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1. Aanleiding & Leeswijzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de voorliggende bedrijfsvisie wordt inzicht geboden 
in de motivatie en ambitie van de ondernemer. In de 
eerste pagina’s is beschreven over welke kwaliteiten 
Niesing beschikt in het beheer aan weidevogels. Er is 
vervolgens aangegeven hoe de gebouwen zorgvuldig 
in het landschap worden ingepast. Verder is duidelijk 
gemaakt hoe Niesing de kennis ten aanzien van 
weidevogelbeheer wil communiceren en delen met 
partijen. Dat dit, bij een afnemend subsidieklimaat, 
vraagt om economisch vertaalbare ondersteuning 
vanuit de maatschappij, blijkt uit de laatste pagina’s 
van deze bedrijfsvisie. 
 

Er worden voorbereidingen getroffen voor het 
verplaatsen van de boerderij van de familie Niesing 
van de Wijkdijk naar het Wonnepad. Het nieuwe 
bedrijf wordt opgericht op een weideperceel gelegen in 
de droogmakerij Tempel. Op de vrijkomende kavel aan 
de Wijkdijk zal een vestiging van de gebr. Olieman, 
grond- en loonbedrijf, tot ontwikkeling komen. Ten 
behoeve van de planologische procedures zijn diverse 
onderzoeken verricht en planbeschrijvingen gemaakt.  
 
Dit rapport is bedoeld als een achterliggend document. 
Het beschrijft het bedrijfsconcept van de vernieuwde 
veehouderij van de familie Niesing, waarin 
economische en ecologische doelstellingen 
geïntegreerd zullen worden. De productie van melk en 
vlees zal gecombineerd worden met natuurproductie, 
specifiek gericht op weidevogels, en op het verlenen 
van diverse maatschappelijke groen-blauwe diensten. 
 





2. Inleiding & Voorstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de Wijkdijk 34 in Boskoop is al vele tientallen 
jaren veehouderij Niesing gevestigd. Het is een 
familiebedrijf dat zich heeft toegelegd op 
melkproductie. Als neventak werden hier altijd paarden 
gehouden. Aanvankelijk voor het leveren van 
trekkracht voor de land- en oogstbewerking. 
Daarnaast fungeerde het bedrijf als stalhouderij voor 
trouw- en rouwkoetsen. Tegenwoordig staan er ook 
pensionpaarden op het bedrijf. 
 
De ondernemers op het bedrijf zijn Tinus en Desirée 
Niesing. Voor Tinus is het melkvee meer dan een 
productiemiddel. Hij heeft aandacht en meer dan 
commerciële zorg voor het rundvee dat hij dagelijks 
melkt. Désiree beschikt over werkervaring in de 
detailhandel in de slagerij. Het gezin bestaat verder uit 
drie kinderen, waarvan de middelste dochter Tess (16) 
belangstelling heeft voor de continuïteit van het 
bedrijf. 
 

Tinus Niesing is bestuurlijk actief geweest als 
voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Weide- 
en waterpracht tussen 1999 en 2009. In die periode 
werden er ook open dagen op het bedrijf 
georganiseerd en weidevogel-excursies gehouden. 
Tinus is lid van het Eco-collectief van Reeuwijkse 
bedrijven, dat lezingen en werkexcursies organiseert 
om kennis betreffende inrichting en beheer van het 
landschap bij de leden te vergroten. Tinus 
vertegenwoordigt samen met Natuurboerderij Hoeve 
Stein in het Ecocollectief de expertise van de 
veehouderij.   

 
Het bedrijf weidt 70 stuks melkvee op 23 ha eigen 
grond en 17 ha gepachte grond. Op buitenlocaties 
wordt jaarlijks grond bijgehuurd. Er is sprake van 
dagelijkse weidegang van het melkvee. De gemiddelde 
productie van het melkvee ligt op 8500 liter per jaar. 
 





3. Landschappelijke omgeving & Bijzondere kwaliteiten van de ondernemer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veehouderij Niesing is gevestigd in de polder De Wijk. 
Deze veenweidepolder is nooit verveend in het kader 
van de turfwinning. De bodem was daar in principe 
wel geschikt voor, want hij bestaat uit puur veen. De 
percelen worden van elkaar gescheiden door relatief 
brede sloten in een bijzonder, gebogen patroon. De 
drooglegging van de weiden bedraagt hier over het 
algemeen veertig centimeter en minder. Dit wordt voor 
de moderne bedrijfsvoering in de agrarische sector 
meestal als te vochtig ervaren. Niesing is echter met 
deze bodem en hoogteligging vertrouwd en weet er 
een goed resultaat op te bereiken. Het land wordt 
bemest met ruige mest, drijfmest en met kunstmest 
 
Een groter deel van zijn bedrijfspercelen ligt in de 
droogmakerij Middelburg, tegenover de boerderij aan 
de overzijde van de Wijkdijk. Middelburg is in de 
negentiende eeuw verveend ten behoeve van de 
turfwinning en rond 1870 drooggemaakt. De 
droogmakerij heeft een afwijkende bodem-
samenstelling van wat aan de andere zijde van de 
Gouwe gebruikelijk is. Daar bestaan de bodems van de 
droogmakerijen overwegend uit klei.   
 

Hier in Middelburg en Tempel bestaat de bodem uit 
veen. De bodemsamenstelling en de stevige waterdruk 
uit de hoger gelegen omgeving maken de weilanden in 
de polder Middelburg gevoelig voor kwel. Op sommige 
plaatsen is er ook sprake van zoute kwel. In de 
landerijen van Niesing komen ook enkele kwelplekken 
voor. Dit polderblok -Nieuwkoop geheten-  is niet 
doorsneden door wegen en kent veel rust, wat ook tot 
uiting komt in de vogelstand.  Alleen nabij de Wijkdijk 
vinden we enige bebouwing.  
 
De venige bodemsamenstelling van  polder De Wijk en 
polder Middelburg en de kwel hebben de cultuurdruk 
op de weidepercelen hier altijd enigszins beperkt Het 
gematigde gebruik en het duurzame beheer zonder 
sterke peilverlagingen zorgen er eveneens voor dat 
deze omgeving veel aantrekkingskracht heeft op 
weidevogels.  
 



Broedvogeltellingen in het weidegebied rond de bedrijfsgebouwen van de huidige 
boerderij van de familie Niesing, broedseizoen 2010 
 
 (Bron: Weide en Waterpracht/Sovon) 



 
 
 
 
 
 

Tinus Niesing heeft door belangstelling en zelfstudie 
veel ervaringskennis op het gebied van 
weidevogelbeheer.  Hij experimenteert al twintig jaar  
bewust met een vorm van landgebruik waarvan 
weidevogels kunnen meeprofiteren. In de vakliteratuur 
wordt ervan uitgegaan dat weidevogels niet graag 
nabij  erf  of bewoning broeden. Meestal is dat ook zo. 
Bij Niesing broeden de Grutto’s en andere kritische 
soorten echter tot op slechts 150 meter van de 
bedrijfsgebouwen. Dit is zeer uitzonderlijk en te 
danken aan het beheer door Niesing. De ondernemer 
bereikt dit opmerkelijke resultaat door een combinatie 
van een scherp waarnemingsvermogen, een beheerst 
maai- en graasbeleid en  een sterke motivatie voor het 
broedsucces van de weidevogels. Kort samengevat: 
Tinus beleeft zelf plezier aan het succes van 
weidevogels op zijn bedrijf en handelt daaruit. Hij weet 
dit te combineren met een goede zorg voor voldoende 
eiwithoudend gras voor het vee, met een goed 
beweidingsplan en een adequate ruwvoerwinning. 
Niesing koopt al jarenlang geen vee aan, omdat hij een 
geslaagd fokbeleid voert. 
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Ontwerp van de landschappelijke inpassing van het nieuwe bedrijf aan het Wonnepad 



4. Verplaatsing bedrijf & Landschappelijke inpassing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het grootste deel van de weidegrond van het bedrijf 
bevindt zich nu in de droogmakerij Middelburg. 
Aangezien er sprake is van weidegang betekent dit, 
dat 70 melkkoeien twee maal per dag de Wijkdijk 
oversteken. Tot voor kort was de Wijkdijk een smalle, 
doodlopende dijk. Sinds meer sierteeltbedrijven zich 
gedurende de laatste twintig jaar gevestigd hebben 
langs de Wijkdijk, is het verkeer al toegenomen. 
Momenteel wordt gewerkt aan de aanleg van de 
Rondweg Boskoop-Oost over het perceel grenzend aan 
de Wijkdijk. Door deze ontsluitingsweg zal de 
verkeersstroom langs het bedrijf verder toenemen. Er 
is met de gemeente Boskoop overleg gevoerd over het 
beëindigen van de wegpassage voor het melkvee. 
 
De Stichting Kavelruil werkt aan het herschikken van 
agrarische percelen in Reeuwijk-West en Boskoop om 
te komen tot een  effectievere bedrijfsvoering. Vanuit 
deze stichting is het idee ontstaan om het bedrijf van 
de familie Niesing te verplaatsen naar de hoek 
Wonnepad-Rondweg. In deze omgeving liggen 
voldoende gronden die  als  aanééngesloten huiskavel 
kunnen worden gebruikt.  
 

De huidige weidepercelen in de Middelburg kunnen 
dan voor de ruwvoerwinning worden ingezet, of 
worden geruild. De huidige bedrijfskavel van Niesing 
komt beschikbaar voor de firma Olieman die hier 
grondverwerkende activiteiten ten behoeve van de 
sierteelt wil ontplooien in het deel van de polder De 
Wijk dat een sierteeltbestemming heeft.  
 
Het nieuwe bedrijf van de familie Niesing wordt 
gebouwd op de grens van de droogmakerij Tempel en 
Middelburg. Het betreft een gaaf poldergebied met 
weidse vergezichten. De rondweg gaat dit beeld 
aantasten. De bijzondere, en landschappelijk 
waardevolle omgeving vraagt om veel aandacht voor 
de vormgeving van het nieuwe bedrijf en een goede 
inpassing in de omgeving. Op verzoek van de 
provincie wordt het bedrijf wat verder van de dijk af 
gesitueerd. Hierdoor blijft de landschappelijke lijn van 
de onbebouwde dijk vanaf de Zijdeweg tot bijna aan 
de Spoelwijkerlaan zichtbaar en beleefbaar. De nieuwe 
boerderij wordt gebouwd in de richting van de 
verkavelings-structuur van de droogmakerij. Een aantal 
kavelsloten wordt verbreed, vanwege de eis van 
watercompensatie. Het landschappelijk effect hiervan 
is dat de verkavelingsrichting beter herkenbaar wordt. 
 





 
 
 
 
 
De boerderij zal in ambachtelijke stijl worden 
gebouwd, in baksteen met houten lijsten, met oog 
voor traditionele details. Aan de erfbeplanting wordt 
veel zorg besteed. In het plantontwerp is gekozen voor 
knotbomen langs de westgevel van de stal en voor 
streekeigen struiken om de mest- en ruwvoer-opslag. 
Aan de oostzijde van het complex worden halfstam-
fruitbomen geplant. De stalmuur wordt hier 
ingegroend met bessen en ander kleinfruit. Als 
toegang tot de woning wordt een rij lindebomen 
aangeplant. Het aantal hogere bomen en struiken 
wordt bewust beperkt gehouden in verband met de 
biotoopvoorkeur van de weidevogels in deze 
omgeving. Weidevogels mijden de omgeving van 
hogere bomen als broedgebied. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gebieden aangewezen als ‘Belangrijk Weidevogelgebied’ (Bron: website Provincie Zuid-Holland)) 



5. Maatschappelijke betekenis van het nieuwe bedrijf
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Voor het oprichten van een nieuw bedrijf in een 
waardevolle open ruimte die deel uitmaakt van het 
Groene Hart zijn gefundeerde motieven nodig. Welke 
maatschappelijk voordelen worden bereikt met 
nieuwbouw van Niesing Melkvee & Weidevogels op de 
voorgenomen locatie? 
 

- De bedrijfsverplaatsing lost de problemen van de 
veepassage over de Wijkdijk en de nieuwe 
Rondweg Boskoop-Oost op. 

- Er komt een grondgebonden agrarisch 
bedrijfsperceel vrij in het sierteeltconcentratie-
gebied ten behoeve van sierteelt gerelateerde 
activiteiten. 

- Een nieuw vitaal toekomstgericht bedrijf draagt bij 
aan een duurzaam beheer van minder productieve 
gronden in de droogmakerij Middelburg-Tempel 

- De ondernemer heeft aangetoond tot een 
rendabele bedrijfsvoering te kunnen komen op 
gronden die veelal als agrarisch minder waardevol 
worden gezien. 

- De ondernemer staat open voor maatschappelijke 
ontwikkelingen en combinaties van functies, 
waaronder ook (tijdelijke) waterberging bij 
calamiteiten. 

 

- Ambachtelijke voedselproductie op fietsafstand 
van dorp en stad draagt bij aan het besef bij de 
consument   waar   het   dagelijks   voedsel   zijn 
herkomst vindt. Productie en verkoop van streek-
producten zijn op de locatie goed mogelijk. 

- Het is de ambitie van het bedrijf een sterke rol te 
spelen bij behoud en versterking van natuur- en 
landschapswaarden in het open weidegebied 
tussen de kernen Boskoop, Reeuwijk en 
Bodegraven. Dit gebied wordt vanouds 
gekenmerkt door opvallend goede weidevogel-
populaties. Door de schaalvergroting in de 
landbouw, bouwprojecten, wegaanleg, uitbreiding 
van sierteeltareaal en andere ontwikkelingen staan 
de weidevogelpopulaties en andere natuurwaarden 
in dit gebied echter sterk onder druk. De 
weidevogelstand vertoont een duidelijke dalende 
trend. Het bedrijf van Niesing kan functioneren als 
een zogenaamde weidevogelboerderij, waar bij een 
rendabele, zelfstandige bedrijfsvoering economie 
en ecologie samen optrekken. Niesing melkvee & 
weidevogels wil deze ambitie waarmaken en is 
daar qua identiteit en ervaring ook toe in staat. 

 



      Grutto          Tureluur 
 
 
       Kievit          Scholekster 



6. Bedrijfsvisie op weidevogelbeheer
 
 
 
 

 
 

 
 

De bewezen succesformule van het bedrijf ten aanzien 
van weidevogelbeheer is gebaseerd op een aantal 
inzichten die Niesing toepast in zijn bedrijfsvoering: 
 

- Het is belangrijk voldoende rust te waarborgen in 
de percelen waar groepen weidevogels tijdens de 
broed- en kuikentijd voorkomen. 

- Het is zinvol ruime schuilplaatsen ongemaaid te 
laten tijdens maaiwerk, zodat nesten en jongen 
voldoende dekkende bescherming behouden. 

- Bij het beheer van de percelen, moet gedacht 
worden in groeitrappen, zodat er voldoende 
afwisseling in groeistadia van het gras bestaat in 
de broed- en kuikentijd. 

- Gebruikmaken van het middel van voorbeweiding 
om percelen meer rust te kunnen bieden tijdens de 
broedtijd. 

- Het waarnemingsvermogen van de boer of diens 
helpers is van groot belang om steeds bewust te 
zijn waar de broedterritoria zijn, waar de nesten 
precies liggen, waar de ouders alarmeren tijdens 
het maaien en waar de jongen door het lange gras 
lopen of dekking zoeken tijdens het maaien.  

- Zelf maaien. Het inschakelen van de loonwerker 
leidt meestal   tot   haast,  te  weinig  aandacht  
voor  de vogels en tot grote kale vlakken in de  

polder waar predatoren ongehinderd hun slag 
slaan.  

- Geduld en aandacht voor de weidevogels bewaren 
tijdens de drukke en stressvolle maaiperiode. 

- Gebruik maken van vrijwilligers, maar zelf als 
ondernemer over alle basiskennis en 
veldinformatie beschikken. 

- Gebruik van ruige mest teneinde het bodemleven 
te bevorderen. 

- Acceptatie van lagere en vochtige delen in de 
percelen, waar weidevogels belang bij hebben en 
deze plekken een aangepast beheer bieden door ze 
bijvoorbeeld te laten overslaan tijdens de eerste 
maaibeurt.  

- Weidegang van een grote koppel koeien in de 
broedtijd organiseren op de minder interessante 
weidevogelkavels. Koeien in de polder worden 
door weidevogels gewaardeerd, door hun werking 
op de grond en de vegetatie. Intensieve begrazing 
van de broedplekken bewaren tot later in het 
voorjaar. 

- Zicht hebben op predatoren en hoe die van de 
percelen te weren. Daaronder ook verstaan de 
huisdieren van het bedrijf. 

- Trots zijn op de weidevogels op het bedrijf en dit  
uitdragen naar collega’s, burgers en jongeren. 

 





7. Functioneren als voorbeeldbedrijf voor weidevogel- en slootkantbeheer 
 
 
 
 

polder Stein. Dit bedrijf groeit de komende jaren naar 
200 stuks melkvee op 200 ha heringerichte  
natuurgrond, die deels in eigendom is van 
Staatsbosbeheer. Op dit bedrijf wordt de bestemming 
van de grond in het kader van het Particulier 
Natuurbeheer omgezet van agrarisch naar natuur met 
agrarisch medegebruik. Hier worden relatief zware 
natuurdoelen beoogd met EHS-verbindingsnatuur. 
Weidevogels profiteren op dit bedrijf mee, maar 
vormen niet het hoofddoel in het natuurbeheer. 
 
Er is in Midden-Holland, in de regio tussen Alphen aan 
den Rijn, Woerden en Gouda behoefte aan een bedrijf 
dat zich toelegt op het aspect weidevogels. Dit bedrijf 
zou kunnen aantonen, dat de productie van 
weidevogel- en slootkantnatuur goed mogelijk is, 
zonder de inzet van het middel Particulier 
Natuurbeheer. Hiervoor is vakmanschap van de 
ondernemer nodig. Het is belangrijk dat deze expertise 
met het oog op de vergroening van het Europees 
Landbouwbeleid wordt gedeeld met collega’s. Een 
voorbeeldbedrijf dat zich in deze zin specialiseert als 
weidevogelbedrijf onder relatief gangbare productie-
omstandigheden verdient een goed draagvlak voor de 
verleende diensten aan de maatschappij. Het inzetten 
van een dergelijk bedrijf voor natuurcompensatie-
contracten in het kader van de natuurwetgeving 
behoort  tot de mogelijkheden.  

In diverse veenweide-regio’s bestaat een langere 
traditie op het gebied van succesvol agrarisch 
natuurbeheer dan in Midden-Holland het geval is. 
Daarbij kan worden gedacht aan de provincie Friesland 
met een lange geschiedenis wat betreft  eierrapen en 
weidevogelzorg. Sjoerd Miedema van Miedema 
Natuurlijk trekt bijvoorbeeld hier de aandacht met een 
sterk bedrijf met 300 melkkoeien waarop hij erin 
slaagt de gruttostand te laten groeien. In Waterland 
zijn Niels Spaans en Sjaak Hoogendoorn al jarenlang 
innovatief bezig op gronden met zelfs geringere 
drooglegging dan in onze streek gebruikelijk is. Jan 
Duyndam leidt in Midden-Delfland een bedrijf waar 
veel vogels succesvol broeden en waar in de 
slootkanten de biodiversiteit groeit. In polder De Ronde 
Hoep in Amstelland neemt de gruttostand de laatste 
jaren toe door goede samenwerking tussen de 
veehouders. 
 
In het gebied Gouwe-Wiericke zijn drie agrarische 
natuurverenigingen actief die zeker resultaten boeken, 
bijvoorbeeld ten aanzien van het herstel van de 
moerasvogel Zwarte stern. Maar bedrijven die zich 
werkelijk profileren op het aspect natuur of 
weidevogels  zijn  in  dit  deel  van  het Groene Hart  
nog niet of nauwelijks aanwezig. Een uitzondering 
daarop vormt Natuurboerderij  Hoeve  Stein  van  
familie De Goeij in het  Natura 2000-gebied  





 
 
 
 
 
 
 
 

Tevens is het nodig een weidevogel-voorbeeldbedrijf 
toe te staan interessante neveninkomsten te genereren 
uit groepsbezoeken ontvangsten en natuurgerichte 
excursies. Ook het vergunnen van winkelverkoop is 
wenselijk. 
  
De kansen op het verwerven van beloning voor het 
natuurbeheer buiten de verkleinde EHS-gebieden 
nemen af in deze economische periode. Als de 
maatschappij het belangrijk vindt dat natuurbeleving 
en biodiversiteit in de veenweidepolder versterkt 
worden, is facilitering in vergunningstechnische zin of 
contractering van groen-blauwe diensten een 
mogelijkheid. Het is voor ondernemers die voorop 
lopen, van groot belang dat zij zich niet alleen 
gewaardeerd maar ook gesteund voelen door burgers 
en overheden. Het maatschappelijk initiatief moet wel 
duurzaam zijn en Niesing moet ook reële kansen 
krijgen om zijn economische belangen in combinatie 
met ecologie langdurig te integreren in de 
bedrijfsvoering.  
 
Niesing Melkvee & Weidevogels is de weg van 
integratie ingeslagen en wil zich profileren als 
weidevogelbedrijf   in   het   gebied   van   Gouwe   en  
Wiericke.   Het   is   de   ambitie   de   kennis   en   het 

enthousiasme ook te delen met anderen. Er zullen 
weidevogel-excursies worden gegeven en het hele jaar 
door kunnen presentaties van de bedrijfsfilosofie en de 
resultaten worden verzorgd. Collega’s en studenten 
van HBO’s, families, verenigingen en scholen zullen 
worden ontvangen. Leerlingen van relevante 
opleidingen als het Wellantcollege in Gouda en Houten 
zullen hier stagebezoeken brengen of stages lopen. 
 
Voor het verrichten van de communicatieve taken 
wordt een 50 m2 grote stalzolder ingericht met veel 
daglicht en uitzicht in westelijke richting over de 
polder. De publieksruimte zal zich bevinden in het 
noordwestelijk deel van de stal, schuin boven de 
afkalfruimte voor het melkvee. Gasten kunnen hier 
zonder vee of professionals te hinderen, de geboorte 
van kalfjes volgen. Op de zolder is een projectiewand 
met beamer nodig. Daarnaast is groot gedetailleerd 
kaartmateriaal met magneetstippen voor de 
broedlocaties van weidevogels en een whiteboard  
voorzien. Verder is een eenvoudige voorziening voor 
een consumptie of een melkdorstautomaat  nodig. Op 
de begane grond bevinden zich de toiletten, het 
laarzenblok en de kranen om de handen te kunnen 
wassen na slootonderzoek. 
 





8. Publiekspunt aan fietsroutes & Stalhouderij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het nieuwe bedrijf van Niesing wordt een markant, 
landschappelijk interessant punt in de droogmakerij 
Middelburg-Tempel. Het bedrijf zal goed bereikbaar  
zijn via de Rondweg Boskoop-Oost. Daarnaast komt 
het bedrijf te liggen net ten zuiden van een driesprong 
van fietsroutes tussen Alphen, Boskoop,  Reeuwijk en 
Bodegraven. Deze  gunstige ligging  op een prachtig 
punt in het open weidelandschap kan worden benut 
door publiek aan te trekken, dat even op deze plek wil 
vertoeven voor een moment van rust met een 
consumptie, voor een informatief moment of voor een 
voedselaankoop. Door middel van een automatiek-
systeem kan huisverkoop plaatsvinden, zonder dat te 
hoge personeelskosten gemaakt worden. Ook 
wandelaars kunnen bij het nieuwe bedrijf hier even 
rusten en wat gebruiken of betaald gebruik maken van 
het publiekstoilet. 
 
Het is niet de bedoeling om het bedrijf te ontwikkelen 
tot een recreatieboerderij, maar wel om de 
maatschappelijke meerwaarde van het bedrijf te 
vertalen in extra inkomsten. 
 

Dicht bij de oorspronkelijke identiteit van veehouderij 
Niesing ligt de stalhouderij en het houden van 
(pension) paarden. Het bedrijf heeft hier tientallen 
jarenlang ervaring mee. Het faciliteren van 
aangespannen rijden met koets, tilbury of kaasbrik 
over de aangelegen fietspaden kan sterk bijdragen aan 
authentieke beleving van het landschap. Hiermee 
kunnen eveneens inkomsten worden gegenereerd. 
Ondersteuning vanuit de overheid door bijzondere 
vergunningverlening  voor het aangespannen rijden op 
de fietspaden (onder voorwaarden) biedt de 
ondernemer unieke kansen op inkomen.  
Niesing stalhouderij heeft ervaring met het weiden en 
herbergen van bedrijfs-promotiepaarden. De ervaring 
en het netwerk waarover de familie Niesing beschikt, 
kunnen worden benut om de economische 
mogelijkheden van de stalhouderij opnieuw vorm te 
geven op de nieuwe locatie. Op dit moment is 
stallingsruimte voor 15 pensionpaarden opgenomen in 
de planvorming. 
 





9. Realisatie van ambities met maatschappelijke ondersteuning
 
 
 
 
 
 

Veehouderij Niesing zet een grote en gedurfde stap 
richting de duurzame ontwikkeling van het bedrijf. Er 
zijn kinderen die belangstelling hebben voor de 
continuïteit van het bedrijf en voor mogelijk opvolging. 
Niesing Melkvee & Weidevogels wil een 
toekomstbedrijf zijn dat doorgroeit naar 120 
melkkoeien op voldoende langdurig gebruikte eigen en 
gepachte grond. De weidevogeldoelstellingen van het 
bedrijf zijn haalbaar op vochtige, bemeste  grond met 
een rijk bodemleven. De natuurdoelen liggen niet op 
extreem hoog niveau. Ze zijn in feite op vele plaatsen 
in het agrarisch cultuurlandschap te bereiken, als de 
ondernemer dit wil. Daarom is de vertaalbaarheid en 
de communicatie van de inzichten en resultaten van 
Niesing zo kansrijk. 
 
Toch zal het bedrijf letterlijk meer grond onder de 
voeten moeten krijgen. Niet zozeer vanwege 
extensivering, maar om bij een groeiend aantal 
melkkoeien de balans tussen melkproductie en 
natuurproductie intact te kunnen houden en daarbij 
aan de veilige kant van de marge te blijven. Als de 
balans om economische redenen doorslaat naar de 
voedselproductie verdwijnt de kracht van het 
bijzondere concept van dit combinatiebedrijf. De 
doelstelling is met kracht het concept te realiseren en  
dit   ook   trouw   te   blijven.   Daarvoor   zijn   extra  
 

gebruiksmogelijkheden nodig van agrarische en 
natuurgrond.  
 
Door het verkleinen van de EHS komen in Reeuwijk-
West en in Waddinxveen gronden vrij die al door DLG 
waren aangekocht ten behoeve van het realiseren van 
ecologische verbindingszones. Deze kavels kunnen 
terugvloeien naar de reguliere melkveehouderij, als 
zich daar lokale gegadigden voor aandienen in dit 
tijdsgewricht. Het is echter ook mogelijk een deel van 
deze grond onder weidevogeldoelstelling en onder 
enige voorwaarden te verpachten of te verkopen aan 
bedrijven waar dit goed past in concept, identiteit en 
bedrijfsvoering. Niesing melkvee & weidevogels is 
voor een dergelijk aanbod een uitstekende partner.  
 
Het initiatief van Niesing is in Gouwe Wiericke een 
unieke kans om de verweving van reguliere 
voedselproductie en ontwikkeling van biodiversiteit in 
de gangbare bedrijfsvoering als alternatief neer te 
zetten. Dit overstijgt het bedrijfsbelang van familie 
Niesing, maar raakt aan het realiseren van de 
doelstellingen van vergroening van het Europees 
landbouwbeleid in een nieuw tijdperk. Deze betekenis 
wettigt een extra maatschappelijke inspanning voor 
het initiatief op locaal, maar ook op provinciaal en 
landelijk niveau. 
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