
Ervaren akkerbouwer met affiniteit voor het 
gemengde bedrijf 

 Geschreven: 13 februari 2020 
Warmonderhofstede bv is een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf. Hier staan kringlopen, 
aandacht en respect voor de landbouw en respectvolle omgang met dieren centraal. Het bedrijf 
bestaat, naast akkerbouw, tuinbouw en veehouderij, uit een kaasmakerij en een winkel. Ook staat 
Warmonderhofstede op verschillende markten. Voor dit prachtige bedrijf zijn wij op zoek naar een 
ervaren akkerbouwer met affiniteit voor het gemengd bedrijf. 
   

 
  
Warmonderhofstede valt onder Stichting Warmonderhof, die samen met opleidingsinstituut Aeres 
Warmonderhof de toonaangevende bio-dynamische landbouwopleiding in Nederland vormt. Deze 
opleiding biedt onze leerlingen de unieke combinatie wonen, werken en leren op middelbaar 
niveau. We bieden studenten praktijkervaring naast hun theoretische deel van de opleiding. Zo 
kunnen zij zich persoonlijk en vakmatig ontwikkelen. De studenten leren onder intensieve 
begeleiding alle facetten van het boerenvak kennen en maken kennis met het daarbij behorende 
ondernemerschap. 
  
De functiebenaming zal zijn: bedrijfsleider akkerbouw. 
  
Hij of zij ziet het verzorgen van onze teelten en het land vanuit het biodynamische perspectief als 
een vanzelfsprekendheid en het  - werken binnen een gemengd bedrijf, waar ook leerlingen 
iedere dag meewerken en begeleid moeten worden, als een mooie uitdaging. 
Het bedrijf heeft ruim 100 ha. tot haar beschikking, waarvan 48 ha akkerbouw, hierop wordt een 
ruime vruchtwisseling toegepast. 
De veehouderij - met 50 melkkoeien en jongvee - en de tuinbouw, zijn zelfstandige 
bedrijfsonderdelen met ieder een eigen bedrijfsleider. 
  
De werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn o.a. 

• Het mede-ontwikkelen van teeltplan en afzet 
• Alle voorkomende grondbewerkingen en teeltmaatregelen 
• Afleverklaar maken van producten 
• Terreinonderhoud 
• Onderhoud machines 
• Leerlingenbegeleiding 



• Participeren in schoolactiviteiten 

  
Wij zoeken 

• Iemand met ervaring en/of interesse in een biologische-dynamische bedrijfsvoering. 
• Iemand met affiniteit met zaken als gemengde bedrijfsvoering, leerlingbegeleiding, 

teeltkennis en de combinatie hiervan met een zakelijke manier van denken. 
• Een echte aanpakker die naast samenwerken ook goed zelfstanding kan werken. 
• Iemand die fysiek in staat is om zwaar werk te doen. 
• Iemand die beschikt over veel enthousiasme, doorzettingsvermogen, energie en een 

pioniersmentaliteit. 

  
Wij bieden 

• Een uitdagende baan 
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid 
• Woonruimte op het erf 
• Werken in een bevlogen team 
• Vergoeding volgens landbouw cao 

  
U kunt uw sollicitatie met CV sturen naar stichting@warmonderhof.nl 
Voor meer informatie kunt u bellen met Léon Veltman 06-20625411 
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