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Bakker&io blinkt uit met mix van biolagische groenteteelt en akkerbouw cou nts

'Verduu rzamen, dat rs voor ons
samenwerken met de natuur'
BakkerBio kreegop z8 septemberals achttiende teler het Nature Counts predicaat uitgereikt. Het

bedrijf, dat is gelegen net buiten het Friese dorp Munnekezijl aan de rand van het Lauwersmeergebied,

blinkt uit met een combinatie van biologische groenteteelt en akkerbouw. Het bodembeheer, het streven

naar een gesloten mineralenkringloop en de aandacht voor kennisdeling vielen de jury het meest op.
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"Onze huidige vorm ontstond in 2001", begintJan Willem Bak-

ke1 gevraagd naar de oorsprong van BakkerBio. Samen met

zijn ouders runt hij het bedrijt dat nu in totaal rachtig hectare

beslaat. "We telen op dertig hectare bloemkool, op acht hectare

knolselderij, op vier hectare peen en op de rest van de grond

pootaardappelen, haver, tarwe en grasklavel voor het vee.,' Het

vee bestaat uit biologische Charlois koeien die in de zomer als

'natuurlijke maaiers'een bijdrage leveren aan het natuurbeheer

van het nabijgelegen Nationaal park Lauwersmeer.

bemesten niet het land,

Bewustwording

Aan de laatste opmerking voegt hij nog wel een persoonlijke

waarneming over consumentengedrag toe. "De. Nederlandse

consument blijft erg met de prijs bezig. Biologische producten

vinden nog mondjesmaat aftrek. Het bewustzijn over gezonde

voeding is in ons land te laag. Dat is in hetVerenigd Koninkrijk

en Duitsland wel anders. Hier is een vakantie belangrijker dan

nadenken over wat je eet. Dit is moeilijk te beïnvloeden. Het

zit in onze natuur. Als een Duitser uit het ziekenhuis komt,

gaat hij nog even naar een 'Kurort'. Wij Nederlanders weten

niet hoe snel we weer aan de slag moeten..."

Ontdekkingen

De missie die er nog ligt richting de Nederlandse consument

remt bepaald niet de motivatie bij BakkerBio om zo duurzaam

mogelijk te telen. Er is een geheel eigen visie op biologische

teelt ontstaan. "We zijn erg geïnteresseerd in de mogelijkhe-

den om zonder chemie te telen", ligtJan willem toe. "Dat kan,

ontdekten we, door met de natuur samen te werken. Je moet

blijven openstaan voor de mogeiijkheden die de natuur biedt.

Een voorbeeld: slakken. Wij ploegen en keren niet meer. Daar-

door kunnen loopkevers, die niet van al dat gewoel houden, de

slakken te lijf gaan. De natuur heeft de oplossing! Soms wacht
je gespannen af of het z'n beloop heeft, maar zo'n ontdekking

is fascinerend."

Hij geeft nog twee voorbeelden. "We hielden de slootkanten

van ons land altild netjes en strak. Totdat we ontdekten dat

het veel beter was om die kanten ruig te houden en er riet te

laten groeien. Daar komen veel vogels op aí die op hun beurt

prima de vlinders en rupsen bestrilden. Bloemkool heeft het

koolmotje te verduren. Maar met aandacht voor bemesting

en tussenteelt maak je de grond en dus de plant weerbaar. Zo

wint de plant het vanzelf op eigen kracht van het motje."

'wij
maar het bademleven'

"Mijn vader was voorheen melkveehouder, maar dat bood

te weinig vooruiuichten. lk heb na mijn schooltiyd even wat
andere dingen gedaan, maar miste het bedrijf al snel. Toen

ben ik toegetreden en ik merkte dat mijn vaders hart bij her

telen van gewassen ligt, en datvan mij ook. Bij ons komt

kwaliteit van producten op de eerste plaats, met een nette

opbrengst als goede tweede. Het mooie aan de biologische

bedrijfsvoering is dat je groenteteelt en akkerbouw heel goed

aanvullend kunt uitoefenen en dar kwaliteit in de biologische

teelt altild de boventoon voerr. Dat bracht ons tot de huidige

opzet. Van het begin af aan in nauwe samenwerking met een

coöperatie, dat hoort daar voor ons onlosmakelijk blj. Samen

met Naturelle bieden we nu een breed pakket aan producten

aan. Het product gaat naar grote Nederlandse retailers, maar

de samenwerking met Naturelie zorgt er voor dat we ook over

de landsgrenzen goed onder de aandacht blijven. Zezijn goed

bezig, het Bio+ label is inmiddels herkenbaar in het schap.,,


