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Zet- en drukfouten voorbehouden

De Raad voor Leefomgeving en 

Infrastructuur roept de overheid op in 

actie te komen: De bodems zijn in 

gevaar, luidt de boodschap die onlangs 

werd afgegeven. De grond heeft last 

van verzuring, vermesting, verdichting, 

verdroging, afname van biodiversiteit 

en een verhoogde kwetsbaarheid. 

Professor en deskundige Wim van der 

Putten: De grond wordt uitgeput door 

het voortdurend opschroeven van de 

productie. In vijftig jaar van 50 ton 

suikerbieten naar 100 ton en van drie 

sneden gras per jaar naar vijf of meer. 

Door de uitputting gaat overal het 

bodemleven naar de knoppen.

Lees verder op pagina 3

Professor Wim van der Putten kapittelt 
de overheid: Als we niets doen loopt de 
kwaliteit van de bodem verontrustend 
snel terug. De spijker op z'n kop, zegt 
Agriton-directeur Jan Feersma Hoek-
stra. Als we niks doen, komt het niet 
goed met de bodem en het produce-
rend vermogen van onze landbouw-
grond. 
Agriton houdt zich al langer dan een 
kwart eeuw bezig met het verbeteren 
van de bodem en brengt daarvoor 
verschillende producten op de markt 
en constateert dat er de laatste decen-
nia meer oog komt voor het belang van 

een gezonde bodem en gezonde 
gewassen. Uitputting van de bodem 
moet worden voorkomen. Daarvoor is 
een goede mineralenvoorziening 
nodig en voldoende organisch materi-
aal.
Deze elfde editie van het Agriton 
Nieuwsblad staat uitvoerig in het teken 
van de bodemkwaliteit en de wijze 
waarop daarin verbetering kan worden 
gebracht. Adviseur Peter Laan consta-
teert samen met Proefboerderij De 
Marke dat er te veel organisch materi-
aal verloren gaat door het verbranden 
van zuiveringsslib. 'Zonde van al die 

mineralen', zegt deskundige Laan.
Hoe beter de bodemkwaliteit, hoe 
minder last van droogte en van plens-
buien, constateert HAS-docent en 
weerman Ernst Bouma. De klimaat-
verandering die er aan staat te komen 
zal grote gevolgen hebben voor de 
bedrijfsvoering van boer en tuinder. De 
structuur van de grond wordt steeds 
belangrijker om water te bufferen en 
langer vast te houden. 'Daarmee kun je 
de schade beperken', voorspelt Bouma 
in dit nummer. 

Lees verder op pagina 3

PowerGrain zorgt voor lagere kostprijs 
en dus voor een hoger rendament. De 
melkveehouders in Engeland zijn er 
super-enthousiast over, vertelt Andrew 
Sincock van Agriton Engeland. 'Po-
werGrain is voor ons in korte tijd het 
best verkopende product in het Ver-
enigd Koninkrijk', zegt hij. Ook in 
Nederland begint het zelf maken van 
een hoogwaardig voedermiddel popu-
lairder te worden, zegt Harry Veenstra 

van Agriton in Noordwolde. Agriton 
verwacht dat het dezelfde kant opgaat 
als in Engeland. Veehouders hebben 
daar vaak graan als tweede tak. Met 
PowerGrain brengen de Britse ge-
mengde bedrijven hun eigen product 
tot hogere waarde, is het verhaal van 
Sincock. Het graan wordt geplet en 
gemengd met enzymen en voer-
ureum. 
Onder plastic is het in twee, drie weken 

een prima krachtvoervervanger. Engel-
se veehouders kopen ook graag het 
graan van de buurman of van de plaat-
selijke graanhandel. 
Dat zou in Nederland ook prima kun-
nen, legt Veenstra uit. Met name als de 
notering op de Groninger graanbeurs 
laag is. 'Best voer voor weinig geld', zegt 
hij.

Raad voor Leefomgeving: Bodems in gevaar

Agriton: Meer oog voor bodemkwaliteit

Agriton Zweden hee� een vrouw als 

directeur. Dat is Ebba Horn. Ze runt 

naast het bedrijf een boerderij van 275 

hectare in de buurt van Stockholm. De 

ruimte in twee stallen wordt verhuurd 

voor paardenstalling. De derde tak is 

een bed-and-breakfast.

Zie pagina 17 

De Bagging Machine is een staaltje vernuft waarmee op een gemakkelijke manier 
bokashi en kuilvoer in slurven kunnen worden opgeslagen. Het systeem is in-
gebruik door loonbedrijf H.A.B.O. in het Zuid-Hollandse Noordeloos en ontworpen 
door Jan-Dirk van der Tol uit het Friese Nijemirdum. 
Zie pagina 13 

Dealer van Agriton aan het woord, is 
ditmaal Johan Schuitema in het Gro-
ningse Mussel. Hij is niet alleen leve-
rancier, maar ook adviseur voor de 
boeren in zijn werkgebied. Advies van 
hem op dit moment: Het ruilen van 
grond levert veel voordelen op. Be-
langrijk voor een goed resultaat is ver-
trouwen in de buurman, zegt Schuite-
ma.

Zie pagina 11

Elfde editie

Dealer aan het woord:  Johan Schuitema, 
Mussel

Dit is de elfde editie van het Agriton Group / Agro-vital Nieuwsblad. Eens in de twee 
jaar wordt een krant samengesteld voor dealers en boeren. Om daarmee iedereen 
op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
bodemverbetering en meststoffen.

Portret van Ebba Horn, directeur van Agriton 
Zweden

Technisch vernuft: De Bagging Machine

Meer melk tegen minder kosten
PowerGrain groot succes in Engeland

Lees verder op pagina 15

Van eigen graan kun je prima krachtvoervervanger maken.
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Nieuwe uitgave Agriton Group-nieuwsblad

De laatste en tiende editie van de 

Agriton & Agro-vital krant kwam 

uit in 2019. Ook deze uitgave stond 

garant voor veel informatief lees-

plezier voor boeren en dealers.

Agriton geeft al langer dan tien jaar 
een blad uit voor dealers en klanten 
voor het presenteren van het bedrijf, 
wat daar de afgelopen periode is 
gebeurd en van alle nieuwigheden 
in het leveringsprogramma. Er kwa-
men nieuwe producten bij, anderen 
zorgden voor een doorbraak op de 
boerenbedrijven. 

Agriton heeft de gang er in. Al jaren, 
maar vooral de laatste twee jaar heb-
ben zich meerdere nieuwe ontwikke-
lingen voorgedaan. Ook in de primaire 
agrarische sector staat de wereld niet 
stil. En de boer? Die wordt zich de 
laatste tijd steeds meer bewust van de 
noodzaak van een goede bodem en 
hoe die verder kan worden verbeterd. 
Agriton heeft de juiste producten in de 
handel om de kwaliteit van de bodem 
te verbeteren, de gewassen te onder-

steunen, de veestapel gezond te hou-
den om daarmee te zorgen voor een 
gezond product waarmee de consu-
ment elke dag de beste voedings-
stoffen krijgt voorgeschoteld. In dit 
nummer wordt daarvan een beeld 
geschetst. Het bedrijf Agriton groeit 
sterk. Het aantal medewerkers neemt 
gestaag toe, net als de ruimte die nodig 
is voor de productie en opslag van alles 
dat in de handel wordt gebracht. Afge-
lopen jaar werd er opnieuw uitgebreid, 
vernieuwd en geoptimaliseerd. In één 
van de nieuwe hallen werd een com-
pleet laboratorium ingericht. Agriton 
kreeg vorig jaar een nieuw bedrijfspro-
fiel. Vanaf nu worden alle activiteiten  
onder de naam Agriton Group gedaan. 
Verdeeld over vier categorieën die 
elkaar kunnen versterken en van elkaar 
kunnen profiteren. 'Die doelstelling 
was er al en kan nu nog beter worden 

uitgevoerd', aldus directeur Jan Feer-
sma Hoekstra. Daarom heet de over-
koepeling Agriton Group, waarvan het 
beeldmerk wordt gevormd door het 
woord en een donkergroen klavertje 
vier. Daaronder vallen Agriton Soil & 
Crop, een lichtgroen klavertje, Agriton 
Animal Husbrandy, een bruin klavertje, 
Agriton Home & Garden, in warmrood 
en Agro-vital Nutrients & Adjuvants in 
blauw. De nieuwe indeling is ook toe-
gepast bij het dochterbedrijf Agriton 
UK. In dit nummer van de Agriton-krant 
ook een interview met Ebba Horn, 
directeur in Zweden en geeft commer-
cieel directeur Andrew Sincock zijn 
ervaringen met Power-Grain in Enge-
land. 
Het bedrijf Agriton werd opgericht 
door Frits van den Ham, later kwam 
Albert de Puijsselaar in de directie en 
weer later Jan Feersma Hoekstra. Nu is 

zijn zoon Gjalt Jan Feersma Hoekstra 
eveneens directielid. De eerste tien 
uitgaven van het nieuwsblad kwamen 
tot stand onder supervisie van Albert 
de Puijsselaar. Ditmaal heeft Gjalt Jan 
Feersma Hoekstra die taak op zich 
genomen. 
De overlast door coronavirus gaat aan 
niemand voorbij, dus ook niet aan 
Agriton. Dat betekent dat niet alle 
wensen voor de krant konden worden 
uitgevoerd en dat de plannen hier en 
daar moesten worden bijgesteld of 
moesten worden ingeperkt. Een flink 
deel van de interviews en gesprekken 
werd digitaal en telefonisch ingevuld. 
De krant is ook ditmaal grotendeels 
geschreven door agrarisch journalist 
Wiebe Dijkstra. Hij is al langere tijd 
verantwoordelijk voor de tekst en 
interviews voor het Agriton-nieuws-
blad.  

EM® bestond in 2020 een kwart 
eeuw. Omdat Agriton de oudste 
producent van EM® is in Europa leek 
het organiseren van het vervolg van 
de tweejaarlijkse internationale 
congressen een mooi jubileumfeest 
om in Nederland te houden. Corona 
gooide evenwel roet in het eten. Het 
feest is voorlopig uitgesteld, aldus 
Agriton-directeur Albert de  Puijsse-
laar.

Wat wel doorging rond het jubileum 
was een internationale taartactie voor 
klanten en relaties. Tevens was het 
mogelijk een virtuele en innovatieve 
reis te maken naar de volgende 25 jaar, 
een kijkje te nemen in de Agriton-
geschiedenis en virtueel alle dochters 
in Finland, Zweden, Noorwegen, Dene-
marken, Verenigd Koninkrijk, Neder-
land, België, Frankrijk en Turkije te 
ontmoeten. Het tweejaarlijkse congres 
was vorige keer in Turkije, waar direc-
teurs Gjalt Jan Feersma Hoekstra en 
Albert de Puijsselaar sprekers waren. Zij 
wilden ditmaal in een congres in 
Amsterdam stilstaan bij de Nederland-
se mijlpaal  en laten zien 'hoe wij hier de 
boel aanpakken. Het liefst met EM®-

ontdekker professor Higa uit Japan'.
De Puijsselaar heeft het allemaal mee-
gemaakt. Hij blikt graag even terug. 
Hoe EM® (Effectieve Micro-organis-
men) uitgroeide van duizend liter 
proefverpakking uit Japan naar een 
eigen productie van 600.000 liter per 
jaar. Het begon toen hij in 1996 in de 
ban kwam van uitspraken van Frits van 
den Ham. Via een congres in Amster-
dam kwamen ze in Parijs terecht en een 
jaar later in Japan, de bakermat van 
EM®. Van den Ham had een paar jaar 
eerder in Noordwolde Agriton opge-
richt om boeren te helpen bij het ver-
beteren van de mest- en bodemkwali-
teit met kleimineralen. De eerste plan-
nen ontwikkelde hij samen met de 
Wageningse wetenschapper Theo 
Bruggenwert. Die regelde onderzoe-
ken bij 25 veehouders in Noord-
Nederland. De eerste conclusie was: 
mest moet niet rotten, maar rijpen.

Zo begon DAF ook
In Amsterdam werd Agriton uitgeno-
digd voor het internationale bodem-
congres in Parijs. 'Dat was andere koek', 
vertelt De Puijsselaar.  ' Frits was onder 
de indruk van de studies naar de effec-

ten van EM®. Het Japanse bedrijf EMRO, 
nu nog onze producent van EM® stelde 
duizend liter voor onderzoek beschik-
baar. 'Dat hebben we in de garage 
aangemaakt. Zo begon DAF ook', glim-

lacht De Puijsselaar. Ook nu speelde 
wetenschapper Bruggenwert een 
belangrijke rol. Hij constateerde uit zijn 
eigen bevindingen dat EM® in de kring-
loop plant, dier en mest een positieve 
bijdrage leverde bij het vroegtijdiger 
vrijmaken van organisch materiaal.  En 
dat zou leiden tot minder kunstmest-

gebruik. Een andere conclusie was dat 
EM zorgde voor een ziekteremmende 
werking, bijvoorbeeld bij rhizoctonia in 
aardbeien.  De opmars van EM is intus-
sen niet meer te stuiten. Overal in de 
wereld wordt de positieve werking 
breed uitgemeten. 'En terecht', zegt De 
Puijsselaar. 'Het chemische tijdperk 
heeft plaats gemaakt voor het micro-
biologische.' Het succes van EM is ook 
elders in Europa niet aan de aandacht 
ontsnapt, constateert hij. Via de samen-
werking van Agriton met zuivelcon-
cern Danone is het zelfs op weg naar 
Amerika.

Kansen alsmaar groter
'Vanuit het buitenland kregen we veel 
vraag naar informatie over effectieve 
micro-organismen en groeide de 
omzet.' Agriton vergrootte de produc-
tie naar een ketel van 5.000 liter om de 
markt te bedienen. Ook buitenlandse 
bedrijven ontvingen licenties om EM® 
op Japanse basis te produceren. Nu 
heeft Agriton acht dochterbedrijven in 
Europa, waarvan sommigen zelf EM® 
maken.  Wetenschapper Bruggenwert 
coördineerde de praktijkproeven met 
EM® en zorgde met zijn proefresultaten 

voor een toenemende groei van het 
product. Hij wist ook de weg in Wage-
ningen om de resultaten onder de 
aandacht van de deskundigen te 
brengen en duidelijk te maken dat 
effectieve micro-organismen zorgen 
voor een betere mest, een vruchtbaar-
dere bodem en waardevoller kuilvoer. 
Daarmee is de kringloop rond, zegt De 
Puijsselaar. Er is geen weg terug voor 
EM®, zegt De Agriton-man. Het is 
onderdeel van een innovatief proces 
dat zich wereldwijd ontwikkelt. De 
kansen worden alsmaar groter. Op 
steeds meer terreinen en gebieden 
worden effectieve micro-organismen 
ingezet. 'Op het gebied van waterzui-
vering bijvoorbeeld, maar professor 
Teruo Higa, de grondlegger van EM®, 
heeft EM® ook ingezet bij de kernramp 
in Japan.' Agriton-oprichter Frits van 
den Ham droeg zijn aandelen in 2000 
over aan Jan Feersma Hoekstra. Hij 
ontwikkelde samen met compagnon 
Albert de Puijsselaar het bedrijf tot een 
belangrijke partner bij de verbetering 
van de kwaliteit van grond en gewas-
sen. Van den Ham was in feite de grond-
legger van duurzame landbouw in 
Nederland.  

25 Jaar EM®: Corona gooit roet in het eten

Het feestelijke '25 Years of EM® in 

Europe' jubileumzegel.

De aftrap van de feestelijke internationale taartactie! Gjalt Jan Feersma Hoekstra (midden), 

Wil Klep & Corné Klep van Handelsonderneming Klep. Joris Buijs en zijn vrouw Anita van Melkveebedrijf Buijs.
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Een goede bodem is altijd belangrijk 
geweest. Lange tijd werd gedacht 
dat alles wel goed kwam als er vol-
doende werd bemest. Veel meer 
hoefde je niet te doen om de kwali-
teit van de grond op peil te houden. 
Dat verhaal is  waar als je voorbij 
gaat aan de uitputting van de 
bodem. Die neemt wereldwijd ver-
ontrustende vormen aan.  Overal 
bestaat een tekort aan mineralen, 
sporenelementen en aan voldoende 
organisch materiaal in de bodem.

Jan Feersma Hoekstra, directeur van 
Agriton, maakt zich al z'n leven lang 
druk over de teruglopende kwaliteit 
van de bodem. Hij vindt dat de boer 
minder gebruik moet maken van dure 
kunstmest, dat de veehouder moet 
stoppen met soja van de andere kant 
van de wereld te halen en dat ze beiden 
meer aandacht moeten besteden aan 
duurzaamheid door middel van micro-
organismen op hun bedrijf en het 
hergebruik van organisch materiaal.
Meer oog voor een gezonde bodem is 
ook de boodschap die directeur Albert 
de Puijsselaar – hij kwam in de beginja-
ren negentig bij het bedrijf- al ruim 25 
jaar verkondigt en waar hij Agriton 
groot mee heeft gemaakt. Zaken als 
microbiologie, bodemvruchtbaarheid 
en kringlooplandbouw spoken altijd 
door zijn hoofd. De kringloop bodem-
plant-dier-mest is de basis va n alles, 

draagt hij uit, overal waar hij komt.

Bokashi helpt
Meer aandacht voor de kwaliteit van de 
bodem kan niet los worden gezien van 
bokashi, goed gefermenteerd orga-
nisch materiaal, zoals oogstafval, kuil-
resten en hekkelmateriaal. Door dat te 
fermenteren en op het land te brengen 
wordt een noodzakelijke bijdrage 
geleverd voor een gezonde bodem die 
meer en betere producten voort-
brengt, zegt De Puijsselaar 'en je be-
spaart ook nog op je kosten.'
Bokashi komt oorspronkelijk uit Japan 
en wordt intussen in bijna alle landen 
van de wereld toegepast. Organisch 
materiaal, dat luchtdicht wordt ge-
mengd met microferm, kalk en klei. 
Bokashi verovert de wereld voorspelde 
Agriton in 2015 op de voorpagina van 
deze Agriton-krant. De voorspelling is 
uitgekomen. Iedereen weet de beteke-
nis van bokashi en de rol die het pro-
duct speelt om beter te kunnen boe-
ren.
Dat boeren verandert de laatste jaren 
snel, zegt Feersma Hoekstra. Dat het 
anders moet, begint overal door te 
dringen, is zijn ervaring. 'We moeten 
meer naar de langere termijn kijken. 
Boeren zien dat, beleidsmakers trekken 
nog wel eens aan het verkeerde touw-
tje. Dan wordt het beleid uitgestippeld 
door bureaucraten die te veel gaan 
voor snelle resultaten.' De wereld heeft 
volgens hem behoefte aan mensen die 
breed kunnen denken, specialisten in 
plaats van generalisten.

Buitendienst
Her derde directielid van Agriton is 
Gjalt Jan Feersma Hoekstra. Hij kwam in 
2013 naar Noordwolde, na een mana-
gementstudie in Amsterdam en stage- 
en werkplekken in Canada en Singa-
pore. Hij is verantwoordelijk voor de 
buitendienst en  doet wat interesse 
betreft niet onder voor zijn mededirec-
teuren. 
De kringloop rond de bodem moet je 
niet willen beheersen, maar beheren, is 
zijn stelling. 'Als bedrijf willen we daar 
een rol in spelen.' 
De bodem is het begin van alles, con-
stateerde Gjalt Jan al snel. Hij maakt 
zich zorgen over de toenemende effec-
ten van klimaatverandering. “We wor-

den steeds vaker door weersextremen 
getroffen, stelt hij.” Neerslagtekort aan 
de ene kant en wateroverlast door 
extreme buien anderzijds. Bokashi kan 
hier een mooie rol bij spelen, door de 
sponswerking die organische stof in de 
bodem kan hebben. Ook adjuvant 
Wetter is een mooie oplossing voor 
droogte. 

Het zorgt dat vocht beter doordringt in 
de grondporiën en langer wordt vast-
gehouden in de teeltlaag.
Ook meststoffenefficiëntie is een 
thema wat Gjalt Jan bezighoudt. Vanuit 
allerlei kanten wordt het duidelijk dat 
het beter moet. We moeten naar een 
hogere benutting, met minder emis-
sies naar de omgeving. Gelukkig kan 

dit ook, wat bijvoorbeeld blijkt uit de 
bladmeststoffenrange van Agro-Vital. 
Met bladmeststof Efficient28 wordt 
stikstofefficiëntie behaald die tot 5 keer 
hoger ligt dan KAS. Dit betekent min-
der emissies naar de omgeving, terwijl 
we het bodemleven sparen. Gjalt Jan 
Feersma Hoekstra: 'Dat is het fascine-
rende van ons werk'.

Directie van Agriton zorgelijk over toenemende uitputting van grond:

Interesse voor een betere bodem groeit

De Agriton Group In Noordwolde 
heeft een goed jaar achter de rug. 
De omzet groeide en beweegt 
zich elk jaar een stukje verder 
omhoog. Ook het aantal mede-
werkers zat in de lift en kwam op 
ongeveer 40. De activiteiten groei-
den zowel in de richting van de 
veehouderij als de akkerbouw. De 
grootste omzet wordt behaald 
met het product EM (effectieve 
micro-organismen). De laatste 
jaren is de productie daarvan 
gegroeid naar 700.000 liter en 
zorgt daarmee voor de belangrijk 
deel van de financiële omzet. 

Agriton groeit

De interesse in bokashi is al jaren 
groeiende.  Ook de wetenschappelij-
ke onderbouwing krijgt de laatste 
tijd steeds meer aandacht.  Reden te 
meer voor Jan Feersma Hoekstra, om 
de wetenschappelijke onderbou-
wing van bokashi op eens rij te zet-
ten. Tijdens de biokennisweek (Bio-
beurs Zwolle) deelde hij zijn resulta-
ten in een presentatie. Die was van-
wege de coronacrisis digitaal.

Jan Feersma Hoekstra kwam twintig 
jaar geleden bij Agriton in Noordwolde 
en was al snel overtuigd van de waarde 
van bokashi – een aantal jaren daar-
voor ontwikkeld door de Japanse 
professor Teruo Higa. Eerst het bewijs, 
is altijd het standpunt bij de Agriton-
directeur. Op meerdere plaatsen wer-
den daarom onderzoeken geïnitieerd, 

onder andere bij Wageningen Universi-
teit en bij Proefboerderij Ebelsheerd.

Grond rul en machines lichter
Als land- en tuinbouw niet veranderen 
zitten ze op een doodlopende weg, is 
het standpunt van de Agriton-direc-

teur. De bodem moet en kan beter, zegt 
hij. Organisch materiaal moet niet 
verloren gaan, grond en gewas krijgen 
daar steeds meer behoefte aan. Dat het 
zo niet kan doorgaan had hij in de 
gaten toen de benodigde trekkracht 
om te ploegen groeide. De grond moet 
weer rul worden en de machines lich-
ter.
Dat bokashi daarin een grote rol kan 

spelen blijkt uit de proeven van de 
laatste jaren. Na toepassing van bokas-
hi worden gronden beter bewerkbaar. 
Ook qua gewasopbrengsten betreft 
scoort bokashi goed in de proeven. Uit 
de vergelijkingen tussen bokashi en 
compost in wintertarwe blijken de kilo-

opbrengsten namelijk gemiddeld licht 
te worden verhoogd. Dat geldt even-
zeer voor de gehaltes aan macro ele-
menten in de bodem. De N-voorraad in 
de grond ging stevig omhoog, net als 
de P-bodemvoorraad, het PW-getal en 
de plantbeschikbaarheid.
De hoeveelheid organische stof ver-
toonde een opmerkelijke verhoging. 
Met bokashi groeide die op proefbe-

drijf Ebelsheerd naar 5,2 procent, tegen 
4,6 procent bij dezelfde hoeveelheid 
compost. Prachtige cijfers, is de reactie 
van Feersma Hoekstra. 'Als je naar de 
wormen kijkt, word je helemaal blij als 
je bokashi en compost vergelijkt. Met 
niet al te veel bokashi stijgen de aantal-
len wormen naar boven de driehon-
derd.
Voor de opbrengstverhoging kijkt 
Feersma Hoekstra in zijn toelichting 
naar de cijfers van het BOK/Dijkstra 
pootgoedbedrijf. Agate leverde met 20 
ton bokashi op de proefveldjes 479 
knollen op. Bij 10 ton was dat 465 en bij 
20 ton compost 453 knollen. Vertaald 
naar tonnen is dat respectievelijk: 51.1, 
52,5 en 47,1 ton. Significante verschil-
len, luidt de conclusie.
Als je gaat voor behoud van organisch 
materiaal, kun je niet om bokashi heen, 

verzekert Feersma Hoekstra. Bokashi is 
simpel te maken en over het land te 
verspreiden. Van 14 ton uitgangsmate-
riaal blijft 13 ton over, een verlies van 7 
procent. 
Bij compost blijft van 13 ton bij de start 
5 ton over, een verlies aan organisch 
materiaal van 59 procent. Dat is groten-
deels als warmte in de lucht verdwe-
nen. Het gevaar van onkruidzaden en 
ziektekiemen die op het land komen? 
Die argumenten worden regelmatig 
gehanteerd, weet Feersma Hoekstra.  
Onterecht, zegt hij. De voorbeelden 
daarvan heeft hij. Fusarium in bokashi 
van bollenresten was in bokashi niet 
aantoonbaar (PPO Lisse), bokashi bleek 
goed te helpen tegen Pythium in hya-
cinten en uit proeven met aardappel-
cystenaaltjes kwamen geen risico's 
naar voren (PPO Lelystad).

'Wetenschappelijke onderbouwing bokashi op de biobeurs'

’Bodem verbeteren kan heel
goed met bokashi’

De samenhang van elementen in de bodem bepaalt grotendeels de vruchtbaarheid.
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Een ontwerper en vormgever had-
den Frits van den Ham, oprichter van 
Agriton en Albert van de Puijsselaar, 
die met hem het bedrijf uitbouwde, 
niet nodig. Zorgen dat je een prima 
product maakt en dat effectief aan 
de man brengen, was hun opdracht. 
Nu de productenlijn sterk is uitge-
breid en het aantal medewerkers 
meer dan verdubbelde, is een helder 
bedrijfsprofiel onmisbaar. 

Gjalt Jan Feersma Hoekstra schat dat 
Agriton meer dan honderd producten 
op de markt brengt, los van de concep-
ten die zijn ontwikkeld om de land- en 
tuinbouw de kans te geven een nieuwe 
richting naar de toekomst in te slaan. 
'Als je daar serieus mee om wilt gaan 
moet je je ook als zodanig profileren. 
Zodat het iedereen duidelijk is waar je 
als bedrijf voor staat.' 
Er werd, alweer een tijdje geleden, een 
deskundig bureau ingeschakeld en 
samen met een deel van de medewer-
kers werden een visie en een missie 
ontwikkeld. Wie zijn we en wat willen 
we zijn? 'Op die vraag hebben we met 
z'n allen onder begeleiding van des-
kundigen een antwoord gegeven.' 
Iedereen heeft daar een eigen idee bij 
en dat is goed. 

Kernwoorden gelijk
Opmerkelijk was volgens Feersma 
Hoekstra de gelijksoortigheid van de 
kernwoorden die tijdens de inspiratie-
sessie bij de medewerkers opkwamen: 
kwaliteit, betrouwbaar en rentmeester-

schap. Iedereen was het er over eens 
dat het één familiegevoel van groot 
belang is en dat een betere herken-
baarheid van het bedrijf voor een 
goede toekomst van levensbelang is.
Een belangrijke vraag was ook: waarom 
doen we het zoals we het doen en wat 
kan er beter en anders. Dat leidde tot 
een nieuw bedrijfsprofiel. Agriton is 
vanaf nu de leidende naam en alles wat 
er in het bedrijf gebeurt,  wordt gedaan 
onder die naam. De activiteiten zijn 
verdeeld over vier categorieën die zich 
door deze werkwijze met elkaar kun-

nen versterken en van elkaar profite-
ren. Daarom heet de overkoepeling 
Agriton Group. Het beeldmerk wordt 
bepaald door het woord en een don-
kergroen klavertje-vier. Daaronder 
vallen Agro-vital Nutriënts & Adjuvants 
in blauw, Agriton Soil & Crop, met een 
lichtgroen klavertje, Agriton Animal 
Husbandry, met een bruin klavertje, 
Agriton Home & Garden in warm rood. 

Wat ons bindt
Of de namen het begin van het vereng-
elsen van het bedrijf zijn? Feersma 

Hoekstra: 'Zo moet je dat niet zien. Wij 
zoeken naar wat ons bindt en niet naar 
wat ons scheidt. 
Op deze manier kunnen we makkelij-
ker informatie uitwisselen met onze 
andere bedrijven, bijvoorbeeld als het 
gaat om onderzoek. Dit voelt als het 
versterken van elkaar en dat past per-
fect bij onze doelstelling.' De nieuwe 
aanpak is ook toegepast bij dochterbe-
drijf Agriton UK.  'Met deze nieuwe 
aanpak creëren we veel meer helder-
heid over de structuur en de opzet van 
het bedrijf', zegt Feersma Hoekstra. 'Zo 

wordt het voor iedereen duidelijker 
wat we doen en wat onze doelstelling 
is.' Op dit moment zijn alle werkzaam-
heden in vier categorieën onderge-
bracht. 
Dat kunnen ook prima meer worden, 
denkt Feersma Hoekstra. De vijfde 
groep wordt ongetwijfeld Agriton 
Food. Die productgroep begint steeds 
belangrijker te worden, legt hij uit. De 
gezonde frisdrank EM Drink bijvoor-
beeld, die afzet groeit momenteel flink 
in Nederland en is vooral ook in België 
flink in trek.

Nieuwe huisstijl van Agriton: vier categorieën die elkaar versterken

Samen met werknemers organiseerde Agriton een inspiratiesessie over 
de toekomst van het bedrijf. Dat leidde tot de opstelling van de volgende 
missie en tot een brandbook, oftewel grondbeginsel, want alles begint in 
de bodem. 

WHY
Wij geloven dat een duurzame bodemvruchtbaarheid de basis is voor 
vitale en voedzame gewassen en dat een gebalanceerde leefomgeving 
bijdraagt aan de gezondheid van mens, plant en dier. 

HOW
Door het verbeteren van de chemische, fysische en biologische 
kringloopaspecten in de kringloop bodem-plant-dier-mest. Door de 
natuurlijke immuniteit van planten, dieren, bodem, mens en water (voor 
alles wat leeft) te verhogen. En door onze kennis en ervaring te delen en te 
innoveren.

WHAT
Wij ontwikkelen verantwoorde concepten die bijdragen aan een vitale 
leefomgeving en een houdbare, vitale toekomst. Hoe we dat doen blijkt 
uit onze kernwaarden:

Zorgdragen:  Wij geloven dat de bodem de basis is voor alles wat leeft. Die 
moeten we koesteren. Een gezonde bodem zorgt voor gezond gewas. En 
gezond voedsel zorgt voor gezonde mensen en dieren. Samen 
zorgdragen voor onze bodem is van levensbelang. Wij kunnen alleen 
oogsten als wij de bodem voeden op basis van een gesloten kringloop. 
Voor nu én in de toekomst.

Innovatief: Met onderzoek wordt continue gewerkt aan nieuwe, 
natuurlijke toepassingen. Samenwerking en kennis(deling) staan bij ons 
voorop. Door het inzetten van EM-technologie maken we daadwerkelijk 
het verschil. Een natuurlijke techniek op basis van Effectieve Micro-
organismen verhoogt de weerstand van bodem, plant, dier en mens. 

Authentiek: Wij voelen de urgentie om bij te dragen aan het behoud van 
een gezonde en vitale leefomgeving. Met passie werken we aan het 
uitdragen van onze visie. Oprecht in contact en werkwijze. Puur en zuiver 
in oplossingen en producten.

Grondbeginsel

Wie wil bijdragen aan een betere wereld moet haar eerst begrijpen. Research en development staan bij EM Agriton BV 

hoog in het vaandel. Vanuit die overtuiging doen wij onderzoek en ontwikkelen wij onze natuurlijke producten.

De activiteiten van Agriton Group zijn verdeeld over vier categorieën die zich door deze werkwijze met elkaar kunnen versterken en van elkaar profiteren. 

Nutrients & adjuvants – nutriënten en adjuvanten. Soil & Crop – bodem en gewas. Animal Husbandry – veehouderij. Home & Garden – huis en tuin. 
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Met Ostrea zeeschelpenkalkmeel 
heb je minder last van het uitliggen 
van melk bij koeien, zegt veevoer-
deskundige Richard Bastiaansen: 
'Calcium bepaalt  voor een belang-
rijk deel het goed functioneren van 
de sluitspier van de spenen, samen 
met fosfor en magnesium.' 

Vraag hem advies en anderhalf uur 
later heb je informatie over alle zaken 
op een rij die het optimaal functione-
ren van koeien, geiten en varkens 
beïnvloeden. Bastiaansen is een soort 
encyclopedie die alles over voeren 
weet en de effecten die het voer heeft 
op de gezondheid en de productiever-
mogen van koeien, geiten en varkens. 
Hij is veevoeradviseur bij Theeuwes 
Mengvoeders in het Brabantse Ulico-
ten.

Onafhankelijk advies
Het familiebedrijf Theeuwes, op de 
grens van België en Nederland, produ-
ceert in eigen fabriek al generaties lang 
kwaliteitsvoer tegen een scherpe prijs. 
Het meest opmerkelijke aan het bedrijf 
is het onafhankelijke voeradvies. Daar-
voor zijn dagelijks tien deskundige 
voeradviseurs de boer op. Het bedrijf 
zet op jaarbasis 200 duizend ton vee-
voer om, vertelt Bastiaansen.
Het bedrijf neemt ook korrelmaïs in om 
in eigen veevoer te verwerken. De 
verkoop van kunstmest is gedaald 
sinds boeren in dit gebied steeds vaker 
loonwerkers inschakelen voor grond- 
en oogstwerkzaamheden – die kopen 
dat liever zelf in. Als het wordt ge-
vraagd adviseren de mensen van 
Theeuwes ook over rassenkeuze, voe-
derwinning en inkuilen.
Theeuwes is dealer voor Agriton-
producten en verkoopt sinds een 
aantal jaren onder andere Vulkamin, 
TMR Organofresh en Ostrea. Producten 
waarover Bastiaansen een duidelijke 

mening heeft en die graag verkondigd 
net als de ervaringen die hij in de prak-
tijk tegenkomt. Zijn mening over  
Ostrea: 'Calcium die het goed functio-
neren van de gladde sluitspieren be-
paalt.’

Slotgat spenen
In 99 procent van de problemen met 
uitliggen van melk is een tekort aan 
calcium, met name in combinatie met 
fosfor en magnesium, verantwoorde-

lijk voor het goed sluiten van het slot-
gat van de spenen, verzekert Bastiaan-
sen. De verhouding van sporenele-
menten moeten kloppen om voor 
verbetering te zorgen. 'Bij een goede 
aanpak zie je of men in een paar dagen 
verbetering optreden', zegt de advi-
seur. De calcium moet goed oplosbaar 
zijn en snel in de bloedbaan te kunnen 
worden opgenomen, zegt hij. 'Van 
kalkmeel  gemaakt van zeeschelpen of 
oesterschelpen kun je aannemen dat 

het goed oplost. De schelpdieren 
hebben het zelf gemaakt in een paar 
jaar tijd. Dat is in de koeienmaag gega-
randeerd beter op te lossen dan wan-
neer het afkomstig is van oergesteente 
uit een mergelgrot.' 
Daarom heeft Bastiaansen een grote 
voorkeur voor Ostrea. 'Dan heb je in 
ieder geval de garantie van een goede 
oplosbaarheid en de minste kans op 
pensverzuring of verstoring van het 
darmkanaal', zegt hij. De geleidelijke 

oplosbaarheid van zeeschelpenkalk 
zorgt er voor dat de zuren in de pens 
van de koe beter worden gebufferd en 
een stabiele pH van boven de 6 pens-
verzuring is een lastig probleem, legt 
Bastiaansen uit. 
Hij noemt het een soort van foxtrot-
dansen:  één, twee, drie, één, twee, drie. 
Iets te veel fermentatie in de pens en er 
is een probleem. Meer suiker in het gras 
en de kans op pensverzuring wordt 
vergroot. Het advies van Bastiaansen is 
altijd: eerst de verzuring in het rant-
soen verhelpen en daarnaaast Ostrea 
gebruiken. 

TMR Organofresh: geen goed voer 
naar de knoppen
Broeiremmers zijn steeds belangrijker 
voor ons, legt Bastiaansen uit. 'Bij kui-
len met een hoger drogestofprecenta-
ge  kun je er niet zonder.' Volgens hem 
worden de maïsrassen gewoon te goed 
en wil hij daarover graag in gesprek 
met de maïsveredelaars. In de tussen-
tijd moet TMR Organofresh voorkomen 
dat schimmel- en bacteriegroei de 
kwaliteit van het voer naar de knoppen 
helpen. Belangrijk is dat het middel 
professioneel wordt toegepast. 'Een 
emmertje middel en daar wat emmers 
water achteraan in de voermengwagen 
kieperen kan nooit succesvol werken', 
zegt de adviseur. TMR Organofresh kan 
ook prima op het snijvlak van de kuil 
worden gespoten. 'Hou er rekening 
mee dat het een broeiremmer is en 
geen broeistopper', zegt Bastiaansen.
Over het gebruik van Vulkamin voor in 
de boxen en ProMest in de mestkelder 
heeft de adviseur ook zijn mening. 
Goede middelen zijn het pas als er 
goed mee wordt omgegaan. Het liefst 
ziet hij dat daarvoor vakkundige appa-
ratuur wordt ontwikkeld. Nog een 
advies: een koe moet kunnen vernieu-
wen en dat geldt evenzeer voor de 
boer. 'Meegaan met de nieuwe tijd.'

Rinus Doornenbal strooit Ostrea 
zeeschelpenkalkmeel over de kuil 
bij het voerhek en Vulkamin in de 
boxen. Het vraagt wat tijd en moeite. 
'Maar het is als boer goed te doen en 
het is zinvol. Mochten de kalk en de 
mineralen niet rechtstreeks effect 
opleveren bij de koeien, dan komt 
het met de mest in ieder geval in de 
grond tot z'n recht.’

Doornenbal is melkveehouder in 
Doorn. Hij ziet het belang van de kring-
loop op zijn bedrijf. 'Daar kun je niet 
omheen als je voldoende kwaliteits-
voer van goede kwaliteit van je eigen 
grond wilt winnen.' Pensverzuring was 
een regelmatig terugkerend probleem 
op het bedrijf. Met Ostrea werd het 
vakkundig de wereld uit geholpen, legt 
de veehouder uit. 
Doornenbal is 48 jaar en al z'n leven 
lang actief als boer op het familiebe-
drijf. Hij melkt 90 koeien op 55 hectare 
zandgrond. De productie ligt tussen de 
negen en de negenenhalf duizend kilo. 
De basis daarvoor is voldoende ener-
gie, eiwit en mineralen van eigen grond 
te halen, zegt de veehouder. 'Maar wat 
je uit de grond haalt, moet je ook weer 
aanvullen.’

Gezond en genoeg melk
Zeeschelpenkalkmeel heeft een buffe-
rende en zuurbindende werking in de 
pens van de koe en is rijk aan calcium 
en bevat goed opneembare mineralen 
en sporenelementen. 'Als boer kun je 
dat zelf niet meten, maar als je ziet dat 
de koeien gezond zijn en in staat zijn 
om voldoende melk te geven kun je er 
op vertrouwen dat je goed bezig bent.' 
Doornenbal kijkt met dezelfde ogen 
naar de Vulkamin in de boxen. Dat is rijk 
aan mineralen en sporenelementen. 
Goed voor de diergezondheid en het 
levert een bijdrage aan de bodem-
vruchtbaarheid, omdat het stikstofver-
vluchtiging in de stal tegen gaat en 
minerale stoffen en sporenelementen 
aan de mest toevoegt. 'Als een soort 
dubbeldoel', zegt hij. Vulkamin is een 
zacht oergesteente van vulkanische 
oorsprong. Het zorgt in de ligbox voor 
verbetering van de hygiëne. Naast het 
binden van de stikstof heeft het kalk-
meel een sterk bacterieremmend 
effect. Het voorkomt schrale spenen en 
zorgt voor een goed stalklimaat. Agri-
ton vertegenwoordiger Arend van der 
Horst kwam op het bedrijf, Doornenbal 
wilde het proberen en het was een 
succes, zegt hij.

Adviseur Richard Bastiaansen over schelpenkalkmeel en broeiremmers

Uitliggen van melk voorkomen met Ostrea

Veevoerdeskundige Richard Bastiaansen.

Rinus Doornenbal: Kalk goed voor koe en zeker voor grond 

Rinus Doornenbal: Goed voor de bodem zorgen om voldoende goed voer voor je koeien te kunnen winnen. Dat kan 

prima door Ostrea over het voer te strooien. 'En ze vinden het ook nog lekker.'  

AGRITON IN DE PRAKTIJK
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Minister Schouten pleit voor kring-
looplandbouw en hergebruik van 
nutriënten. Daar zou zuiveringsslib 
prima bij passen, zegt Peter Laan 
van Faro Advies in Olst. De Neder-
landse wetgeving maakt dat onmo-
gelijk omdat er zware metalen in 
zitten. Dus is het afval en wordt het 
verbrand. 'Zonde van al dat orga-
nisch materiaal.’

Laan wil dat de overheid beter naar de 
wettelijke regels voor slib kijkt en met 
name wat er moet veranderen aan het 
toetsingskader. 'De regels zijn van 
1989 en volledig verouderd. Ze zijn 
dringend aan herziening toe omdat 
ze zijn ingehaald door de tijd en nooit 
zijn gestroomlijnd met de normen die 
in andere EU-landen gelden. Ook 
belangrijk: de regelgeving staat de 
omslag naar circulaire economie in de 
weg.' 
Bij de wettelijke beoordeling moet 
volgens Laan verschil gemaakt wor-
den tussen gebieden waar het riool-
slib vandaan komt en wat er daadwer-
kelijk aan zware metalen in zit. 'Je kunt 
slib uit de regio rond de Hoogovens 
niet over één kam scheren met slib dat 
vrijkomt in de zuiveringsinstallaties in 
bijvoorbeeld Twente, de Achterhoek 
of Friesland.’

Voor druiven in Frankrijk
Ieder land in Europa hanteert z'n 
eigen slibregels. In Frankrijk is het 
gebruik van zuiveringsslib (biogranu-
laat) toegestaan. 'De druiventelers 
daar zijn er heel blij mee. Die zeggen: 
kom maar op met dat slib. Ze hebben 
behoefte aan fosfaat en kunnen de 
organische stof ook prima gebruiken', 
vertelt Laan. Het Nederlandse GMB 
Bio-energie in Zutphen exporteert 
gehygiëniseerd zuiveringsslib naar 
Frankrijk. 
De ideale situatie zou zijn de zware 
metalen uit het slib te halen en het 
organisch materiaal en de sporen-
elementen op het land te brengen. 
Dat lukt niet omdat de metalen zich 
aan organische stof hechten en als je 
dat verwijdert, heeft het geen enkele 
zin meer om slib te gebruiken. Het 
gaat vooral om het organische mate-
riaal dat je moet behouden.
Het gaat om zeven stoffen. De proble-
matische metalen zijn lood, cadmium, 
chroom, kwik en nikkel. En koper en 
zink, maar daar geldt iets anders: dat 
zijn meestal de metalen waarbij de 
normoverschrijding plaatsvindt, 
maar ze zijn nu juist veel minder of 
zelfs niet toxisch. Vandaar de discussie 
en de aanpassing van de EU-normen, 
die waarschijnlijk worden aangepast, 
legt Laan uit.
De metalen komen in het zuiverings-
slib terecht door toedoen van de 
mens, maar vooral door industriële 
processen. De laatste jaren is er vol-
gens Laan sprake van een afname van 
de schadelijke stoffen in slib, zo blijkt 
uit de cijfers. Het verontrust hem dat 
de gehaltes aan organische microver-
ontreinigingen en microplastics juist 
toenemen.

Proefbedrijf De Marke

Laan is de motor achter het project 
'bodemverbetering met slibcompost' 
dat wordt uitgevoerd door Proefboer-
derij De Marke. Doel is zicht te krijgen 
op mogelijk positieve effecten op de 
bodem door het gebruik van slib in de 
vorm van compost en gefermenteer-
de Agriton bokashi. Het onderzoeks-
materiaal werd gemengd met talud-
maaisel van het waterschap Rijn en 
IJssel en bermmaaisel van de ge-
meente Bronckhorst.
In de proef worden de bodempara-
meters zorgvuldig gekozen, legt Laan 
uit. 
Daarom worden het totaalgehalte 

aan stabiele organische stof, het 
vochtgehalte van de grond in de 
wortelzone, het microbieel leven van 
de bodem en de wormactiviteit in 
kaart gebracht. Afgelopen voorjaar 
werd de compost en de bokashi 
onder gewerkt op de proefvelden van 
De Marke in het Gelderse Hengelo.
Grote conclusies kunnen we gewoon 
nog niet trekken, vertelt Laan. 'Dit 
soort zaken vraagt een aantal jaren 
voor je sowieso resultaten kunt zien.' 
Wel blijkt dat de gehaltes van alle 
metalen in het zuiveringsslib onder 
de toetsingswaarde zitten. Er werd 
geen normoverschrijding geconsta-

teerd. 
Zonder risico inzetten
Naast anorganische stoffen werden 
ook organische microverontreini-
gingen, inclusief PFAS, geanalyseerd. 
Ook daar bleek geen sprake van norm-
overschrijding, legt Laan uit. Zijn 
conclusie op dit moment: slibcom-
post en slib-bokashi kan zonder extra 
risico's worden ingezet. 'Het verloop 
van de gehaltes goed in de gaten 
houden en de metingen herhalen', 
luidt zijn advies.
Het onderzoek is bedoeld om de 
bodem- en landbouwkundige per-
spectieven van zuiveringsslib te 

ontdekken. Laan: 'De klassiek chemi-
sche benadering waarbij de hoeveel-
heden macronutriënten de opbreng-
sten bepalen, moeten we onder de 
loep nemen. 
De tijden veranderen, zegt hij. Laan is 
plantenfysioloog en al tien jaar bezig 
met circulaire economie en met het 
biologisch reinigen van oppervlakte-
water.
Het gebruik van zuiveringsslib staat in 
een kwaad daglicht. Laan kan zich dat 
voorstellen. 'Je moet als overheid en 
als boer een afweging maken van de 
voor- en nadelen.' Het grote voordeel 
is het behoud van het organisch 

materiaal. 'En daar heeft de land- en 
tuinbouw grote behoefte aan.' Vol-
gens hem moet er meer aandacht 
komen voor bronvoorkoming van 
vervuilende stoffen. 'Op dat terrein is 
nog niet veel gebeurd.’

Productie overeind houden
Zonder voldoende organisch materi-
aal blijft de huidige landbouwproduc-
tie niet overeind, zegt de Faro-
adviseur. 
Een belangrijk punt vindt hij dat met 
deze aanpak ook een bijdrage wordt 
geleverd aan een groter vochthou-
dend vermogen van de grond, dat de 
uitspoeling van nutriënten naar 
grond- en oppervlaktewater wordt 
beperkt en de biologische bodem-
vruchtbaarheid wordt versterkt. 
Natuurlijk hangen al die factoren met 
elkaar samen, zegt Laan. 'Een groter 
vochtvasthoudend vermogen zorgt 
voor een hogere productie en be-
houd van organische stof voor een 
duurzaam gezonde toplaag van de 
bodem en dat is weer belangrijk om 
de productie overeind te houden.'
Naast Laan zitten in het uitvoerings-
team: Jan Feersma Hoekstra van 
Agriton, Zwier van de Vegte van Proef-
boerderij De Marke en Carel de Vries 
van Courage/VKA. 
Op De Marke zijn acht proefvelden 
ingericht voor compost en bokashi en 
vier met materiaal zonder toevoe-
ging, vier met gecomposteerd maai-
sel en vier met gefermenteerd maai-
sel. 
Waterschap Rijn en IJssel, LTO Noord 
en Stowa werken mee, net als de 
provincie Gelderland. 

Peter Laan van Faro Advies wil dat overheid anders naar zuiveringsslib kijkt

'Zonde van al dat organisch materiaal'

Van het maken van bokashi van zuiveringsslIb is een uitgebreide folder 
gemaakt met de resultaten van het onderzoek van Proe�edrijf De Marke. 

Peter Laan op het akkertje met rogge en kruiden bij zijn huis in Olst: Behoefte 
aan meer organische stof op deze gronden groeit.

Motor achter praktijkproject De Marke

AGRITON IN DE PRAKTIJK
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Peter Bos in Nieuwkoop is een ge-
voelsboer. Van cijferbrij moet hij 
niets hebben. Hij kijkt liever naar het 
daadwerkelijke resultaat. Over het 
Ostrea oesterkalkmeel dat hij z'n 
koeien voert zegt hij: 'Ik geloof er in 
omdat ik het met eigen ogen zie: 
hele mooie harde klauwen.' 

Bos melkt 80 koeien op veertig hectare 
kleiige, enigszins venige en vruchtbare 
grond. Hij komt van oorsprong uit 
Mijdrecht en kocht in 2015 het bedrijf 
in Nieuwkoop er bij. Op dat moment 
stapte hij uit de maatschap met z'n 
vader, moeder en broer. Bos is 42 jaar 
en het plan is om met z'n echtgenote 
een maatschap te vormen.

Af en toe dunnetjes
Of het allemaal lukt met tachtig koei-
en? 'Het is af en toe dunnetjes', zegt Bos. 
Daarom verhuurt hij zichzelf ook regel-
matig als zzp-er. Bij een loonwerker of 
een varkenshouder. 'Dat kan omdat 

zijn vrouw voor de kalveren zorgt en 
ook graag bij het melken is.' Het liefst 
zou hij meer koeien melken, maar 
momenteel wacht hij af hoe het met de 
stikstofregels komt. De koeien komen 
grotendeels van het eigen familiebe-
drijf. 'In Mijdrecht hadden we een flinke 
koppel beste vaarzen lopen.' Het is van 
alles wat, vertelt de Nieuwkoopse 

melkveehouder. Vanouds zat er MRIJ-
bloed in de veestapel , maar ook dat 
van Blaarkoppen en zwartbonten. 
'Sterke koeien met een redelijke pro-
ductie, 7.800 kilo, met mooie gehaltes.'
Zachte klauwen was de reden om het 
op het bedrijf over een andere boeg te 
gooien, vertelt Bos. Hij gebruikte een 
aantal jaren Ostrea, stopte een jaartje 

vanwege de lage melkprijs en startte 
de afgelopen winter opnieuw. De natte 
kuil veroorzaakte te veel klauwproble-
men. 'Binnen een paar maande zag ik 
het verschil in hardheid; de klauwmes-
sen werden constant stomp. Dan weet 
je het wel.’

Gevaar voor mortellaro
Als de klauwen zachter worden ont-
staat er meer gevaar voor mortellaro 
('ik ben nog nooit een goed middel 
tegengekomen') en slijten ze sneller. Bij 
het bedrijf ligt tien hectare, achter de 
Wetering dertig. 
Daarvoor moeten de koeien zeshon-
derd meter lopen. 's Nachts blijven ze 
op stal waar ze graskuil en maïs krijgen 
voorgezet. Vers gras is voorlopig niet 
aan de orde, zegt Bos. Naast de gunsti-
ge werking op de kwaliteit van de 
klauwen, ziet Bos ook andere voord-
elen in de Ostrea. Het kalkmeel zorgt 
voor een natuurlijke pH-balans. Dat 
voorkomt pensverzuring. Tegelijk 

krijgen de koeien een mooie aanvulling 
op de mineralen en zorgt de mest voor 
extra kalk in de grond. Een soort dub-
beldoel, zegt hij. Om voldoende kalk op 
het land te krijgen strooit Bos ook het 
gesteentemeel BasaBox in de koeien-
boxen. Dat bindt de ammoniak en 
zorgt voor extra sporenelementen en 
mineralen en is tevens goed voor uiers 
en spenen. Mocht het land meer kalk 
nodig hebben, dan strooit hij Aegir, 
gemaakt van zeeschelpen. 
Goedkoper dan elke andere kalkmest-
stof, zegt Bos. 
De Nieuwkoopse melkveehouder 
heeft aardigheid in het vak en zijn 
bedrijf. Hij vindt het jammer dat 'Den 
Haag' steeds opnieuw roet in het eten 
gooit met nieuwe regelgeving. Ook 
maakt hij zich zorgen over het Natura 
2000-gebied dat tot een kilometer van 
het bedrijf reikt. 'Ik hoop dat we de kans 
krijgen om hier nog lang door te gaan. 
Ons zoontje van negen heeft nu al zin 
om boer te worden.'

Ostrea in  het voer en Vulkamin in de 
boxen. Dan ben je goed bezig, zegt 
Wilco Wolfswinkel. Af en toe gooit hij 
zelfs een paar scheppen Vulkamin in 
de mengvoerwagen. Oesterkalk-
meel werkt volgens hem perfect 
tegen pensverzuring. Vulkamin  
zorgt er voor dat het celgetal in de 
melk naar beneden gaat. Steenmeel 
is positief voor uiers en spenen. 'Nu 
dip ik niet meer.’

Wolfswinkel melkt op 52 hectare, waar-
van 15 in eigendom, tachtig koeien. 
Holsteiners en Fleckies zoals hij zijn 
Fleckvieh-koeien liefkozend noemt. 
Gister heeft hij via de veehandelaar nog 
een Duitse vaars gekocht. 'Een fantasti-
sche koe, zegt hij. Prachtige koppen, 
sterk op de poten en ze kunnen tegen 
een stootje. Heb er eentje die 50 liter 
gaf en nu weer drachtig is.'  Dat Ostrea 

en Vulkamin op het melkveebedrijf in 
Putten hun intree maakten was te 
danken aan de Agriton-vertegen-
woordiger Arend van de Horst, vertelt 
Wolfswinkel. Als we de veehouder 
telefonisch interviewen neemt hij 
graag de tijd om uit te leggen waarom 
hij Ostrea kalkmeel door het voer in de 
mengwagen mengt. 'Een paar emmers 
per week, het werkt perfect.’

Van binnenuit en van buitenaf
Van der Horst legde de veehouder uit 
dat Ostrea van binnenuit voor een 
goede diergezondheid zorgt en Vulka-
min van buitenaf. Ostrea bevat vol-
doende kalk, mineralen en sporenele-
menten in organische vorm. Dat levert 
hardere klauwen op en beter been-
werk. Verder zorgt het in de pens voor 
een natuurlijke pH-balans van tussen 
de 6 en 7.  De koeien lopen overdag 

buiten en krijgen 's avonds een flinke 
hoeveelheid pittig gras, zegt Wolfs-
winkel. 'Als je niks doet zit je met je 
koeien altijd op het randje van pensver-
zuring, met alle kwalijke gevolgen van 
dien. Honderd gram Ostrea per koe per 
dag en je loopt geen enkel  risico meer. 
Om de kosten hoef je het niet te laten.' 
De prijs van de bigbag viel hem reuze 
mee.  
De stal van Wolfswinkel heeft een 
vlakke vloer met een mestschuif. Dat 
levert vaste mest op. Die werkwijze 
bevalt de veehouder. Alleen lopen de 
koeien altijd wel op een natte vloer, 
zegt hij. Het strooisel ligt boven de 
boxen. 'En met de schep strooien we de 
Vulkamin op het stro.' Dat de stikstof in 
de mest wordt gebonden, noemt hij 
een belangrijke bijkomstigheid.
Wolfswinkel vindt boeren een uitste-
kende bezigheid. Hij doet het graag. 

Ondernemen in vrijheid, noemt hij het. 
'Lekker in het veld rondstruinen en een 
Fleckie tegenkomen.' Of de vaste mest 
zorgt voor een heleboel weidevogels in 

het land? 'Het wordt wel minder de 
laatste jaren.' Het zijn volgens hem 
vooral de kraaien die de kieviten in het 
veld dwars zitten.

Toen Albert Heijn stopte met het 
verkopen van vlees van scharrelvar-
kens in het stro, moest Gerard Top 
zijn bedrijf anders aanpakken. 'Maar 
als je gewend bent aan varkens in 
het stro wil je niet weer terug', zegt 
de varkens- en melkveehouder in 
Zwartebroek bij Barneveld. Vanaf 
dat moment boert hij biologisch. 

Top heeft een bedrijf van 25 hectare 
prima zandgrond en 18 hectare die hij 
van Natuurmonumenten huurt. Hij 
nam het bedrijf in 1986 over van zijn 
vader. Hij melkt 50 koeien en houdt 800 
vleesvarkens. De biggen komen met 25 
kilo op het bedrijf en worden afgele-
verd met een gewicht van 125 kilo. Ze 
gaan naar De Groene Weg, een grote 

speler in de beschermde biologische 
vleesmarkt.

Geen kunstmest; veel stro
Omdat de biologische bedrijfsvoering 
voor de varkens goed functioneerde 
stapte Top met de koeien ook over naar 
de biologische aanpak. 'Eerst heb je wel 
wat angst hoe dat zal gaan.' Nu zou hij 
niet meer anders willen. Er wordt geen 
kunstmest gestrooid, de koeien en de 
varkens lopen dik in het stro, hebben 
veel ruimte en krijgen weinig medicij-
nen. De laatste koe met uierontsteking 
was in april 2019. Er wordt nooit een 
koe droog gezet met antibiotica. Het  
celgetal in de melk is goed; weinig 
kreupele koeien. Top denkt dat de 
sporenelementen van de 100 gram 

Ostrea oesterkalkmeel, die in de voer-
wagen worden gemengd, een positie-
ve werking op de diergezondheid 
hebben. Eerder gebruikte hij reguliere 
kalk en 'dat werkte ook goed, maar je 
geeft dan alleen calcium.' De koeien 
lopen op een vaste vloer met rubber en 
een mestschuif. De vaste mest vindt 
Top een weldaad voor het land. Hij 
voegt er in de boxen BasaBox, een 
gesteentemeel, aan toe voor, onder 
andere de sporenelementen en mine-
ralen. Het bindt bovendien de ammo-
niak, heeft een positieve werking op 
uiers en spenen en is goed voor een 
laag celgetal in de melk.
Ostrea en Basabox zijn middelen die uit 
de natuur gewonnen worden, de spo-
renelementen en mineralen vormen de 
meerwaarde ten opzichte van produc-
ten die alleen calcium bevatten. Je kunt 
het vergelijken met het gebruik van 
kunstmest versus organische mest. 
Met kunstmest geef je alleen NPK, bij 
organische mest krijg je er een heel 
scala aan mineralen bij.

14 cent meer 
De veestapel bestaat uit kruislingen 
met  Fleckvieh, Holsteiners en Brown 
Swiss. Prima sterke en gezonde dieren 
die vorig jaar 9.849 liter produceerden, 
met 4,26 vet en 3,62 eiwit. De voeder-

bieten van het eigen bedrijf noemt Top 
'supervoer'. De biologische melk bracht 
vorig jaar 14 cent meer op, terwijl de 
voerkosten zo'n 6 cent hoger liggen, 
rekent hij voor. Wat varkens houden 
betreft, is biologisch qua voerderwinst 
per dier aantrekkelijker dan regulier, 
legt Top uit. De opbrengstprijs voor 
biologisch varkensvlees is aanmerkelijk 
hoger, de kosten van biggen en voer 
ook. De hoeveelheid werk per afgele-
verd dier is ongeveer driemaal zoveel 
als bij reguliere varkens.  Maar als je er 
geen genoegen aan beleeft, moet je er 
niet aan beginnen, zegt hij.

10 procent minder
Overstappen op biologisch kost, op 

onze grond, ongeveer tien procent aan 
grasopbrengt en er moet meer voor 
worden gedaan, vertelt Top. Zoals 
onkruidbestrijding. Elke maand gaat hij 
de brandnetels te lijf om ze onder 
controle te houden. Deze manier van 
boeren bevalt hem prima. 'Zonder 
biologisch was ik allang geen boer 
meer geweest.' Het evenwicht in alle 
factoren op het bedrijf moeten klop-
pen om goed te kunnen boeren. In de 
biologische landbouw nog meer dan in 
de reguliere, maar je moet er ook wel in 
geloven, denkt Top. 'Dan kun je er veel 
plezier van hebben. De koeien zijn 
gezond en worden een stuk ouder dan 
gewoonlijk. Mijn vrouw Margriet en ik 
genieten daar elke dag van.' 

Peter Bos: Met eigen ogen te zien hoe klauwen verbeteren

Wilco Wolfswinkel: Ostrea en Vulkamin passen perfect bij elkaar 

Gerard Top: Zonder biologisch was ik geen boer meer

Peter Bos haalt een oudere koe naar de voergang: 'Dan kun je met eigen ogen 

zien wat het positieve effect van Ostrea is op de klauwen van de dieren.'

Wilco en Janny Wolfswinkel zijn ingenomen met hun open frontstal, waarin 

plaats is voor tachtig goed producerende Holsteiners en 'Fleckies' zoals ze hun 

veeras lie�ozend noemen.    

De laatste koe met uierontsteking op het bedrijf van Gerard en Margriet Top 

was twee jaar geleden. Droogze�en gebeurt altijd zonder antibiotica.

Gerard en Margriet Top boeren biologisch, zowel met de varkens als met de 

koeien. 'Anders waren we al geen boer meer geweest.'
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In maart kwam minister Carola 
Schouten bij hem op het bedrijf, in 
april was hij bij het gesprek met 
Rutte en Schouten. Een voorbeeld-
bedrijf zoals ik dat graag zie, zei de 
minister bij het afscheid tegen melk-
veehouder Joris Buijs in Etten-Leur. 
Hij gebruikt zo lang hij boert mest-
additieven en zo weinig mogelijk 
kunstmest en krachtvoer.

Goed omgaan met mest, daar begint 
het mee, zegt Buijs. Hij boert in maat-
schap met echtgenote Anita. Ze mel-
ken 120 koeien , houden 80 stuks jong-
vee en gebruiken 90 hectare grond. Ze 
begonnen ooit met AgriMestMix en 
stapten in 2012 over naar Promest met 
Microferm van Agriton. Dat zorgt voor 
een betere stikstofbenutting, waar-
door er bovengemiddeld eiwit van 
eigen land komt.

Kwaliteit drijfmest
Met Promest zorgt Buijs voor betere 
kwaliteit drijfmest. Dat heeft een posi-
tieve invloed op de grond en de gewas-
sen die daarop groeien. Hij is er van 
overtuigd dat de mesttoevoegingen 
effect opleveren. Het bewijs ziet hij in 
de grotere hoeveelheid eiwit die hij van 
z'n land haalt. Dat wijst volgens hem op 
meer gebonden stikstof in de mest en 
op een betere stikstofbenutting.
Buijs ziet ook minder verbranding van 
het gewas na het uitrijden. Dat hij 
gedurende de droge zomer op meer-
dere percelen geconstateerd. Volgens 
hem komt er minder ammoniak vrij, de 
mest stinkt niet en hij heeft minder last 
van vliegen in de stal. Meer onderzoek 

zou naar het idee van Buijs een goede 
zaak zijn. 'We gebruiken al meer dan 
twintig jaar mestadditieven, maar over 
de effecten bestaat eigenlijk nog geen 
onderzoeksresultaat. Buijs is grootver-
bruiker van micro-organismen. Hij 
verbetert de grond met bokashi, 
gebruikt EM Silage om de kwaliteit van 
het kuilvoer op een hoog niveau te 
houden, past vloeibare Flex-mest-
stoffen toe, gebruikt Vulkamin voor in 
de boxen en zeeschelpenkalk. Verder 
verbouwt hij verschillende eiwitrijke 
gewassen zoals onder anderen veldbo-
nen. Op het erf  is ruimte voor tien 
sleufsilo's voor verschillende produc-
ten. 

Eigen tankje gebouwd
Als we op het bedrijf bezoeken is Buijs 
bezig om met de verschillende ingredi-
ënten een eigen rantsoen samen te 
stellen. Het klusje wordt snel overgeno-
men door hun dertienjarige handige 
zoon Dennis. Die komt graag voor dit 
werk in actie. Hij bouwde zelf al eerder 
een mini-distributietank voor het 
verspreiden van Promest over de mest-
roosters. 'Makkelijker dan met de gie-
ter.' Buijs zint op een goed controleer-
baar automatisch distributiesysteem 
dat de hoeveelheden vastlegt.
In een artikel in Boerderij zegt hij dat de 
mesttoevoeging jaarlijks 7 euro per koe 
kost, inclusief jongvee. De kwaliteits-
verbetering van de mest levert zoveel 
op dat hij denkt de investering in drie 
keer terug te kunnen verdienen. Dat 
gaat dan om 225 euro voor bestrij-
dingsmiddel tegen vliegen, 20 euro 
minder grondbewerkingskosten per 

hectare en 40 euro vanwege minder 
luchtwegproblemen, een extra dichte 
graszode en een betere N-benutting, 
voegt hij nog toe. Buijs is deelnemer 
aan Koeien en Kansen en kan daardoor 
meer stikstof uit dierlijke mest inzetten 
op zijn bedrijf tegen inlevering van 
kunstmest. Hij vindt het onacceptabel 
dat hij nog steeds kunstmest moet 
gebruiken in plaats van zijn eigen 
prima koeienmest. Hij is een evenwich-
tig man, maar daarover heeft hij in de 
richting van de minister met de vuist op 
tafel geslagen. Met als gevolg dat het 

aantal BES-pilotbedrijven van vijf naar 
zestig is gegaan.  ’Een stap in de goede 
richting.’
 
Van het gas
Het stuitte Buijs 'vooral tegen de borst 
dat hij voor de meerdere stikstofruimte 
van Koeien en Kansen alleen kunst-
mest mag gebruiken. 'Extra kunstmest 
past niet binnen de kringloopland-
bouw', zegt hij met nadruk. Om de 
dierlijke mest zo optimaal mogelijk te 
gebruiken werd dit jaar water aan de 
drijfmest toegevoegd. Twee derde 

water en een derde mest. Hij denkt aan 
mestscheiden op het moment dat de 
put vol is. 
De dunne fractie met water in de zomer 
en de dikke daarna en in het vroege 
voorjaar. Er zitten meer kanten aan het 
beleid dat hij niet kan volgen. Buijs 
legde zijn grieven ook voor aan Rutte 
en Schouten. Kunstmest produceren 
vraagt veel gas en levert -uitstoot CO2

op. 'Nederland moet van het gas en wij 
als agrarische sector moeten er aan 
blijven. 
Het is te gek voor woorden.' 

Johan Spruijt is boer en loonwerker 
in Westbroek, tussen Utrecht en 
Hilversum. Hij is 32 jaar en boert 
samen met z'n ouders op een bedrijf 
van 40 hectare met 60 koeien en 
bijbehorend jongvee. Een drukke 
baan? 'Ja, maar de combinatie heeft 
ook voordelen: mijn moeder melkt 
als het loonwerk veel tijd in beslag 
neemt en mijn vader rijdt nog graag 
met de trekker.' 

We bellen met Spruijt omdat hij afne-
mer is van Ostrea oesterkalkmeel en 
van Pro-Mest Totaal van het bedrijf 
Agriton. Het oesterkalkmeel kwam op 
het bedrijf in een regenachtige perio-
de. 'De kuil was nat en ik vroeg verte-
genwoordiger Arend van der Horst om 
een oplossing. Het draaide uit op 
Ostrea en dat ben ik blijven doen. De 
gehaltes in de kuil zijn prima en de 
koeien lusten het graag.’

Last van stank
Met Pro-mest ging het eigenlijk ook zo, 
vertelt Spruijt. 'We hadden veel last van 
stank in de stal en van schuimvorming 
bij het mixen. Toen dat bijna een koe 
kostte, was het voor mij duidelijk: dit 
moet anders.' Met Pro-Mest zijn de 
problemen voorgoed voorbij, was de 
ervaring van de familie Spruijt. Ook het 
uitrijden gaat veel beter, luidt de reac-
tie. 'De mest is vloeibaar en het mixen 
gaat snel.  Als loonwerker ziet Spruijt 

regelmatig vastgekoekte mest in de 
kelders van zijn klanten. Of hij dan Pro-
Mest aanbeveelt? 'Ja, er zijn wel een 
paar veehouders in de buurt die het nu 
ook gebruiken'. Het verschil met de 
situatie daarvoor is duidelijk, zegt hij. 
En het werkt ook makkelijker voor het 

loonbedrijf. Hij herinnert zich een 
mestput die nooit was te mixen. 'Met 
Pro-mest is dat nu in een kwartiertje 
geregeld.' Spruijt weet dat Pro-Mest 
meer voordelen heeft. Het zorgt door 
fermentatie ook voor meer stikstof in 
de mest. Uit onderzoek blijkt dat het 

kan gaan om een verhoging van 12 
procent. Dat is 655 kilo stikstof bij een 
bedrijf van 50 koeien. 'Als boer kun je 
dat niet wetenschappelijk vaststellen 
en dat hoeft ook niet. Wat je wel zelf 
kunt constateren is dat de mest homo-
geen  is, dat het niet stinkt en dat het 

door boer en loonwerker makkelijk is 
uit te rijden.’

Mooi nieuw spul
Wat hij als loonwerker aan werk doet 
voor de veehouders bij hem in de 
buurt? Sleepslangen, maaien, harken, 
kuilen, persen en maïsrijden. Een mooi 
bedrijf met moderne machines, vertelt 
Spruijt. Hij zette het bedrijf als zelf-
standige op. Boer worden trok hem 
altijd. En daarmee is hij bij een ander 
voordeel van de combinatie boer-
loonwerker. 'Je werkt altijd met mooi 
nieuw spul.' Het bedrijf ligt in de 
gemeente De Bilt (vlakbij de stad 
Utrecht) in de buurt van Natura 2000-
gebied. Dat heeft nadelige kanten , 
constateert Spruijt. Het is lastig om een 
bouwvergunning voor een nieuwe 
loods te krijgen. Is de gemeente bereid 
om daarin mee te gaan, staat de provin-
cie klaar om daar een stokje voor te 
steken. 'Het liefst zien ze ons hier ver-
trekken', legt de jonge loonwerker uit.
De grondsoort is veen op zand. 'Het 
gras wil hier altijd groeien.' De Fleck-
vieh-koeien doen het hier goed, vertelt 
Spruijt. Het is een melk-vleestype dat 
bij de slager altijd wat meer opbrengt, 
zegt hij, maar het gaat ons vooral om de 
melk. 'Zolang ma wil melken, komt er 
nog geen robot', zegt de boer-loon-
werker. 'Daarna moeten we maar zien. 
De laatste tijd zijn hier in de buurt vier, 
vijf Lely's bijgekomen.' 

Minister Schouten �jdens bezoek aan het bedrijf van Joris en Anita Buijs in E�en-Leur

'Een voorbeeldbedrijf zoals ik dat graag zie'

Johan Spruijt: Goed vloeibare mest is goed voor de boer en ook voor de loonwerker.

Johan Spruijt is boer en loonwerker in het Utrechtse Westbroek

’Zonder ProMest: had me bijna een koe gekost'

Joris Buijs boert samen met echtgenote Anita. 

AGRITON IN DE PRAKTIJK
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Slimmer met de dingen omgaan, is 
een advies van Johan Schuitema in 
Mussel. Als voorbeeld noemt hij het 
ruilen van grond. 'Daar kan veel 
m e e r  r e n d e m e n t  u i t  w o r d e n 
gehaald. Voorwaarde is dat er meer 
vertrouwen in elkaar moet komen. 
Dit is een unieke kans. Alleen maar 
voordelen: een betere bodemstruc-
tuur, een actiever bodemleven, min-
der ziektedruk en hogere opbreng-
sten.’

Goed advies geven hoort bij z'n vak, 
zegt Schuitema. 'Anders kun je het wel 
vergeten.' Er staat volgens hem veel te 
gebeuren in de agrarische sector. De 
toekomst is onduidelijk, alles moet 
anders, als je al die geluiden mag gelo-
ven. Eén ding is voor hem wel duidelijk: 
met grondruil is geld te verdienen, dat 
moet iedereen weten. 'Voor de komen-
de tijd heb ik dat hoog in het vaandel.’

Marathon van New York
In zijn kantoor hangt een foto aan de 
wand. Van de marathon van New York. 
Het geeft aan dat Johan Schuitema in 
Mussel een doorzetter is. Ooit was hij 
balsporter, na een ongeluk waarbij zijn 
knie verbrijzelde, draaide het uit op 
hardlopen en sportvissen. 'Ik ben zes 
dagen in de week met dit bedrijf bezig, 
als ik sport of vis kan ik daar helemaal 
van loskomen. Dat is mijn grote geluk.'
Hij staat niet vooraan om in de krant te 

komen. 'Ik stond in 2012 al eens met 
ons bedrijf in Boerderij', zegt Schuitema 
bescheiden. Hij pakt het blad er bij en 
citeert de kop boven het artikel: Kleine 
zelfstandige tussen coöperatiereuzen.  
Wat hem van dat interview het meest is 
bijgebleven? 'De opmerking: Ik hoef 
niet rijk te worden. Het geeft me de 
meeste voldoening als ze me waarde-
ren.'  Schuitema heeft het allemaal van 
dichtbij meegemaakt, de groei van de 
boerenbedrijven in het Veenkoloniale 
gebied, de omzetvergroting van zijn 
eigen bedrijf en de kwaliteitsslag die 
boeren in de loop van de jaren hebben 

gemaakt. Geen wonder dat hij daar een 
grote rol in speelde met zijn handelsbe-
drijf in gewasbeschermingsmiddelen, 
meststoffen, pootaardappelen, zaaiza-
den en landbouwplastic.

Doel: meer opbrengst
Het doel dat Schuitema zich heeft 
gesteld is de boer te ondersteunen om 
hogere en kwalitatief betere opbreng-
sten te bereiken. 'Meer graan, meer 
aardappelen, meer bieten, gras en 
maïs, dat is waar ik me voor wil inzetten. 
Met hulp van betrouwbare producten, 
vakkundig advies en een team van 
betrokken medewerkers.  Op dit 
moment bestaat dat uit 15 man en 
vrouw.' 
Schuitema is geboren in Mussel. Toen 
hij negentien was nam hij met nul 
centen het bedrijf van zijn zieke vader 
over. Nu heeft hij een goed functione-
rend bedrijf en een mooi pand aan de 
Zandtangerweg in Mussel, een weeg-
brug met name voor eigen producten 
en twee nevenvestigingen, in Roswin-
kel en in Smilde. Voor eigen vervoer 
heeft hij twee vrachtwagens en een 
aantal bestelwagens op de weg. 'Kun je 
zelf direct in actie komen als het nodig 
is.' Als plattelandsbedrijf moet je 
betrouwbaar zijn, zegt Schuitema. 
Betrouwbaar wat producten betreft en 
betrouwbaar als het gaat om advies. 
'Dan pas krijg je de gunfactor en als je 
die hebt, heb je die ook in deze platte-

landsgemeenschap. Dan moet je je wel 
goed verdiepen in alles wat je verkoopt 
en heel goed op de hoogte zijn van 
onderzoeksresultaten om het juiste 
advies te kunnen geven.'
Schuitema kent het werkgebied al z'n 
leven lang. Het gaat om zand- en 
veengrond. Om vooral akkerbouwers 
en in mindere mate om veehouders. 
'Voor beide sectoren hebben we speci-
alisten', zegt hij. Zo'n bedrijf vraagt 
volgens hem om goed persoonlijk 
contact, met de klanten en zeker ook 
met de medewerkers. 'Je mensen moet 
je motiveren en de ruimte geven, des-

noods voor het maken van een foutje.’

Verjonging medewerkers 
Verjongen van het personeel is heel 
belangrijk, benadrukt Schuitema. Zelf 
is hij net boven de zestig. 'Ik wil graag 
medewerkers om mij heen in alle leef-
tijdsgroepen. Dan krijg je de meeste 
nieuwe ontwikkelingen op elk terrein 
mee. Op die manier konden we groeien 
naar een middelgroot mkb-bedrijf met 
stevige wortels in het gebied, zegt 
Schuitema. Schuitema is van plan nog 
een tijd door te gaan met het bedrijf en 
met een inspirerend team mee te 
werken aan een stabiele toekomst. Zijn 
hoop is dat het bedrijf door kan gaan 
onder dezelfde naam. Daar lijkt het 
intussen ook op uit te komen nu een 
schoonzoon en een werknemer van 
het eerste uur hebben aangegeven 
binnen het bedrijf te willen blijven.
Schuitema is dealer voor Agriton-
producten. Het contact kwam tot stand 
toen hij in het verleden regelmatig 
praatte met Jan Feersma Hoekstra over 
gewasbescherming. “Toen hij mede-
eigenaar werd van Agriton is de vriend-
schapsrelatie gebleven. Nu sparren we 

regelmatig over alles dat er in de agrari-
sche sector speelt en hoe we daar als 
bedrijf het beste mee om kunnen gaan 
in het belang van de boer.’

Kennis en ervaring
Er zijn meer bedrijven met gelijksoorti-
ge producten als Agriton, vertelt Schui-
tema. 'Waar we als handelsbedrijf de 
meeste behoefte aan hebben, is de 
kennis en ervaringen van Agriton. Het 
is van groot belang dat we producten 
verkopen die door Agriton uitvoerig 
zijn getest voor ze op de markt worden 
gebracht. 'Daar kun je niet zonder als je 
de boeren goed advies wilt geven.'
Schuitema noemt EM Silage een 
belangrijk product voor zijn bedrijf. 
Waar hij ook veel waarde aan hecht is 
zeeschelpenkalk, kleimineralen, Vulka-
min, adjuvanten en vloeibare blad-
meststoffen. Het meest fascinerende 
noemt hij de bacteriemengsels. Als je 
daar in verdiept snap je beter hoe de 
natuur werkt en hoe de wereld in elkaar 
steekt. Die materie heeft mij persoon-
lijk veel belangrijks gebracht.'
Als voorbeeld noemt Schuitema alles 
wat met aardappelzetmeel te maken 
heeft. De teelt is van groot belang voor 
het gebied en de boeren die daar 
wonen. Het heeft jaren gezorgd voor 
watervervuiling en stankoverlast. 'En 
ziedaar, de bacteriën maakten in één 
klap een einde aan die ellende. Ik heb 
dat in verwondering meegemaakt. Dan 
besef je dat het overal om bacteriën 
gaat, ook in de bodem.’

Kunstmest nog wel nodig
De huidige discussie over kunstmest, 
kan Schuitema goed volgen. Niet dat 
kunstmest vergif wordt genoemd. 'Je 
kunt allerlei beleidsideeën opperen, 
maar je moet niet vergeten dat de 
opbrengst van de gewassen overeind 
moet blijven. Anders span je het paard 
achter de wagen.' Er moet volgens 
Schuitema veel onderzoek worden 
gedaan voor de nieuwe toekomst zich 
aandient.
'Wij willen een rol spelen in de verande-
ringen', zegt de Groningse onderne-
mer. Hij denkt dat veel dingen anders 
kunnen en ook anders moeten. Bijvoor-
beeld dat de stikstofgift op termijn 
meer via het blad zal gaan dan via de 

bodem. Wel zijn daarvoor andere 
bacteriën nodig, denkt hij. 'Voorbeeld-
je: de sportvelden van Mussel. De 
kunstmest is vervangen door organi-
sche meststoffen, compleet ander 
bodemleven dus.'
Biologisch en gangbaar komen dichter 
bij elkaar, zegt Schuitema. Hij vindt 
verandering oké, maar daar moet wel 
een goed beleid achter zitten. 'Als 
sector moeten we weten wat we over 
tien jaar moeten doen. Dat kan niet op 

basis van jojo-beleid. Vooraf inschatten 
wat de gevolgen van veranderingen 
zijn, is belangrijk, zegt hij. Daarom 
worden op  zijn bedrijf proeven 
gedaan, 'zodat je een beetje weet wat 
je te wachten staat.'
Schuitema heeft een HLS-er op de 
proefnemingen gezet. Het onder-
zoeksprogramma richt zich op aardap-
pelen, graan, maïs en grasland. Het 
gaat om bemesting, ziektepreventie en 
de werking van stikstof. Doel is een 
soort toekomstplan te ontwikkelen en 
om de continuïteit van de sector te 
bewaken, legt hij uit.
Door het verdwijnen van gewasmidde-
len begint onkruidbestrijding op lichte 
grond een probleem te worden, con-
stateert Schuitema. Verder noemt hij 
het vergroten van de weerbaarheid van 
gewassen tegen ziekten en plagen een 
actueel punt waar aandacht voor moet 
zijn. Een goede mineralentoestand is 
belangrijker dan ooit. 'De kunst is de 
mineralen in de bodem vrij te maken en 
aan te vullen.' Zorg heeft hij over zwavel 
en fosfaat. 'De waarden hobbelen snel 
naar beneden.' 

Dealer aan het woord: Johan Schuitema in Mussel

‚Grond ruilen levert boer alleen maar winst op'

Schuitema heeft twee eigen vrachtwagens voor de bezorging van grote volumes en een aantal bestelwagens.

’De gunfactor krijg je pas als je 
betrouwbaar bent'

Een deel van de medewerkers. Van links naar rechts: Gerwin Lichtenberg, Frank Mensen, Johan Schuitema, Harmen 

Wever en Margreet Olthof.

Johan Schuitema bij de stelling met 

Agriton-producten.
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Een staaltje van technisch vernuft, 

De Bagging Machine van Feedtu-

ber, ontworpen door Jan-Dirk van 

der Tol uit Nijemirdum en geschikt 

voor het inslurven van veevoer en 

biomassa. Een makkelijke en ar-

beidsbesparende en nauwkeurige 

manier om Bokashi te maken zon-

der verliezen, zegt Hessel van der 

Meer. Hij is minstens zo trots op de 

machine als de ontwerper.

Van der Meer is bedrijfsleider bij 

Loonbedrijf HABO in het Zuid-

Hollandse Noordeloos. Hij is vijfen-

half jaar geleden aan het werk 

gegaan bij het loonbedrijf van Hel-

moed Boom. Eerder was hij agrarisch 

adviseur bij de Rabobank. Het loon-

bedrijf levert voor driekwart agra-

risch werk en een kwart weg- en 

waterbouw.

Eigen idee

De Bagging Machine ziet hij bijna als  

zijn eigen product. Jaren liep hij rond 

met het idee om veevoer in folieslur-

ven op te slaan om zo het investeren 

in sleufsilo's te  voorkomen, de kwa-

liteit van de kuil te verbeteren en 

verlost te zijn van leksapverliezen. 

Met Christiaan Bondt voormalig 

adviseur van Agriton werd hij geïn-

spireerd dat er ook mogelijkheden 

liggen in het inslurven van biomassa 

t.b.v. Bokashi.

Zijn idee kreeg concreet vorm toen 

hij vier jaar geleden samen met tech-

nicus Jan-Dirk van der Tol naar  

Zweden afreisde om daar te kijken. 

Op het moment dat naast veevoer 

ook het maken van Bokashi als moge-

lijkheid om de hoek kwam, was de 

kogel bij hem door de kerk en kon het 

bouwen met hulp van de provinciale 

Pop3-subsidie beginnen. 

Het eerste ontwerp van Feedtuber 

moest stevig op de kop, waarbij vele 

onderdelen tegen het licht werden 

aangehouden qua uitvoering, capa-

citeit en praktische werking. Als 

gevolg hiervan werden meerdere 

zaken aangepast. Zo werd een bak 

a�omstig van een kunstmeststrooi-

er geplaatst om als opslag te dienen 

voor de Bokamix, het mengsel van 

kalk en kleimineralen, nodig om 

Bokashi te maken. Ook werd de 

doseerpomp aangepast. De oor-

spronkelijke doseerpomp had name-

lijk een capaciteit van 30 liter per uur. 

'Terwijl er behoefte was aan 200 liter', 

zegt Van der Meer. 

Met z'n drieën

De machine werd eind vorig jaar 

afgeleverd. Van der Meer verwacht 

dat dit jaar 20.000 ton aan product 

ingeslurfd zal worden in zowel 

veevoer alswel Bokashi. Op dit 

moment is het apparaat 2 dagen per 

week aan het werk. Met drie loon-

werkers, te weten H.A.B.O. Noorde-

loos, Gebr. Kok, Bakkeveen en Loon-

bedrijf van Vliet uit Ter Aar, wordt de 

machine gezamenlijk in de markt 

gezet onder de noemer De Bagging-

machine (www.debaggingmachi-

ne.nl) De samenwerking is mogelijk 

omdat het vernuftige apparaat op 

korte afstand verplaatsbaar is op z'n 

rupsbanden en zodanig is geconstru-

eerd dat het afleggen van grotere 

afstanden als een trailer aan een 

truck kan worden gekoppeld. De 

machine kan op die manier in korte 

tijd op verschillende plaatsen in 

Nederland worden ingezet. Er is ook 

al mee in Denemarken gewerkt , zegt 

Van der Meer.

'Ja, het kost meer dan het maken van 

een kuil- of Bokashihoop', beaamt 

Van der Meer, maar het is fors voor-

deliger dan het maken van balen, en 

concurrerend aan de bouw van een 

sleufsilo. Daarnaast staat er volgens 

hem tegenover dat er nooit iets mis 

kan gaan. 'Bij het maken van een bult, 

weet je nooit precies wat je doet, met 

deze machine is alles precies afgewo-

gen. En je bent er zeker van dat er 

geen leksapverlies kan optreden, die 

garantie is er gewoon.’

Schoonste motor

Er is bewust gekozen voor de Euro 6, 

de schoonste motor qua CO -uitstoot 2

en energieverbruik. Het gehele appa-

raat weegt 17 ton. De werking is 

prima, verzekert Van der Meer. Ook 

al omdat de aansturing van het rups-

onderstel voorkomt dat de machine 

wordt weggeduwd als de folieslurf 

met kracht wordt gevuld. 

De dichtheid is bij ingeslurfd gras 

200 à 220 kilo drogestof per kuub (bij 

40% drogestof). In een sleufsilo is dat 

170 à 180 kilo. Van der Meer houdt de 

cijfers nauwkeurig bij. Hij weet dat 

de slurf tussen de 3,5 en 4 ton per 

strekkende meter kan beva�en. De 

lengte wordt bepaald hoeveel pro-

duct er in moet en dat kan maximaal 

120 meter bedragen. Het lossnijden 

van de plastic slurf is een handig-

heidje, verzekert hij. 

Tot voor kort had Van der Meer nog 

nooit van Bokashi gehoord, nu praat 

hij er elke dag over. 'Mijn stelling is: 

Als je iets beter kunt doen moet je het 

ook doen.' Hij was altijd fan van 

compost, 'maar als je hoort dat daar-

bij tweederde van de energie en 

koolstof de lucht in gaat en je met 

Bokashi alle biomassa in je eigen 

gebied houdt, hoef je niet lang na te 

denken.'

De Bagging Machine, technisch vernuft 
voor het maken van Bokashi en kuilvoer

Idee van Hessel van der Meer;
na vier jaar kogel door de kerk

Machines4Green in Lemmer bedenkt technische oplossingen voor 
gebruiksmachines in de agrarische en groensector. Een voorbeeld 
daarvan stond in de Agriton-krant: een uitvoerig artikel over het maken 
van Bokashi in plastic slurven met de machine van Eurobagging. 
Eurobagging heet tegenwoordig FeedTuber, vertelt Jan-Dirk van der Tol 
uit het Friese Nijemirdum. Hij is de ontwerper van de machines die worden 
ingezet voor opslag en verwerking van grassilage, granen en biomassa en 
voor fermenteren of composteren van gras- of slootmaaisel.
Tijdens een open dag van Agriton drie jaar geleden werd de 
'worstmethode' met Bokashi gedemonstreerd. De machines leveren goed 
werk en draaien nog steeds, vertelt Van der Tol. Het gaat om tractor-
aangedreven machines waarmee op een makkelijke manier Bokashi kan 
worden gemaakt. Meerdere loonbedrijven maken inmiddels gebruik van 
dit systeem dat Feedtuber of Budissa heet.
Loonbedrijf Johan Arkema in het Groningse Pieterburen gebruikt een 
kleinere baggingmachine om allerlei producten in plastic slurven te 
stoppen. Die heeft een eigen motor voor aandrijving van het 
persapparaat. 
Het 'topproduct' van het Lemster bedrijf Machines4Green heeft ook een 
eigen motor en is met een vrachtwagentruck makkelijk verplaatsbaar en in 
te zetten bij drie loonbedrijven. Deze machine wordt dan ook trots De 
Bagging Machine genoemd. 

Eurobagging heet nu Feedtuber

Hessel van der Meer: Bagging Machine is geschikt voor het maken van bokashi en het inslurven van snijmais.

Achter op de Feedtuber staan een vat voor de Microferm en een bak voor de Bokamix, het mengsel van kalk en 

kleimineralen.

De Bagging Machine van Feedtuber kan als een trailer aan de truck worden 

gekoppeld om overal in Nederland te kunnen werken.
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Meer melk tegen minder kosten. 
Welke boer wil dat niet? PowerGrain 
is een graanbehandeling die zorgt 
voor een toename aan ruweiwit. Het 
verlaagt de voerkosten en zorgt voor 
een hoger rendement. Haast een 
wondermiddel dus.

Sincock: In het Verenigd Koninkrijk is 
PowerGrain momenteel een toppro-
duct. Elk jaar groeit het gebruik hier 
flink.' Hij heeft zoiets nog niet eerder 
meegemaakt. 'In korte tijd is Power-
Grain bij ons het best verkopende 
product geworden. Hiermee maken we 
boeren met zowel melkvee als vleesvee 
gelukkig. Iedereen is zeer tevreden 
over de resultaten.’

Vaak eigen graan
Het succes van het voedermiddel staat 
niet los van het bedrijfstype in Enge-
land. Veel boeren hebben melkvee 
naast granen.  Dat maakt het extra 
aantrekkelijk om van eigen graan een 
prima voerproduct voor de koeien te 
maken, vertelt Sincock. Volgens hem 
zijn er daarnaast ook veel veehouders 
die speciaal voor het maken van 
PowerGrain graan aankopen, bij de 
buurman of bij de graanhandel. 
Sincock is er duidelijk over: 'Het is 
gewoon aantrekkelijk om het rantsoen 
van graskuil en maïssilage aan te vullen 
met eigen hoogwaardig voer in plaats  
van duur krachtvoer aan te kopen. 
Iedere boer kan het zelf maken zonder 
extra inspanningen. Het graan moet 
wo rd e n  g e p l e t  e n  d a n  wo rd e n 
gemengd met enzymen en voeder-
ureum. Twee, drie weken luchtdicht 
onder plastic en voeren maar. De com-

mercieel directeur van Agriton Enge-
land noemt Power-Grain een unieke 
geconcentreerde mix van heilzame 
enzymen waarmee een speciaal voer-
product wordt gecreëerd dat zorgt 
voor een aanzienlijke toename van 
pensbeschikbare eiwitten en een 
hogere pH. Het zijn die alkalische 
omstandigheden die er voor zorgen 
dat het voer een jaar lang gereed is om 
zonder verliezen te voeren.

Direct in de smaak
PowerGrain kwam in 2019 op de markt 
in het Verenigd Koninkrijk en viel direct 

in de smaak bij de veehouders. Er 
waren toen al concurrenten met goed 
ingeburgerde producten die naam 
hadden gemaakt, vertelt Sincock. 
'Desalnietteminn worden wij steeds 
populairder. We hebben eind augustus 
de totale omzet van 2019 al overtroffen 
en het seizoen loopt nog steeds.'
De goede reacties en  de uitstekende 
analyses zorgen voor vertrouwen in het 

product bij gebruikers en distributeurs, 
vertelt de Agriton-directeur. Het 
gevolg is dat ook een aantal fabrikan-
ten van veevoer interesse hebben voor 
het met PowerGrain gemaakte voer. 
'We zijn tevens in onderhandeling met 
nog een andere grote producent die 
het voer levert voor één van alle zes 
Britse melkkoeien.' 

Boer wordt bewuster
Hoe het komt dat PowerGrain zo popu-
lair is? Sincock: 'Boeren zijn zich steeds 
meer bewust van de toenemende 
kosten van veevoer. Ze willen gewoon 

minder afhankelijk zijn van de grillen 
van de producenten en de prijs die ze 
voor veevoer moeten betalen. Het 
verloop van de melkprijs in Engeland is 
altijd wispelturig en dan wil je dat niet 
ook nog eens met je voerkosten.'
Het is een tendens dat boeren in het 
Verenigd Koninkrijk meer greep willen 
krijgen op de voerkosten. Ze willen 
beter gebruik maken van producten 
van het eigen bedrijf en die beter tot 

waarde brengen. Dat kan prima met 
PowerGrain, zegt Sincock, 'zonder dat 
de melkproductie naar beneden gaat. 
Het is een prima alternatief voor de 
dure soja en in ieder geval beter voor 
het milieu.’

Graan eerst pletten 
Granen moeten worden geplet voordat 
ze kunnen worden gevoerd. Dat moet 
gebeuren voor de enzymen en de 
ureum wordt toegevoegd. Het vraagt 
één handeling op hetzelfde moment, 
zonder extra werk. Een eenvoudig 
proces dat snel en gemakkelijk kan 
worden uitgevoerd, vertelt Sincock. Na 
behandeling moet het voer 2 à 3 weken 
luchtdicht onder plastic worden opge-
slagen; het gas dat ontstaat is nodig 
voor de verhoging van de pH en het 
eiwitgehalte. PowerGrain is simpel,  

betrouwbaar en kosteneffectief, zegt 
Sincock. 'Het is scherp geprijsd en in 
het Verenigd Koninkrijk bieden we 
gratis analyses voor en na de behande-
ling. Dat geeft bij de boeren vertrou-
wen in het product en ons de kans om 
met hen te praten over voeding en het 
rantsoen en andere zaken.' Het gebruik 
van PowerGrain  leidt tot een toename 
van 30 tot 40 procent in DM (pensbe-
schikbaarheid) en een pH-sprong van 

6,5 naar 9. Dat leidt er toe dat het voer 
tot maximaal 12 maanden kan worden 
gebruikt. Het beste is het voer te 
behandelen met een vochtgehalte van 
18 à 20 procent, maar het kan ook bij 
een vochtgehalte van 15-30 procent, 
zegt Sincock.

Financiële voordelen
De toename van eiwitten in het voer 
door het gebruik van PowerGrain, 
betaalt zich meer dan terug, rekent 
Sincock voor. 'Dit maakt het voor de 
Britse boer tot een gemakkelijke beslis-
sing. Een kwestie van behoud en verbe-
teren van eigen voer in een simpele 
behandeling, zegt hij. Naast gras- en 
maïssilage kan zo tot maximaal 7 kilo 
aan graan worden bijgevoerd. Kwali-
teitsvoer voor meer melk en vlees, 
benadrukt de Agriton-directeur. 

Sincock weet waarover hij het heeft. Hij 
is opgegroeid op een familiebedrijf 
met vleesvee en akkerbouw in Corn-
wall. Hij heeft een aantal functies 
bekleed binnen de landbouw, waarbij 
hij het laatst manager was van een 
veebedrijf met 1500 Holstein melkkoei-
en met een productie van 12.500  liter 
in 305 dagen. Daar gebruikte hij al 
PowerGrain. Hij is sinds een tijdje com-
merciëel directeur bij Agriton. Een 

afwisselende baan waarin hij gezien z'n 
achtergrond veel tijd besteed aan het 
productassortiment voor de veehou-
derij. 
De boeren die hij daarvoor bezoekt 
staat hij met raad en daad bij. 'Ik 
besteed ook veel tijd aan het trainen 
van onze distributeurs en verkoop-
teams  en hen te ondersteunen.  Of hij 
geloof heeft in de producten van Agri-
ton? 'Ik stopte als boer omdat ik geloof-
de in de ethos en het assortimen van dit 
bedrijf. De landbouw in het Verenigd 
Koninkrijk staat in deze tijd onder grote 
druk van milieuactivisten die vaak met 
de vinger wijzen. Landbouw is evenwel 
niet de oorzaak van de opwarming van 
de  aarde, maar het kan wel een oplos-
sing zijn. Boeren zijn tijdelijke hoeders 
van het land en daarvoor nemen ze de 
verantwoordelijkheid.'

PowerGrain groot succes in Engeland

Graan in krachtvoer is niks nieuws, zelf op het bedrijf van graan een 
hoogwaardig voermiddel maken is dat wel. Wie geen graan verbouwt: Als 
de prijs op de Groninger graanbeurs laag is, valt daar voor een lage 
kostprijs een mooi voerproduct van te maken met enzymen en 
voederureum. Goed door elkaar mengen met het geplette graan, twee 
weken onder plastic en dan: voeren maar. 

Harry Veenstra van Agriton glimlacht fijntjes. 'In Nederland zijn de boeren 
wat afwachtender dan in het Verenigd Koninkrijk, denk ik. Maar hier begint 
PowerGrain ook aan een opmars, maar dan nog wel mondjesmaat.' Eerder 
werd natronloog gebruikt om graan te ontsluiten en als veevoer te 
gebruiken. Voor mij is dat gootsteenontstopper, PowerGrain is heel wat 
anders. Daar moeten we nog tegenop boksen dus.'

Waar je aan moet denken is het juiste vochtgehalte, zegt Veenstra. 'Daar 
hangt het welslagen van af. Zodra de enzymen en het voederureum met 
het geplette graan zijn gemengd moet je een ammoniaklucht ruiken, dan 
heb je het optimale resultaat.' Veenstra houdt niet van opscheppen, zegt 
hij erbij: 'Ik heb een veehouder als klant die met PowerGrain 32.000 euro 
extra aan melkgeld heeft gebeurd. En dat is niet een uitzondering.'   

32.000 euro extra aan melkgeld

Andrew Sincock stuurt
Agriton Engeland aan 

Het mengen van de ingrediënten om zo een hoogwaardig voerproduct van eigen bedrijf te maken dat zorgt voor meer eiwit zonder kostenverhoging.

PowerGrain, een mooi product naast gras- en maïskuil.
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Mineralstoffwerke

Deactiveer mycotoxines in voer

De effectieve bescherming tegen ziekte en 

dalende prestaties van de veestapel door 

besmet voer. MycoEX® Basic is een ge-

selecteerd aluminosilicaat met een hoge bindende 

eigenschappen voor polaire mycotoxinen, met name 

aflatoxine B1 en ̀ Ergot` alkaloïden. Gefixeerd op het oppervlak van het 

mineraal bindmiddel schadelijke mycotoxinen gedeactiveerd. De 

adsorptie proces van MycoEX® Basic voorkomt de opname van de 

toxines in de darmen van het dier. Hierdoor wordt de initiatie van het 

schadelijke effect voorkomen.

MycoEx®

 
Mahlergasse 1 - D-93326 Abensberg 
info@agrimont.de - www.bentonit.info
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Agriton heeft meerdere vestigingen 
in Europa. Agriton Sverige is één van 
de jongere dochterbedrijven van de 
Agriton-group. Aan enthousiasme 
ontbreekt het in Zweden in geen 
geval als we contact zoeken met 
directeur Ebba Horn. Vanwege coro-
na was het lastig naar Zweden af te 
reizen. Daarom legden we haar de 
vragen telefonisch en via de mail 
voor.

Kun je wat vertellen over jezelf en 

waarom je dit bedrijf bent begonnen?

'Mijn naam is Ebba Horn, ik ben ge-
trouwd met Ben Craven. Ik ben ge-
boren in Zwitserland en heb gewoond 
in zowel Spanje als het Verenigd 
Koninkrijk. Ben is Engels. Hij heeft 
eerder gewoond in Zwitserland en de 
laatste 15 jaar in Zweden. We hebben 
elk drie kinderen en we wonen op een 
boerderij een half uurtje vanaf Stock-
holm. Ik ben de zesde generatie van 
mijn familie die deze boerderij runt. De 
naam van de boerderij is Öråkers Gård. 
De boerderij is 275 hectare en bestaat 
uit landbouw (160 ha met voornamelijk 
granen), bos en gebouwen. We runnen 

twee stallen waar we boxen verhuren 
voor 20 paarden. Over de boerderij is in 
het Engels meer te lezen op:
 www.-orakersgard.se/en/  
Ik heb een achtergrond in marketing en 
had tot een paar jaar geleden mijn 
eigen bedrijf in marketing-efficiëntie. 
Ben heeft een creatieve achtergrond en 
werkt als 'art director' en 'copy writer' in 
de medische hulpmiddelenindustrie. 
We zijn twee jaar geleden begonnen 
met Agriton Zweden. Het is nog een 
klein bedrijf met drie medewerkers. We 
werken hard aan een grotere bewust-
wording van het nut van EM® in Zwe-
den en het vergroten van de markt voor 
deze producten. Bokashi is hier al erg 
groot. Er is een sterke beweging in ons 
land in de richting van duurzamer 
leven.

Waar kwam je interesse voor EM® 

vandaan?

Vijf jaar geleden kwamen wij voor het 
eerst in contact met EM® toen ik zocht 
naar manieren om de bodem op onze 
boerderij te verbeteren. Er werd tradi-

tioneel geboerd met gewassen in 
monocultuur. Mijn grootvader ver-
bouwde gras om af te plaggen en rollen 
van te maken voor gazons. Elk jaar werd 
er opnieuw gezaaid en geoogst. In de 
loop der jaren raakte de bodem uitge-
put door het steeds weer afsteken van 
de grasmat. Tot vandaag de dag is het 
moeilijk om op die grond iets te laten 
groeien. Mijn droom om die in jaren 
opgebouwde schade te herstellen, 
leidde ons naar het pad van effectieve 
micro organismen en onze betrokken-
heid bij  Agriton.

Hoe kwam je bij Agriton terecht toen 

je de bodem wilde verbeteren?

Mijn wens is een betere, gezondere 
bodem te creëren. Rijk aan microleven, 
goed water kan vasthouden en beter 
bestand is tegen veranderingen in 
temperatuur. Mijn bedoeling is om de 
biodiversiteit te bevorderen en deze 
boerderij in een betere staat over te 
dragen aan de volgende generatie dan 
toen ik het 20 jaar geleden overnam. Zo 
kwam ik in contact met het voormalige 
EM®-agentschap en belandde ik daar 
als partner die hard werkte aan het 

verbeteren van het bedrijf. Na twee jaar 
was er een verandering in de omstan-
digheden en namen Ben en ik het 
agentschap over. Ik voel me sterk 
betrokken bij de zoektocht naar duur-

zamere manieren om goed en gezond 
voedsel te verbouwen. Met een project 

genaamd 'Grow Together' wonnen we 
een prijs, een subsidie (120.000 euro) 
om een plek te creëren waar mensen 
samen groenten kunnen verbouwen. 
We vergisten dierlijke mest en be-

handelen ander organisch afval met 
EM®. 
Alles wordt gebruikt op de plant- bed-
den. We gebruiken EM® ook om de 
natuurlijke immuniteit van de planten 
te versterken, waardoor we geen 
gewasbeschermingsmiddelen meer 
hoeven te gebruiken. Een onderdeel 
van het project gaat om oude velden 
met wilde bloemen in te zaaien en zo 
voor meer voedsel te zorgen voor bijen 
en andere  insecten. Onlangs hebben 
we in dit kader ook verschillende erf-
goeddieren (eenden, kippen en var-

kens) gekocht. Die helpen het land te 
bewerken, ieder met een eigen rol. 
Bijvoorbeeld: de varkens helpen bij het 
bestrijden van hard-nekkige onkruiden 
en ze maken een nieuwe bodem die 
vervolgens wordt ingezaaid. Eenden 
eten slakken en de kippen bemesten 
de bedden in het late seizoen.

Wat zijn jullie ervaringen met EM® 

en bokashi?

We zien hele goede resultaten met 
EM®, zowel als aanvulling van het voer 
voor alle dieren, zodat ze gezond blij-
ven, maar ook in andere toepassingen 

pakt EM® heel gunstig uit, bijvoorbeeld 
in combinatie met het gesteentemeel 
Vulkamin. Daarmee vermindert de 
sterke urinegeur in de stallen. Door de 
mest met EM® te vergisten, blijft alle 
energie behouden, vermindert de 
uitstoot van broeikasgassen en wordt 
de snelheid om het organisch mate-
riaal te kunnen gebruiken vergroot. 
Een meer persoonlijke noot: we gebrui-
ken EM® om ons huis schoon te maken 
en onze eigen  darmflora gezond te 
houden. 
Dat doen we met Wipe&Clean, met 

probiotische zeep en elke dag te genie-
ten van de frisdrank EM® Drink. 
In Zweden verkopen we veel bokashi-
starter. Het is ons topproduct, meestal 
gebruikt om keukenafval te fermen-
teren voor particulieren. Andere popu-
laire producten zijn EM® voor mensen 
en EM® voor stallen/paarden.

Hoe staat de landbouw er voor in 

Zweden?

In Zweden ligt sterk de focus op het 
zoeken naar manieren om duurzamer 
te leven. 
Zowel bij particulieren als bij bedrijven. 
Kringlooplandbouw - de meerderheid 
van de boerenbedrijven is nog steeds 
traditioneel, maar de wind draait wel 
een beetje. 
Er is hier veel discussie over allerhande 
manieren om meer bewust om te gaan 
met het milieu. Deze zomer ging ik op 
een zogenoemde regeneratieve land-
bouwcursus waar de voor-delen van 
het houden van meer dieren op de 
boerderij de sleutel werd genoemd om 
een betere bodem te bereiken. Jan  
Feersma Hoekstra van Agriton Neder-
land zei dat ook al tegen ons toen hij 
ons bedrijf in mei 2019 bezocht. 
Het was een grote klus om meer dieren 
op de boerderij te krijgen, maar nu we 
de bal aan het rollen hebben, verwach-
ten we de aantallen dieren de komende 
jaren nog aanzienlijk uit te breiden. Dit 
is een heuglijk moment, dat vooral 
zinvol, efficiënt of leuk is met de inzet  
van EM®.'

Ebba Horn van Agriton Zweden aan het woord

’In de loop van de jaren liep de kwaliteit
van de bodem alsmaar terug ’

Ebba Horn (links) en echtgenoot Ben Craven samen met de nieuwe marketing manager Catharine Löfqvist. Geza-

menlijk willen ze bewustwording over het nut van EM® vergroten.

Met subsidie werd een ruimte gecreëerd waar mensen gezamenlijk groenten kunnen verbouwen. Ook werden er in het 

kader van dit project oude velden ingezaaid met bloemen die als voedsel dienen voor bijen en andere insecten.

Op het bedrijf van Ebba Horn is een medewerker bezig met het maken van een bokashihoop. 
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De microbiële allesreiniger Wipe&-
Clean wordt steeds bekender als 
reiniger voor alles, maar vooral als 
reiniger met een gezond doel. 
Kinderdagverblijf KiekdeKoe in het 
Gelderse Aalten heeft de smaak te 
pakken. Eigenaar, Rianne Lensink: 
'Het voelt goed om met dit product 
bij te dragen aan een gezond milieu 
en een veilige werk- en leefomge-
ving voor de kinderen en medewer-
kers.’

Als we aankomen op het boerenerf van 
familie Lensink parkeren we de auto bij 
het bord 'KiekdeKoe', een agrarisch 
kinderdagverblijf op het erf van de 
boerderij. Johnny Lensink is melkvee-
houder en zijn vrouw Rianne Lensink 

leidinggevende van de Agrarische 
Kinderopvang KiekdeKoe. De eerste 
zomerse zonnestralen belichten een 
Gelderse boerderij op een keurig 
opgeruimd erf. Het is meteen duidelijk 
dat orde en netheid bij deze familie 
hoog in het vaandel staan. 
Van modder zijn ze bij KiekdeKoe 
trouwens niet vies, daar heeft Rianne 
een duidelijke visie over. 'We gaan 
zoveel als mogelijk naar buiten. De 
schoenen gaan dan uit, voor alle 
kinderen zijn laarzen en overalls 
aanwezig. 'Rollebollen, nat worden en 
in de modder spelen; het kan allemaal. 
Na het buitenspelen verkleden de 
kinderen zich in het halletje. Daar 
kunnen ze de laarzen met sloffen 
verruilen. Zo scheiden we buiten met 
binnen. 

Buiten spelen goed voor weerstand
Een kinderdagverblijf op een boerderij 
zorgt  voor verhoogde hygiëne -
maatregelen. Rianne: 'Kinderdagver-
blijven zijn verplicht zich te houden aan 
een landelijk opgestelde hygiëne-code 
bedoeld om overdracht van ziektes te 
voorkomen. Vanuit de grondgedachte 
dat desinfecteren, het doden van alle 
microbiologie hygiënisch is. Veiligheid 
van het kind staat bij alles voorop.' 
Waarom jezelf dan zo moeilijk maken 
met kinderopvang op de boerderij, 
waar alles in het teken staat van vies 
worden? 'Ik begrijp de vraag. Maar een 
beetje vies, of helemaal vies; beide 
keren moet geboend worden. En vies 
worden is juist een onderdeel van de 
visie. Ze bieden de mogelijkheid het 
b o e re n b u i te n l e ve n  te  e r v a re n . 
Spelenderwijs. Niks moet, het mag; 
kales voeren, koeien kijken in de stal, 
lammetjes aaien, bij de melkrobot 
gluren. Of gewoon buiten spelen op de 
speelweide met voorzieningen voor 
elk seizoen. Rianne: 'Het contact met 
dier en de natuur draagt bij aan de 
geestelijke en lichamelijke ontwikke-
ling van het kind. En dus ook aan de 
weerstand.’

O n t s m e t t e n  o f  v e r s t e r k e n ? 
De man van Rianne boert al jaren 

volgens de kringloopgedachte en 
werkt met producten die dat onder-
steunen. Rianne: 'Johnny streeft naar 
een minimaal gebruik van antibiotica. 
Dat kan door hoog in te zetten op 
preventie. Door met de natuur mee te 
werken en te zorgen dat een dier goed 
gedijt. Net als ik dat doe met de 
kinderen hier. Je denkt daarom na over 
keuzes als voeding, klimaat en hygiëne.'
Zo kwam Rianne in contact met het 
schoonmaakproduct Wipe&Clean dat 
werkt op basis van microbiologie. Veel 
reguliere schoonmaakmiddelen zijn 
niet milieuvriendelijk en worden 
dagelijks door het riool weggespoeld. 
Rianne: 'Maar ik wist ook niet hoe het 
anders moest, zonder de veiligheidsco-
de te negeren. Een deskundige legde 
mij uit: Niet door alles te doden, maar 
juist door de goede bacteriën te 
behouden en te stimuleren. Voor mij 
viel toen het kwartje. 
Drie keer per week komt de schoonma-

ker alles een grondige beurt geven, 
met hulp van Wipe&Clean. Tussendoor 
boent het personeel de toiletten, de 
tafels en meubels en gaat de dweil 
dagelijks over de vloer. Allemaal met 
Wipe&Clean.  R ianne:  'De ramen 
worden opvallend makkelijk schoon. 
De dieren trekken hier veel vliegen aan 
waardoor ramen vaak met hun poep 
zijn vervuild. Wipe&Clean verwijdert 
dat moeiteloos.'

Wi p e & C l e a n  b i e d t  we e r s t a n d
Het concept van dit product spreekt 
Rianne aan en past bij de missie 
' s a m e nw e r k e n  m e t  d e  n a t u u r '. 
Wipe&Clean is 100% natuurlijk, maakt 
goed schoon en draagt bij aan een 
gezond milieu. Goede bacteriën 
houden de ziekmakers in toom. Zo 
werk je constructief, in plaats van 
destructief. Je laat bij het schoonma-
ken een soort van beschermlaag 
achter. Rianne: 'Het doet mij denken 

aan de werking van probiotica. Je 
darmflora wordt door gebruik van 
ant ibiot ica  verstoord.  G ezonde 
bacteriën brengen met probiotica 
weer balans en weerstand. Zo ben ik 
ook erg benieuwd of het gebruik van 
Wipe&Clean effec t  heef t  op de 
weerstandverhoging binnen het team 
en bij de kinderen. De eerste ervaring-
en zijn positief. En de keus voor een 
veilig en gezond schoonmaakproduct 
geeft daarnaast een goed gevoel.  
Rianne werkt verder aan haar milieu-
vriendelijke en biologische droom die 
ze samen met haar man koestert; 
kringloopgericht leven en werken met 
minimaal  gebruik van chemische 
producten. 
Wipe&Clean draagt daar aan bij. 
Waarbij Rianne terloops laat vallen dat 
ze tegenwoordig ook bespaart op 
schoonmaakkosten. 

Tekst: Trynke Havinga

Goede bacteriën houden Kinderdagverblijf KiekdeKoe schoon
Microbiële allesreiniger Wipe & Clean 

Allesreiniger Wipe&Clean biedt 
bescherming tegen schadelijke 
micro-organismen en zorgt daar-
mee op natuurlijke wijze voor een 
schoon huis. Goede bacteriën 
houden de ziekmakers in toom en 
zorgen voor een evenwichtige 
l e e fo m g e v i n g.  G e b r u i k  v a n 
Wipe&Clean draagt tevens bij aan 
een beter milieu. De probiotische 
werking, werkt namelijk door in 
het afvoersysteem en de riolering. 
Wipe&Clean is een effectieve hulp 
bij stankoverlast en kalkaanslag. 
Daarnaast is het schoonmaakmid-
del veelzijdig toe te passen voor 
onder andere; keuken, openbare 
gebouwen, sanitair, meubilair, 
vloeren. Verschillende onderzoe-
ken tonen tevens aan dat ziekte-
verwekkende en ongewenste 
bacteriën als E. coli en Staphylo-
coccus aureus na verloop van tijd 
vaak totaal verdwijnen. Er zijn drie 
varianten: Classic, Heilige Basili-
cum en munt. Verkrijgbaar in een 
handige bag-in-box van twee liter. 
De doos kan bij het oud papier en 
de vacuümtrekkende binnenzak 
kan worden gerecycled. 

WIPE & CLEAN

Wipe & Clean wordt dagelijkse gebruikt voor het schoonmaken.

Eigenaresse Rianne Lensink.
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Als het goed is voor plant en dier, 
waarom  dan niet voor de mens. In de 
jaren tachtig ontdekte de Japanse 
professor Teruo Higa de perfecte 
i nv l o e d  va n  e ffe c t i eve  m i c ro -
organismen op de groei van planten. 
Nu is er op dezelfde basis een drank-
je voor de mens: EM® Drink.

EM® Drink is een gefermenteerde 
frisdrank, lekker en gezond en met een 
positieve  invloed op de darmflora. 
Zoals Microferm zorgt voor een gezon-
de bodem, gezonde gewassen en 
gezonde dieren, zorgt EM® Drink voor 
een ge-zonde darmwerking. De mine-
ralen en vitamines hebben een positie-
ve werking op de gezondheid van 
mens en dier. Agriton-directeur Jan 
Feersma Hoekstra kwam jaren geleden 
al met het idee om een gefermenteer-

de frisdrank te maken, vertelt Simone 
Vos, bij het bedrijf verantwoordelijk 
voor de particuliere markt voor EM®-
producten. Haar afdeling heet sinds 
kort Home en Garden. Het was Jurgen 
Degraeve van Agriton België die de 
ontwikkeling van de frisdrank in een 
versnelling bracht en bij de zuiderbu-
ren populair maakte.

Gecertificeerd
Nu is EM® Agriton Food-gecertificeerd. 
Dit betekent dat voedingsmiddelen 
mogen worden geproduceerd voor de 
humane consumptie. Dat zorgde voor 
een doorbraak van EM® Drink. Het 
natuurlijke product zit vol met actieve 
en levende melkzuurbacteriën die 
bijdragen aan een gezonde darmflora. 
Het fermentatieproces gaat gepaard 
met veel gezonde stoffen zoals vitami-

nes, enzymen en antioxidanten. EM®-
Drink heeft een natuurlijke smaak en is 
verrijkt met biologisch Aronia-sap. De 
aroniabes (ook wel appelbes ge-
noemd) is rijk aan vitamine C, K en 
antioxidanten. Een ander groot voor-
deel is dat het geen suiker bevat, omdat 
alle suikers die in het productieproces 
worden gebruikt, worden omgezet in 
melkzuur.

Ietsje zurig
Hoe EM® Drink dan precies smaakt? 
Simone Vos vertelt dat het drankje zoet 
ruikt en ietsje zurig smaakt. Lekker fris, 
noemt ze het. De drank is vooral ook 
geschikt om te verdunnen met water, 
of te mixen met andere drankjes. 'Voor 
mij is het de ideale ranja.' EM® Drink is 
verkrijgbaar bij natuurvoedselzaken en 
verschillende drogisterijen in heel 

Nederland en België. De vraag naar 
EM® Drink neemt momenteel toe, 
vertelt Vos. Met name bij mensen die al 
wat meer van EM® afweten en bij hen 
die extra aandacht besteden aan hun 
gezondheid. In het begin van het jaar 
werden door verkoopman Bertel van 
Dedem in meerdere verkooppunten in 
het land  proeverijen georganiseerd. 
Door corona is die aanpak stilgevallen.  
Even terug naar professor Higa. Die 
ontwikkelde als eerste Microferm, het 
middel dat met hulp van melkzuurbac-
teriën en gisten een bepalende rol 
speelt bij biologische omzettingen 
zoals het fermenteren van voedings-
middelen en vruchtensappen. In Japan 
wordt inmiddels nog een gefermen-

teerde drank geproduceerd met de 
naam EM-X Gold, speciaal voor stimule-
ren van het immuunsysteem.

Wat zit er in EM Drink?
- Gezuiverd water
- Melkzuurbacteriën
- Gisten
- Biologisch arionasap
- Natuurlijk cassisaroma
- Tarwezemelextract
- En verder niets

100 Procent
Natuurlijk

EM® Drink: een gezonde frisdrank

Lekkere frisse dorstlesser.

EM® Drink in de 2 liter verpakking.

EM® Drink ook heerlijk als mocktail (of alcoholvrije cocktail).
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Vanaf de eerste dag dat Humostart 
bij Agro-vital in de handel kwam, 
wist Harry Veenstra van Agriton dat 
het een succes zou worden. 'Het 
product was een ontdekking van 
directeur Jan Feersma Hoekstra, ik 
denk in Italië, maar ik wist direct dat 
ik er afnemers voor had.' Veenstra 
graaft in zijn herinnering: Anne 
Marks gebruikt Humostart in snij-
maïs en Jack Bergsma in de aardap-
pelen.

Marks is melkveehouder en Bergsma 
akkerbouwer. Ze wonen in Boijl, in feite 
bij Veenstra om de hoek en ze houden 
er van om eens wat nieuws te proberen. 
Toen Marks Humostart toepaste was hij 
enthousiast over de snelle groeistart 
van de maïs en Bergsma constateerde 
uit de proeven, die hij zelf op zijn bedrijf 
doet, dat de pootaardappelen een 
meeropbrengst van vijf procent haal-
den. Dat is voor pootgoed heel veel, 
was zijn reactie. Nu vijf jaar later is 
Bergsma nog steeds een fervent 
gebruiker van Humostart in aardappe-
len, zowel voor pootgoed als voor de 
fritesindustrie en bij de teelt van lelies. 
Humostart is een startmeststof met 50 
procent snel opneembare fosfaat, 11 
procent stikstof, 1 procent zink (voor 
een goede stimulering van de vrucht-
zetting). En er zijn humuszuren toege-
voegd die de plant stimuleren in z'n 
groei, legt Veenstra uit.

Ideale fosfaatmeststof
Bergsma, die samen met broer Pieter 
boert, noemt Humostart de ideale 
fosfaatmeststof voor de grond die zij in 
gebruik hebben. De zandgrond is 

nameli jk  i jzer fixerend waardoor 
'gewone' fosfaat moeilijk opneembaar 
is. Hij strooit de Humostart gelijktijdig 
bij het poten van de knollen en bollen. 
Met de granulaatstrooier. Vier rijen in 
één keer, zegt de akkerbouwer. Extra 
werk? 'Nee, helemaal niet.'
Het grote voordeel van Humostart? 'Je 
legt het bij de knol of het zaadje en het 
werkt direct. Het zorgt voor een snelle 
ontwikkeling van het wortelstelsel en 
daarmee heb je in het groeivervolg een 
flinke voorsprong. Dat uit zich in een 
hogere productie en betere opbrengst.' 
Bergsma gebruikt Humostart al zolang 
het bestaat. 'We zouden niet zonder 
kunnen.' Veenstra van Agriton komt 
regelmatig op het bedrijf van Bergsma 
en herkent de opmerkingen van de 
akkerbouwer. De plant krijgt gewoon 
wat  'ie nodig heeft en op het juiste 
moment. 'Niet moeilijk om uit te leg-
gen wat de voordelen van een snelle 
groeistart zijn', zegt hij.  'Nog een groot 
voordeel, je heb nooit last van verbran-
ding omdat Humostart wordt gemaakt 
op basis van klei.’

Proee op de golfbaan
Een tijdje geleden heeft Veenstra voor 
Agro-vital een proee met Humostart 
gedaan op de golfbaan van Appelscha. 
Resultaat: een toename van de gras-
groei en een dichtere grasmat. 'Daar-
mee kun je aankomen bij  de golfbaan-
man èn bij de boer.' Hij vertelt dat er ook 
een concurrerend product wordt 
gemaakt op basis van kalk. 'Kalk maakt 
fosfaten moeilijk  oplosbaar en dat wil 
je om meerdere redenen juist niet', zegt 
hij. 'De dosering bij ons is lager dan bij 
de concurrent', vertelt Veenstra. Met 

eigen ogen constateerde hij geen 
verschil in resultaat. Het product wordt 
gestrooid met de granulaatstrooier 'en 
dat werkt heel goed.' Daarnaast kan 
elke zaaimachine met kunstmestbak-
ken en een nokkenwiel, simpel worden 
aangepast om Humostart goed te 
verdelen. Een strooier met pneumaat is 
helemaal makkelijk.

Dealers positief
Veenstra komt bij boeren in zijn werk-
gebied om advies te geven als daar om 

wordt gevraagd, bij dealers komt hij 
regelmatig. Die zijn volgens hem uiter-
mate tevreden over de werking van 
Humostart. Ten Brinke in Creil noemt hij 
als voorbeeld, 'maar ook andere dea-
lers hebben er positieve ervaringen 
mee.' De werkwijze bij de gebruikers is 
vaak dat de zaai- en pootmachine 
wordt gecombineerd met de granu-
laatstrooier, alles in één werkgang. 
Rijenbemesting is volgens Veenstra 
eveneens een goede aanpak om 
Humostart effectief toe te passen. 

Humostart wordt met name in de 
akkerbouw gebruikt.
De veehouderij heeft te maken met de 
beperking van de fosfaatgift vanwege 
de derogatieregels die fosfaat uit 
kunstmest verbieden. Soms adviseert 
Veenstra dan 100 liter vloeibare kunst-
mest Flex 48 toe te passen. Daarnaast 
heeft Agro-vital een andere snelwer-
kende fosfaatmeststof: Crystal Green, 
met als basis magnesium-ammonium-
fosfaat. Afkomstig uit rioolslib. Een 
prima alternatief, zegt Veenstra.

In deze editie van het Agriton Group 
Magazine wordt extra aandacht 
besteed aan het element Stikstof (N). 
Stikstof is een essentieel element  
voor al het leven op aarde, en zeker 
voor planten. Gezonde planten 
hebben vaak 3-4% stikstof in hun 
bovengrondse plantmateriaal. 
Planten consumeren dan ook stik-
stof in hoge mate. Het wordt bijvoor-
beeld gebruikt om chlorofyl te vor-
men, wat de basis is om fotosynthese 
te kunnen plegen. Bovendien is 
stikstof de basis voor aminozuren en 
eiwitten. Stikstof is dan ook erg 
belangrijk voor de wereldwijde 
voedselvoorziening. 

Gelukkig is stikstof in grote mate aan-
wezig op onze planeet aarde. Onge-
veer 78% van alle lucht om ons heen 
bestaat uit stikstof. De winning van 
kunstmeststikstof uit lucht gebeurt 
met het Haber-Bosch procedé. Hierbij 
wordt stikstofgas omgezet in ammoni-
ak. Het probleem is alleen, dat dit veel 
energie kost en bovendien zorgt voor 
een hoge CO uitstoot. 2  

In de landelijk politiek is momenteel 
veel gaande over stikstof. Stikstof kan 
namelijk in bepaalde verbindingen 
makkelijk uitspoelen. Nitraat (No ) is 3

bijvoorbeeld wateroplosbaar en daar-
mee uitspoelinggevoelig. De uitspoe-
ling van nitraat kan gevaar opleveren 
voor de waterwinning. 
Ook kan stikstof in bepaalde verbin-
dingen makkelijk vervluchtigen. 
Ammoniak (NH ) is daar een voorbeeld 3

van. Hoge concentraties ammoniak 
kunnen een negatieve impact hebben 

op mens en milieu. 

Minder emissies
Om schadelijke effecten op de omge-
ving te beperken is het dus van belang 
om stikstof te geven op een manier die 
zorgt voor weinig uitspoeling en ver-
vluchtiging. Gelukkig zijn hiervoor 
verschillende opties. Een mooie optie is 

bijvoorbeeld bladbemesting. Bij Agro-
vital wordt al jaren gewerkt met Effi-
cieNt28. Dit is een bladmeststof op 
basis van methyleenureum, een stik-
stofvorm die erg goed wordt opgeno-
men. Bovendien is de meststof een 
beetje plakkerig, waardoor hij op het 
bladoppervlak plakt en er weinig 
afspoeling kan optreden. De efficiëntie 
is uitermate hoog: In overbemestings-
proeven in graan bleek dat 7kg zuiver N 
uit EfficieNt28 kan concurreren met 
40,5kg zuivere N uit KAS. 

Flex fertilizer, een mooi concept
Een ander mooi concept dat zorgt voor 
een hogere stikstof efficiëntie is de 
FLEX fertilizer range. Flex meststoffen 
zi jn ureumketenmeststoffen die 
gevormd worden tijdens een uniek 
proces met behulp van de gepaten-
teerde flex-mix. Het proces zorgt 
ervoor dat ureummoleculen aan elkaar 
ketenen. Deze ureumketens geven 
geleidelijk plantbeschikbare stikstof 
vrij, waardoor uitspoeling wordt voor-
komen. Ook treedt er bijzonder weinig 
vervluchtiging op bij flex meststoffen. 
Over ureum heerst een mythe dat er 
juist veel vervluchtiging zou optreden. 
Dit is echter alleen het geval wanneer 
men het toepast bij hoge temperatu-

ren en op grond met een hoge pH. 
Wanneer de meststoffen in het voorjaar 
worden toegepast spelen deze om-
standigheden niet. Uit proeven is ge-
bleken dat flex-meststoffen weinig 
vervluchtiging geven.

Stikstofvervluchting uit drijfmest
Ook drijfmest ligt onder een vergroot-
glas met betrekking tot stikstofver-
vluchtiging. Rundveemest en -urine 
bevatten de hoogste hoeveelheid 
stikstof, net nadat de koe zich ervan 
ontdaan heeft. Een deel van deze 
stikstof vervluchtigt echter tijdens de 
opslag.  Dit wordt deels veroorzaakt 
doordat de zouten uit de urine van een 
koe zorgen voor afdoding van de rij-
pingsbacteriën in de mest. Hierdoor 
kan de mest gaan rotten, met stikstof-
vervluchtiging (NH ) tot gevolg. 3

Door de mest te behandelen met 
ProMest Totaal gaat de mest niet rot-
ten, maar rijpen. Hierdoor vervluchtigt 
er significant minder stikstof en blijft er 
meer organisch gebonden stikstof in 
de mest. Deze bevindingen worden 
ook gestaafd door onafhankelijk 
onderzoek van Kingshay. In dit onder-
zoek werd aangetoond dat er tot 12% 
meer stikstof overblijft dan in onbe-
handelde drijfmest.

Harry Veenstra wist vanaf het begin dat 
Humostart een succes zou worden

Harry Veenstra met een open zakje (10 kilo verpakking) Humostart. Het zachtrode minigranulaat kan met de 

granulaatstrooier egaal worden verspreid. De strooier is ook bij Agriton en Agro-vital verkrijgbaar.

Zin en Onzin over Stikstof – door Gjalt Jan Feersma Hoekstra

S�kstof is onmisbaar voor  dagelijks voedsel wereldwijd

Praktijkproef die aangeeft dat de vervluchtiging van stikstof minimaal is 

bij onze Flex-grasland meststof.
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Dikke buien en langere droogteperi-
oden. Dat zijn de gevolgen van de 
klimaatsverandering, die onmisken-
baar op ons afkomt. Deze verande-
ring vraagt aanpassingsvermogen 
van boer en tuinder. Duidelijk is dat 
grond met voldoende organisch stof 
minder last heeft van droogte, maar 
ook minder van extreme buien. 

Dat die extreme buien komen lijdt 
geen twijfel bij Erno Bouma uit Apel-
doorn. Hij is hogeschooldocent aan de 
HAS in Den Bosch (o.a. Plantgezond-
heid en Bodemgezondheid) en heeft 
zijn eigen meteorologisch adviesbu-
reau. Hij is betrokken bij de ontwikke-
ling van meerdere Beslissingsonder-
steunende Systemen zoals Cerdis, 
Gewis en de Spuitplanner. Eerder 
verscheen van zijn hand het boek 
“Weer en Gewasbescherming”.

Grote invloed 
Het weer kun je niet veranderen, wel 
hoe je er op inspeelt, zegt Bouma. De 
gevolgen zijn ernstiger dan de meeste 
boeren denken, zegt hij.  Ander weer 
heeft gegarandeerd invloed op ziekten 
en plagen in de gewassen. Ook op de 
toepassing en effectiviteit van midde-
len  en op de bescherming van de 
planten en de geoogste producten.
De vraag die nu direct, nog meer dan in 
het verleden, opkomt is welke weers-
omstandigheden  optimaal zijn voor 
een bespuiting. Niet tijdens een storm 
of een hoosbui, dat is duidelijk genoeg. 
Maar ook niet bij windstilte, zegt 
Bouma met nadruk. De nadelige effec-

ten van thermiek vragen een andere 
benadering.  Thermiek ontstaat wan-
neer de zon schijnt en warme luchtbel-
len aan het grondoppervlak ontstaan. 
Die stijgen op (thermiek) en nemen het 
gewasbeschermingsmiddel mee naar 
onbedoelde plaatsen. Het is daarom 
beter om te spuiten met een beetje 
wind, dan zie je waar de druppeltjes 
heen drijven. 'Je kunt zelfs prima spui-
ten met grovere druppels bij een wind-
snelheid van 3-4 meter per seconde, 
omgerekend is dat ongeveer wind-
kracht 6 in het Westen en windkracht 7 
in het Oosten van het land.' Daar komt 
bij dat die grove druppels in 90% van 
de bespuitingen net zo effectief zijn.

Klimaatverandering
Niets is zo veranderlijk als het weer. 
Maar naast veranderend weer, hebben 
we ook te maken met een veranderend 
klimaat. 'Weer en klimaat zijn namelijk 
twee verschillende dingen, aldus Bou-
ma. Het weer verandert dagelijks, maar 
vaak duurt het decennia voor we iets 
merken van een verandering in het 
klimaat.'' Tien jaar geleden had Bouma 
nog wel de indruk dat er slechts sprake 
was van incidentele veranderingen in 
het klimaat. 
Nu ziet hij dat anders. 'Als er andere 
insecten komen weet je dat er daa-
dwerkelijk wat aan de hand is. Die 
insecten komen niet als het gaat om 
een eenmalige temperatuurstijging. 
Dat de temperatuur op de dag van dit 
gesprek in Nederland 32 graden is, kun 
je gewoon niet negeren', zegt hij.
Het kan niet anders dan dat de mens-

heid op de klimaatverandering moet 
inspelen. Voor elke boer en tuinder zal 
dit resulteren in aanpassing van de 
bedrijfsvoering. Er moet bijvoorbeeld 
eerder worden gezaaid en geplant 
(mits de gesteldheid van de bodem dat 
toelaat). Bouma noemt nog een voor-
beeld: de appel- en perenteelt. Fruitbo-
men bloeien 10 tot 15 dagen eerder 
dan in de jaren tachtig. Dat is een feit. 
Het gevolg is dat er meer kans is op 
schade door nachtvorst. Als je daar niet 
op inspeelt kan dat ernstige gevolgen 
hebben voor de ondernemers, zegt hij. 
Je zult niet zonder sensoren kunnen 
om dat vroegtijdig te onderkennen en 
maatregelen te nemen. Bouma is er al 
langer mee bezig. Zo ontwikkelde hij 
modellen voor de vervroegde komst 
van insecten. 
Als de perzikbladluis eerder komt, zal 
het Y- virus in aardappelen ook eerder 
worden overgebracht. Daar moet een 
NAK bijvoorbeeld rekening mee hou-
den.
Als je dit soort zaken doortrekt naar de 
komende tijd, is het nodig een lijstje te 
maken van de ontwikkelingen van de 
oplopende temperaturen en de ver-
vroegde komst van insecten en plagen. 
Pas dan kun je adequaat handelen. 
Door bijvoorbeeld eerder  te spuiten, of 
door andere additieven aan de spuit-
middelen toe te voegen. Neem maatre-
gelen en laat je niet door de nieuwe 
situatie overvallen, waarschuwt Bou-
ma. Dit is overigens uitstekend met een 
weerstation in het gewas (bijvoorbeeld 
een Fieldmate) en de bijbehorende 
adviessystemen inzichtelijk te maken 

om er daarna naar te handelen.
Droogte
Een ander gevolg van klimaatverande-
ring is dat we vaker worden geconfron-
teerd met droogte. “Zorg daarom voor 
meer organische stof in de bodem, dan 
heb je er de minste last van”, zegt Bou-
ma. Dankzij de sponswerking van 
organische stof, kun je langer vocht 
vasthouden in de bodem.
Ook zijn er adjuvanten (hulpstoffen) 
die er voor zorgen dat het vocht in de 
grond beter in de poriën kan penetre-
ren en beter aan de grond blijft plak-
ken. Bouma denkt daarnaast nog aan 
een nieuwe manier van waterverstrek-
king: druppelirrigatie. 'Dan kun je 
tegelijkertijd ook nog meststoffen 
meegeven. Overigens kan dat niet in 
grote delen van het land in verband 
met de waterkwaliteit. 

Erosie
Of erosie ook in Nederland voorkomt? 
Jazeker, zegt Bouma. Denk bijvoor-
beeld aan winderosie in de veenkoloni-
ën of in Flevoland. Winderosie zorgt 
daar geregeld voor stuifschade. 'Daar 
zijn we zelf verantwoordelijk voor. Net 
als de ploegerosie, waar door diepploe-
gen, lichte grond onder de klei naar 
boven wordt gehaald. 
Dat gaat gegarandeerd stuiven. Moet 
je dat dan aan elkaar plakken met 
organische stof? 'Ja, dat kan onder 
anderen met organische stof, maar ook 
prima met hulpstoffen die gronddeel-
tjes aan elkaar plakken.
Naast wind en ploegerosie hebben we 
in Nederland te maken met waterero-

sie. Om dit te voorkomen is het van 
groot belang om het water in of op het 
land vast te houden. Een bui van 80 
millimeter hou je niet in de sloot, zo 
simpel is het gewoon. Zorgen voor 
voldoende organische stof is een 
goede aanpak om het water beter vast 
te houden. De C/N-verhouding bepaalt 
daarbij het openhouden van de hori-
zontale poriën. 
Minstens zo belangrijk is de grondbe-
werking in akkerbouwgebieden. Is die 
kerend of juist niet. Bouma was in zo'n 
gebied in de buurt van Leipzig na 
zware regenbuien en constateerde 
grote verschillen in wateropname van 
de grond. Die was het beste op de niet 
gekeerde grond. Ook de rol van de 
wormen die verticale kanaaltjes maken 
(pendelaars), moet je ook niet onder-
schatten, merkt Bouma op.

Grootste probleem
Zijn er dan nog andere problemen naar 
aanleiding van klimaatverandering? 
'Eigenlijk is het grootste probleem de 
stijging van de zeespiegel. De grootste 
steden in de wereld liggen aan de 
monding van rivieren bij de zee. De 
zeespiegelstijging bedreigt daarmee 
het dagelijks bestaan van miljoenen 
mensen. 
De landbouw kan hier echter relatief 
weinig doen, het is namelijk niet een 
grote vervuiler. Veel meer winst is er te 
realiseren door restricties in luchtvaart 
en wegvervoer. Naast bewustwording 
bij boeren, moet er dus vooral ook 
worden gewerkt aan bewustwording 
bij burgers!

HAS-docent en Agro meteorologisch specialist Erno Bouma over Weer en Gewasbescherming:  

Hoe beter de bodem hoe minder last van droogte

Erno Bouma: Klimaatverandering vraagt om wezenlijke aanpassingen bij boer en tuinder. 
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Hans Smeets in het Limburgse Horn 
is oud DLV-er, adviseur en sinds een 
paar jaar zelfstandig consultant. Hij 
weet alles van bodemvruchtbaar-
heid en hoe die te verbeteren. Hij 
heeft daarmee veel ervaring opge-
daan in de achttien jaar dat hij bij 
Delphy werkte. Opmerkelijke uit-
spraak: De rijke Limburgse loss-
grond heeft vaak tekort aan direct 
opneembare mineralen. 

Samen met Ir. Esther Hessel houdt hij 
zich al jaren bezig met praktijkonder-
zoek in de boom- en vaste plantenteelt. 
Niet alleen in Limburg, maar net zo 
goed in Boskoop en andere boomteelt-
gebieden. Intussen horen ook klein-

fruit zoals appel, peer, kers en blauwe 
bes tot zijn vakgebied. Vanwege zijn 
kennis van steenmeel heeft hij ook 
projecten in de Limburgse en Brabant-
se aardappelteelt.
Hoe Smeets de bodem verbetert? Met 
de voedingsstoffen die de grond nodig 
heeft en dat blijkt uit het bodemonder-
zoek dat hij laat doen, of uit het bladon-
derzoek als dat wordt toegepast. Bij 
voorkeur werkt de consultant met 
zeoliet of Alloy van Agriton. Met Alloy 
worden aan de grond sporenelemen-
ten toegevoegd naar de behoefte van 
de plant, met extra mangaan, koper, 
zink of borium. 

Alloy meststoffen
Smeets werkt al langere tijd met deze 
Alloy meststoffen. Met name de Alloy 
mangaan is volgens hem een prima 
product op de Limburgse en Brabantse  
gronden. Aan zink is daar geen gebrek. 
Dat komt omdat er in het grensgebied 
meerdere zinkfabrieken waren. De 
zinkslakken werden als ondergrond 
voor wegen gebruikt. De bladeren van 

de bomen langs de weg zorgden voor 
een overdaad aan zink op de akkers.
Voor bodemonderzoek is in Zuid-
Limburg vrijwel alleen het laboratori-
um Eurofins Agro bekend. Smeets 
maakt gebruik van Bodembalansanaly-
se op basis van de Kinsey-Albrecht 
methode uit Amerika. Ook doet hij 
bladsapmetingen via Nova Crop Con-
trole, voor kersen en sinds kort ook 
voor peer.
Als bemesting wordt vaak bladvoeding 
toegepast. Dan kun je gerichter wer-
ken. Er zijn meer voordelen, consta-
teert Smeets. Hij noemt als voorbeeld 
een kersenteler die een betere schil als 
resultaat zag, net als een steviger cel 
spanning. Het betekende dat de ver-

kooptijd met zes weken kon worden 
verlengd.

Hopteler 
Roger Wouters in het dorpje Reijmer-
stok teelt als enige bedrijf in Limburg 
hop voor Gulpener bier. Zijn bedrijf ligt 
op steenworpafstand van de brouwerij. 
Hij teelt al voor het tweede jaar zonder 
chemie. De Limburgse bierbrouwer 
schakelde deskundige Smeets in voor 
begeleiding. 
De hopteler verbouwt drie hectare hop 
en daarnaast graan (brouwgerst, ook 
voor Gulpener) en veertig hectare 
appels en peren. In het gebied rond 
Gulpen zitten meerdere fruittelers die 
net als Wouters meedoen aan het 
project 'Duurzame teelt, Gezonde 
planten in Limburg '. In totaal gaat het 
om 36 bedrijven in heel Limburg, waar-
van 12 fruitkwekers in Zuid-Limburg 
,vertelt Smeets. 
Duurzaam telen zonder chemie, is 
momenteel een hot item. Het is ook het 
doel  van het POP3-project 'Duurzame 
teelt, gezonde producten Limburg'. Dit 

Delphy-project, uitgevoerd door 
Smeets en zijn collega Hessel, onder-
steunt meer dan 36 fruittelers, groente-
telers, akkerbouwers en boomkwekers 
bij bodemverbetering, plantweerbaar-
heid en het vergroten van de biodiver-
siteit.

Meer vocht en voeding
Smeets vertelt over zijn ervaring met 
zeoliet voor een hogere opbrengst en 
een betere kwaliteit van de producten. 
Hij adviseert een gift van zo'n 200 kilo 
per hectare. 'De TEC (bindingscapaci-
teit) van de grond verbetert.' Bij een 
aardappelboer constateerde hij duide-
lijk hogere getallen van voedings-
stoffen. Zeoliet liet bij 600 kilo/ha een 
toename van de TEC zien van bijna 7 
naar meer dan 9. Mangaan werd ver-
hoogd van 40 naar 60 door het strooien 
van 120 kg/ha Alloy Mangaan
Nog wat meer ervaringen: Steenmeel 
met Alloy en compost zorgde voor 
hogere calciumgehaltes van in het loof. 
Dat komt omdat steenmeel zorgt voor 
een betere beschikbaarheid van calci-
um, legt Smeets uit. Hij constateerde 
ook een vergroting van het klei-
humuscomplex (CEC), bij het gebruik 
van alleen zeoliet.
Praktijkman Smeets kijkt graag in de 
toekomst. Hij denkt dat er rondom 
Venlo, waar veel groente wordt ge-
teeld, meer kansen voor klein fruit 
komen voor Alloy en voor steenmeel. 

Sensoren op afstand
Zelf is Smeets bezig met het ontwikke-
len van sensoren voor bodembiologie. 
Zo kan hij al bij drie klanten vanachter 
de computer de pH, het vochtgehalte 
en de hoeveelheid zuurstof in de grond 
inzien. Uit deze metingen blijkt dat 
zeoliet tijdens de droogte zorgde voor 
meer lucht in de grond.

Steeds minder mindelen 
Een dag voor dit gesprek hoorde hij in 
de LTO-vergadering verontrustende 

geluiden van telers die constateren dat 
de hoeveelheid gewasbeschermings-
middelen in de land- en tuinbouw in 
sneltreintempo naar beneden kukelt. 
'Er wordt door boeren en tuinders al 
geld betaald voor een coördinator die 
moet zorgen voor meer middelen.' 
Volgens Smeets moet er meer worden 
ingezet op een betere bodem en 
gezondere producten. Als voorbeeld 
noemt hij de taxuskever. 'Een gezonde 
plant geeft een andere worteluitschei-
ding dan een zieke. Dat voelen insec-
ten. Niet moeilijk om te bedenken wat 
er moet gebeuren. Niet spuiten, maar 

zorgen voor betere omstandigheden 
voor de planten. 
Volgens de consultant zijn boer en 
tuinder hier en daar al een eind op weg. 
Een klant in Boskoop gebruikt nog 
maar 2 à 3 middelen, vertelt Smeets. 
'Op een heleboel bedrijven moet nog 
heel veel gebeuren voor ze zijn waar ze 
naar toe moeten. 
De belangrijkste vraag waar we tegen-
aan lopen is het verdienmodel. Aardap-
pelboeren zijn al blij als ze net kunnen 
overleven.' 

Hans Smeets weet alles van bodemvruchtbaarheid en hoe die te verbeteren

Rijke Limburgse löss – vergeet het maar

Hans Smeets is oud-Delphy medewerker en nu eigenaar van Smeets Agrocon-
sultancy in Horn in midden Limburg. Door de vele projecten, teeltadviezen en 
praktijkproeven noemt hij zich de expert op het gebied van bodemverbete-
ring. Hij ondersteunt ondernemers bij het vergroten van plantweerbaarheid, 
bemesting, ziekten en plagen en duurzame onkruidbestrijding. Bodemleven 
is van groot belang bij bodemgezondheid en plantweerbaarheid. Teeltmaat-
regelen kunnen soms grote effecten hebben op het zo belangrijke bodemle-
ven, is de ervaring van Smeets. Een Bioscan of een bodem voedsel web-
analyse geeft inzicht in de aanwezigheid van het bodemleven en de samen-
stelling. Smeets baseert zijn teeltadviezen op de grond- en bladmonsters. 
Verbetering van de bodem en effectief bijsturen met bladmeststoffen leidt tot 
sterke en gezonde planten, is zijn ervaring. Onderdeel van deze duurzame 
teeltstrategie zijn organische meststoffen als Alloy en zeoliet, bladbemesting 
en plantversterkers en toepassing van compost op maat. 

Wat is Alloy?
Alloy is het vroegere slakkenmeel, een bijproduct van de staalindustrie. Het 
bevat veel essentiële sporenelementen, zoals mangaan, koper, zink en bori-
um. Het heet nu thomasmeel die niet stuift, omdat het granulaat is. De micro-
elementen komen geleidelijk vrij, spoelen niet uit en zijn niet zout.

Wat is zeoliet?
Zeoliet kan dienen als rechtstreekse bodemverbeteraar, of als diervoeder. Het 
bestaat uit vulkanisch gesteentemeel. Zeolieten hebben de bijzondere eigen-
schap dat ze een positief effect hebben op de ontwikkeling van micro-
organismen. De structuur van zeolieten wordt door micro-organismen als een 
beschutte plaats ervaren, waardoor ze beter kunnen gedijen.

Op weg naar duurzame 
land- en tuinbouwBierbrouwer Gulpener gebruikt

graan en hop uit eigen regio

 

Adviseur en zelfstandig consultant Hans Smeets weet alles van bodemvruchtbaarheid en hoe die te verbeteren.
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Wie met Agriton-directeur Jan Feer-
sma Hoekstra over het eigen labora-
torium begint, krijgt een college 
over het nut van onderzoek, over 
microbiologie en over chemie. Over 
de verschillen tussen fysica en schei-
kunde. Een paar dingen worden heel 
helder: Meten is weten en 'er zijn 
meer koeien die eerder te veel dan te 
weinig mineralen krijgen.' 

De omvang van het laboratorium bij 
Agriton heeft altijd gelijke tred gehou-
den met de groei van het bedrijf. 'We 
begonnen met een klein labje boven in 
de eerste loods, nummer 10-1, aan de 
Molenstraat in Noordwolde. We kon-
den uitbreiden toen de personeelskan-
tine een nieuwe plek in het gebouw 
kreeg en nu we verhuizen kunnen we 
een volgende belangrijke stap zetten.’

Vijfde loods
De mogelijkheid voor een complete 
reorganisatie van de bedrijfsruimten 
bij Agriton is ontstaan doordat novem-
ber 2019 de vijfde loods op het bedrij-
venterrein kon worden gekocht, nadat 
in eerdere jaren al drie andere panden 
van de investeringsmaatschappij 
werden overgenomen. Daar-door 
kunnen de laboratoriumactiviteiten nu 
worden ondergebracht in de nieuwe 
hal 10-B.
De nieuwe hal is ongeveer 300 vierkan-
te meter. Daarvan is 60 vierkante meter 
laboratorium. Het microbieel onder-
zoek is beneden en het chemische is op 
de eerste verdieping ondergebracht. 
Een riante ruimte, zegt Feersma Hoek-
stra. 
De vrijgekomen ruimte in hal 10-1 

wordt straks ingenomen door een 
extra directiekamer en werkplekken 
voor medewerkers die niet iedere dag 
op het bedrijf aanwezig zijn. 
De keuze voor het in stand houden van 
een eigen laboratorium was voor 
Agriton niet moeilijk, legt Feersma 
Hoekstra uit. Eén omdat de kosten bij 
uitbesteding van dit werk hoog zijn en 
twee omdat wij vaak wat meer willen 
weten dan uit het reguliere standaard-
onderzoek komt. Hoe meer je moet 
uitleggen hoe meer de kosten oplo-
pen.’

Productontwikkeling
Het grootste deel van het labwerk bij 
Agriton bestaat uit kwaliteitscontrole 
en productontwikkeling. Bij het eerste 
onderdeel gaat het met name om de 
vraag hoe je de processen kunt verbe-
teren, zegt Feersma Hoekstra. Hij 
bemoeit zich graag met dit werk. 'Op 
school, de HLS, was het mijn grootste 
hobby. Nematologie, microbiologie, 
organische chemie, ik kon er geen 
genoeg van krijgen.' Geen wonder dat 
de Agriton-directeur het lab als zijn 
kindje ziet waar hij goed extra op moet 

passen. Of de eigen kwaliteitscontrole 
niet zoiets is als de slager die zijn eigen 
vlees keurt? Feersma Hoekstra glim-
lacht: Natuurlijk voldoen we aan alle 
regels en laten we de controle ook nog 
extra door buitenstaanders doen, zoals 
bijvoorbeeld door de Japanners die 
laboratoria hebben in Duitsland.'
Wat die productontwikkeling bij Agri-
ton heeft opgeleverd? 'EM Silage bij-
voorbeeld hebben we zelf in het eigen 
bedrijf ontwikkeld en niet te vergeten 
EM Drink, de frisdrank die momenteel 
sterk in opkomst is en waarvoor wij 

onlangs door de instanties food-
gecertificeerd zijn.' Het nieuwste in het 
nieuwe lab zijn de DNA-technieken, 
zegt Feersma Hoekstra. Of al die nieu-
wigheden rendabel zijn voor een 
bedrijf als Agriton? Feersma Hoekstra 
twijfelt niet. 'In deze wereld moeten de 
uitslagen steeds sneller bekend zijn en 
dat vraagt om de nieuwste apparatuur. 
Daar profiteren wij van.  Goede 
gebruikte apparatuur, maar niet de 
snelste is prima, is nog betaalbaar. Bij 
ons lab mag het wel een dagje langer 
duren.' 

Jan Feersma Hoekstra: We kunnen niet zonder een eigen lab

Links Fokelien de Wal-Spoelstra en rechts Ingrid Visser. Medewerkers van het microbiologisch en chemisch laboratorium.
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