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‘We zijn heel blij met de mooie resultaten van de opknapbeurt van het Diergeneeskunde terrein, 

vertelt Hans Lutz, bedrijfsleider van boerderij De Tolakker en de Algemene Veterinaire Dienst 

(VAD). ‘De functionaliteit is sterk verbeterd en de uitstraling is nu veel fraaier. De VAD die alles 

binnen de afrasteringen beheert, heeft daar veel plezier van. We kunnen ons werk makkelijker 

doen en de afrasteringen zijn diervriendelijker.’ 



‘De toegangswegen en afrasteringen van de weilanden die in 1967 waren aangelegd, waren sterk 

verouderd. Er was wel onderhoud gepleegd maar dat leverde een wat rommelig beeld op. We 

hebben nu overal dezelfde afrastering die bovendien diervriendelijk is. Herten kunnen eroverheen 

springen en het kleinere wild kan er doorheen.’ 

Bredere en diervriendelijkere kavelpaden 

‘We zijn ook enthousiast over de bredere toegangen tot de weilanden en de bredere kavelpaden 

die nu van beton zijn. De machines zijn in de loop der tijd steeds breder zijn geworden en het 

beton is diervriendelijker voor de koeien.  We hebben twee soorten nieuwe diervriendelijke 

afrastering: gecertificeerde afrastering voor paarden en afrastering die geschikt is voor runderen 

en schapen.’ 

Struinpad 

Het gebied is mooier geworden voor fietsers en wandelaars, benadrukt Hans. ‘Door de weilanden 

loopt nu een prachtig struinpad dat het Diergeneeskundegebied verbindt met het wandelgebied 

rond fort Rhijnauwen. Het pad loopt van de Limalaan - ter hoogte van de warmtekrachtcentrale 

naar de Rijnoever(weg). Perfect voor een lunchwandeling.‘ 

Aanplant houtwallen en natuurvriendelijke oevers langs zichtlijnen 

‘Dit najaar wordt nog een flink aantal populieren gekapt. Dit vind ik goed want ze zijn verouderd 

en er komen nieuwe houtwallen met een diversiteit aan bomen voor terug. Bovendien wordt 

rekening gehouden met de vleermuizen die door het gebied vliegen. Naast de houtwallen, komen 

er ook natuurvriendelijke oevers langs de watergangen, die kunnen de vleermuizen straks ook 

gebruiken als vliegroute. De houtwallen worden aangelegd langs de zichtlijnen op de Kromme Rijn 

waardoor het landschap nog mooier wordt.’ 

Gebruikersoverleg 

Hans is tevreden over de afstemming met de gebruikers tijdens het opknaptraject. ‘Naast het 

gebruikersoverleg, had ik wekelijks een half uur overleg met Vastgoed, zodat we elkaar goed 

konden informeren over de ontwikkelingen. Ook bij incidenten liep het goed. We kwamen snel 

samen tot oplossingen. Aan sommige veranderingen moeten we even wennen. Zo geven de 

natuurvriendelijke oevers ons wat extra onderhoudswerk. Want de planten die daar groeien, 

zaaien zich uit naar het weiland en omdat wij een biologisch bedrijf zijn moeten we die met de 

hand verwijderen.’ 

Gras en melk 

De VAD gebruikt de weilanden onder meer voor graswinning. Met een aantal keer hooien leveren 

ze 300 hectare (kuil)gras per jaar. Dit gras, waaronder ook biologisch gras voor de biologische 

koeien,  gaat naar de patiënten in de Klinieken Landbouwhuisdieren en Paard en naar de dieren op 

boerderij De Tolakker. De 70 biologische koeien van de Tolakker leveren per jaar 650.000 kilo 

biologische melk. 
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