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Melk- en vleesveebedrijf Martinizicht

• 1989 begonnen 

• 1999 verhuisd naar Groningen

• 200 ha grond in gebruik

• Melkvee 170 stuks (en jongvee 170)

• Vleesvee: 1989 eerste Limousin koeien, 

nu 75 dieren

• Koppel schapen

• Overige activiteiten: natuurbeheer,

praktijklessen voor de agrarische opleiding 



Vleesvee  Limousinkoeien

• 1989 begonnen, meteen ook de afzet regelen!

• Het ras Limousin

• Het vee past bij het aanwezige grasland en de natuur 

• Recreanten reageren positief op de Limousin koeien 

• Zomers lopen ze in een aangrenzend natuurgebied en winters in het 
stro in de potstal.

• De kalfjes zogen bij de moeder

• Afmesten van de Limousin tussen het melkvee werkt goed.





De Groene Weg

• Biologische kwaliteitsslagers sinds 1981

• Lekker, biologisch en ambachtelijk vlees 

met oog voor kwaliteit en duurzaamheid 

• 12 vestigingen over heel Nederland

• Eisen van het slagers aan het vlees: 
- Skal-normen (controle 2 keer per jaar)

- Vrouwelijke dieren tussen 3 en 6 jaar

- Goed afgemest maar niet te vet

• Vaste chauffeur, binnen 10 min. bij de slager om stress te voorkomen



Natuur
• 72 ha kruidenrijk gras, op 6 locaties, min. 25 jaar oud 

• 1,5 ha plasdras, 18 ha grasland waarop voorbeweiding plaatsvindt,            
20 ha grasland met uitgestelde maaidatum na 18 juni maaien.

• Veel weidevogels (ca. 50 paar grutto’s), maar ook veel andere 
boerenlandvogels: huismus 40 paar in de stal, 11 paar boerenzwaluw

• Op kruidenrijkgras wat potstalmest voor de regenwormen, op het niet 
kruidenrijkgras drijfmest

• Kruidenrijk gras bruikbaar voor bijmengen 

voor droogstaande koeien (80%), melkvee (tot 15%)

• Zuring beperken mbv koppel schapen

• Samenwerking met Natuurmonumenten



Ervaringen & tips

• Dichtbij de afzetmarkt Groningen

• Kruidenrijkgras goed toepasbaar in het bedrijf

• Veel mensen komen langs dankzij een fietsroute

• Veel excursies voor mensen uit de stad en scholen

• Praktijklessen voor agrarische scholen en 6 tot 8 stagiaires. 




