	  beste	  initiatief	  voor	  stimuleren	  van	  biodiversiteit.	  
Voor	  verhoging	  van	  het	  gehalte	  organische	  stof	  	  in	  de	  bodem	  zet	  Huiberts	  veel	  
groenbemesters,	  en	  ook	  natuurmaaisel.	  Hij	  gebruikt	  dit	  maaisel	  in	  de	  eerste	  plaats	  om	  
hieruit	  een	  plantversterkend	  middel	  te	  maken.	  In	  samenwerking	  met	  het	  bedrijf	  Team	  
Ecosys	  extraheert	  hij	  stoffen	  uit	  het	  maaisel	  door	  dit	  te	  weken.	  Tema	  Ecosys	  gebruikt	  dit	  
extract	  samen	  met	  nog	  enkele	  natuurlijke	  stoffen	  tot	  het	  plantversterkend	  middel	  
Vitalance.	  Dit	  middel	  spuit	  Huiberts	  over	  zijn	  bolgewassen.	  Het	  gewas	  wordt	  sterker,	  
groeit	  beter	  en	  is	  minder	  vatbaar	  voor	  ziekten	  zoals	  luis.	  Hij	  past	  het	  al	  drie	  jaar	  toe,	  en	  
het	  dit	  jaar	  heeft	  hij	  het	  voor	  het	  eerst	  aangedurfd	  de	  chemische	  ontsmetting	  van	  zijn	  
bollen	  achterwege	  te	  laten.	  De	  kracht	  van	  het	  middel	  zit	  in	  silicium,	  dat	  veel	  in	  gras	  zit,	  
én	  in	  een	  breed	  spectrum	  van	  sporenelementen.	  Deze	  komen	  vrij	  uit	  allerlei	  kruiden	  uit	  
het	  natuurmaaisel.	  Na	  het	  extraheren	  gaat	  het	  maaisel	  op	  de	  composthoop	  en	  wordt	  
later	  als	  compost	  op	  de	  bollenpercelen	  benut.	  	  
Natuurmonumenten,	  beheerder	  van	  het	  Zwanenwater,	  is	  blij	  met	  de	  nieuwe	  afnemer	  
van	  het	  maaisel.	  Met	  maaien	  en	  afvoeren	  komen	  er	  meer	  bijzondere	  planten	  in	  het	  
natuurgrasland.	  Ze	  hoeven	  nu	  geen	  verwerkingskosten	  voor	  het	  maaisel	  te	  betalen.	  Het	  
gaat	  nu	  nog	  om	  een	  bescheiden	  hoeveelheid,	  maar	  Team	  Ecosys	  gaat	  ook	  Vitalance	  
verkopen	  aan	  andere	  telers	  en	  kan	  dan	  wel	  meer	  maaisel	  gebruiken.	  Om	  wat	  zekerder	  te	  
zijn	  van	  leverantie	  van	  maaisel	  heeft	  hij	  nu	  voor	  het	  eerst	  ook	  een	  deel	  van	  het	  
natuurgrasland	  in	  pacht.	  Zo	  hoeft	  Natuurmonumenten	  ook	  niet	  meer	  zelf	  te	  maaien.	  
De	  voordelen	  voor	  Natuurmonumenten	  strekken	  zich	  ook	  verder	  uit	  dan	  hun	  
natuurreservaat.	  Met	  dit	  maaisel	  dringen	  ze	  het	  gebruik	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  kunstmest	  in	  omringende	  gebieden	  terug.	  Huiberts	  ziet	  
nu	  het	  effect	  al	  dat	  er	  veel	  meer	  vogels	  op	  zijn	  land	  zitten,	  zoals	  veldleeuwerik,	  
zwaluwen	  en	  spreeuwen.	  	  
	  
Meer	  algemene	  informatie	  over	  bedrijf	  van	  Huiberts	  en	  de	  Gouden	  Roerdomp,	  zie	  	  
Groen	  Kapitaal,	  eenmalig	  magazine	  van	  provincie	  Noord-‐Holland	  	  



	  


