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Akkerbouwbedrijf De Poshoof in Maastricht is
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doen. Volgens mij heeft biody-
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in handen. Met goed bodem-
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en opleiding zijn we door een
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gen. Dat heeft voordelen voor

geleerd om alles te vangen

zowel bodem als klimaat. We

in cijfers. Daardoor zijn we de
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échte dingen vergeten. Ik wil

ploegen. Met bodembewerking

weer bij mijn gevoel komen.

maak je het bodemleven kapot
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en breekt ook de organische

Toen Raymond zes weken oud

ik wel heel moeilijk. Ik ben

stof weer af tot CO2. Op mijn

was, overleed zijn vader. Met
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bedrijf doe ik onderzoek naar

het idee dat het bedrijf in de

in. Het past me nog niet, maar

directzaai. Voor een directzaai-

familie moest blijven, heeft

ik wil er graag ingroeien omdat

machine hoef je de grond niet

zijn moeder de boerderij voort-

het mooier is. Als je de biody-

apart los te maken. Je kunt

gezet met hulp van een boer

namische

goed

zaaien waar nog andere ge-

uit de buurt. Omdat Raymond

doet, kom je dichter bij wie je

wassen staan of oogstresten

goed kon leren, ging hij naar

zelf bent, tot je eigen kern. En

of organisch materiaal liggen.

de landbouwuniversiteit in Wa-

dan valt de rest van het bedrijf

Het is mijn droom om alle

geningen. “Boer worden kan

ook op zijn plek.”

gewassen zo te zaaien maar

sinds dit jaar gecertificeerd biodynamisch. Volgens Raymond Niesten, die het familiebedrijf
samen met zijn vrouw en moeder runt, stijgt
met biodynamische landbouw het organische
stofgehalte in de bodem. Dat is een enorme
verbetering voor bodem én klimaat. Met directzaai probeert hij dat effect te versterken.
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Na zijn studie werd Raymond
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len of hij zich daar zorgen over
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dering op aarde is van alle
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