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‘Ik heb de paarden aangemeld bij Skal’
Tekst en fotografie: Annelijn Steenbruggen
Rob van Paassen, glastuinder in het Zuid-Hollandse dorp Oude Leede,
heeft één hectare kasteelt en bijna anderhalve hectare grasland. In
2000 is hij omgeschakeld naar biologisch en tien jaar later heeft hij
de overstap naar biodynamisch gemaakt.
Rob: “Wij hebben altijd al paarden gehad; een hobby van mijn vrouw
en dochters. Sinds ik omgeschakeld ben, heb ik compost en dierlijke
mest nodig. Voor mij lag het voor de hand om te kijken wat er
binnen mijn eigen omgeving beschikbaar was. Ik heb
de paarden toen aangemeld bij Skal. De dieren eten
de overtollige groentes op – met name de paprika’s
vinden ze heerlijk – en ik gebruik hun mest in de kas.
De paarden maken nu echt onderdeel uit van het
bedrijf. Met het integreren van de paarden heb ik de
planten en dieren in mijn bedrijf bij elkaar gebracht.
Dat versterkt het bedrijf. Als je alle levensvormen
een kans geeft, houden ze elkaar in evenwicht.”
“Met de natuur als inspiratiebron kwam ik tot de
conclusie, dat ik in mijn kas een oerwoud moest
nabootsen. Met het inzaaien van bloemenstroken ben ik zoveel mogelijk variatie in en
rondom de kas gaan creëren. Ook laat ik een
deel van het onkruid staan. Mijn bedrijf is van
strakke teelten getransformeerd in een weelderige tuin waar insecten welkom zijn.”
“Aan de afzetkant heeft er ook een verschuiving
plaatsgevonden. Vroeger ging bijna al mijn oogst naar het buitenland. Nu tonen handelaren uit de buurt interesse en worden mijn
paprika’s, komkommers, aubergines, tomaten en pepers ook op de
regionale boerenmarkten verkocht. Daardoor heb ik meer verbinding
met de omgeving gekregen.”
“Samenhang is het belangrijkste woord dat steeds weer terugkomt
sinds ik Demeter ben. Paarden, bloemen, zelfs onkruiden zijn deel van
het bedrijf. Hoe breder je de samenhang trekt, hoe beter het lukt om
biodynamisch te werken. Dat begrijp ik nu.”
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Jan Duijndam
Hoeve Biesland, Delfgauw (ZH)
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