Biologisch
dynamisch
boeren is
leven zoals
het leven
bedoeld is
Sinds 2012 boert Sil Oostendorp (27) op zijn thuisgrond
in Dwingeloo. Hij pacht daar een aantal hectares van zijn
ouders en van Natuurmonumenten. Het bedrijf van Sil is
al twee jaar in omschakeling voor het EKO-keurmerk en
mag zich dus binnenkort officieel biologisch noemen. In-

‘In 2013 ben ik afgestudeerd aan de Warmonderhof. Op deze
opleiding wordt BD-boer zijn je ‘met de paplepel ingegoten’.
Voor mij is de biologisch-dynamische methode de meest natuurlijke en vanzelfsprekende manier van boeren. Het zit in
mijn systeem van denken en doen; ik zou niet eens meer anders kunnen!

tussen maakt hij zijn afwegingen om een stapje verder

Biologisch dynamisch boeren is spannend

te gaan, naar het Demeter keurmerk. Hieronder vertelt

Wat ik mooi vind aan het dynamische, is dat het veel meer

hij waarom hij overweegt om officieel BD-boer te worden.
Tekst | Madeleen van Gruting Foto | Carmen Stock

diepgang geeft dan de biologische landbouw. Je ervaart meer
samenhang met alles om je heen: de bodem, de planten, de
dieren en de elementen. Ook vind ik het dynamische boeren
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spannender. Er zit meer uitdaging in. Waar

een paar dagen mee bezig zijn. Toch werk ik

Boer Sil

biologisch vooral focust op geen bestrij-

het allerliefste met de paarden. Ik wil mijn

Bosrand 14, Dwingeloo

dingsmiddelen en kunstmest, gaat de bio-

percelen indelen in stukken van een halve

www.boer-sil.nl

logische dynamische boer verder. Als bio-

ha; deze grootte in oppervlakte is goed

logisch dynamische boer ben je bezig met

werkbaar met de paarden. Zo hoef ik steeds

idealen nastreven. En dat is een zoektocht

minder de trekker te gebruiken.

waarin ik mij kan vereenzelvigen met mijn

Oppervlakte: totaal 13 ha waarvan
± 7 ha graan, 5 ha grasland en
1 ha groenteteelt
Dieren: 4 werkpaarden (2 fjorden

en goed voelt. En ik kan mijn creativiteit er

Demeter keurmerk: duur, maar
gezellig

goed in uiten. Als ik het moet samenvatten

Ook al boer ik al wel op biologisch dynami-

Medewerkers: eenmansbedrijf,

zou ik zeggen: ‘Op Biologisch Dynamische

sche wijze en voldoe ik aan de regelgeving,

ouders plus vriendin werken mee

wijze boeren is leven zoals het leven be-

ik heb nog geen keurmerk. Voor jonge be-

op het bedrijf. Moeder doet de

doeld is.’

ginnende boeren als ik, is dat namelijk een

zelfoogsttuin, vriendin helpt mee

tamelijk grote investering. Je hebt eerst de

op het land en de markt, en vader

hoge kosten van het EKO-keurmerk, daar

als vliegende keep. Niemand in

eigen manier van werken, wat bij mij past

Focussen met paarden

+ 2 schotse hooglanders)

dienst.

Ook omdat ik met paarden werk op mijn

bovenop komen nog een keer die van De-

bedrijf, past het biologisch-dynamische

meter. Ik vind dat deze kosten eigenlijk wel

Producten: verschillende soorten

boeren goed bij mij. Als ik met de paarden

minder mogen. Of anders ingericht, bijvoor-

granen (spelt, emmertarwe,

werk ben ik erg bewust bezig met mijzelf

beeld in verhouding met het aantal ha dat

wintertarwe, haver) afzet naar

en mijn werk op het land. De werkpaar-

je beboert.

een lokale bakker. Diverse soor-

den hebben een bepaalde rust over zich.

Toch wil ik wel graag onder het keurmerk

ten groenten. Afzet naar markt,

Ze vragen je een stapje terug te doen in je

werken. Er is concrete vraag naar biolo-

groothandel/collega telers en een

alledaagse gehaastheid. De paarden heb-

gisch-dynamisch gecertificeerde groenten.

ben een ritme en tempo waarop jij je moet

Een aantal restaurants willen specifiek deze

aanpassen. Ze gaan niet sneller dan dat ze

producten.

gaan. Hier moet je mee leren omgaan. De

Het keurmerk hebben zou mij ook een an-

paarden hebben dit mij inmiddels geleerd.

dere voldoening geven, namelijk dat ik mij

Het werken met paarden dwingt me om

onderdeel voel van een groter geheel. Het

bewust te zijn van alles om me heen en ge-

Demeter keurmerk vind ik ook een ‘gezellig’

Aankomend jaar zal mijn vriendin ook de

focust te zijn. Met het werken op de trekker

keurmerk. Er zijn leuke mensen bij betrok-

opleiding op de Warmonderhof afronden.

kan je die ‘mindset’ niet bereiken.

ken. De boeren onderling komen regelmatig

Op termijn is het idee dat ze mee in het

Natuurlijk verkies ik ook weleens de trek-

bij elkaar om elkaar te ondersteunen en

bedrijf komt. Dat zal voor ons het moment

ker wanneer ik echt een grote klus gedaan

dragen elkaar een warm hart toe. Het lijkt

zijn dat we de aanvraag van het Demeter

moet hebben, bijvoorbeeld wanneer er een

me fijn om onderdeel van dit netwerk uit te

keurmerk willen starten. Ik vind het mooi

groot stuk geploegd moet worden. Voor de

mogen maken.

om op deze manier het met z’n tweeën te

paarden is dit teveel gevraagd, je zou daar
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zelfoogsttuin.
Specialiteit: paardentractie op het
bedrijf

kunnen dragen.’

