
Van Schalkwijk CV naar Bloemenweidemelk 

Grondaankoop van minimaal 7-10 hectare agrarische grond, investeringen vanaf € 500.000,-. 

Motivatie 

Schalkwijk CV is al meer dan 80 jaar een melkveebedrijf in Montfoort. Het huidige bedrijfshoofd, Ramona 

Schalkwijk, wil dit bedrijf omvormen van een klassiek gangbaar melkveebedrijf naar een natuurinclusief en 

biodivers bedrijf met eindproducten, afgestemd op de wens en gezondheid van mensen in de omgeving. 

Daarom wordt er een investeerder gezocht om deze transitie mogelijk te kunnen maken; 

 Met de wens en mogelijkheid om een investering te doen van minimaal € 750.000 in het bedrijf. Dit 

geld zal in eerste instantie gebruikt worden om de huidige kostprijs omlaag te brengen en zal 

gestoken worden in verbetering van de kwaliteit van de bodem, het planten van bomen en inzaaien 

van kruidengras. Dit geeft ruimte om de transitie en optimalisatie van de gezondheid van de 

gewassen en de veestapel in te zetten. Binnen 5 jaar is hier een belangrijke slag in gemaakt. 

 Financiering van de investering vindt plaats door 7-10 hectare eigen grond te verkopen en deze 

terug te pachten 

 De investeerder wil minimaal 7-10 hectare grond overnemen en deze langjarig terug verpachten 

 Een financieel en ecologisch duurzaam bedrijf creëren  

Waarom investeren in Bloemenweidemelk? 

 Steunen van de transitie richting een natuurlijke leefomgeving voor mens en dieren op dit bedrijf 

 Het laten ontstaan van een meer divers landschap dat aansluit bij de reeds aanwezige, 

karakteristieke landschapselementen in de directe omgeving 

 Het bedrijf is dichtbij de bebouwde kom van Montfoort gesitueerd en wil bijdragen aan een 

bijzondere en groene leefomgeving en waar mens en natuur dicht bij elkaar zijn 

 De ligging dichtbij Montfoort en het netwerk en de kennis van de boer bieden kansen voor afzet van 

de producten in de korte keten en samenwerking met anderen 

 De lokale overheid geeft aan mee te willen werken aan ontwikkeling van agroforestry 

 

Uiteindelijk doel: de grond en de dierhouderij is zo ingericht dat deze kan samenwerken met de natuur in 

een optimale kringloop en er sprake is van regeneratieve landbouw met als kenmerken: 

 Een goed werkende bodem met een rijk bodemleven 

 Het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen is afgebouwd 

 Het systeem is weerbaar door de robuuste koeienrassen en de combinatie met andere diersoorten 

 Zo natuurlijk mogelijke leefomstandigheden van deze dieren  

 Het voer voor de dieren is zoveel mogelijk zelf geteeld 

 De biodiversiteit is substantieel verhoogd door het gebruik van kruidenrijke grassenmengsels, 

natuurlijke oevers en agroforestry-elementen als voederbomen voor vee en voedselproducerende 

bomen en struiken 

De eindproducten 

 Een divers pakket aan producten als zuivel, vlees, noten, bessen en hout 

 Toename bodemleven, bodemkwaliteit en waterkwaliteit, binding van koolstof 

 Ruimte voor vogels, insecten en (kleine) zoogdieren in een diverse beplanting 

 Financiële duurzaamheid doordat de producten in de korte keten en/of door middel van CSA-

abonnementen worden afgezet naar consumenten/bedrijven in de omgeving 

 Ruimte voor educatie en ontspanning voor geïnteresseerden, collega’s en mensen uit de omgeving  

 Gegevens voor verder onderzoek naar de effecten van deze manier van landbouw 

Reeds gestart 

 Aanvragen vergunning en aanplanten agroforestry/voedselbos-elementen op en om het erf (bijlage) 



 Inzaaien kruidenrijk grasland op 10 Ha en samenwerking met PTTHEE (bijlage) 

 Inkruisen robuuste koeienrassen zoals Fleckvieh en Brown Swiss 

 Interventies om de kwaliteit van de bodem te verbeteren 


