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Warmonderhof bouwt aan de
Merle Koomans van den Dries

Vorig jaar rond deze tijd deed
Warmonderhof een oproep aan
eenieder om een bijdrage te
geven voor een aantal concrete
bouwplannen. Op de verlanglijst
stonden onder andere een kas,
nieuwe kavelpaden, uitbreiding
van de leerlingenhuisvesting, een
kapschuur en een jongveeschuur.
Een flink aantal van de wensen is
inmiddels gerealiseerd. Een mooi
moment om eens te kijken hoe de
vlag erbij hangt op Warmonderhof.

Het is tropisch warm als ik begin augustus
naar Warmonderhof rijd voor mijn afspraak
met Jan Saal, een van de twee directeuren
van Stichting Warmonderhof. Als ik op
Warmonderhof aankom, zitten de leerlingen
die zomerpraktijk hebben in de Hofzaal aan
hun middagmaal.
Terwijl zij siesta houden, loop ik met Jan de
verschillende projecten langs.
Nieuwe studentenhuisvesting
We beginnen bij de uitbreiding van de
studentenhuisvesting. Die is inmiddels
klaar en de leerlingen kunnen er voor
het nieuwe schooljaar in. Het gebouw
is gerealiseerd in samenwerking met de
plaatselijke woningbouwvereniging OFW.

Het bestaat uit vijf units, met per unit vijf
studentenkamers, een woonkamer en een
badkamer. Helemaal bovenin zijn er
bovendien
twee
slaapzolders
voor
groepen van twee keer tien personen. Dat
biedt mogelijkheden voor meerdaagse
cursussen en dergelijke. Dat met de
groepsaccommodatie in een behoefte wordt
voorzien blijkt wel uit het feit dat er nu al
reserveringen gedaan worden.
Kas met vijftigmeterbad
Weer buiten lopen we door naar de nieuwe
kas. Voor de kas genieten de zomerpraktijkers
van een van de investeringen: de vijver
waarin regenwater wordt opgevangen voor
de beregening van de kas en de tuinbouw.
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“De vijver is 50 bij 15 meter en 2,5 meter
diep, dus eigenlijk hebben we een heus
“vijftigmeterbad”, vertelt Jan Saal lachend.
“Toen we de vijver gingen aanleggen,
hadden we bedacht dat leerlingen er ook
in zouden gaan zwemmen. We hebben toen
bewust voor een dikkere folie gekozen. Met
dit mooie weer blijkt dat een goed besluit.
Hoofddoel is echter de beregening van de
kas en de tuin”, vervolgt hij. “We hadden in
het verleden problemen met de kwaliteit van
het water voor de beregening. Nu vangen we
regenwater op. Dat wordt met een rietveld
gezuiverd. De nadelen van vroeger zijn we
hierdoor kwijt. En er kan nog gezwommen
worden ook!” De verleiding weerstaand
om ook een duik te nemen lopen we de
nieuwe kas in. Terwijl we door het voorste
gedeelte lopen, legt Jan uit dat daar ook een

bovendien ook veiliger”, vervolgt hij.
Nieuwe kapschuur
Op het veehouderij-erf aangekomen,
bekijken we de kapschuur in aanbouw. Die
komt op de plek van de oude jongveeschuur.
De nieuwe spanten staan er al. Het is
de bedoeling dat de schuur voor eind
augustus klaar is. In de kapschuur komt
het stro. Verder wordt de schuur het
winterverblijf voor het jongvee. De plannen
voor de nieuwe jongveeschuur zijn namelijk
voorlopig even twee jaar doorgeschoven,
legt Jan uit. “We hebben inmiddels in
totaal 1,8 miljoen geinvesteerd. Die nieuwe
jongveeschuur was wel begroot, maar we
willen even wachten om te kijken hoe het
nu financieel loopt.”

toekomst
klaslokaal komt. “Het gaat in het nieuwe
schooljaar al gebruikt worden voor lessen”,
licht hij toe, “dus op die manier komen
theorie en praktijk nog dichter bij elkaar”.
De kas zelf is voor het grootste gedeelte
ingezaaid met een groenbemester. Verder
staan er komkommers en tomaten. Straks
komen er teelten voor het naseizoen. Via
de achteringang komen we bij de tuinbouw.
De leerlingen die net nog in het zwembad
lagen gaan er net weer aan de slag. Langs de
verschillende gewassen lopend en pratend
over beregening en proeven met compost,
vergeet ik bijna de nieuwe kavelpaden
te bekijken. “Die worden met veel plezier
gebruikt”, vertelt Jan Saal. “Het werkt een
stuk prettiger dan de oude paden en het is
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Volop activiteiten
De vorig jaar gepresenteerde plannen zijn
dus op een na allemaal gerealiseerd. Naast
deze plannen zijn er echter nog veel meer
activiteiten op Warmonderhof. Zo bouwt
fruitteler Wil Sturkenboom ook een nieuwe
schuur, omdat zijn schuur vorig jaar is
afgebrand. De nieuwe schuur moet voor de
appeloogst nog klaar zijn. Landbouwkundig
is er de afgelopen jaren gewerkt aan het
vereenvoudigen van het teeltplan en het
verbeteren van de kwaliteit. De helft van
het land is nu, met gras en GPS bestemd
voor het vee. De andere helft is voor de
akkerbouw- en groenteteeltgewassen. Er
wordt geen voer meer aangekocht voor
de koeien. Alleen stro en wat vinessekali

worden nog geimporteerd. Er worden
proeven gedaan met compostering en
de laatste snede van het gras wordt niet
meer gemaaid, maar ondergeploegd. “De
resultaten van deze inspanningen beginnen
langzaam maar zeker zichtbaar te worden”,
vindt Jan Saal. “Het land begint te reageren
en alles staat er beter bij.”
Verbetering in kwantiteit en kwaliteit
is leuk, maar de producten moeten wel
verkocht worden. Om de afzet te stimuleren
wordt daarom samen met een aantal
andere Flevolandse BD-bedrijven een
webwinkel opgezet. Het is de bedoeling dat
consumenten via internet producten van
deze bedrijven kunnen kopen.
“Alle investeringen geven het geheel
een flinke schwung”, vindt Jan. “Op alle
fronten werken we aan kwaliteit en een
professionele uitstraling. Dat is belangrijk,
want we willen laten zien dat BDlandbouw landbouw van de toekomst is!
Het leerlingenaantal is daarbij gelukkig ook
aardig in evenwicht. Er hebben zich dertig
nieuwe leerlingen aangemeld voor het
nieuwe schooljaar. Alles bij elkaar heb ik wel
vertrouwen in de toekomst.”

Wie nieuwsgierig is geworden naar de
ontwikkelingen op Warmonderhof, kan
een wandelroute volgen over het bedrijf.
De ‘Wisentroute’ maakt onderdeel uit van
een aantal Flevolandse wandelroutes onder
de naam Op de kuierlatten. Voor meer
informatie: www.opdekuierlatten.nl ■

