
Landbouw in respect voor de natuur !
Wij doen aan natuurbeheer rond de abdij van Herkenrode (Demervallei) en op een aantal 
percelen in de vallei van de Zwarte Beek, namelijk akker-, maai- en graasbeheer in functie 
van fauna en flora. Dit doen we in samenwerking met en op gronden van ANB 
(Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid) en Natuurpunt.  !

• Akkerbeheer waarbij akkerbloemen niet bestreden worden, waarbij een deel van de 
granen blijft staan voor de vogels, waarbij veel verschillende graansoorten geteeld 
worden, zoals rogge, spelt, tarwe, gerst, triticale,… maar geen maïs! 

• Maai- en graasbeheer waarbij rekening gehouden wordt met de broedperiodes van 
vogels, bloeiperiodes van bepaalde planten,… 

Wij werken met verschillende oude veerassen die we mee proberen in stand te houden en 
hun populatie te vergroten. Dit gebeurt voornamelijk in nauwe samenwerking met SLE 
(Steunpunt Levend Erfgoed). !

• Runderen: 

o Hereford: een vleesras dat makkelijk op natuurlijke wijze kalveren ter wereld 
brengt; een sterk ras waarvan het vlees het beste smaakt wanneer het de tijd 
kreeg om te groeien; Grass fed: niet vetmesten, maar gewoon laten groeien 
op de weide 

o Kempense koeien: een historisch dubbel-doelras uit de Kempen 

• Schapen: 

o Belgisch melkschaap: het enige Belgische schapenras dat specifiek omwille 
van de melk werd gehouden en ondertussen met uitsterven is bedreigd 

o Vlaams schaap: een historisch ras specifiek voor vlees- en wolproductie en 
ondertussen ook zeldzaam 

• Geiten: Naast verschillende gewone melkgeiten houden we ook nog volgende 
rassen; 

o Belgische hertegeit: Belgisch geitenras (bruin met zwarte streep op de rug) 
dat gehouden wordt voor de melk. Dit ras werd bijna volledig verdrongen 
door de witte melkgeit (omwille van hogere productie) en is ondertussen met 
uitsterven bedreigd 

o Kempense geit: een historisch ras (wit met lange haren) dat op het laatste 
nippertje gered werd van de ondergang 

o Vlaamse geit: idem, maar dan minstens driekleurig: bruin, zwart en of 
ezelgrijs en wit 

!



Door het algemeen florabeheer, het werken met verschillende veerassen, het inzetten van 
verschillende graansoorten scheppen wij een kader van genetische biodiversiteit. 

Het geitenbedrijf wordt bewust kleinschalig gehouden. Wij doen niet mee met de trend van 
geitenfabrieken waarin duizend of meer geiten de dienst uitmaken. Met maximaal 
driehonderd geiten blijven wij in staat onze geiten individueel te kennen en op te volgen. 

De moderne consument is vaak vervreemd geraakt van zijn voedselvoorziening, wat  
nogal eens leidt tot een kloof tussen consument en voedselproducent. Het gebrek aan 
begrip en vertrouwen wordt grotendeels in de hand gewerkt door een gemis aan dialoog 
en betrokkenheid. Net als de wandelpaden langsheen de weiden in Herkenrode hebben 
wij in het geitenbedrijf (en in de geplande kaasmakerij) daarom bewust oog voor het 
bezoekersaspect als blijk van openheid en transparantie. 

!
Lokale Voeding in de Korte keten 

Wij proberen onze landbouwproducten zo rechtstreeks mogelijk tot bij de consument te 
brengen. Dat doen we momenteel via: !

• De hoevewinkel  in Stokrooie nabij de abdij van Herkenrode 
• Kortweg Natuur: graan wordt gemalen tot meel in samenwerking met Regionaal 

Landschap Haspengouw en Voeren en enkele andere bioboeren uit de streek 
• Samenwerking met Brouwerij Jessenhofke voor het brouwen van ons Arvum bier: 

een biologisch bier met onze gerst 
• De verkoop van vleespakketten van de runderen en schapen  
• Samenwerking met Biogenoten: collega-bioboeren die elkaars producten verkopen, 

zoals fruitsappen, groenten, vleespakketten,… 
• Samenwerking met abdijsite Herkenrode zodat de producten die van de bodem van 

Herkenrode komen, ook op de site verkocht kunnen worden !
Niet zo lang geleden werd er op Herkenrode geitenkaas gemaakt door Aurélie Hermant. 
Nu lopen er terug een aantal geiten op Herkenrode en wordt het gras van Herkenrode 
naar het Goerenhof gebracht, waar de geiten het gras verwerken tot melk, waar dan 
opnieuw een biologische geitenkaas van gemaakt kan worden.  
Zo raakt de cirkel weer rond.  


