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Akkerbouwbedrijf Van Vilsteren:
“Innoveren is constant in beweging blijven”

Boeren en boerinnen in de biologische landbouw zijn voortdurend
bezig om vernieuwingen te ontwikkelen. Daarbij bewandelen zij
geheel nieuwe wegen omdat binnen de biologische landbouw de op
te lossen problemen nu eenmaal compleet anders aangepakt moeten
worden dan vanuit het gangbare denken gebruikelijk is.

Akkerbouwers Anton en Corrie van Vilsteren zijn gespecialiseerd in
savooiekool, maar ook andere koolsoorten staan er altijd netjes bij
op de langgerekte percelen. Anton van Vilsteren is in 1999 omgeschakeld naar biologische teelt op hun bedrijf in de Noordoostpolder. Hij blijft innoveren en is op het bedrijf constant in beweging.
Maar ook bestuurlijk en in de afzet is Anton van Vilsteren actief. Samen met Digny van den Dries, Joost van Strien en een gangbare
teler vormde Anton van Vilsteren de Stichting Bodembescherming
Flevoland (SBF). In deze stichting zijn de machines van de vier maten ondergebracht. “We bewerken zo’n 240 hectare biologische
gewassen.” Alle telers leverden hun trekkers in en gebruiken nu drie
geleaste Fendt trekkers met een wielbreedte van 3,15 meter met
RTK-GPS precisiebesturing. De trekkers rouleren over de bedrijven.

Drie nominaties en een aanmoedigingsprijs

Ekoland Innovatieprijs 2008
In het decembernummer van Ekoland is een
oproep gedaan aan de lezers om te komen met
voordrachten voor kandidaten voor de Ekoland
Innovatieprijs 2008. Er is daarvoor een jury benoemd met Jan de Veer als voorzitter en er zijn
criteria vastgesteld. Er was maar een korte tijd
voor de lezers om te reageren. De jury is blij dat
er in een grote diversiteit van verschillende sectoren namen zijn aangedragen. Op basis van de
criteria heeft de jury een eerste selectie gemaakt.

Uit deze selectie heeft de jury na een zorgvuldige afweging drie bedrijven genomineerd. Een
vierde bedrijf is door de jury voorgedragen voor
een aanmoedigingsprijs omdat dit bedrijf van
bijzondere betekenis is voor de sector. Op 6 februari, de eerste dag van de BioVak, zal de winnaar bekend worden gemaakt. De redactie van
Ekoland wil de genomineerde bedrijven en het
bedrijf dat in aanmerking komt voor de aanmoedigingsprijs graag aan u voorstellen.

Zuivelbedrijf Mulder: vernieuwen, ontwikkelen en omschakelen
André Mulder (47 jaar) runt met zijn vrouw Tonny (46 jaar)
en hun drie kinderen het biologisch melkveebedrijf ’t Ecoloar
vlakbij Zwolle. Er worden koeien gemolken en er wordt kaas
en vlees van het eigen vee naast producten van andere biobedrijven verkocht in de boerderijwinkel. Een paar varkens
en 45 legkippen vullen het winkelassortiment aan met varkensvlees en eieren.Twintig jaar geleden zijn ze omgeschakeld
naar Brown Swiss koeien, en al snel daarna - vooral dankzij een
bezoek aan Gerrit Marsman - begonnen ze aan het omschakelproces naar biologisch. In 1996 zijn ze echt omgeschakeld. In
2001 begonnen ze met de boerderijwinkel. Een aantal jaren
geleden werd er een nieuwe serrestal gebouwd. André wilde
altijd al gaan boeren met zo min mogelijk antibiotica, met kalfjes bij de koe en met koeien met hoorns en met zo min mogelijk gebruik van energie. Dat werd allemaal mogelijk met, vanaf
2006, de omschakeling naar het Pure Graze systeem. André:
‘In het Pure Graze systeem komt alles bij elkaar. Al mijn koeien
kalven af in maart en april. De voederbehoefte loopt geheel
parallel met de grasgroei. De koeien hebben in dit systeem
minder krachtvoer nodig. Daardoor én doordat ik veel minder
inkuil, gebruik ik trouwens veel minder energie!’
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Bedrijfsgegevens

Omvang: 83 hectare eigendom plus losse huur
Bouwplan: 1 op 6 met zomertarwe (zaaizaadvermeerdering) gevolgd door
onderteelt van witte klaver; koolgewassen met nateelt van bladrammenas met
wikke; pootaardappelen met nateelt van grasklaver; zaaiuien gevolgd door een
nateelt van gele mosterd; peensoorten, gevolgd door nateelt van bladrammenas
met wikke.
Afzet: Nautilus en zelfstandig; Agrifirm (tarwe) en Agrico (pootaardappelen).
Grondsoort: lichte zavel (17 tot 23% afslibbaar), organisch stofgehalte 3%
Bemesting: basisbemesting van 10 tot 15 ton potstalmest, rundveedrijfmest,
vinassekali of kippenmestkorrels.

Pluimveebedrijf Borren: Niet alleen praten
maar ook doorzetten en doen!

Aanmoedigingsprijs
voor De Nieuwe Ronde

Sinds 1999 zijn Chris en Marjanne Borren actief als biologisch pluimveehouders op de Lankerenhof in Voorthuizen. Chris heeft zich jaren
ingezet voor het algemeen belang van de biologische pluimveesector, middels het voorzitterschap van de Biologische Pluimveehouders
Vereniging en de LandelijkeVakgroep. De hele sector, zowel gangbaar
als biologisch, was dan ook uitgenodigd tijdens de opening van de
nieuwe stal.Vorig jaar hebben Chris en Marianne een nieuwe pluimveestal gebouwd, volgens een nieuw stalsysteem, dat specifiek tegemoetkomt aan de behoeftes van de biologische kip. Deze bestaat uit
een opfokstal (6000) en een leghennenstal (6000). Een automatisch
systeem strooit regelmatig graankorrels over de dikke laag bodemstrooisel. Zo kunnen de hennen zelf een deel van hun kostje bij elkaar
scharrelen en blijven ze lekker actief. In de stallen zijn verschillende
ruimtes: eten, drinken, slapen en eieren leggen doen de hennen op
verschillende plaatsen. Op elke plek zijn de temperatuur en hoeveelheid licht aangepast aan de wensen van de kip. De uitloop is ook een
belangrijk onderdeel van het bedrijf. De legkippen vinden het prettig
buiten onder de beschutting van bomen en struiken te scharrelen en
stofbaden te nemen. Het is dan ook essentieel dat de uitloop zo ingericht en aangeplant is, dat alle kippen zich buiten kunnen uitleven.

De band versterken tussen consument en
producent, het creëren van een korte voedselketen en het opzetten van een kleinschalige biologische groentekwekerij met echte
betrokkenheid van de klant. Dat waren de
oorspronkelijke drijfveren van Klaas Nijhof
en Wendela Zijlstra die in 1998 begonnen
met deze biologische groentekwekerij aan de
Diedenweg in Wageningen.
Dit jaar viert De Nieuwe Ronde haar tienjarig
bestaan. Mensen kunnen tegen een bedrag
van 158 euro per jaar lid worden en vervolgens mogen ze elke dag zelf hun eten vers van
het land halen. Daarnaast zijn er plukfeesten,
kinderactiviteiten, een groen café en klussendagen. Ingeborg Leene, lid van De Nieuwe
Ronde zegt: “Je weet waar je eten vandaan
komt. Bovendien is het een heerlijke plek om
naar toe te gaan, zo aan de rand van het bos.”

Bedrijfsgegevens

Type bedrijf: Zelf-oogstbedrijf voor groente, klein-fruit,
bloemen en kruiden
Grond: 1,5 hectare
Aantal leden: 150 huishoudens
www.denieuweronde.nl

Bedrijfsgegevens

Vee: 40-45 melkkoeien en bijbehorend jongvee, voornamelijk Brown Swiss
met Belgisch Blauwe en enkele aangekochte HF-dieren. 4 varkens, 45 legkippen (HY-line Silver) en 2 hanen
Melkproductie 6.500 tot 7.000 liter per jaar, 4,4% vet en 3,6% eiwit, totaalquotum: (in 2005/2006): 250.000 kg
Afzet: EkoHolland melk op maat en eigen boerderijwinkel
Grond: 32 hectare leemhoudend, lemig zand. Alleen huiskavel met grasland
(grasklaver en kruiden).
www.ecoloar.nl
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Bedrijfsgegevens

pluimvee: 6000 opfok en 6000 leghennen
omvang: 6 ha grond
voer: 25% eigen voer
afzet: Pakstation van Zetten
www.lankerenhof.nl
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