


Eet je het liefst Hollands fruit 
dat in harmonie met de 

omgeving en de natuur met heel 
veel liefde en oprechte passie 

in vruchtbare aarde is geteeld? 
Proef dan ons biodynamisch 
zomerfruit van Elze-Lia.
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‘De kringlooplandbouw 
is momenteel trend. 

Daarin is biodynamisch 
een absolute voorloper. 
Wij weten dat alles met 
elkaar samenhangt en 
denken in kringlopen, 
waarbij samenhangen 

tussen kosmos en aarde 
voor ons altijd al de 

basis is.’

EKOPLAZA • ZOMER4242

teler



In het hart van de Betuwe startte Elze-Lia Visser in 2011 met haar biodynamische kleinfruittuin Fruitweelde. 
Bij ons vind je haar bramen, frambozen en kiwibessen met Demeter-keurmerk onder het merk Puur NL. Vanuit haar werk als adviseur 

bodemsanering wist Elze-Lia hoe slecht het met de Nederlandse bodem gesteld is: “Ik had zoveel troep in de bodem gezien, 
ook in die van agrarische origine, dat het voor mij vanzelfsprekend zou zijn dat ik biologisch zou gaan telen. Dat het uiteindelijk 

biodynamisch werd, was eigenlijk toeval.”

Van Hollandse, biodynamische bodem:  

smaakbommetjes van bramen, 
frambozen en kiwibessen  

Elze-Lia: “Op mijn 15e wist ik al dat ik 
‘boer’ zou willen worden. Ik had een baan-
tje bij een vollegrondstuinder en vond dat 
geweldig. Hoewel mijn opa fruitteler was, 
zaten mijn ouders helemaal niet in de agra-
rische hoek. Na mijn studie in Wageningen 
kwam ik terecht in de milieusector bij de 
bodemsanering. Bij zo’n sanering rook ik 
ooit precies de geur die altijd in mijn opa’s 
schuur hing. Zo wist ik precies wat hij alle-
maal had gebruikt en erg fijn was dat niet!”
 
Biologisch als vertrekpunt
“In 2008 dacht ik: nu word ik boer of 
helemaal niet meer. Om goed inhoud aan 
de biologische landbouw te kunnen geven, 
volgde ik een deeltijdopleiding aan de 
Kraaybeekerhof. Dit bleek een biodyna-
mische opleiding en ik kwam erachter dat 
biologisch voor mij slechts een vertrekpunt 
was. Deze landbouwvorm bracht mij zoveel 

De natuur tackelen
“Na WOII dacht men in de landbouw dat de natuur naar de hand kon worden 
gezet, als een techniek om te verbeteren, zoals met kunstmest. Daarmee sloot 
men de natuur min of meer buiten, want die was alleen maar lastig. Inmiddels 

ziet men in dat dit te extreem is geworden en komt er een tegenbeweging. Het is 
nooit te laat, maar hoe langer die vorm van landbouw doorgaat, hoe moeilijker het 
is om die grond weer in goede conditie te brengen. Wij beseffen dat we ons land 

ook voor de volgende generatie bewerken en zorgen juist voor opbouw.”

Ik kwam er 
tijdens mijn 

opleiding achter 
dat biologisch voor 
mij slechts een 
vertrekpunt is. 
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meer. Het denken in samenhang, syste-
men en verbinden was het helemaal voor 
mij en hielp me verder te komen in mijn 
toekomstvisie en levenswijze.”

Klimaatverandering
“De klimaatverandering laat goed zien hoe 
belangrijk een gezonde bodem is. Mijn 
grond kan heel goed omgaan met zowel 
natte periodes als droogte. De goede 
structuur leidt een teveel aan regen naar 
het grondwater en bij droogte is het rijke 
bodemleven beter in staat water vast te 
houden. Zo staan mijn planten veel minder 
bloot aan extremen. Ook ik heb soms 
last van plagen, zoals luis. Die scheiden 
een soort suiker af en dat zorgt voor een 
zwarte laag op het fruit. Een mierenkolonie 
zorgt vaak voor een natuurlijke balans. Die 
‘melken’ de luizen, zodat het suikerwater 
eruit geperst wordt. Is het echt extreem 
dan geef ik de luis een tikje met zeep. Er 
zijn extremere middelen die ik mag toe-
passen, maar dat wil ik niet. Mijn keuze is 

dan eerder om die teelt weg te doen, zoals 
bij de kersen waar ik plagen niet natuurlijk 
onder controle kreeg.”
 
Natuurlijke preparaten
“Ik werk ook met natuurlijke preparaten om 
het bodemleven te voeden en te verbete-
ren. Plantaardige compost voedt vooral de 
schimmels en dierlijke compost voedt vooral 
de dierlijke component, zoals bacteriën die 
heel belangrijk zijn in de bodem. Daarvoor 
werk ik samen met een biodynamisch melk-
veebedrijf. Qua samenhang en kringloop 
geldt dit ook voor de kosmos en aarde. Ik 
ben ervan overtuigd dat elke planeet zijn 
invloed heeft. Ik teel hier op kleigrond met 
weinig kiezel. De groencompost komt van 
zandgrond met een mooie kiezelkwaliteit. 

Die is heel goed in staat om de kosmische 
invloed te geleiden. Hocus Pocus? Denk 
dan aan Silicon Valley: kiezel zit veel in chips 
en zorgt voor de informatieoverdracht. De 
kiezel in mijn compost zorgt uiteindelijk 
voor een betere weerstand van de plant. 
Om de natuur en biodiversiteit verder te 
versterken in mijn tuin staan er gemengde 
hagen en zijn diverse bloemen gezaaid. Ook 
wilde planten en insecten worden door ons 
gekoesterd en geholpen.”
 
Kwetsbaar fruit vol smaak
“Wist je dat slechts 5% tot 10% van de 
mensen weet hoe je kleinfruit oogst? Ande-
ren drukken simpelweg het kwetsbare fruit 
stuk. Vanaf de derde week van juni start ik 
met een vaste club mensen met de oogst 

Fruit dat niet voor consumptie geschikt is, gaat ingevroren 
naar ijsleverancier NICE. Die vind je ook bij Ekoplaza. 
Het biologische NICE-ijs op een stokje is dus gemaakt 

met het biodynamische fruit van Elze-Lia.

Met een biodynamisch product 
koop je eigenlijk veel meer 
dan een gezond product. Je 
koopt ook een stukje gezonde 
grond en daarmee bouw je 
dus mee aan een gezondere 

aarde.
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van zomerbramen. Tot de eerste of tweede 
week van oktober oogsten we herfstfr-
ambozen en bramen. Mijn biodynamisch 
geteelde fruit is misschien minder groot, 
maar qua inhoudsstoffen zit er wel veel 
meer in. Proef zelf maar het verschil aan 
smaak, aroma en kracht in mijn braam ten 

product moet dus werken en krijgt een cel 
opbouw die veel compacter en daarmee 
ook veel steviger is. Mijn bodem heeft per 
definitie een veelheid aan stoffen en or-
ganisme in zich. Daar hoef ik geen bewijs 
voor te hebben.”

opzichte van een braam die op kunstmest 
met een infuus is opgegroeid. In fysieke 
zin kun je daar ook wel iets bij voorstellen. 
Breng je iets met kunstmest groot, dan 
heeft het weinig te lijden. Wij zorgen voor 
een gezonde bodem zodat het bodemleven 
de plant voedt. Niet ik. Een biodynamisch 

Schuilplaats voor 
kleine dieren

Eigen bijenvolkeren 
voor de bestuiving

De zon kleurt de 
bramen glanzend zwart
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