
Bezoek boer Friedrich Wenz, Schwanau. 
 
 
Het bedrijf is in handen van de familie Wenz sinds 1954 en wordt sinds 1971 biologisch 
geleid. Vader Manfred Wenz was een van de medeoprichters van de Duitse landbouw 
vereniging Bioland. 
Het bedrijf is gelegen op alluviale gronden, met als gevolg dat er verschillende bodemtypes 
voorkomen. Bovendien bestaat de ondergrond uit kiezel met een lage grondwatertafel. 
Het lokale klimaat zorgt voor veel regen in de winter en droge periodes in de vroege zomer. 
 
Friedrich Wenz begint zijn verhaal met een citaat van Hans Peter Rusch, een van de 
grondleggers van de wetenschappelijke basis voor biologische landbouw. Hij vergelijkt de 
vruchtbaarheid van de bodem met de vruchtbaarheid van vee. Met dit verschil dat een 
veehouder snel de problemen van onvruchtbare dieren merkt, terwijl de afnemende 
vruchtbaarheid van de bodem een sluipend proces is dat niet dadelijk merkbaar is. Bovendien 
kan in de gangbare landbouw deze afnemende bodemvruchtbaarheid gecompenseerd worden 
door mechanisatie, bemesting, pesticiden,…Deze middelen zijn in de biologische landbouw 
echter beperkt waardoor men sneller merkt dat de bodem ziek is.  
 
Op foto’s van bodemprofielen toont hij ons hoe de bovenste vruchtbare laag in de loop der 
jaren afgenomen is. Een eerste foto uit de jaren ’50, een periode zonder mechanisatie en 
kleinschaligheid,toont een 40 cm dikke donkere bovenlaag. Op de volgende foto uit de jaren 
’70 zien we dat deze vruchtbare laag gekrompen is tot minder dan 10 cm. De humus was 
volledig afgebroken en de bodemstructuur kapot. 
Tijdens deze periode was zijn vader, Manfred Wenz een pionier van de chemische landbouw. 
Door gebruik van kunstmeststoffen, pesticiden, herbiciden en hybride gewassen slaagde zijn 
vader erin hoge opbrengsten te realiseren. 
 
Nadat vader Wenz aan een universiteit in Noord-Duitsland een voordracht van een botanicus 
bijwoont volgt er een radicale ommekeer. Tijdens deze voordracht wordt er een verband 
gelegd tussen de achteruitgang van de bodem en het opduiken van andere onkruiden (vooral 
uit semiaride gebieden). Deze evolutie zou zich ook doorzetten in gebieden met intensieve 
landbouw. Het toeval wil dat deze evolutie in Zuid-Duitsland reeds zichtbaar was. Bovendien 
was Friedrich Wenz in zijn kindertijd ziek, hetgeen Manfred deed besluiten om te schakelen 
naar biologische landbouw. 
Bij gebrek aan praktische ervaring begon hij de omschakeling met het achterwege laten van 
bemesting en pesticiden. De gevolgen waren echter katastrofaal, de onkruiddruk was enorm 
hoog. Zelfs ploegen en freezen brachten weinig resultaat.  
Er volgde een periode van 10 jaar waarin werd geëxperimenteerd. In 1981 past Manfred het 
systeem van ruggenteelt toe in de akkerbouw zoals ontwikkeld door Hans Kemink. Dit leidt 
tot steeds betere resultaten. 
Als Friedrich Wenz het bedrijf in 1995 overneemt komt hij tot de vaststelling dat ruggenteelt 
in de akkerbouw eigenlijk een te intensief systeem is. Hij schakelt over op oppervlakte 
compostering zonder ruggen, zodat hij een grotere oppervlakte kan bewerken. Er was echter 
geen mechanisatie die aan zijn behoefte voldeed. Friedrich wou de bodem ondiep bewerken, 
grote oppervlakten bewerken en bovendien met nodige precisie kunnen werken. De 
beschikbare technieken waren enkel afgestemd op de gangbare landbouw. 
 
Het gevolg was dat Friedrich zelf begint zijn eigen machines te ontwerpen. Hij toont ons 
enkele foto’s van zijn bodembewerkingsmachines en precisiezaaimachines waarmee hij tot 4 



verschillende gewassen op verschillende dieptes kan zaaien en tegelijkertijd een 
bodembewerking mee kan uitvoeren. 
 
Het is het aspect van de mengcultuur dat tot deze mechanisatie geleid heeft. Bovendien heeft 
Friedrich goede contacten met de Braziliaan Pereira, een van de pioniers van volveldse 
directzaai en ploegloos werken. Ook het toepassen van mengculturen was in de beginfase een 
moeizaam proces, daar Friedrich er vanuit ging dat er in de winter weinig groei is. Toch is hij 
beginnen experimenteren met onder andere graan in klaver zaaien, direct zaaien bij late oogst 
(oktober) van winterbonen in maïsstoppel, of soja in gerolde rogge.  
Hij toont ons een foto van een akker in het voorjaar die klaarligt om bewerkt te worden. Op de 
foto zijn minuscule hoopjes organisch materiaal te zien die gemaakt zijn door regenwormen 
die dit materiaal de bodem in werken. Friedrich stelt dat er in 0,8 m³ grond ongeveer 1 kg 
bodemleven aanwezig is waarvan minder dan de helft zichtbaar is (vb regenwormen). Het is 
dan ook de boodschap het bodemleven voldoende te voeden. Bovendien zijn regenwormen en 
bodemlevenactiviteit een goede indicator voor de gezondheid van de bodem. 
 
Enkele aspecten van het werken met mengculturen. 
Bij het zaaien van klaver en graan bijvoorbeeld is het belangrijk dat men de klaver machinaal 
minstens 50 % verstoort omdat de klaver anders een te grote concurrent wordt voor het graan. 
Na het oogsten van het wintergraan kan de klaver verder groeien. Dan wordt de klaver nog 2 
maal gemaaid, waarbij al het maaisel op het veld blijft. Dan wordt het klaverzaad geoogst (60 
tot 100 kg/ha). 
Een ander voorbeeld van mengcultuur is de combinatie van zonnebloemen, klaver en 
boekweit. Hierbij werkt men in 3 etages. In het begin bedekt de boekweit snel de bodem, 
daarna groeien de zonnebloemen verder. De klaver blijft laag als bodembedekker. Bij het 
oogsten is het eerst de beurt aan de zonnebloemen, daarna de boekweit. De boekweit geeft een 
opbrengst van 400 kg, maar zorgt er eveneens voor dat er niet gehakt of gewied moet worden. 
 
Op het bedrijf is er een vruchtwisseling van 1 op 5.  
Het eerste jaar wordt er witte klaver gezaaid om de bodem gezond te houden. Alles mag mee 
groeien, en wordt bij de bloei gemaaid. De klaver groeit verder en wordt nog enkele malen 
gemaaid. In de herfst wordt dan spelt of tarwe in de klaver gezaaid. 
Het 2de jaar groeit dan het graangewas, maar de klaver zorgt voor een verdere opbouw van de 
bodem. Bovendien zijn gras (= graan) en klaver bondgenoten 
Na deze teelt volgt een ondiepe gelijkmatige bodembewerking, op 4 tot 6 cm diepte die indien 
nodig herhaald wordt. Door deze ondiepe bodembewerking krijgen onkruiden de kans snel te 
kiemen en bevind er zich geen onkruidzaad op grotere diepte. 
Voor het 3de jaar wordt dan tarwe ingezaaid in combinatie met huttentut. 
Jaar 4 worden er winterakkerbonen (vlinderbloemigen)gezaaid en jaar 5 rogge, spelt, of 
zonnebloemen en boekweit, naargelang de marktvraag. 
 
Momenteel bewerkt Friedrich Wenz 33 ha akkerland en is volledig onafhankelijk voor wat 
energie input en bemesting betreft. Zijn akkers heeft hij al 15 jaar niet bemest, zelfs geen 
compostgift. Enkel door gewasresten zoals stro op zijn bodem te laten voedt hij het 
bodemleven. De bodemvruchtbaarheid op peil houden doet hij door de samenwerking van 
planten (stikstofbinders), plantenresten en bodemleven. 
Ook de energie input is laag. Door een ondiepe bodembewerking en een aangepaste 
mechanisatie zit hij aan een brandstofverbruik van 50 l/ha. In 2007 bijvoorbeeld had hij een 
verbruik van 1340 liter brandstof. 



Hoewel hij gemiddeld aan slechts 200 uren tractorwerk per jaar komt heeft hij toch een eigen 
trekker. Dit omdat zijn precisiewerk het juiste tijdstip van bewerken vergt. 
 
Dit systeem van mengculturen kan volgens Friedrich een oplossing zijn om kleinschalige 
familiebedrijven leefbaar te houden, en dit zelfs zonder subsisdies. Men dient de opbrengsten 
wel over heel het systeem van vruchtwisseling, mengculturen en de hieruit voortvloeiende 
arbeidsbesparing te bekijken. Het doel is zoveel mogelijk organisch materiaal op de bodem te 
brengen. Regenwormen alleen eten tot 6 ton organische stof op een halfjaar. Het is dus 
belangrijk de bodem nooit lang onbedekt te laten (10 dagen per jaar). Dit kan door na een 
oogst een tussenvrucht in te zaaien waarin men een akkergewas zaait. 
Friedrich Wenz gebruikt de besparingen aan werk en input voor voorlichting waarbij een 
belangrijke boodschap is dat we minder technisch moeten denken en meer met de natuur mee 
moeten werken. Bovendien zorgt een beter begrip van het bodemleven ervoor dat je ruimere 
oplossingen kan vinden. 
 
 
 


