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Diederik Steyaert van De Zaaier:

‘Ik dacht dat ik de
spruiten kweekte, maar
de spruiten kweken mij’
2014-1 februari 3

Tuinbouwbedrijf De Zaaier bij Brugge heeft geen Demeter-licentie, maar tuinder Diederik Steyaert (40) doet wel
mee aan de Collegiale Toetsing van Stichting Demeter.
‘Ik kan heel goed mezelf zijn’, zegt hij. Dat gunt hij ook
zijn bodem: ‘Ik laat de grond zijn wie ze is.’ Tekst en foto’s:
Luc Ambagts

In een iets glooiend landschap ten zuiden van Brugge, met weiland,
kale akkertjes, een klein riviertje en wat bos, ligt De Zaaier, het tuinbouwbedrijf van Diederik Steyaert in Ruddervoorde. Vanaf de weg valt
het statige huis op met een dichte schuur ernaast. Achter het huis
is een tuin met geschoren buxushagen en een oud bakhuisje. Verder

achterom ligt de stal met recent aangebouwde open schuur en cursusruimte.
Het is een regenachtige winterdag. De bloemen die hier ’s zomers ongetwijfeld de tuin sieren moet je er nu bij denken. Het is stil op het erf.
Achter het keukenraam staat Sien, dochter van Diederik. Ze zwaait en
blijft verdiept in haar bezigheden. Door het raam in de deur van het
bakhuisje is Jen te zien die het rozijnendeeg in kleine broodjes verdeelt. Uit de schoorsteen kringelt rook van het takkenbossenvuur in de
houtoven. Het is vrijdag, broodbakdag op De Zaaier. Diederik Steyaert

is tuinder, winkelier, bakker, marktkoopman, vader van twee kinderen,
bouwvakker en zaalverhuurder, alles in één. “Ik kan heel goed mezelf
zijn. Mijn sterke punt is dat ik heel veel energie heb, dat ik met veel
dingen tegelijk bezig kan zijn. Voor mij is dat geen werken, voor mij is
dat leven. Dat ik al die dingen doe, daar krijg ik energie van.”
In 1999 heeft hij - toen samen met zijn vrouw - De Zaaier gekocht, als
een net nog te betalen in verval geraakte buitenplaats met een halve
hectare land. Anderen schrokken terug voor het vele achterstallige onderhoud. Diederik zag de ziel van het huis. Onlangs kwamen leden van
de familie die het huis bezaten op bezoek. Ze vertelden over de onderduikers in de oorlog die daar terecht konden. En dat er altijd een extra
bord was en een hesp (ham) in de schouw. Die sfeer van gastvrijheid
koestert Diederik. Op dit moment wonen en werken Jen en Ivan tijdelijk
op de boerderij. Ze komen uit Zuid-Afrika en zoeken in de omgeving
van Brugge een plek om zich te vestigen. Iedereen is welkom op De
Zaaier. Op een open dag komen meer dan duizend vrienden, kennissen,

klanten en belangstellenden.

Gevormd vanuit vraag
Het opknappen van het huis maakte het noodzakelijk dat er ook inkomsten kwamen. En zo begonnen ze al snel met groenteteelt en verkoop
aan huis. Ze konden er zes hectare grond bij pachten. Sinds 2004 heeft
Diederik de grond in loopbaanpacht. Daarmee verwierf hij het recht
de grond te gebruiken tot zijn pensioen. In 2007 startten ze een echte
winkel die inmiddels aan haar tweede uitbreiding toe is. Twee markten
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‘Preparaten zijn als een
geneesmiddel. Ik gebruik zelf
ook geen geneesmiddelen’

P O R T R E T

Dat is een pools recept met desem en heel weinig gist. Het is lastig
hier een zuur brood te verkopen. Dit deeg staat de hele nacht over, dat
mag bij lage temperatuur. De werking van het gist stopt dan, maar de
enzymen werken verder. Daardoor heb je een heel smakelijk brood, dat
toch niet zuur is.”

Verhouding met grond

en ruim 60 groenteabonnees maken de directe afzet compleet. In het
samenwerkingsverband Bio Brugs Ommeland wisselen dertien telers
producten uit. Ieder doet waar hij of zij goed in is en heeft toch een
vers en volledig assortiment.
Toen de natuurvoedingswinkel in de buurt ermee ophield, vroegen de

In het begin teelden ze veel verschillende groentes. “Dan was ik sla
aan het oogsten en dacht ik: de kolen moeten nodig gewied worden. Ik
had het gevoel dat ik nooit aan het noodzakelijke werk toekwam. Nu
telen we aardappels, pompoenen en verschillende kolen, naast tarwe
en gras-klaver. De oogst begint pas in augustus, met de pompoenen.
Zo heb ik tijd om de grond en de gewassen te verzorgen. Eerder hadden
we schapen, maar dan moest ik naar de markt als er net een lag te lammeren. De twee koeien die met de paardjes het land begrazen maken
minder aanspraak. Mijn familie is al generaties lang boer, behalve mijn

klanten die bij De Zaaier groente haalden of Diederik ook andere producten wilde leveren. Ook de bakkerij ontstond op vraag. ‘Zeg Diederik,
jij bakt altijd brood. Kun je dat voor ons niet ook doen?’ Diederik vertelt:
“Ik ben al vanaf dat ik twee was bezig met brood. Ik heb vijftien jaar
achtereen hetzelfde brood gebakken. Door alles hetzelfde te doen, leer
je precies kennen wat er anders gaat. Gisteren hebben we de oven ook
gestookt. Daardoor is die nu extra heet geworden. Dan gebruik ik meer
water om de lucht vochtig te houden. Sien kan tussendoor koekjes bakken. Die zullen rap gaar zijn. Ik maak tegenwoordig brood met ‘poolish’.

vader. Hij zei laatst dat het bedrijf met zoveel verschillende dingen
steeds meer op het bedrijf van mijn opa gaat lijken. Dat is omdat alles
samenhangt. De koeien zijn er voor de mest. De varkens om het groenteafval op te eten.”
Na alle regen is de grond zo nat, dat het land niet begaanbaar is. Dat
is een gevoeligheid van het licht lemige zand. Met die grond heeft
Diederik een eigen verhouding. “Ik hoor boeren vaak over hun grond,
hoe ze die willen verbeteren. Als ik grond heb, dan zie ik die graag. Dan
wil ik haar leren kennen. En dan laat ik haar zijn wie ze is. Dat is net
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als in een langdurige relatie. Daar hoef ik de ander niet te veranderen.
Ik zoek gewassen die bij het land passen en probeer te leren van wat ik
doe. Eerst dacht ik dat ik de spruiten kweekte, maar de spruiten kweken
mij. Als je topopbrengsten wilt hebben, ben je als een circusartiest die
voortdurend balanceert om een balletje boven op een bol te laten liggen. Bioboeren is boeren op je gemak. Ik probeer een schaal te maken
waar dat balletje rustig in blijft liggen. Grond is vrouwelijk en heeft van
nature een enorme vruchtbaarheid.”
Met maaisel uit natuurgebieden en de mest van de twee paardjes, de
twee koeien, de zeug, de biggen en de vijftig kippen wordt ongeveer
300 kuub compost gemaakt. Warme compost, die met een of twee
keer omzetten - met de keermachine van een bevriende buur - in zes
weken rijp is. Alle compost wordt ieder jaar gelijkelijk over alle percelen
verdeeld, vanuit het principe dat mest geen voedsel voor de planten is,
maar dient om de grond levend te houden. Het humusgehalte stijgt gestaag. Het stikstofgehalte is altijd laag, maar de gewassen groeien goed.

'Ik ben heel benieuwd
hoe de ontwikkeling van de BD
verder gaat'
Lekkere spruiten
Het streven is om van de opbrengst van de boerderij te kunnen leven
en met de inkomsten uit de handel de leningen af te lossen. En dat
lukt. “Graan brengt eigenlijk weinig op. Door er brood van te bakken
verdien ik toch aan de tarwe. De gewassen die ik heb kunnen op veel
grotere schaal geteeld worden dan wij doen. Het is dus belangrijk een
goede prijs te krijgen. De pompoenen zaaien we vroeg om er als eerste
mee op de markt te zijn. Voor de spruiten telen we een piramidaal ras
waarbij de onderste spruiten het eerst rijp zijn. We plukken ze met de

Collegiale Toetsing

Er is een rustige groei. Rustiger dan in het begin toen het graan nog wel
eens ging legeren. Als het aardappelloof na het loofklappen een tijdje
op het veld ligt, zie je onderop het aangevreten blad. Van die activiteit
van het bodemleven was in de beginjaren niets te zien. De teelten zijn
gezond: weinig aantastingen en nauwelijks rupsen in de kool. Volgens
Diederik moet je een zekere schade tolereren om evenwicht te krijgen.
Het bereiken van een natuurlijk evenwicht is belangrijk. Op het bedrijf
hebben ze meer dan een kilometer hagen aangeplant.

Bij Collegiale Toetsing, opgezet door Stichting Demeter in samenwerking met de BD-Vereniging, bespreekt een boer met andere
boeren hoe zijn bedrijf zich verder kan ontwikkelen. De ambitie
is dat Stichting Demeter met de informatie uit de gesprekken de
controles op normen kan vervangen, of vereenvoudigen. Het huidige palet aan gespreksverslagen is nu nog niet te gebruiken om
te beoordelen wie wel en wie niet in aanmerking komt voor het
Demeter certificaat. Volgens Geert Iserbyt, de begeleider van de
gesprekken in Vlaanderen, is het wel mogelijk dat doel te bereiken:
“In de gesprekken komen de boeren heel gedegen tot een uitspraak. Veel van de werkwijze en de ontwikkeling op de bedrijven
wordt zichtbaar. Boeren zijn streng voor zichzelf.”
Het collegiale gesprek wordt door de deelnemers over het algemeen zeer gewaardeerd. In 2013 deden bijna alle Demeter boeren
mee. Een projectgroep onder leiding van Petra Derkzen van Stichting Demeter bekijkt hoe Collegiale Toetsing verder ingepast en
uitgevoerd kan worden én hoe zij zich verder kan ontwikkelen.
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hand. Dat doen we als het blad erboven afgevallen is, want dan
zijn ze pas rijp. De spruiten zijn we dit jaar in bakjes van 500 gram
gaan verkopen met een briefje erbij van De Zaaier. Dan weten de
mensen waar die lekkere spruiten vandaan komen en vragen ze er
de volgende keer weer naar.”
Diederik doet met zijn bedrijf mee met Collegiale Toetsing groep
in Vlaanderen. Mensen van zes bedrijven komen bij elkaar om de
bedrijfsvoering van een van hen te bespreken én te beoordelen.
Twee van deze bedrijven hebben een Demeter-licentie. De anderen
hebben interesse in biologisch-dynamisch werken en onderzoeken
hoe ver ze daarin mee kunnen komen. Diederiks visie op kringloop
en bemesting lijkt zo overgenomen uit de landbouwcursus. Toch
ziet hij zich de overstap niet maken. “Als ik zie hoe preparaten gemaakt worden … dat is toch als een geneesmiddel. Als ik dat moest
gebruiken, zou ik dat heel moeilijk vinden. Ik gebruik zelf ook geen

geneesmiddelen. Je moet de dingen tijd geven zichzelf te zijn. Kijken wat er kan op een plek en dat laten uitgroeien. In Vlaanderen is
veel in beweging. Ik ben heel benieuwd hoe de ontwikkeling van de
BD verder gaat. Steiner heeft veel goeds gebracht. Maar stop je het
in een norm, dan is de ontwikkeling eruit.”
Deze Collegiale Toetsing bijeenkomsten zijn intensief. Voor de bedrijfsrondgang en de beoordeling van de negen verschillende bedrijfsaspecten (van bemesting tot opleiding en onderzoek) wordt
minstens vijf uur uitgetrokken. De boeren beoordelen elkaar serieus
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De Zaaier
Diederik Steyaert
Korte Akkerstraat 2
8020 Ruddervoorde (bij Brugge)
Gewassen: pompoenen, kolen, tarwe,
grasklaver, boomgaard
Dieren: koeien, pony's, kippen, zeug
met biggen
Overig: brood bakken, cursusruimte
Grootte: 6 hectare
Afzet via: winkel, markt, abonnementen, Bio Brugs Ommeland en
Biofresh

en heel precies. Diederik is enthousiast over de gesprekken. “Ik had
het idee dat ik weinig aan promotie deed. Een ander laat me zien
dat ik - met de open dagen, de website en de kaartjes bij de spruiten - daar al wel aan doe.”

