
Bezoek aan boer Wagner, Bad Homburg 
 
We kregen een ontvangst en rondleiding door boer Wagner op zijn bedrijf.  
De naam van het bedrijf,  ‘Kronenhof’, komt van het feit dat de voorouders van boer 
Wagner hofleveranciers waren aan het hof van Wilhelm II, die een zomerresidentie had 
in Bad Homburg. Het bedrijf stond oorspronkelijk in wat nu de stad Bad Homburg is 
maar doordat de stad zicht uitbreidde zijn ze twee keer onteigend geweest en verhuisd 
naar buiten de stad. Boer Wagner heeft drie zonen, een landbouwer, een architect en een 
die ruiter en rijleraar is en dressuur geeft voor paarden. Bij de laatste verhuizing werd 
heel doordacht het concept van het huidig bedrijf vastgelegd dat vervolgens op een 
achttal maanden werd gebouwd. Ook de plaats werd verstandig uitgezocht, boer Wagner 
wist immers dat daar een wandel- en fietsroute (de Hölderlin route) zou komen. Door de 
nabijheid van de stad komen veel mensen in de buurt die een enorme koopkracht 
vertegenwoordigen, zodat hij een behooorlijk inkomen op het bedrijf kan realiseren. 
  
Het bedrijf bestaat uit 90 ha akkerland, een paardenpension voor 60 paarden, een winkel 
op het hof met zelfverwerkte producten, een café en restaurant. Aan de ingang staat een 
symbool dat herinnert aan de Zeppelinparade van keizer Willem in 1910.  
Het bedrijf heeft een warmtekrachtkoppeling (WKK), waarmee de eigen 
energiebevoorrading gedeeltelijk (grotendeels?) wordt voorzien. Een WKK produceert 
zowel warmte als elektriciteit maar draait enkel als er behoefte is aan warmte. Vandaar de 
keuze voor de uitbating van een restaurant, waar continu warmte nodig is, zo kan de 
WKK meer gebruikt worden..  
 
Op het akkerland worden koolzaad, tarwe, rogge, gerst, haver (voor de paarden), 
suikerbieten e.a. geteeld.  
Er wordt zoveel mogelijk getracht de opbrengsten hiervan op het bedrijf zelf te 
gebruiken. De tarwe wordt wel deels verkocht, ook de suikerbieten, maar daar zoekt hij 
nu een andere bestemming voor (zie verder).  
Er is ook een machinepark, ze werken hiermee in loondienst voor andere bedrijven 
(maaidorser, persmachine,...) 
 
Wat betreft het paardenpension zitten ze in de hoogste klasse, qua wedstrijden in het 
hoogste segment, het zijn vooral paarden voor dressuur en toernooien.De kwaliteit van 
het hooi moet dus ook goed zijn. Daarnaast zijn er in Bad Homburg nog twee andere 
paardenzaken, nl een voor springpaarden en een met opleidingen voor beginners.  
We bezochten de paardestallen, in een gebouw dat een kruisvorm heeft.  Het midden is 
de voeder en verzorgingsplek, in de vier armen staan de paardenboxen. In de familie is 
reeds geruime tijd ervaring met paarden (grootvader, vader). Ze kozen voor 60 paarden 
om een evenwicht te bekomen tussen het economisch interessante en de mogelijkheid om 
persoonlijk contact te hebben met de eigenaars en de medewerkers. De ingang van de 
paardenboxen voor de eigenaars is een andere dan deze voor de verzorging en het 
uitmesten. De paarden worden met de hand gevoed zodat men tegelijk ook een beeld 
krijgt over hun gezondheidstoestand, een ziek paard komt niet naar de voederkrib.  Voor 
het onderhoud, voeden en uitmesten werken er nog 2,5 collega’s. Verder zijn er nog drie  
mensen die paardrijlessen geven. Dit wordt uitbesteed aan een ander bedrijf.  



We bezoeken de stookplaats die de energiecentrale is van het bedrijf. Hier wordt vooral 
de WKK gebruikt, op basis van koolzaadolie. Deze wordt voor de helft op het bedrijf zelf 
geproduceerd, de rest wordt ingekocht. In de stookruimte is er bovendien nog een 
klassieke ketel op mazout, voor spitsbehoeften. In de winter draait de WKK 24/24 uur, in 
de zomer voornamelijk in functie van de behoeften in de keuken. De WKK installatie is 
acht jaar oud. 
Buiten zagen we de pikdorser aan het werk.  
In de siloruimte zagen we grote cilindervormige silo’s met granen De gerstafval zal vanaf 
2009 energetisch benut worden, aangezien vanaf dan eenzelfde hoge vergoeding 
toegekend wordt voor het gebruik van restafval van granen als voor andere hiervoor reeds 
aanvaarde hernieuwbare energiebronnen. Boven de siloruimte is een installatie voor 
graanpellets voor verwarmingstoestellen.  
Boer Wagner heeft positieve ervaringen met wintergerst (brouwgerst).  Na de oogst ervan 
zal hij suikerbieten aanplanten om te oogsten in maart 2009. Hij hoopt dat deze laatste 
teelt geen last zal hebben van vorst doordat het bedrijf maar 150 m boven de zeespiegel 
ligt, en ‘dankzij’ de zachtere winters, tgv de klimaatsveranderingen. 
Boer Wagner heeft een invloedrijke functie in de boerenvereniging van de deelstaat 
Hessen. Hij heeft zijn invloed o.a. uitgeoefend om recente veranderingen in de wetgeving 
te bekomen zodat nu binnenkort ook energie uit paardenmest en graanafval binnenkort 
goed vergoed wordt. Voor paardenmest was dat tot nu toe niet het geval daar destijds de 
‘groenen’ vonden dat paardemest van de rijken kwam, die niet nog extra moeten beloond 
worden.  
 
Volgens boer Wagner zijn de nieuwe opportuniteiten voor de landbouw: medicinale 
planten, kleurplanten, biomassa, verpakkingsafval.  
Zo heeft de Hessische deelstaatregering als doel om in 2015 15% hernieuwbare energie te 
gebruiken om het gebruik van fossiele brandstoffen te doen dalen en als antwoord op de 
stijgende energiebehoeften (eigen commentaar: er werd niet gesproken over de noodzaak 
van inspanningen tot energieefficientie/energiebesparing).  
In de EU was er in 2001 de verordening dat landbouwbedrijven graangewassen als 
energiegewassen kunnen telen. Het parlement in Hessen volgde in 2005. In Bad 
Homburg kwam het eerste tankstation voor bioethanol. In Mulheim wil de gemeente een 
biogasinstallatie uit suikerriet installeren om met de restwarmte huizen te kunnen 
verwarmen.  
Hij ziet verder veel toekomst in brandstofcellen op basis van bioethanol en hoopt dit nog 
te kunnen meemaken.  
De Hessische boerenvereniging is reeds 15 jaar bezig met het gebruik van plantaardige 
brandstoffen b.v. oogstmachines op plantenolie.  
Als verdere opportuniteiten noemt hij het gebruik van zetmeel-mais-granen-erwten voor 
biodegradeerbaar verpakkingsmateriaal. Er waren contacten met Mac Donalds maar deze 
laatsten antwoordden dat hun producten zo uitgewerkt zijn dat ze hier niet mee werken.  
Verder vermeldde hij onderzoeken naar het gebruik van vlas, linnen en hennep. Dit 
laatste was eerst verboden in Duitsland maar kon achteraf toch via de EU wetgeving.  De 
productie nam eerst toe, dan weer af bij gebrek aan verwerkingsmogelijkheden. Vroeger 
werd ook hennep gebruikt voor paarden, maar dit is nu te duur.  



Hij vermeldde ook testen op verfplanten, die minder schadelijk zijn dan chemische 
verven, maar waarvan volgens hem de kleur nog te zwak is. (De recente ‘appelposter’ 
van Wervel bewijst echter het tegendeel, je ziet heldere kleuren met behulp van 
plantaardige verven).  
Verder vermeldde hij nog een aantal medicinale planten die in Hessen gekweekt worden 
zoals kamille, goudsbloem, ... 
 
Boer Wagner kwam duidelijk naar voor als een ondernemer die tevreden is met zijn 
realisaties. In heel zijn verhaal zie je ook hoe hij slim inspeelt op de opportuniteiten in de 
markt.  
De tijd voor discussie was veel te kort voor de vele vragen, gevoelens, gedachten die 
opkwamen bij deelnemers naar aanleiding van dit bezoek.  
 
Zijn visie op de biolandbouw 
Hij vindt dit een goede zaak, er is volgens hem zeker een niche voor, maar hij gelooft niet 
dat de biolandbouw de toenemende wereldbevolking zal kunnen voeden. 
  
Reactie uit de groep: Dit gaat hier over de grote vraag of een boer op de eerste plaats 
gewassen teelt om mensen te voeden ofwel om voertuigen te voeden? Vooral dan in de 
huidige context waarin door de concurrentie tussen gewassen voor landbouw en voor 
voertuigen de voedselprijzen reeds stijgen zo dat op de eerste plaats de armen in derde en 
vierde wereld er de impact van voelen.  
 
Wagners antwoord: Het is belangrijk om via alternatieve energiewinning de prijsstijging 
van de brandstoffen tegen te gaan want ook hier zullen de armen als eersten de impact 
ondervinden. Hij ziet wat in het ondersteunen van een lokale energieproductie met behulp 
van palmolie (hier zou natuurlijk ook moeten ingegaan worden op hoe duurzaam deze is) 
Verder zei hij dat deze armen beter hun eigen bananen zouden opeten in plaats van te 
produceren voor de uitvoer.  
Deze uitspraak lokte door het simplisme en de manier waarop het gezegd werd heel wat 
reacties uit bij de deelnemers. Toch meen ik dat hij hier op simplistische manier wilde 
zeggen dat de keuze moet gemaakt worden voor de productie voor lokale behoeften 
eerder dan voor de uitvoer.  
Verder in zijn antwoord gaf hij wel toe dat hij tegelijk een speler op de markt wil zijn en 
daar voordeel uit halen. 
  
Er werd een vraag gesteld over het risico tot uitputting van de goede grond die hij 
verworven had, doordat hij onmiddellijk na de teelt van granen nog eens 
suikerbieten zou telen.  
 
Wagners antwoord: Hij voegt regelmatig de resten van het vergisten van de biomassa 
terug aan de grond, en gebruikt ook groenbemesters. Hij laat de grond ook regelmatig 
controleren.  
 
Wat denkt hij over ploegloos boeren? 



Hij haalde het voorbeeld aan van Thüringen waar door ploegloos boeren een explosie 
kwam van het aantal muizen.  
 
Toen we de Wervel soepkom en bord overhandigden vond hij ‘eet lokaal’ een heel goed 
principe. Hij herhaalde voorbeelden uit zijn eigen bedrijf waar hij zoveel mogelijk van 
zijn opbrengst lokaal verwerkt/laat verwerken en ook werkt met plaatselijke leveranciers.  


