
KRAMERBRÄU PFAFFENHOFEN 
 
De geschiedenis van Kramerbräu Agro & Food GmbH te Pfaffenhofen begint met een 
traditionele boerderij-brouwerij gekend sedert 1619.  In de loop van de 20ste eeuw 
reduceerde het bedrijf tot het deel akkerbouw, dat reeds in 1989 overgeschakelde op 
bio-akkerbouw (onder de naam Naturlandhof), in de eerste plaats voor de productie 
van hoogwaardig bakgraan. In 1997 werd door Naturlandhof en andere landbouwers 
een coöperatie rond mengteelt opgericht. Er zijn thans 150 mengtelers aangesloten. 
Gestaag groeide dit initiatief verder uit tot een toonaangevend concern met diverse 
vertakkingen voor aanbouw en verwerking van voedingsgewassen en voor productie 
van hernieuwbare energie. De GmbH (bij ons is dat een NV) is thans ook actief in 
bio-landbouw in Roemenië over een oppervlakte van 600ha.  
 
 

 
We bezochten de indrukwekkende centrale zaadscheidingsinstallatie. Kernstuk is een 
zeefwerk (dat ooit dienst deed voor een fabriek van hondenvoer en dat met grote inzet 
aangepast werd voor de scheiding van mengvruchten), bestaand uit vijf achter elkaar 
geplaaste cylindervormige zeefkorven voor de scheiding van diverse zaadcalibers en 
–vormen (capaciteit 100 ton per uur; zo’n zeefkorf kost tot 800€ per stuk). Verder zijn 
er: een droogoven in inox (voorloplopend op aankomende EU regelgeving) die 
vroeger op gas, nu op houtsnippers werkt; een tafelsorteerder die door een tril- en 
schudprincipe naar soortelijk gewicht kan scheiden (en dus ook steentjes kan 
verwijderen); een finale fotosensibele sorteerder die kan ingezet worden om te 
scheiden op basis van kleur (max 100 à 200kg per uur); een silocapaciteit van 500 à 
600 ton, die ook kan gebruikt worden voor baktoevoegsels (mosterd, zonnebloemen 
enz.).   
Dit bedrijf staat letterlijk dicht bij de landbouwers die de basisproducten aanleveren. 
Het eindproduct kan vlot verscheept worden via het Rijn-Donaukanaal. Over de 
huttentut of vlasdodder citeert onze gids Tim Brandt de vleiende namen “Duitse 
sesam” en “Engels goud”. Nog meer enthousiasme: huttentut kan meer dan 8 jaar na 
elkaar aangeplant worden in mengteelt en vergt bovendien slecths 70 à 90 kg stikstof 



(tegen 200 à 250 voor koolzaad). Om de teelt te promoten zijn geldkostende 
lobbyisten nodig, die doorheen de stugge muren van Europa kunnen dringen. 
Maar het is ook duidelijk dat het bedrijf en zijn toeleveraars vaak moeten werken 
tegen de marge van het reglementair toelaatbare. Huttentut staat nog op de lijst van 
ongewenste voederteelten, maar er zou verandering komen door een EFSA voorstel 
om terug huttentutkoek toe te laten, het is nu nog wachten op een publicatie van de 
Europese Commissie. Een reglementering legt in Duitsland verbod op de teelt van 
maanzaad en op de invoer van de zaaddozen daarvan (vooral de Amerikanen in 
Duitsland zijn voor dit laatste bijzonder wantrouwig). Daarom wordt samengewerkt 
met Oostenrijk, waar de teelt wel is toegelaten. Meer in het bijzonder importeert het 
bedrijf maanzaad van oude variëteiten die geteeld worden door een coöperatief van 
boeren uit het Waldland nabij de Tschechische grens. 
Gekomen aan de persinstallatie (capaciteit 250 kg/uur) neemt onze gids het woord 
mafia in de mond als het gaat over de vervanging van oude oliehoudende gewassen 
(vlas, hennep, huttentut enz.) door soja. Hij is ook niet mals voor de olieindustrie die 
hij verdenkt controle te willen op plantaardige olie, die nu ook getaxeerd is, wat het 
enthousiasme bij vele persers heeft getemperd. Hij maakt melding van de snelle 
prijsstijging van mosterdzaad als gevolg van speculatie.  
Kramerbräu is uniek in Duitsland, maar de potenties voor navolging zijn enorm: 
volgens Brandt zou zo’n bedrijf – geleid door een goede “Baumeister” - om de 60km  
geïnstalleerd kunnen worden. We kunnen zijn enthousiasme goed volgen als we 
beseffen dat hij lokaal het “Mischfrucht” idee heeft bedacht. We mogen nog even 
naar een gesofistikeerde multifunctionele 100 PK “HEKO” veldmachine gaan kijken, 
maar Tim denkt nu al aan lichtere machines van 50PK, nog minder bodemverdichting 
en lagere energiekosten. Eén van zijn laatste uitspraken: “gangbare landbouw kan 
veel repareren wat misloopt tijdens de teelt, maar dan kan niet lang meer duren”. 
Zie ook de website van Kramerbräu: http://www.kramerbraeu.de/landwirtschaft.htm 
 
Er werd ook een veldbezoek gedaan van een perceel mengteelt. 


