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BioBakker VOF is een biologisch bedrijf dat zich richt op het sluiten van de mineralenkringloop met de focus
op een gezonde levende bodem of wel een gezonde boelembiodiversiteit. Over de twee onderscheidende
thema's overweegt de jury het volgende:

Duurzaam gebruik van energie of verlaging van COz-uitstoot
De teler onderkent het belang van een gezonde leyende bodem: "Niet de plant woÍdt bemest, maar het
bdemleven'i De zorg voor een goede bodemstructuur, -gezondheíd, en -vruchtbaarheid is het
uitgangspunt in de bedrljftvoering. Door de grond bijna jaarrond te betelen met gewassen en
groenbemesters, heeft het bodemleven altijd voldoende voeding. Dit resulteert in een natuurlijke groei van
planten en een betere vastlegging van meststoffen (minder uitspoeling van stikstof). Het hoge gehalte
organische stoffen leidt ertoe dat er ZAa/o minder mest gebruikt wordt. De werkwijze van BakkerBio heeft
eveneens tot gevolg dat er 30o/o minder diesel wordt verbruikt. Op het gebíed van bodembeheer gaat
BakkerBio een stap verder dan nodig.
Naast ztjn onderscheidend vermogen op het gebied van bodembeheer, is teler BakkerBio actief binnen het
netwerk Boererl(imaat, waarin 16 landbouwbedrijven samen met Wageningen Universiteit en Research
Centre (Wageningen UR) en Louis Bolk Instituut werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering.
Naast deze inítiatieven, heeft BioBakkerVOF plannen om de schuur te isoleren en het voornemen om
zonnepanelen te plaatsen. Voor de jury is dit niet doorslaggevend, maar illustreert het wel de drivevan
BakkerBio om de bedrijfsvoering continu te blijven verduurzamen.

Minimal isering werkzame stoffen
De uitgebreide zorg voor de bodem resulteert in een hoog organische stof gehalte, een optimale
bodemstructuur en betere groeiomstandigheden voor de planten. Mineralen uit zowel plantenrmten als uit
de natuurlijke mest worden hierdmr beter benut, waardoor er minder bemest hoeft te worden. Wat betreft
de bemesting is BakkerBio voor 50o/o zelfuoonienend. Het werige gedeelte biologische mest wordt
ingekocht, waarvoor transport nodig is. De CO2-reductie wordt dus bewerkstelligd door enezijds minder
stikstof te gebruiken en anderzijds minder transport. Ook op het gebied van het benutten van eigen
meststoffen is BakkerBio ambitieus. De teler participeert in Planty Organic, een ondezoek naar de
benutting van eigen meststoffen met als doel bedrijven rolledig zelfyoorzienend te maken in (plantaardige)
stikstof en alle andere mineralen.

