bedrijfsvoering

Samen een gemengd bedrijf
Per 1 januari 2021 gelden er nieuwe
regels, de Verordening Nr. 834/2007
is dan de opvolger van de huidige
basiswetgeving voor biologisch boeren.
Bovenop de EU-regels kennen vele
landen aanvullende private normen.
Deze normen zijn vaak ingegeven door
lokale omstandigheden en bestaande
landbouwcultuur. Wat is de positie van
het keurmerk Demeter in het internationale
normenlandschap?
Tekst Leen Janmaat | Foto’s Nautilus Organic

Van goed

naar Demeter
D

emeter is het keurmerk voor biodynamische
landbouw en voeding. Het merk wordt beheerd
door Stichting Demeter. De stichting kent 145 geregistreerde landbouwbedrijven en 110 verwerkers en
producthouders, inclusief boerderijverwerkers. In
meerdere opzichten stelt Demeter hogere eisen, maar
nog belangrijker is de motivatie om op eigen wijze
vorm en inhoud te geven aan biodynamische landbouwcultuur.
Van oudsher is een biodynamisch bedrijf een gemengd bedrijf. Dat wil zeggen dat het bedrijf voorziet
in haar eigen mest en eigen voederbehoefte. Voor een
bedrijf met voornamelijk vee is het plaatje wel in te
vullen, maar voor akkerbouwers en tuinders is het lastiger om als gemengd bedrijf aangemerkt te worden.
In dat geval biedt samenwerking met een veebedrijf
uitkomst. Een deel van de oogst gaat dan als voer naar
de veehouder en in ruil hiervoor ontvangt de akkerbouwer mest terug.
Het akkerbouwbedrijf De Westerade (familie Westra) is in 2016 doorgeschakeld naar Demeter. Dit
deed Sijbrand Westra niet alleen, ook buurman Jan
Rombouts schakelde met zijn legpluimvee- en akkerbouwbedrijf door naar Demeter. Het doorschakelen
gaat niet vanzelf: “De overgang van biologisch naar
biologisch-dynamisch heb ik als een grotere stap ervaren dan destijds van gangbaar naar biologisch. Er
komt meer verdieping bij kijken.” Toch heeft Sijbrand
geen spijt van de overgang. “Naast de uitdaging om
aan de strengere eisen te voldoen, is het vooral een
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“Het
toepassen
van
preparaten
is een
onderdeel
waar je
je eerst
goed in
moet
verdiepen.”

investering in de toekomst, want hierdoor wordt
onze grond steeds beter en leveren we nog gezondere
producten.”
Zijn buurman Rombouts verzorgt vier koppels van
2.750 kippen en hanen, die beschikking hebben over
een grote uitloop, die ingericht is met wilgen, notenbomen, iepen en elzen. Ook zijn er stroken mais ingezaaid, die extra bescherming en beschutting geven
aan de hanen en kippen. Op de 32 ha land die bij de
boerderij ligt, telen ze veldbonen, mais en klaver voor
de kippen. De zomergranen voor de kippen worden op
het bedrijf van Westra verbouwd, die hiervoor in ruil
pluimveemest terug ontvangt.
In 2016 volgden ze beiden de doorschakelcursus. “Op
de heen- en terugreis konden we de stof weer nabespreken en met elkaar uitpuzzelen hoe we de uitgangspunten van biodynamische landbouw het beste konden invullen op ons eigen bedrijf. Daarbij kwam ook
naar voren dat het toepassen van preparaten wel een
onderdeel is waar je je eerst goed in moet verdiepen.”
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