
BEDRIJF IN BEETD

weg te blazen. "Werkt tegen onkruid, maar bij ons is
het wegblazen van die kooivliegeitjes eigenlijk nog
belangrijker." Met deze techniek kunnen ze plantgoed
blijven aankopen dat is opgekweekt zonder het middel
Tracer. "De interactie tussen de plantenwortel en de

bodem aangaan, dat lukt niet als er een blokkade van
Tracer tussen ligt." Ook op het gebied van breedspoor-
trekkers op rijpaden met RTK-GPS zijn de Bakkers
voorlopers. Zekiezen dan slim: van andere boeren na-
men ze verschillende onderdelen over. Lachend: "Wij
zijn goed in knippen en plakken. Daarom denken we
nu dat we de beste trekker hebben die er is." De fa-
milie Bakker werkt hierin graag samen met de buren
van proef-boerderij Kollumerwaard. "Met dezelfde
systemen kunnen we elkaars machines gebruiken."

fan Wiilem ziet de schaalvoordelen van samenwerken
met de buren, en ook van de uitbreiding van hun eigen

bedrijfdoor aankoop van een tweede boerderij van 40

hectare. "Je kan makkelijker een werknemer erbij ne-
men, en investeringen over een groter areaal verdelen.
Ook ga je sneller voor nieuw materiaal, wat toch ei-
genlijk makkelijker werkt." De bedrijfsovername waar
de familie Bakker langzaamaan mee bezig is, wordt de
komende tijd formeel. lan Willems vrouw Jacquelien
komt ook van de boerderij en werkt nu op een accoun-
tantskantoor, het is handig dat zij mee kan kijken.

van Groningen
verkopen alleen de bloemkool van BakkerBio. 'AIs
bloemkool van Bakker tussen de gangbare groenten
en als BakkerBio in het biologische schap. Voor ie-
der wat wiis. En voor dezelfde prijs. Maar met alleen
onze bloemkool hoeven we het niet te verpakken, wat
we voor Bio+ we1 doen." Vanaf 20 kratjes komt Bak-
ker het zelfbrengen, kleinere bestellingen halen de

groenteboeren graag op. En een enkele bloemkool plus
wat er beschikbaar is komt in de'gelukswinkel'van
Aukine. "Bij mijn moeder's boerderijwinkeltje heb je
geluk want er is altijd wel wat," lacht Jan Willem over
het kleine, maar fijne assortiment. De familie Bakker
initieerde met andere telers proeven met teelt zonder
aanyoer van dierlijke meststoffen in het project Planty
Organic. "Niet voor ons, wel interessant," oordelen
vader en zoon eensgezind. Ze vullen elkaar goed aan

en lijken geen last te hebben van typische generatie-

verschillen. "Ieder van ons komt wel met wilde ideeën,

doordat we samen besluiten duurt het ietsje langer,
maar de beslissingen zijn beter."

ook aan
duurzaamheid. Ruim 250 zotnepanelen liggen al op
het schuurdak en de energie die 'over' is, wordt gedeel-
telijk gebruikt door de nieuwe elektrische heftruck.
En de rest van de stroom? Daarvoor staat een wilder
plan a1 op de website: een bloemkool-oogst machine
op accu's. "Nog niet gerealiseerd, misschien maar
goed ook, want groen gas lijkt ook aantrekkelgk. Eco-
nomisch rendement is ook belangrijk bij innoveren."
Soms komt het rendement echter onverwacht. "Toen

we trekkers kochten voor vaste rijpaden, moesten we
sowieso nieuwe trekkers hebben en dat trok mij over
de streep. Mijn vader was al overtuigd. Ik was bang
voor het rijpad, waar we geen bloemkool in konden
planten en waardoor ons oogstpercentage zou dalen.
Niets blijkt minder waar: in de onbereden bedden
groeit de bloemkool gelijkmatigeE waardoor lve het
aantal oogstbeurten van 6naar 4 konden terugbren-
gen, een forse kostenbesparing. Dat verwacht je niet.
Als een vernieuwing goed voe1t, moet je het soms ge-

woon doen.".
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