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Zeven kilometer ten westen van Breda ligt een kleine,
sociaaltherapeutische, gemeenschap als een dorpje in
het karakteristieke Brabantse landschap: de Beukenhof.
De bochtige weg is omzoomd met bomenrijen en een
slootje, met alweer bomen daar langs. Akkers zandgrond,
soms lichtglooiend worden afgewisseld met percelen bos
en grasland. Boomgroepen, sommigen heel groot, staan
verspreid in het veld. Ook de 23 hectaren van dit bedrijf
zijn zo gevarieerd, met zowel winderige kale zandakkers
als beschutte weidepercelen in het bos.
Frans van Laer laat de landerijen zien en al pratende
doorlopen we het hele bedrijf. Tussendoor komen bewoners vragen wat ik kom doen en vertellen zijzelf welke
werkprestatie ze zojuist hebben verricht. Levendige en
luide interacties zijn dit, want er wordt graag gelachen.
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Twintig jaar geleden is De Beukenhof ontstaan. Op initiatief van het
therapeuticum in Breda werd buiten de stad een werkplek ingericht,
voor mensen die gebaat zouden zijn bij werken op het land. In
dezelfde tijd zochten de Dijckhof en de Hondspol in Driebergen
nieuwe werkplaatsen voor hun 18-plussers en zo werd in 1984 met
vier bewoners in een oude boerderij op een Brabants erf gestart. In
1994 kwam de officiële erkenning en werd De Beukenhof een stichting. Sindsdien is er uitgebreid en inmiddels is een sociaaltherapeutische woon- werkgemeenschap voor ongeveer vijfentwintig volwassenen met een verstandelijke beperking ontstaan, een kleurrijk
bebouwd erf en een bloeiend agrarisch bedrijf.
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De tuinbouwafdeling wordt geleid door Veerle Bruning en Paul
Meinders, de veehouderij door Frans van Laer en Christiaan Hartman.
De vrouw van Frans, Maria, heeft een inmakerij opgezet en verzorgt
de vleesverkoop. De melkverwerking staat onder leiding van Edith
Rovers. Samen met de overige medewerkers en bewoners realiseren
zij de doelstelling van het bedrijf: goede biologisch-dynamische producten verbouwen, verwerken en afleveren.
“Mens, plant en dier zijn hier allemaal even belangrijk en van deze
samenwerking zijn onze producten het eindresultaat,” zegt Frans van
Laer, “precies zoals in de Landbouwcursus als bedrijfsindividualiteit is
beschreven”.
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Erf
Er is gekozen voor een ruim erf waaraan een boerenhuis, de tuinschuur,
de melkverwerking en kaasmakerij, een werktuigenschuur, de koeienstal
en iets meer terzijde een aantal woonhuizen zijn gebouwd.
Frans vertelt: “Dat is allemaal gebeurd na 1995, toen ik hier kwam werken en De Beukenhof net van een CV in een Stichting was overgegaan.
Daardoor ontstonden meer mogelijkheden voor bewoners en kon er ook
worden gebouwd. Eerst is de tuinschuur gezet. De koeienstal werd in
eigen beheer gebouwd. Alleen beton, spanten en dakplaten zijn door de
aannemer geplaatst, verder hebben we met bewoners samen alles
gemetseld en getimmerd. Daar hebben we een jaar of drie aan gewerkt”.
Deze stal, met een open front dat is afgeschut met windgaas, heeft een
brede voergang in het midden. De koeien staan aan de ene zijde op een
grupstand en aan de andere kant ligt het jongvee in hokken in het stro.
In de hoek is plaats voor paarden. Alles in één blik te overzien. De brede
paden bieden bewoners ruimte om elkaar niet met kruiwagens in de
weg te lopen en voor Frans is het in deze stal ook mogelijk om het werk
alleen en met machines te doen.
Als het enigszins goed weer is, gaan de koeien overdag naar buiten.
Vandaag staan ze binnen en worden geborsteld.

Zorg
De bewoners zijn allemaal volwassen mannen en vrouwen.
“Iedereen heeft vóór hij hier kwam, gekozen om op de boerderij te werken”, verteld Frans. “De Beukenhof biedt een woon- en/of een werkplek
aan. De land- en tuinbouw op het bedrijf zijn de dagopvang. Behalve in
de werkgebieden: stal, tuin, melkverwerking, inmaak of bouwwerkplaats
werkt iedere bewoner ook een dag in de week mee in de huishouding,
om schoon te maken en te koken. s’ Avonds wordt er geschilderd,
geknutseld, gedanst, uitgegaan of paard gereden et cetera, maar dat
valt onder verantwoording van de woonbegeleiding.
De bedrijfsmedewerkers hebben een agrarische achtergrond. Ze worden
wel op basis van hun zorgfunctie betaald. Daarnaast moeten het boerenbedrijf en de tuinderij economisch zelfstandig draaien. Dat lukt. We
hebben de nieuwe stal en werktuigenschuur ook met bedrijfsgelden
gefinancierd.
Met de komst van de nieuwe zorgwet wordt weliswaar op betaalde
zorguren bezuinigd maar dit heeft, behalve absurde rekenformules
(zoals 1/10 deel per week boodschappen doen is onbetaalde zorg) nog
geen invloed op de dagopvang en op onze bestaansmogelijkheid. Zo zijn
we eigenlijk een heel gezond bedrijf.”

Werk
Frans: ”In ons bedrijf is het belangrijk dat er véél werkzaamheden zijn
die bewoners kunnen doen. Het is écht werk in een écht bedrijf, waar
alle producten ertoe doen. Aan echt werk kunnen zowel medewerkers
als bewoners zich ontwikkelen en dat is een essentieel onderdeel van
sociaaltherapie. Het belangrijke aan werken is eigenlijk dat je iets
doet voor een ander en in ons bedrijf doen we dit bij uitstek.
We schuwen de mechanisatie niet, maar hebben ook een variatie aan
handmatige werkzaamheden, geëigend voor onze bewoners. Als we
preparaten roeren krijgt iedereen een eigen emmer en een stok om te
roeren. Dan zitten we met elkaar en dan zal het zo zijn dat niet ieder
even goed roert, so what…de intensiteit is er wel. Vervolgens doen we
alles bij elkaar en krijgt iedereen een borstel om het preparaat over het
land te verspreiden. Zo maken we er een gezamenlijke activiteit van.”
Om behalve in de stal en de tuin nog meer geschikte werkzaamheden
aan bewoners te kunnen aanbieden, heeft Maria als nieuw werkgebied een inmakerij opgezet.
Deze bevindt zich ook onder het dak van de stal: een ruim lokaal met
een groot fornuis en breed aanrecht en op een rek rijen geëtiketteerde potten en flessen met groente- en vruchteninmaak. Het ziet er
functioneel en tegelijk rijk en fraai uit.
“Dit hebben we ook allemaal in eigen beheer gebouwd“, zegt Frans,
“met tweedekeus materialen (met fabricagefouten) is het toch kwalitatief goed en geschikt. Naast deze inmakerij is nog een ruimte, die
nu nog leeg staat, maar bestemd is voor winkelverkoop. Dat wordt
ons volgende project.”
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Productverkoop
Frans: “Het is tegenwoordig van belang om de producten in eigen
beheer te verkopen. Dit levert meer op dan wanneer ze de groothandel in gaan. De prijs die wij bijvoorbeeld voor onze kaas van Odin
krijgen is veel te laag. Bd-producten zijn groothandelswaar geworden. Daarom zijn wij groente- en later ook vleespakketten gaan
maken, waarbij we ook onze zuivelproducten kunnen verkopen. Deze
pakketten worden eenmaal per week gedistribueerd naar 18 afhaalpunten in Breda. Zo bereiken we een abonnementenkring van ongeveer 220 klanten.

Bd-producten zijn
groothandelswaar
geworden.
Claudia, één van de medewerkers in de tuin, zorgt voor regelmatige
folderverspreiding rondom de distributiepunten en onze ervaring is
dat op de duizend folders wel weer drie of vier nieuwe klanten
komen. Ook voor de vleespakketten wordt reclame gemaakt. Maria
doet dit per telefoon en we verspreiden briefjes met het vleesaanbod
bij de groentepakketten. Verkoop vraagt onze aandacht want dat is
van groot belang voor het bedrijf. En vergeet niet dat ook de persoon die het product aanbiedt héél belangrijk is. Met de open dag
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verkoopt hier een moeder van één van onze bewoners. Ze weet de
juiste toon te vinden en vertegenwoordigt het product op een goede,
aantrekkelijke manier. Als je dát ziet, weet je onmiddellijk wat ‘goed
verkopen’ is. Dat kan niet iedereen.”

Tuinderij
De tuinderij heeft een grote verscheidenheid aan gewassen en dat is
noodzakelijk vanwege het samenstellen van groentepakketten.
Tegelijkertijd maakt deze diversiteit het werk in de tuinderij aantrekkelijk, met geschikte werkzaamheden voor bewoners. Het teeltplan is
gebaseerd op 220 abonnees plus de behoefte van bewoners en medewerkers. Er worden rond de 40 verschillende groenten geteeld zodat
er zoveel mogelijk, ongeveer 75% van eigen teelt, in de pakketten
kan. In de wintermaanden wordt er via de groothandel bijgekocht.
De teelten staan op bedden van 1,50 m. met drie of vijf rijen. Dit
vergemakkelijkt het bewerken, planten, oogsten en indien nodig de
mechanische onkruidbestrijding met de trekker.
De 800 m2 kas staat vol met wel tien verschillende voorjaarsgroenten en kruiden, voordat de zomergewassen, tomaten, komkommers
en paprika’s worden gezet.
De werkzaamheden in de tuin zijn overzichtelijk en hebben een vast
ritme. Het werken met de groentepakketten geeft een duidelijke
structuur aan de week hetgeen ten goede komt aan de bewoners.
Maandag, dinsdag en woensdag wordt er in de kas en op de tuin
gewerkt. Donderdag is de vaste oogstdag. Op vrijdag worden de pakketten samengesteld en vervolgens in en om Breda bij de afhaalpunten afgeleverd.

D Y N A M I S C H

P O R T R E T

Het inpakken van de groentepakketten wordt met behulp van een
rollenbaan gedaan, waarop klapkistjes langs tafels rollen waarop de
diverse groenten staan, die dan in de kistjes worden gedaan.

Melkverwerking
Frans: ”De locatie voor de melkverwerking bestaat uit diverse ruimten onder één dak, zodat de verschillende zuivelproducten, zoals
karnemelk en yoghurt, gescheiden van de kaas worden gemaakt.
Alle machines en ketels kunnen door de bewoners worden gehanteerd en bediend. Eén van de bewoners kan zelfstandig kaas maken.
De melk wordt voor het grootste deel verwerkt tot karnemelk en
yoghurt, die in grootverpakking gaat en geleverd wordt aan
bedrijfsrestaurants.
Ook hier is het moeilijk om klanten te vinden omdat de groothandel
overal komt. Je bent aangewezen op de goodwill van de bedrijven.
Eerst begint het met ‘we willen jullie wel ondersteunen’, maar uiteindelijk geeft de kwaliteit van het product tóch de doorslag.
Eigenlijk kun je je alleen maar onderscheiden met de authenticiteit
van het product. Karnemelk is een makkelijk product en een trend
in Nederland, want het valt onder de magere producten en ‘mager’
is in. Onze karnemelk is een goed product, echte karnemelk. Geen
aangezuurde ondermelk, maar echte gekarnde melk. (Trouwens, ik
vind het niet te geloven dat aangezuurde ondermelk als Demeterproduct kan worden verkocht!).
Onze kaas wordt alleen gemaakt van de melk die overblijft. De bewaring is veeleisend en de prijs is minimaal als de kaas aan de groothandel moet worden geleverd. Dus veel zorg voor weinig geld.”

Melkquotum
Frans: “We kopen voor de koeien krachtvoer aan. Het is een beetje
de vraag of dit nog zinvol is want we melken momenteel over ons
quotum heen. Wij hebben geen fabrieksquotum maar een zogenaamd consumentenquotum, omdat we zelfzuivelaar zijn en geen
melk aan de fabriek leveren.
Tot voor kort kon je room en boter vernietigen, dat wil zeggen, op de
mesthoop gooien, omdat op de verkochte kilogram vet werd afgere-

Veel ruwvoer en voederbieten
voeren dan geven de koeien
vanzelf melk.
kend. Aangezien karnemelk, halfvolle melk en magere yoghurt haast
geen vet bevatten kon het melkquotum hier flink worden opgerekt.
Door regelgeving vanuit Brussel is dit nu niet meer mogelijk en worden
zelfzuivelaars afgerekend op het vetgehalte in het uitgangsproduct.
Als we het karakter van De Beukenhof zoals het nu is - met veehouderij en melkverwerking - willen behouden, zullen we consumentenquotum moeten aankopen en dat kost een lieve duit. We beraden
ons op het ogenblik om een schenkingsactie te starten. Mochten er
lezers zijn die zich geroepen voelen………………”

6 Dynamisch Perspectief

D Y N A M I S C H

P O R T R E T

en dan gras/klaver met zomergerst in. Dit gaat in de kuil en de
gras/klaver kan daarna ook nog één- of tweemaal gemaaid of afgegraasd worden. Dat bevalt goed. Frens Schuring (docent
Warmonderhof, red.) wijst er altijd op: veel ruwvoer en voederbieten
voeren dan geven de koeien vanzelf melk.
Ik heb altijd geprobeerd de koeien de hele plant aan te bieden:
- stengel, blad, bloem, zaad, wortel -, met gras, klaver, graan en voederbieten. Ik maai in een vrij laat stadium, daarmee krijg ik ruwvoer
waarin ook bloemen zitten. We hebben gekozen voor een type koeien die dat aankunnen: wat zwaardere ruwvoervreters, zowel roodbont als zwartbont vee.”

Veehouderij
Veevoer
Frans: “Op zandgrond is het moeilijk om een grasproduct met goede
voerkwaliteit te winnen. De voeranalyses laten zien dat er al gauw
een hoog NH3 (ammoniak)gehalte wordt aangetroffen. Dit is een
reden voor ons om als het enigszins lukt, naast de kuil ook hooi te
maken. Daarvoor hebben we op het ogenblik percelen Italiaans raaigras. Dit raaigras is een sterke groeier en overgebleven uit het
inzaaien van Landsberger Gemenge (een Duits graslandmengsel). Met
de voederbieten daarbij melken we hiervan goed en komen toch aan
zo’n 5200 à 5500 liter per koe per jaar. Dat is mooi voor de niet
zulke bijzondere koeien die wij hier hebben.
Landsberger Gemenge is uitstekend voor de organische stof en
humusopbouw zowel op onze zandgrond als ook op kleigronden. Het
bestaat uit Italiaans raaigras, inkarnaatklaver en wikke en wordt in
augustus ingezaaid. In het voorjaar wordt gemaaid. Het is onbeschrijfelijk mooi als de inkarnaatklaver rood bloeit. Het is duur zaad,
maar je krijgt er veel voor terug: het levert goede massa en je kunt
het ook laten afgrazen door de koeien, ze lusten het graag. We zijn
er mee begonnen toen we op grote schaal prei teelden, want na het
Landsberger Gemenge kun je goed prei zetten. En als vroeg wordt
gemaaid kun je er na ook maïs zaaien. Als het de winter over blijft
staan, zoals bij ons nu, hou je het Italiaans raaigras over omdat de
inkarnaatklaver en de wikke na het maaien niet terugkomen.
Het zou natuurlijk mooi zijn om zelf ook graan te telen, in plaats van
krachtvoer aan te kopen, maar daarvoor hebben we te weinig land.
We doen al iets aan graanteelt met GPS (graansilage). Met graslandvernieuwing scheuren we in het voorjaar het oude grasland en zaai2004-3 mei-juni 7

“Momenteel ga ik een deel van het vee inkruisen met Mont
Béliardes. Deze zijn wat zwaarder en kunnen ook goed ruwvoer aan.
De opfok van de kalfjes doen we sinds vorig jaar met een zoogkoe.
Dit is door toeval gekomen. Er was een koe door het prikkeldraad
gegaan en had haar uier zo beschadigd dat een van de slotgaten
kapot was en de melk voor de melkverwerking niet goed genoeg
meer was. Omdat deze koe recentelijk had afgekalfd en er nog een
kalfje rond liep, hebben we alle twee de kalfjes erbij gezet. Een
doorslaand succes: gezonde kalfjes, geen gepruts met emmers om de
kalfjes drinken te geven, geen emmers
meer spoelen, een tevreden, lachende
De Beukenhof
koe zonder last van pijn… Opvallend
Vuchtschootseweg 41
hierbij is dat de kalveren het veel beter
4838 GJ Breda
doen. Er is duidelijk verschil te zien
tussen het jongvee van vóór het zoogOppervlakte: 23 ha. zandgrond
koe tijdperk en mét zoogkoe.” ■
11,5 ha. gras-klaver
4,5 ha. landbouwgewassen:
voederbieten, zomergerst GPS
(graansilage, red.)
1,5 ha. grove groenteteelt:
aardappels, diverse koolsoorten
en prei.
Tuinbouw: 1,5 ha.
Kas: 800 m2
Veestapel: 16 melkkoeien,
1 stier, 8 pinken, 1 pinkenstier,
1 zoogkoe + 2 kalveren,
11 kalveren, 3 ossen.

