interview

Jan Overesch werkt vanuit een visie met duidelijke einddoelen
De familie Overesch runt in Raalte een gemengd
bedrijf van 107 ha, met akkerbouw, groenteteelt
en varkenshouderij. Jan is zeer betrokken bij de
biologische sector en laat zijn visie her en der
doorklinken. Ook bij de redactie van Ekoland.
Tijd voor een interview.
Tekst Leen Janmaat | foto Annelijn Steenbruggen

“Grondgebonden
produceren is de kern”
Wat zien jullie als ontwikkelpunten
voor jullie eigen bedrijf?
Jan Overesch: “Wij proberen ons bedrijf
op meerdere fronten gesloten te krijgen.
Dat geldt voor de varkenstak waar we
naast zeugenhouderij ook de varkens
afmesten. Maar ook voor onze voervoorziening en mestgebruik. De mest kunnen
we nu al kwijt op onze eigen percelen. Met
de voervoorziening zijn we nog niet zover,
maar we streven ernaar om alleen voer uit
Ontwikkelpunten
volgens Jan Overesch
• Uitbannen van gewasbeschermingsmiddelen
zoals Spruzit, Tracer en andere baccillus preparaten;
• 100% biologisch uitgangsmateriaal;
• 100% biologisch stro;
• 100% biologische mest, ook voor akkerbouwbedrijven;
• Uitsluitend voer uit eigen regio ofwel mest van
de dieren gaat naar de akker waar het voer is
geteeld;
• Volledig omschakelen van het bedrijf, dus geen
tak gang baar naast biologisch;
EKOLAND | juli/augustus – 2015

eigen regio aan onze varkens te voeren.
Wat de fokkerij betreft, selecteren we onze
eigen fokzeugen. Maar ook voor de mannelijke dieren gaan we op zoek naar beren
die passen binnen ons biologische systeem.
We hebben liever wat minder biggen per
zeug, maar wel nakomelingen die vitaal en
uniform zijn. Ofwel robuuste dieren die
gezond zijn door opbouw van eigen weerstand. We zijn twintig jaar geleden gestopt
met enten van de zeugen en de biggen en
bewijzen dat het ook zonder kan.”
Waar wringt de biologische schoen?
“Het draait in de veehouderij, voor ons
dus de varkenshouderij, om grondgebondenheid. Daarom wijs ik wel eens op beperking van bedrijfsomvang bij intensieve
biologische veehouderij. De kern is dat
we als biologische sector grondgebonden
blijven produceren. Wat ik mis bij de
sectororganisaties is een duidelijke visie
en daarbij ook einddoelen. Als uitgangspunt moet gelden dat je dieren houdt op
de plek waar het voer wordt geteeld. Ook

voor ons eigen bedrijf willen we meer
eigen voer produceren. Tegelijkertijd
zijn we zuinig op de bodem met als doel
meer produceren met minder mest. Voor
gebruik van mest en uitgangsmateriaal
kunnen de regels best wat strakker, als
je een grens stelt, komen de oplossingen
vanzelf.”
Wat zie je als uitdagingen voor de
sector?
“Dat is een hele lijst. We moeten leren
de consument mee te laten kijken op het
bedrijf. Zij maken het mogelijk dat we
biologische kunnen produceren. Op ons
bedrijf ontvangen we regelmatig groepen
die we rondleiden en daarnaast zijn er de
open dagen. Dat hoort erbij als je biologisch produceert. Consumenten geven een
andere boodschap dan een erfbetreder
die kijkt vanuit een verdienperspectief. De
consument centraal stellen is een uitdaging die de hele sector aangaat. Laat zien
wat je doet en luister goed.”
www.overesch.nl
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