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Voorwoord

“Een boerderij is een grote raderkast, alles moet op z’n plek zitten.”

Deze uitspraak is van een oom van mij die een gangbaar melkveebedrijf had. Ik moet 
vaak aan deze opmerking, die natuurlijk nogal voor de hand liggend en een enorm 
cliché is, denken als ik op boerderijen kom. Door in ‘radertjes’ te denken kon ik 
bedrijven altijd vrij gemakkelijk begrijpen en ook verbanden en het belang van deze 
verbanden zien. 

En toen was er ‘s een expositie van Jean Tinguely in de kunsthal in Rotterdam en zei 
een vriendin van me, wetende dat ik wel van oude, aan elkaar geknupte rotzooi hou; 
‘daar gaan we heen, dat vind je wel leuk’. Nou, wij d’r heen en ik vond het wel leuk. 

De foto op de voorpagina, van de ‘Fatamorgana Méta-Harmonie IV’ heb ik daar 
gemaakt. De foto laat maar ‘n klein stukje zien, dat ding is enorm, een paar meter hoog 
en misschien wel 10 meter lang, en dus continu in beweging. Alles is met elkaar 
verbonden, translatie wordt rotatie, het ene beweegt snel het andere lijkt stil te staan. 
Je zou er uren naar kunnen kijken. 

Als het ergens gaat over verbanden of iets soortelijks dan zie ik altijd deze machine 
weer voor me draaien.

kj
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1. Inleiding

‘Breed 26’ is een gemengd Biologisch-Dynamisch landbouwbedrijf met 
akkerbouw en melkvee als hoofdtakken.

1.1. Uitgangssituatie

De boerderij die ik ga omschakelen ligt in de Flevopolder, aan de Alikruikweg, zuidelijk 
van Biddinghuizen. Het betreft een gemengd bedrijf waar consumptieaardappelen, 
uien, bieten, peen en tarwe wordt verbouwd en ook nog vleeseenden gemest worden. 

Er is 45 ha zavel in gebruik, de grond is zwaar (25% lutum, 37% afslibbaar) en er het 
organische stof percentage is aan de lage kant; 2%. De kleilaag is ruim 80 cm diep, 
daarna komt een laag redelijk fijn zand. 

Op het bedrijf zijn momenteel 4 bedrijfsgebouwen, warvan 3 voor de bewaring van 
450 ton uien en 700+300 ton aardappelen, beide helaas losgestort. De vleeseenden 
worden gehouden in een stal van 1.500 m2. De gebouwen staan op een bouwblok van 
1 hectare, maar er is een vergunning voor het uitbreiden naar 2,5 hectare bouwblok.

De percelen lopen van de Alikruikweg tot de Olderbroekertocht en zijn op het ene blok 
280 meter breed en op ‘t andere blok 140 meter, hier wordt nu in de lengte geteeld.

1.2. Idealen

Om mijn werk lang vol te houden helpt het als ik mijn werk niet als werk ervaar. Dit 
betekent voor mij onder meer dat ik dingen moet doen met mijn handen en met mijn 
hoofd. Daarnaast moet ik natuurlijk de dingen doen die me nauw aan het hart liggen 
en hier en daar een uitdaging hebben.

Ik ben handig met m’n handen, kan werken met vee, techniek, computers en 
sommige mensen. Er zijn weinig onderwerpen waar ik geen interesse voor heb of kan 
ontwikkelen en ik ben mede hierdoor een goede sparring partner voor de mensen die 
om me heen werken.

Ik moet uitgedaagd worden, maar niet te veel. Ik wil geïnspireerd worden door m’n 
omgeving en de mensen waar ik mee werk. Dan kan ik op mijn beurt de mensen en 
andere ‘dingen’ in mijn omgeving van dienst zijn. 

Ik neem graag verantwoordelijkheden op me, maar vind het ook fijn als anderen dat 
ook doen, het lijkt me daarom goed om veel samen met mede-ondernemers te 
werken en te zorgen dat we allemaal goed kunnen leven van en met ons werk.

Met de natuur meewerken is natuurlijk het grootste cliché in de branche, maar toch 
ook belangrijk. De bodem niet belasten maar levend maken en houden, slimme 
combinaties maken met planten en dieren die elkaar versterken, alles in balans, etc.

Het geeft me veel voldoening als mensen producten die ik maak of teel goed 
ontvangen. Het telen van lekkere groente of produceren van goede melk is belangrijk.
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Ik wil de zaken graag netjes hebben en de techniek en logistiek moet goed voor elkaar 
zijn en alle mogelijkheden optimaal benut. En als dat allemaal geregeld is, kan ik af en 
toe een beetje ‘rommelen’. 

1.3. Overzicht Nieuwe Situatie

‘Breed 26’ is een gemengd 
biologisch-dynamisch bedrijf met 
86 hectare zware zavel, waarvan 
36 (1) hectare in eigendom is en 
de rest (3) gepacht wordt, 
daarnaast wordt er nog 10 
hectare gras-klaver gehuurd van 
de buurman.

Aan de noordzijde van het bedrijf 
bevindt zich de gezamenlijke 
compostplaat (2) van mij en m’n 
buurman.

De Alikruikweg doorsnijdt de 
verder prachtig aaneengesloten 
percelen.

Op het erf is een nieuwe stal voor 
de koeien gebouwd (6) en een 
nieuwe hooidrogerij en een 
kistenbewaring (5).
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1.3.1. Bodem & Bemesting

De mest van de koeien wordt in samenwerking met de buurman gecomposteerd tot 
koepost en uitgereden over de gewassen. De bodem blijft, ook ‘s winters, zoveel 
mogelijk bedekt door gras of groenbemesters en er wordt niet geploegd. 

Door gebruik van vaste rijpaden blijft de bodem permanent onbereden.

1 	   	   	   	   2 	   	   	   	   3 	   	   	   	   4 	   	   	   	   5 	   	   	   	   6 	   	   	   	   7 	   	   	   	   8 	   	   	   	   9 	   	   	   1 0 	   	   	   1 1 	   	   	   1 2 	   	   	   1 3 	   	   	   1 4
zaaiui spelt pt	  aard kool plt	  ui fr.	  aard peenspelt spelt

De bovengrond (links) bestaat uit een pakket zware zavel (25% lutum) van ongeveer 70 
cm met daaronder fijn zand. 

De organische stof wordt in 14 jaar van 2% naar 3% gebracht. 

1.3.2. Veehouderij

Ik ga 80 Fries-Hollandse koeien melken met een gemiddelde productie van 6.000 liter. 
De koeien grazen op 40 ha gras-klaver wat neerkomt op een gemiddelde productie 
van 9.000 liter / hectare. De koeien zullen in het voorjaar afkalven en zoveel en zo 
lang mogelijk strip-grazen.

Naast gras krijgen de koeien veel hooi uit de 
hooidrogerij gevoerd en graan in de 
melkput.

De stal voor de koeien is rond en helemaal 
ontworpen om zo min mogelijk stress te 
veroorzaken.

Kal!es blijven 2-3 maanden bij de koe en de 
melk wordt verwerkt tot zuivel.

Voor het runnen van de veehouderij heb ik 
een medewerkster in dienst. 

Ik maak veel gebruik van eigen stieren, natuurlijk Fries-Hollandse maar ook  Brandrode 
stieren ten behoeve van het slachtvee.
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1.3.3. Akkerbouw
Er worden poot-en frietaardappelen, kool, peen, plant- 
en zaaiuien en spelt geteeld. Alle gewassen, met 
uitzondering van de peen, worden volledig vanaf vaste 
rijpaden geteeld en geoogst. 

De aardappels en uien worden op het bedrijf bewaard. In 
samenwerking met de buurman worden de peen en 
kool in eigen beheer verwerkt. Ook voor de akkerbouw 
heb ik een medewerker in dienst.  

Een groot deel van de werkzaamheden wordt in eigen 
beheer gedaan. Om de kosten voor en investeringen in 
mechanisatie te delen ben ik samen met m’n buurman 
lid van een werktuigencoöperatie. 

1.3.4. Economie
De boerderij is ondergebracht in een CV waarvan ik de uitvoerende vennoot ben en 
die ondersteund wordt door m’n geldschieters als stille vennoten. 

Die geldschieters brengen ongeveer 1,7 miljoen in het bedrijf waardoor het bedrijf 
voldoende solvabel is om voor 2,5 miljoen aan leningen aan te gaan. Het hele bedrijf, 
36 hectare en gebouwen, is ruim 4,4 miljoen euro waard. 
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2. Afstemming

Ik ben handig met m’n handen, kan werken met vee, techniek, 
computers en sommige mensen.

2.1. Aanbod En Benodigdheden
Om mijn leven lang vol te houden helpt het als ik mijn werk niet als werk ervaar. Dit 
betekend dat ik dingen moet doen met mijn handen en met mijn hoofd. Daarnaast 
moet ik natuurlijk de dingen doen die me nauw aan het hart liggen.

Ik ben handig met m’n handen, kan werken met vee, techniek, computers en 
sommige mensen. Er zijn weinig onderwerpen waar ik geen interesse voor heb of kan 
ontwikkelen en ik ben mede hierdoor een goede sparring partner voor de mensen die 
om me heen werken.

Ik moet uitgedaagd worden, maar niet te veel. Ik wil geïnspireerd worden door m’n 
omgeving en de mensen waar ik mee werk. Dan kan ik op mijn beurt de mensen en 
andere ‘dingen’ in mijn omgeving van dienst zijn.

2.2. Bodem
De klei waarop ik ga telen is uitermate geschikt om bewaargroente te telen, maar 
vraagt ook om een secuur beheer en is niet erg vergevingsgezind. Ik voel me 
verantwoordelijk deze prachtige grond ook voor haar kinderen te behouden.

2.3. Medewerkers
Ik wil graag werken met mensen die goed zijn in wat ze doen. Deze mensen willen 
vaak, maar niet altijd, zelfstandig kunnen werken. Anders gezegd, als ze niet genoeg 
vrijheid krijgen kunnen ze niet excelleren. Door delen van de boerderij, zoals het 
mesten van vleesvee bijvoorbeeld, uit handen te geven aan dit soort mensen kan ik ze 
toch bij ‘t bedrijf betrokken houden.

2.4. Omgeving
Naast fantastische grond heb ik ook de beschikking over een geweldige infrastructuur. 
Binnen de dijken van m’n eigen polder vind ik goede mechanisatiebedrijven, 
vooruitstrevende loonwerkers, allerhande natuurterreinen, verwerkers, verpakkers en 
handelsbedrijven die mijn producten kunnen afnemen en voldoende collega’s om mee 
samen te werken. 
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3. Samenhang

Door alles te combineren en ook nog intensief samen te werken met 
de buurman ontstaat een breed bedrijf.

Een oogopslag is misschien niet genoeg om bovenstaand schema volledig te 
doorgronden. 

Toch is ‘t geheel betrekkelijk eenvoudig. Ik teel groente en aardappels, die ik 
grotendeels zelf bewaar. Op de percelen waar ik geen groente verbouw groeit gras.

De grasgroei wordt gestimuleerd door mijn koeien die vervolgens van dat gras melk 
vlees en mest maken. 

Om ‘t bovengenoemde te faciliteren heb ik een bewaring nodig, een mechanisatie-
coöperatie, een zuivelaar (m/v) en een groot erf nodig.

Daarnaast zijn er nog enkele nevenactiviteiten gaande op het bedrijf. Ik zou graag een 
kunstenaar uitnodigen gebruik te maken van mijn fantastische werkplaats. Om m’n 
vader z’n bijen jaarrond voedsel te geven zal ik hier en daar wat functionele begroeiing 
moeten laten aanleggen en de vleeskoeien kunnen ‘t nabijgelegen natuurgebied 
beheren.

Door dit alles te combineren en ook nog intensief samen te werken met de buurman 
ontstaat een b re e d  bedrijf.
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4. Landschap

Recht, vlak, kaal. Dat zijn kenmerken van mijn omgeving. 

4.1. Uitzicht
De rechte percelen zijn ideaal in te delen in een systeem met permanent onbereden 
teeltbedden. Het werken met gelijke lengtes, oppervlaktes en omstandigheden maakt 
het werk in de praktijk zeer plezierig. ‘t Uitzicht is ook geweldig, maar wel altijd 
aanwezig, je kunt je er niet voor afsluiten en je bent ook altijd deel van andermans 
uitzicht. 

4.2. (Water)wegen
Mijn percelen zijn op de afbeelding net een beetje groener weergegeven. Ik hoop dat 
dit een weerspiegeling van de werkelijkheid zal blijken te zijn. De Alikruikweg doorsnijd 
mijn percelen. Het is geen drukke weg, maar toch zal ik enige maatregelen moeten 
treffen om mijn koeien veilig over te laten steken als ze moeten grazen ‘over de weg’. 

Het stukje weg tussen mijn erf en dat 
van m’n buurman zal ik veel gebruiken, 
misschien wel zo veel dat er schade 
ontstaat aan de bermen. Wellicht is het 
verstandiger een gedeelte van onze 
percelen op te offeren en een soort 
privé parallelweg aan te leggen.

De rode lijnen geven aan waar mijn 
verharde kavelpaden liggen. Ik heb het 
geluk dat er ten behoeve van de 
windmolens in de buurt op al mijn 
percelen keurige betonnen kavelpaden 
liggen. 

Langs de koppakkers van mijn kavels 
liggen greppels waar ‘s winters water in 
blijft staan. In Flevoland wil men deze greppels nog wel eens abusievelijk ‘sloten’ 
noemen, maar daar doe ik niet aan mee. 

Alle percelen zijn gedraineerd, de drains komen uit op alle greppels. Mocht het in de 
toekomst nodig blijken om tussen te draineren dan kan dat vanaf de buitenste greppels. 
Naast de binnenste greppels liggen immers de betonnen kavelpaden. 

De pijltjes op ‘t kaartje hierboven geven de stroomrichting van de kanalen aan. In de 
bijlage is een grotere kaart van de omgeving opgenomen.

NOORD
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4.3. Functioneel Groen
Op en rond het bedrijf liggen 
verschillende groenstroken. De geel-
oranje (1) stroken zijn meerjarig, de 
groene (2) 1 jarig. Daarnaast liggen 
langs het water aan beide kanten nog 
groenstroken.

Samen met de groenstroken van m’n 
buurman probeer ik een beetje kleur 
aan de alikruikweg te geven. 

4.3.1. Permanent Groen
Om de percelen aan beiden kanten van 
de weg met elkaar te verbinden ga ik 
‘groene’ stroken aan de randen van m’n 
percelen aanleggen. Deze stroken 
lopen door tot aan de weg en gaan aan 
de andere kant weer verder. 

Om deze strook het hele jaar door aantrekkelijk te houden voor mijn natuurlijke 
helpers wil ik meerjarige vegetatie aanleggen. Dit kunnen diverse grassen en kruiden 
zijn, maar stiekem wil ik hierin af en toe ook een boom plaatsen. Geen hoge beuken 
natuurlijk maar wilgen die je kunt knotten, elzen en wellicht anderen boomsoorten  die 
klein blijven. En misschien dat ik voor de gein hier en daar een buxus plant, om mijn 
buurman te plagen.

‘t Zou ook leuk zijn om hier en daar wat bomen en struiken te planten waar de bijen 
op kunnen vliegen, mocht er even niets te vinden zijn op ‘t veld. Ik zat hiervoor te 
denken aan gele kornoelje, meidoorn, hazelaar etc. Het onderhouden van deze 
‘bijenbomen’ lijkt me een leuk klusje voor m’n imker. 

Naast dat de strook een habitat functie heeft wordt het voor de buurman ook moeilijk 
om met de boom van de veldspuit over mijn percelen te zwaaien. Een soort van 
zelfverdediging. Natuurlijk kan ik zelf ook hinder van de hogere bomen ondervinden, 
het is dus zaak om de strook dusdanig te onderhouden dat de hinder die ondervonden 
wordt tijdens veldwerkzaamheden niet al te groot wordt. 

Met de maaihark combinatie kan ik langs de strook rijden om deze kort te maaien als 
dat nodig mocht zijn. In dezelfde werkgang neem ik dan de slootkanten mee. Doordat 
ik het gemaaide direct bij elkaar hark kan ik het meeste gemaaide materiaal afvoeren 
met een opraapwagentje en, mits er niet al te veel onkruidzaad in zit, toevoegen aan 
de stalmestcompost. Het afvoeren is belangrijk om de slootkanten enigszins te 
verschralen zodat niet alleen de brandnetels maar ook kruiden een kans krijgen. Hierbij 
moet wel opgemerkt worden dat van verschraling op de klei natuurlijk niet echt snel 
sprake is.

Natuurlijk moet ik dan niet alles in een keer maaien, dan zou ik de habitat voor m’n 
natuur-vrienden wel erg beperken. Beter is om secties te maaien en een aantal keer 
terug te komen. 

NOORD
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5. Inrichting

Het oude erf bood niet genoeg ruimte voor bewaring en een grote 
koestal, dus het erf is flink uitgebreid. 

5.1. Rondom Het Erf
Hieronder een schets van de huidige situatie. De schets is redelijk in verhouding 
getekend en het noorden is hier bovenaan, zodoende ligt het zuiden ergens aan de 
onderkant van deze pagina.
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4 eendenstal ’00 
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Het hart van het bedrijf ligt volgens mij tussen de eendenstal en de bewaarschuren. In 
de nieuwe situatie, hieronder, ligt het hart misschien wel op ‘t grote plein voor de 
bewaarschuren. Hier komen alle producten van ‘t land binnen en na bewaring verlaten 
ze het bedrijf weer via dit plein. 
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Voor de koeien ligt het hart natuurlijk ook nog ‘s in de koestal (6), voor de monteur ligt 
het hart in de werkplaats (2), etc. 

Het hoofd van het bedrijf bevindt zich in de domeinschuur, rond het kantoor en de 
kantine. Hier komen de mensen die op de boerderij werken samen.

5.1.1. Nieuwe Inrichting
Het oude erf bood niet genoeg ruimte voor bewaring en een grote koestal, vandaar dat 
‘t erf uitgebreid is. Er is vergunning voor een bouwblok van 2.5 hectare dus ik kan met 
deze opstelling altijd nog uitbreiden, aan de zuid-kant van de voormalige 
eendenschuur bijvoorbeeld. 

De koestal staat op een hoek van het bouwblok, zodat de koeien altijd directe toegang 
hebben tot het land. Dat is veilig en efficiënt, de rest van het bedrijf kan door draaien.

De stal staat ver van m’n huis huis af maar dat vind ik niet bezwaarlijk. 

Oostelijk van de koestal heeft de hooidrogerij een plekje gekregen. Het is belangrijk 
dat dit gebouw een dak op het zuiden heeft omdat ik graag door de zon opgewarmde 
lucht wil gebruiken voor het drogen. Door een dubbel (zonne)dak kan ik die lucht 
aanzuigen en gebruiken.

Naast de hooidrogerij is een kistenbewaring waarin pootgoed en uien opgeslagen 
kunnen worden. Door ook deze schuur een klein ‘knikje’ te geven ten opzichte van de 
bedrijfsas creëer ik plein tussen deze schuren en het kavelpad. Vervolgens zorgt een 
overkapping die beide schuren verbindt voor een droge, frisse laad en los plaats. 

Onder dit afdak kan ik onder bijna alle weersomstandigheden in- en uitschuren. Zowel 
de hooidrogerij als de kistenbewaring profiteren hiervan. Daarnaast kan ik onder deze 
kap ook mooi lege kisten bewaren en als er ruimte is misschien zelfs wat stro. Het is 
ook mogelijk om kisten met pootgoed in de wind te zetten, zonder dat de aardappelen 
nat worden. In het voorjaar zou ik onder deze kap ook nog kunnen voorkiemen.

Het hooi uit de drogerij kan ik ook laden onder de kap en voor de koeien draaien 
zonder het hele erf over te rijden.

In de domeinschuur kan ik geen producten bewaren, dus komt hier m’n werkplaats, 
kantoor en kantine/ontvangstruimte. En als er nog een hoekje over is drukken we er 
nog wat machines in. De oostzijde van het gebouw is voorzien van glas, dus zittend op 
kantoor of in de kantine heb je direct een overzicht over alles wat op of van het bedrijf 
gaat. 

In voormalige uienbewaring ga ik aardappels bewaren en de eendenstal wordt een 
winterberging voor jongvee en machines. In de zomer kan er o.a. graan opgeslagen 
worden.

5.2. Beplanting
Ik heb niet veel nieuwe beplanting nodig rond het erf, de huidige beplanting blijft 
grotendeels bewaard. In de nieuw ontstane groene ruimte tussen hooidrogerij en 
koepad komt klein kampje voor jongvee of een mindervalide koe of iets dergelijks. Om 
een beetje schaduw te creëren en wat vliegen te weren wil ik hier twee walnoten 
planten, eentje in de noord-oost hoek en eentje het zuid-westen. Natuurlijk niet aan de 
rand want ik wil geen last van de bomen hebben als ze na een paar jaar flink uit de 
kluiten gewassen zijn. 

Om de koestal moet iets geplant worden wat de noord-wester wind kan breken maar 
niet de ventilatie in de weg staat. Ik ga een dubbele rij wilgen planten waar ik om en 
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om in kan snoeien om de hoogte te reguleren en toch geen windbreek-functie verlies.  
Het snoeisel kan ik via de hakselaar van m’n buurman toevoegen aan de compost.

5.3. Huid
In de oude situatie werd het hele bedrijf omringt door dichte begroeiing met bosjes en 
hoge bomen. Deze strook wil ik aan de oost-kant van het erf hier en daar doorbreken 
om vanuit het kantoor en vanaf het plein zicht te hebben op het land en de buurman. 

Door alleen de ondergroei weg te halen maar de bomen te laten staan verandert er 
aan het aanzicht niet veel. De open plekken zijn op de tekening aangegeven met de 
blauwe vlakken. Door deze weergave wordt ook snel duidelijk dat er weinig ‘inkijk’ is 
terwijl er wel veel ‘uitkijk’ gecreëerd wordt.

5.4. Oerplek & Inspiratiebankje
Ik ben niet iemand die voor bezinning en inspiratie op een bankje gaat zitten. Als ik me 
wil bezinnen dan klim ik vaak ergens bovenop, het liefst op een plek waar je niets 
anders kunt doen als zitten en kijken maar die daar eigenlijk niet voor bedoeld is. De 
overkapping tussen de bewaarschuren is een goed voorbeeld van zo’n plek. 

Het speciale karakter van de locatie en de weg erna toe helpt bij het bezinnen. Met een 
trappetje omhoog in een uitkijktorentje werkt niet. 

Een vaste oerplek heb ik ook niet. Misschien krijg ik die wel, maar voorlopig heb ik er 
nog geen idee van.
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6. Identiteit

Waaraan ontleen ik eigenlijk m’n identiteit?

6.1. Oude Situatie
Op ‘t eerste gezicht is er niet veel wat maakt dat het bedrijf anders is als andere 
bedrijven in deze polder. Maar toevallig heb ik twee jaar geleden uien opgeladen op 
het bedrijf en afgelopen jaar ook aardappels gerooid en beide keren viel het me op dat 
het bedrijf toch heel erg om de huidige boer draait en dus wel verschilt van 
bijvoorbeeld de buurman. Er worden eenden gehouden, een heel ander dier met een 
hele andere karakterisering dan de meer voorkomende kippen en dat is al een 
indicatie dat de boer niet helemaal in het zelfde stramien denkt als z’n collega’s.

Wat betreft de sfeer komt vooral het opgeruimde karakter bij mij op. Alles is strak 
georganiseerd, de oogst past prima in de schuur, machines kunnen er ook nog bij en 
alles is netjes opgeruimd en verzorgd. Ik voelde me bijna bezwaard om mijn hier en 
daar wat roestige Citroën op ‘t erf te parkeren.

6.2. Nieuwe Situatie
Het opgeruimde karakter zal wel enigszins verloren gaan op het nieuwe bedrijf met al 
z’n mensen en dieren en ondergetekende maar ik hoop ergens nog wel wat 
opgeruimdheid over te kunnen houden. 

Ik vind het moeilijk om te voorspellen wat een bezoekende groep boeren als sfeer zal 
ervaren maar ik hoop toch dat er een gedreven en gezellige sfeer hangt.

De kracht van het bedrijf moet zitten in het slim combineren van mens, plant, dier en 
techniek om tot een product te komen met een hoge kwaliteit waar we trots op zijn en 
volledig achter kunnen staan en waarmee we mensen kunnen voeden en inspireren. 

6.3. Bordje
Het liefst had ik de naam van de boerderij aangehouden, om ook een beetje eigenheid 
te bewaren, maar helaas had mijn boerderij geen naam. Ik heb d’r onderzoek naar 
gedaan, ik dacht, heeft de boerderij misschien ergens in de (natuurlijk zeer korte) 
bestaansgeschiedenis wel een naam gehad? Helaas was dit niet het geval. 

Om de boerderij nu iets met zonne… te noemen vond ik wat afgezaagd. Iets als  ‘it 
paradyske’ of ‘dyn âlde eare’ is niet echt op z’n plaats, een regionaal gebonden naam 
zou ik mooi vinden. Maar dat is ook niet makkelijk, het gebied heeft geen mooie 
oorspronkelijke naam, slechts een nummer en een weg. 

Natuurlijk kan je van een kavelnummer en een weg een prima naam maken, maar 
alikruikweg kavel 47 wordt dan AK47, en daarmee kom je als bedrijf weer niet bovenaan 
te staan bij google… 

21



6.3.1. En Toen Werd Het Breed
De naam breed kwam afgelopen 
winter naar voren tijdens een 
‘brainstormsessie’ die ik met mijn 
toekomstige buurman hield. Deze 
sessie combineerden wij, efficiënt als 
we zijn, met het proeven van nieuwe lokale Belgische biertjes. Dat moet tenslotte ook 
gebeuren. Gevolg is helaas wel dat de exacte betekenis van dit acroniem mij niet 
helemaal meer is bijgebleven.

Woorden als efficiënt, biologisch, ecologisch, 
boeren, bewust, energiek, bodem, 
revolutionair, recht onder zee, slim, 
dynamisch, samenhang en eenvoudig zijn 
wel blijven hangen maar het is me nooit 
meer helder geworden welke van 
bovenstaande woorden we nu uiteindelijk in 
‘breed‘ gezien hadden. En waar de ‘s’ 
gebleven is.

Maar breed was een naam die we voor alles 
konden gebruiken, van toepassing was op 
ons beider bedrijven en in combinatie met 
de werktuigen-coöperatie ook nog eens 
lekker bekte, (mecha-breed) dus we zijn er 
maar mee verder gegaan. 

6.3.2. Functie
Ik heb geen winkel aan huis en ik zit anderszins ook niet echt te wachten op frequente 
burgerparticipatie dus heeft mijn bord niet echt een ‘lokfunctie’. Maar door zowel het 
bedrijf van Lukas als mijn oprit te voorzien van een breed bord aan de weg proberen 
we een beetje een gezamenlijk domein aan te geven. Om het voor de 
vrachtautochauffeurs en andere reizigers praktisch te houden zetten we er groot ons 
huisnummer op. Dit huisnummer wordt daarmee een deel van de bedrijfsnaam. 

Door een nummer te gebruiken en geen naam, breed-nijman, stiksma-breed, zorgen 
we er ook een beetje voor dat iedere medewerker of mede-ondernemer zich 
makkelijker kan identificeren met bedrijf. Het wordt dan minder ‘de boerderij van de 
familie Stiksma’ en meer ‘onze boerderij’.

Het logo moet natuurlijk een as op breedspoor met twee wielen voorstellen die het  
bedrijf ondersteund terwijl onder de as, op onbereden grond, de BD landbouw welig 
kan tieren. Dan zien we natuurlijk ook links Lukas en rechts KJ, of net andersom net 
wat u wilt, die verbonden door techniek samen bezig zijn met het geheel.

breed
b iolog isch-dynamische  landbouw
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7. BD Dingen

Het welzijn van een geheel van samenwerkende mensen is des te 
groter, naarmate de enkeling minder … etc, u weet ‘t wel.

7.1. Levenskrachten
Ik heb nooit op een vrije school gezeten en had tot de heren Alberts en van Huut het 
gemeentehuis van Zuidwolde kwamen verbouwen nog nooit van de Antroposofie 
gehoord. Nadat de heren klaar waren met het gemeentehuis had ik wel even vluchtig 
kennis gemaakt met de organische architectuur maar nog geen idee van het bestaan 
van bd landbouw en al helemaal niet van het begrip levenskracht. 

Inmiddels heb ik wel ‘t een en ander meegekregen over bd landbouw maar ik moet 
eerlijk zeggen dat ik nog steeds niet aan, bijvoorbeeld, mijn ouders kan uitleggen wat 
levenskrachten zijn. 

Als ik ‘t woord levenskrachten in de opdracht zie staan moet ik eerst even googlen. Dan 
kom ik op de website van Jan Saal en dan denk ik, ohjah, dat bedoelen ze. Maar toch 
blijven ‘krachten’ en ‘kwaliteiten‘ enzo voor mij hele abstractie begrippen. Ik denk dan, 
misschien komt dat omdat ik het referentiekader van de gemiddelde antroposoof niet 
heb en ik dus eigenlijk een soort vertaler nodig heb. Maar zelfs als iemand dit soort 
dingen probeert uit te leggen in gewone-mensen-taal vind ik het heel moeilijk om het 
te volgen, laat staan dat ik het kan begrijpen. 

In de eerste kregen wij nog les van Gert Nieboer. Van zijn bd lessen kon ik vaak weinig 
volgen, tenzij hij tekeningen maakte bij ‘t verhaal. Ik merkte toen dus dat ik behoorlijk 
visueel ingesteld was, dat helpt in het algemeen ook al niet bij ‘t begrijpen van dit soort 
dingen en bij het volgen en begrijpen van het slag mensen die dit soort dingen vaak 
vertellen . Tel daarbij op dat ik een beetje nuchter en twijfelachtig van aard ben en je 
komt tot de conclusie dat dit soort onderwerpen niet zo interessant voor mij zijn 
omdat ik er misschien wel nooit iets van zal begrijpen.

Ik weet niet of ik hierdoor geen bd-boer kan zijn of worden. Of ik zelf actief in 
verbinding moet zijn met de hele toko, bijvoorbeeld tijdens het prepareren van m’n 
composthoop, of dat mijn buurman, die dit soort dingen wel snapt, het ook net zo 
goed voor mij kan doen. Ik ben geneigd te zeggen dat ‘t beter voor de compost is als 
Lukas ‘m prepareert. Niet dat ik er dan helemaal niet meer bij betrokken ben, maar ik 
kan volgens mij niet echt leidend hierin zijn. 

7.1.1. Preparatendag
Het lijkt dus leuk om het maken van de preparaten samen met m’n buurman, en wie 
weet nog meer mensen uit de omgeving, te doen. Concreet betekent dit dat we een 
keer per jaar een preparatendag houden waarop we alles maken en dat we samen de 
compost van vaste koeien mest, die hij ook gaat gebruiken op zijn bedrijf, gaan 
prepareren. Ook hebben we een getrokken veldspuit aangeschaft waarmee we alle 
preparaten die fijn verspoten moeten worden kunnen toedienen.  

23



En zo probeer ik toch een beetje tegemoet te komen aan de dingen die geen naam 
hebben, wie weet ga ik ‘t ooit nog begrijpen ook.

7.2. Vooruitlopen
Als je weet waar je heen moet kun je ‘t beste voorop lopen. Ik weet waar ik heen wil op 
‘t gebeid van mechanisatie dus daarin wil ik wel voorop lopen. Hoewel ik ‘t ook niet 
vervelend vind als er al enkele boeren me voor zijn gegaan of dat we een beetje samen 
op lopen. Dan hoef ik minder beginnersfouten te maken. 

Ik wil ook graag vooroplopen in de manier waarop ik met m’n kudde omga.

7.2.1. Zelfevaluatieformulier
Als ik heel kritisch het zelfevaluatieformulier invul dan krijg ik gemiddeld een 9. Niet 
slecht. Ik scoor volgens mij wel goed op ‘technische’ dingen als bodemvruchtbaarheid, 
ecologie, arbeidsomstandigheden, etc. Vooral bij de onderdelen waar gevraagd wordt 
naar wat meer maatschappelijke zaken of fijnstoffelijke en energetische zaken is voor 
mij nog wat groei mogelijk. 

7.3. (Keur)Merken
Ik wil bio, Demeter en globalGAP gecertificeerd zijn omdat ik graag producten wil 
kunnen leveren aan mensen die biologisch of biologisch-dynamisch willen eten, zelfs 
als ze hun eten uit de supermarkt halen en zelfs als ze in Duitsland wonen. Deze 
mensen kunnen niet allemaal bij mij langskomen om te kijken of ik wel goed bezig ben 
en vertrouwen op bio en demeter logo’s. De verwachting die mensen ontlenen aan 
deze logo’s wil ik graag waarmaken.

Dat ik me dan moet schikken naar de grillen van een stichting Demeter of erger nog, 
een pipo van ControlUnion de hele dag over de vloer heb neem ik voor lief. Ik zie in 
geen van deze keurmerken regels of iets dergelijk die me fundamenteel hinderen in het 
uitvoeren van m’n bedrijfsvoering zoals ik dat graag zou willen. 

Sterker, op sommige gebieden, uitgangsmateriaal om zomaar maar ‘s wat te noemen, 
zou ik graag zien dat men iets meer uitgesproken en vooruitstrevend zou zijn. Was ik 
een Engelsman geweest dan zou ik in veel gevallen zeggen: “Grow some balls”.  
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