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www.obsherbe.com

Graze the future

Obs’Herbe, Pieter Van Rumst
Living Lab Agro-Ecologische en Biologische Landbouw, 1 februari 2022
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WeideWandelen
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WeidePlan

“PPP-sound”: people-planet-profit proof
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WeideSysteem dat past bij boer en 
koeien

WeideBalans: aanbod en vraag 

WeidePlanning van het weideseizoen en  
het rantsoen

WeideArchitect ontwerpt de beweidbare 
oppervlakte

goed te managen systeem door
gelijke perceelsgrootte
vlot koeverkeer
optimale waterverstrekking

WeidePlan

In transitie πάντα ῥεῖ (alles stroomt)

• Wat gaan we eten?
• Hoe gaan we dat verbouwen?
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Eiwittransitie

• Erik Mathijs (KUL)
• Imke de Boer (WUR)

• 23 gram dierlijk eiwit pppd ~ 75 gr vlees
• 'We moeten leren eten wat de aarde schaft'

Dierlijk

Plantaardig Dierlijk

Plantaardig

Voedingspatroon 2050

• Pablo Tittonnell (WUR)
• Feeding the world with

Agroecology
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Voedingspatroon 2050

Hoge gezondheidsraad, 2009
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Evolutie voedingspatroon 2050 Huidig

Evenwichtig voedingspatroon met 
minimalisatie van de milieu-impact
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Wat gaan onze boeren straks verbouwen?

• > noten
• > fruit
• > zuivel 
• < vlees
• > plantaardige eiwitten
• > diverse granen
• Lokaal: minder voedselkilometers
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Toekomstbestendig landbouwmodel ?

• Silvopastorale agroforestry • Gemengd bedrijf 
• consumptieteelten + vee

De missie van Obs’Herbe

• boeren helpen in transitie naar duurzaam landbouwsysteem 
• dat zijn bevolking op een gezonde manier kan voeden en 
• dat een herstel van de natuur mogelijk maakt

• Hoe? 
Complexe landbouwsystemen (agro-ecologie, boomweiden) eenvoudig, 
werkbaar en toepasbaar maken. 
• Elke boer is uniek dus elk project is uniek.
• Innovatieve en markt gedreven oplossingen voor landbouwers. 
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WeidePlan 3D
• Voederhagen
• KOH
• Kaphout
• Schaduwbomen
• Noten, fruit

• Notenbomen
• Hoogstamboomgaarden

Methodiek

• Geen 1 size fits all voor complexe systemen; individuele begeleiding
• een vorm van roterend begrazen 
• toevoegen van boomelementen 
• op akkerland een rotatie 

• ifv bodemgezondheid en bodembedekking
(quick win in strijd tegen globale temperatuur stijging)
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Nog 2 positieve neveneffecten…

• > biodiversiteit op landbouwgrond 
• koolstof opslag 

• Boomweiden + (bijna) jaarrond weiden: enige klimaat-positieve 
landbouwmodel 
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Hoe werkt virtuele afrastering?

Virtuele G
rens Waarschuwing zone

Electrische schockWeide
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Verder lezen

• https://www.obsherbe.com/nofence-virtuele-afrastering/
• https://www.obsherbe.com/klanten/
• https://www.youtube.com/watch?v=_2XGMg0K7fc
• Vele andere filmpjes op YouTube met zoektherm “Nofence”
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Meten is weten

Jenquip grashoogtemeter

Inzicht in grasgroei

opstellen FeedWedge

Opti Graze Start

Verder lezen

• https://www.obsherbe.com/opti-graze-start/
• https://www.obsherbe.com/grashoogte/
• https://www.agrinet.ie/
• https://www.awenet.be/awe/UserFiles/file/WE/WE/WE-version-

demo-compressed.pdf
• https://www.ccbt.be/?q=node/4147
• https://edepot.wur.nl/375924
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Boomeiland: Petruskruis

Individuele boombescherming

• Protector Cactus Tree Guard
• Kunstmatige sterke stekels
• Effectieve bescherming tegen

• Runderen groot en klein
• Wildschade

• Kostengunstig
• Snelle plaatsing
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Verder lezen

• https://www.obsherbe.com/boombescherming/
• https://protectorcactusworld.com/
• https://treecrops.home.blog/protecting-the-trees/
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Pieter Van Rumst
00 32 478 77 97 05

pieter@obsherbe.com
www.obsherbe.com

Bedankt voor uw aandacht !

www.obsherbe.com
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