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BIOINFO
De familie Koekkoek-Nijhof wint de Agroscoopbokaal Biologisch 2021. V.l.n.r. Robert van Dorst, Diny en Jan Koekkoek, Eddo en Lianne
Nijhof en hun kinderen (v.l.n.r.) Thijs, Marije en Hilde, Jan Zendman en Wilfred Jonkman.

Koploper in kringlooplandbouw
Het biologische melkveebedrijf

Het familiebedrijf bestaat uit 130

bewerken op eigen erf, grote leveringen

van Eddo en Lianne Nijhof & Jan

koeien en 115 hectare grond en is al

in volle vrachten, en regionaliteit

en Diny Koekkoek op het landgoed

ruim 20 jaar biologisch. De koeien

in inkoop en afzet, zorgt voor

Singraven in Denekamp (Overijssel)

vreten enkel ruwvoer van eigen

kostenbesparing bij een gelijkblijvende

wint dit jaar de Agroscoopbokaal

land en regionaal aangekochte

productie van meetmelk”, aldus Eddo.

Biologisch van Reudink. Als koploper

grondstoffen van Reudink. Maximaal

Een gedeelte van de melk wordt

in kringlooplandbouw met een focus

vier verschillende grondstoffen

regionaal afgezet via de Raw Milk

op regionaliteit in zowel inkoop als

kunnen op het bedrijf in een daarvoor

Company, een melkfabriek in de Lutte

afzet behaalt het bedrijf topprestaties.

bestemde loods worden opgeslagen.

die zich richt op zuivelproductie van

De kringloopgedachte staat centraal

Vervolgens worden de grondstoffen

rauwe melk en lokale verkoop. Het

in de bedrijfsvoering, en daarmee

elke 2-3 weken, waar nodig, bewerkt

grootste gedeelte gaat naar Eko-

de zorg voor de omgeving, mensen,

op het bedrijf door een loonwerker

Holland.

dieren en bodem. Maar hoe word je als

en aangevuld met een mengsel van

biologisch melkveehouder koploper in

vitamines en mineralen van Reudink.

kringlooplandbouw?

“De flexibiliteit in grondstofkeuze, het

Lees verder op pagina 2 >>
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Winnaars

Werkplezier en saamhorigheid op

aldus Eddo. Jan Zendman, Reudink

Singraven

Klantenservice, zorgt voor de juiste,

De familie heeft werkplezier hoog

geschikte grondstoffen en regelt de

in het vaandel staan. Samenwerken

levering. Robert van Dorst, Biologisch

Jaarlijks reiken we de

staat daarin centraal. Daarnaast

Melkveespecialist Reudink, bekijkt

Agroscoopbokaal uit aan een klant

is het doel om het bedrijf

het rantsoen en de prijzen om

die zich onderscheidt op basis

toekomstbestendig te maken. ”We

optimale resultaten te behalen op het

van behaalde resultaten en/of

willen de continuïteit van het bedrijf

bedrijf. “We staan in nauw contact

duurzaamheid. Het melkveebedrijf

waarborgen, zodat een van onze

en het advies van Reudink helpt ons

van de familie Koekkoek-Nijhof

kinderen het later wellicht kan

om gezamenlijk de juiste keuzes te

laat zien dat zij, op basis van

overnemen”, vertelt Eddo.

maken”, legt Eddo uit.

focus op regionaliteit, koploper in

“Het mooie aan wonen op Singraven

“De kracht van dit familiebedrijf

kringlooplandbouw zijn. Tijdens de

is de saamhorigheid. Zo maken we

zit in de overtuiging van regionaal

prijsuitreiking stonden we hierbij

deel uit van Coöperatie Duurzaam

boeren. We pakken het optimaliseren

stil, maar keken ook vooruit. Nu de

Singraven waarmee we middels een

van het rantsoen met eigen ruwvoer

samenleving steeds vaker zegt dat

elektriciteitscentrale op waterkracht

en de grondstoffen samen aan.

duurzaamheid belangrijk is en de

in de Dinkel groene energie

Dit resulteert in een stabiele

overheid dit ondersteunt, is het tijd

opwekken voor de omgeving”,

melkproductie, gezond vee en lage

om te schakelen.

vertelt Eddo. Duurzaamheid vindt de

voerkosten door scherp aan de wind

familie belangrijk, zowel in de stal

te varen. Een duurzaam rendement”,

De belangstelling onder veehouders

als daarbuiten. De familie levert op

vertelt Robert. Jan vervolgt: “De

die willen omschakelen naar

meerdere manieren een bijdrage aan

familie Koekkoek-Nijhof is een

bio zien we de laatste maanden

de omgeving en de maatschappij. Zo

pionier in de biologische sector. Door

versneld toenemen. Dit is natuurlijk

is Eddo belangenbehartiger van de

te investeren in de korte kringloop

goed nieuws! De specialisten

bio-sector en deelt hij zijn kennis als

en flexibiliteit geven ze biologisch in

van Reudink staan uitstekend

bestuurslid van Eko-Holland.

Nederland een extra dimensie. Ze

de bio-principes en een sterke

opgesteld om hen te ondersteunen
Uitmuntende prestaties

Een belangrijk element in deze

“Samenwerking binnen de familie,

transitie is de ontwikkeling van

met het landgoed en met Reudink

Bekijk ook de bedrijfsvideo van de

de marktvraag. Om de Europese

staat centraal en zorgt ervoor dat

winnaars op www.reudink-bio.eu en

ambitie van 2030 te realiseren is

het bedrijf zo goed kan draaien”,

laat u inspireren.

het essentieel dat de consument
vaker voor biologisch voedsel kiest.
Hier kunnen we als sector ook bij
helpen door ‘ons verhaal’ met de
onderscheidende meerwaarde van
bio te blijven vertellen!
Hierin ligt een mooi perspectief
voor de toekomst en daarbij wil toch
iedereen een winnaar zijn?
Veel succes en een mooie zomer
gewenst!
Wilfred Jonkman
Directeur
Reudink
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zijn een voorbeeld voor anderen. De

en adviseren in de omschakeling.

terechte winnaars.”

Varkenshouderij Exterkate als biologisch proefbedrijf

Per 1 juni 2021 startte Reudink de
samenwerking met varkenshouder
Ruben Exterkate en zijn familie
(Bentelo, Overijssel) als biologisch
proefbedrijf. Reudink wil zich als
kennispartner continu ontwikkelen
en deze samenwerking is daarin een
belangrijk onderdeel. Enerzijds voor
de optimale ondersteuning van onze
klanten in de gehele bedrijfsvoering,
maar ook om bij te dragen aan de
ontwikkeling van de biologische
sector.
“Door de samenwerking met
varkenshouder Exterkate is het eerste
biologisch proefbedrijf van Reudink

V.l.n.r. Pieter Wolleswinkel (Directeur ForFarmers Nederland), Ruben en Kea Exterkate met

in het leven geroepen. Dit sluit

hun jongste zoon Lasse, vader Frans Exterkate, Achim Tijkorte, en Wilfred Jonkman.

uitstekend aan bij de strategische
doelstellingen van Reudink om

sector. Dit sluit aan bij de toenemende

zekerheid. Dat spreekt ons aan”,

in te zetten op innovatie, kennis,

interesse voor de biologische

aldus Exterkate. “De gedrevenheid, de

samenwerking en een optimale

varkenshouderij, gedreven door extra

continue wil om door te ontwikkelen

klantervaring. Met de kennis die

vraag vanuit de markt en door de

en de focus op data en cijfers,

we opdoen, worden onze voeders

recent gepresenteerde Green Deal,

maakt Exterkate een uitermate

verder geoptimaliseerd en kunnen

Farm to Fork strategie vanuit de EU.

geschikt proefbedrijf”, vertelt Achim

onze specialisten de klant nog beter

Tijkorte, Productmanager Reudink.

adviseren op het erf”, vertelt Wilfred

Over Varkenshouderij Exterkate als

Samen met Exterkate gaat Reudink

Jonkman, Directeur Reudink. Deze

proefbedrijf

voerproeven doen bij biggen,

samenwerking toont Reudinks

Het plan om te schakelen naar

zeugen en vleesvarkens. Er zijn

vertrouwen in de toekomst van de

biologisch ontstond in 2018. Het

voerstations aanwezig voor individuele

biologische (varkens)markt.

bedrijf bestaat uit 150 zeugen en

voedering en er is de mogelijkheid

bijbehorende vleesvarkens. De eerste

tot het wegen van de zeugen.

Ontwikkeling biologische sector

biggen zijn begin juni geboren, zodat

Ook is er een computergestuurde

Het varkensbedrijf biedt de unieke

in december de eerste biologische

droogvoerinstallatie en zijn er

mogelijkheid om proeven uit te voeren

vleesvarkens kunnen worden

weegplateau’s beschikbaar voor

onder biologische omstandigheden.

afgeleverd. De afzet is geregeld via

de vleesvarkens. De Groene Weg is

Hierbij zal de komende tijd speciaal

De Groene Weg. “We hebben gekozen

partner in dit proces en ondersteunt

aandacht zijn voor het testen van

voor biologisch omdat het ons alles

bij de proeven middels een focus op

nieuwe voerconcepten als gevolg van

bood wat we zochten, maar niet

data-uitwisseling.

gewijzigde wet- en regelgeving per

konden vinden in de conventionele

1-1-2022. Door de opgedane kennis

sector. Als biologisch varkenshouder

kan Reudink een bijdrage leveren aan

produceer je namelijk naar gelang van

de ontwikkeling van de biologische

(markt)vraag en is er meer financiële

Samen op weg naar een duurzame toekomst!
In het kader van duurzaamheid streeft Reudink ernaar minder papier te gebruiken. Wilt u hier een bijdrage aan leveren door in
het vervolg de Bio-info digitaal te ontvangen? Stuur dan uw naam en e-mailadres naar info@reudink-bio.eu.
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Door buffelen!
Er verschijnt vanzelf een glimlach

de Nederlandse overheid en de

op je gezicht als je het erf oprijdt van

onbekendheid met het product onder

de biologische waterbuffelboerderij

consumenten. Om verspilling tegen

van Bouke en Marlies Luth in

te gaan en het product recht aan te

Eursinge (Drenthe). Vanaf de weg

doen, maken we waterbuffelkaas”,

heb je direct zicht op de ruime, open

legt Marlies uit. De harde kazen en

stal met daarin zo’n 60 biologische

mozzarella ’s liggen in streekwinkels

waterbuffels. Uniek is het zeker!

en zijn verkrijgbaar bij de groothandel.

Niet alleen zijn er slechts een 10-tal

“We zijn trots op onze dieren en de

gangbare waterbuffelboerderijen

producten. Het is mooi om je eigen

in Nederland, maar het bedrijf van

producten in de winkel te zien en dat

Bouke en Marlies is ook nog eens

de mensen er blij van worden.”

100% biologisch.
Lees verder over werkplezier, de
Enthousiaste mensen met een

doelen voor de toekomst en de rol van

passie voor dieren. Dat is de eerste

Reudink op onze website:

indruk die je krijgt van Bouke en
Marlies. Bouke groeide op een

Bouke en Marlies Luth.

www.reudink-bio.eu.

vleesvarkensbedrijf op en was kind

mooi. Ik kan alles zelf doen en dat

aan huis bij zijn buurman die een

geeft voldoening”, vertelt Bouke.

Ook benieuwd geworden naar de

melkveebedrijf runt. Bouke wist al

“Daarnaast staan waterbuffels dicht

biologische waterbuffels en kazen

snel dat zijn hart niet bij varkens,

bij de natuur qua gedrag. Ze hebben

van Bouke en Marlies Luth? Kom

maar bij herkauwers lag. Toen hij

niet veel nodig en passen goed in de

dan eens langs in Eursinge of

een reportage over het houden van

bio-gedachte. Ook moet je iets unieks

neem contact op met Maaz Cheese

waterbuffels zag op de televisie, trok

hebben om je te onderscheiden in

via: maazcheese.nl

dat meteen zijn aandacht. Samen met

de markt. Dat de locatie door de

Marlies ging hij op onderzoek uit.

vorige pachters al naar biologisch
was omgeschakeld, verhoogde de

Biologische waterbuffels

praktische haalbaarheid en maakte

Bouke en Marlies bezochten

de keuze makkelijker.”

een aantal waterbuffelbedrijven
en waren direct enthousiast.

Van waterbuffelmelk naar kazen

“Waterbuffels trekken de aandacht.

De focus ligt op de productie van

Het zijn gevoelsdieren die houden

waterbuffelmelk. Aangezien buffels

van knuffelen”, aldus Bouke. Sinds

minder melk geven dan koeien

december 2018 pachten ze de huidige

en de dieren biologisch worden

boerderij en landerijen in Eursinge.

gehouden, heb je een goede – en

Daar houden ze nu zo’n 60 bio-

hogere – prijs voor je product

waterbuffels, twee stiertjes en wat

nodig. Met het beperkte aantal

jongvee.

waterbuffelboerderijen, laat staan
biologisch, is het regelen van de

De bio-gedachte sprak Bouke en

afzet een uitdaging. Corona heeft

Marlies altijd al aan. “We moeten

deze situatie versterkt. “Afnemers

zuinig zijn op de wereld en kijken naar

willen zich in deze onzekere

de toekomst. Ik ben boer geworden

tijden niet binden en kunnen geen

om te boeren. Het houden van

zekerheid geven. Wat niet helpt is

een klein aantal dieren is daarom

de beperkte promotie van bio vanuit
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