BAKKERB!O

I

{
Bakker&io blinkt

uit met mix van biolagische groenteteelt

n atu re

cou nts

en akkerbouw

'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.
"Onze huidige vorm ontstond in 2001", begintJan Willem Bak-
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waarneming over consumentengedrag toe. "De. Nederlandse

hij nog wel een persoonlijke
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kwaliteit van producten op de eerste plaats, met een nette

door kunnen loopkevers, die niet van al dat gewoel houden, de
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van ons land altild netjes en strak. Totdat we ontdekten dat
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aan. Het product gaat naar grote Nederlandse retailers, maar
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Zezijn goed

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

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

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

