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ln het kort

Bedrijf: BakkerBio VoF

Eigenaar: Jan Willern en Jacqueli*e Bakker, \Mridzer en

Àukine Bakker

Lid coöperatie sinds: 2ooz

Product: bloemkool, knolselderij, peen

Areaal: 8o ha

Aanbod, jaarrond

Afue* via The Greenery {["{aturelle}
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Het bodembeheer bij BakkerBio is een verhaai apar:. '.'r!'i'

benresten niet de plant, maar heI bodemleven". iegtja- u e*

uit. "Ëen gezonde bodern zorgt voor betere groeiornslanclg-e-

den voor de plant. Door na rie oogst meteen groe-cei]"i3s:ils

te pianten, behoudt de boCem altiid voeding en -o!.t ze -es:-

stnffen beter vast. De plant wordt er sterker en \Àr'eeroaa':.'

door en heeft twintig procenl minder mest ncdig. [:e: :ar: ge

is dat onze visie ook altijd zichtbaar is. omdat \.'re . er- :.ie-i:-
is ons land jaarrnnd groen van aanzicht."

"5inds zou werken we op vaste rijpaden vai 1.2: -iele :. Jràà:-

door we niet meer door de gewassen hoeven !e r'cer o' o', "-'

plekken waar een plant moet groeien. En - nog'5313:g:':'<e'-

we ri.jden niet meer over het bodemleven neen. De g:'tassia-c

is nu gelijkmatiger en de sortering van het píod;.t eqa È-.

Het vermindert bovendien ons brandstofuerbrurk :iei a:': E

procenl."

i{*n nE*reí*àir:g

Naast het bodembeheer onCerscheidt BakkerBlo zich rne: :en

geslcten rnineralenkringloop en kennisdel i ne. "We';oorzien

vocr de helfr ze lf in de bernesting met onze koeien. CO--

reductie bereiken we door minder transport, maar voora:

cloordat we voedingsstcffen beter vaslleggen in de bodem en

dus niet 'vertrranden'. í-let gevolg van groenbemesters en onze

aandacht vccr het bodern!even."

Jan Willem en zijn cuders delen hun kennis in het nelwerk

BoerenKlimaat, waari n zestien landbouwbedrijven samenwer-

ken met Wageningen Universireit & Research Centre en het

Louis Bcik lnstitr-rr-rt. Fiet doei van het netwerk: een volledig

klimaatneutrale bedrijísvoering. "wij houden er niet van om

'op een eiland'te werken. Kennis hoeven we niet per se voor

onszelf te houden. Uitwisseling van kennis brengt iedereen

verder. Zcnder deze e cntacten zcuden wii bijvoorbeeld nooit

zijn overgegaan op de aanschaf van zonnepanelen die eind <iit

raa: co onze schuur geplaatsa zullen worden."

Naai: kiear

Ien blologische leler ls vclgens Jan Willem ncoit kiaar nret de

onl^;ikkeling van zi.jn bedriii BakkerBic participeert,:ok ncg

rn Planty Organic, een onderzeek naar de cptimale benut-

iing van eigen rneststciïen. Met dit onderzoek wll het bedri.ií

zich op den duur volledig zelfvoorzienend maken in stikstoÍ

en andere mineralen. "Maan we willen r:ok verder in teell-

techniek. Bijvoorbeeld door te blijven zoeken naar nieuwe

tussengewassen, clie het land jaarrcnd groen houden. l-{et

heeft allernaal rnet cnze drang naar een nóg berere kwaliteit

product te maken""

De verduurzan":ing klinkt door in alle uitspraken van deze uil-

blinker in biologise he teelt. "ïoch waren we best aangenaam

verrast door de toekenning van het Nature Counts predicaat",

relativeert Jan Vlillem tot slct. "Het is heel prettig om te

horen dal de jury onze insteek waardeert. V/ij zien hea als een

erkenning van ons streven naar kwaliteit. Flet bord aan de

muur geeft een goed gevoel, maar nog b*langrijker vind ik dat

Naturelle er op de nrarki rnee kan scoren. Kijk eens waar onze

telers mee bezig zijn." i


