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ridzer Bakker en zijn zoon |an Willem graven graag een kuil in de grond, in de wat
lichtere en ook in de zwaardere klei op hun

grasklaver wordt gevolgd door late bloemkool, met als

twee aaneengesloten landbouwbedrijven in het weidse
landschap brj het Groningse Munnekezijl. Diepe wormengangen, goede doorworteling en een

kruimige structuur

laat meteen zien dat op bij BakkerBio de bodem centraal
staat. Op natte dagen hoort lan Willem de wormen in
hun gangen 'ploppen'. 'Als je heel stil in het land staat,

hoor je kleine plopgeluidjes en kan je ze vinden." Zijn
kinderen Laura en Wilco maken nieuwsgierig kennis met
de wormen. Nu is het wat rustiger op het Groninger land,
maar stilstaan doen ze in het teeltseizoen niet vaak bij
BakkerBio. Het landbouwbedrijf met veel verschillende
teelten en rundvee is gericht op de bodem. Die bodem is
naar de visie van Wridzer en fan Willem altijd bedekt.
"Zo ís er altijd wat te eten voor het bodemleven. Wij
vergelijken het bodemleven graag met het vee. Vee moet
jeverzorgen, huisvesten en voeden. Bodemleven ook."
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op het bedrijf dragen in samenhang
bij aan de bodemkwaliteit. Zoals de ruime rotatie
waarbij de bodem nooit kaal is. "We houden de bodem
altijd groen," stelt Jan Willem. "Liever niet met onkruid," vult Wridzer aan. "fuist met goede gewassen
en tussengewassen, het liefst met mengsels, zo staat

er altijd een dak op het huis voor het bodemleven.

Daarnaast fungeren de gewassen als voeding voor
het bodemleven; plantenresten zowel boven als onder
de grond en wortelexudaten." De rotatie is ruim en
gericht op verdienen met bloemkool. 'Anderhalf jaar

EKOLIAND februori - 20,]5

Als ie heel
sril in her
lond sfoot,
hoor ie de
wormen

tussengewas haveri klaver of rogge/erwten-mengsels,
aardappelen ook voor pootgoed en stamselectie en een
tussenteelt van phacelia en wikke. Dan weer vroege
bloemkool of pompoen, tussenteelt van haver met
klaver, knolselderij ofpeen en een teelt van glutenvrije
haver." De groenbemesters als tussengewas en de akkerranden bevatten geen brassica's om de bloemkool
gezond te houden en geen glutenhoudende granen
als tarwe of rogge, maar wel )apanse of soms gewone
haver om de productiehaver echt glutenvrij te produceren. Die haver past namelijk in de glutenvrije graanketen die BakkerBio mee op heeft gericht: een goede

meerprijs voor een bijzonder product.
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Groninger land. De eerste keer was bij toeval omdat
een perceel slecht berijdbaar was, maar nadat Wridzer
zich erin verdiepte stopten ze welbewust. En het bevalt
goed. "Een perceel op onze tweede boerderij rvaar
iedereen ons bij aankoop mee condoleerde vanwege
de slechte structuur levert nu felicitaties van de buren
op", lacht Jan Wi1lem. "Met niet-kerende grondbewerking hou je de natuurlijke gelaagdheid van de bodem
in stand. Wat boven hoort, blijft boven." Wridzer en
fan Willem zoeken actief kennis en samenwerking en
delen dat graag. "De bovenste bodemlaag bevat veel
bacteriën, het is aeroob. Eronder is het voornamelijk
schimmelgedreven. Ook het grotere bodemleven, zoals wormen, hebben voorkeursplekjes. Met ploegen of
spitten zeÍ jehet huis van het bodemleven op zir kop.

