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Brood uit de volle korrel

Het klinkt heel logisch: de boer zaait en oogst het graan, de molenaar maalt er 
meel van en de bakker bakt er brood van. Voor bakker Martin Alberti van bakkerij 
het Zonnelied is dit dan ook dagelijkse praktijk. Toch is het een uniek verhaal want 
het meeste brood wordt tegenwoordig gebakken van standaard broodmix (zonder 
tarwekiem, met broodverbeteraar) in de fabriek.
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Bij bakkerij het Zonnelied begint de dag om vier 
uur ‘s ochtends. De bakkers draaien eerst het 
zuurdesemdeeg, want dat moet vijf uur rijzen, en 
daarna draaien ze het gistdeeg dat drie uur rijst. 
“Hoe rustiger het deeg rijst, hoe malser en verser 
het brood smaakt,” legt bakker Martin Alberti uit. 
Als de broden uit de oven komen, gaan ze direct 
op transport naar 350 natuurvoedingswinkels in 
Nederland, België en Luxemburg. In de loop van de 
middag kunnen klanten daar hun verse Zonnelied-
broodje kopen. Op dinsdag en donderdag gaan er 
ook ruim duizend broden naar de Hofwebwinkel, 
zie kader. In totaal vinden ruim achtduizend 
broden en bolletjes wekelijks hun weg naar 
ontbijttafels en lunchtrommeltjes. 

Ode aan de schepping
Het Zonnelied is in 1985 begonnen als biologische 
bakkerij in Almere Haven; de oprichter vernoemde 
zijn bakkerij naar het zonnelied – een ode aan 
de schepping – geschreven door de monnik 
Franciscus van Assisi. Rond diezelfde tijd startte 
boerderij Zonnehoeve in Zeewolde met de teelt 
van biodynamisch graan. Boer en bakker vonden 
elkaar. De samenwerking beviel zo goed, dat 
de bakkerij in 1991 naar het erf van boerderij 
Zonnehoeve is verhuisd. Martin: “Wij zijn toen 
helemaal overgestapt op een biodynamische 
productielijn. Meer dan de helft van het graan 
voor ons meel wordt op de Zonnehoeve geteeld 
en de rest komt van andere biodynamische 
akkerbouwbedrijven uit de Flevopolder. Het is 

echter nog een hele klus om biodynamische 
zaden en zuidvruchten te vinden. Voor de meeste 
van die grondstoffen zijn we aangewezen op 
Duitsland, onze oosterburen lopen daarin voor op 
Nederland.” 

Knoppencultuur
Vijfenveertig jaar geleden begon Martin zijn 
carrière bij een grote gangbare bakkerij met 
veel filialen. Toen die bakkerij een fabriek ging 
openen, dacht Martin: “Nee, dat wil ik niet, 
zo’n computergestuurde knoppencultuur heeft 
niks meer met mijn bakkersvak te maken.” 
Omdat Martin in Almere woonde, ging hij uit 
nieuwsgierigheid eens een kijkje nemen bij het 
zojuist gestarte Zonnelied: “Toen kwam ik terecht 
in een hele aparte wereld: alles was anders dan ik 
gewend was. De bakkers liepen op klompen en 
hadden grote paardenstaarten en ze gaven hun 
deeg alle tijd om te rijzen. Ik was gewend aan 
stress en tijdsdruk en hier werkten ze met rust en 
passie. Hoewel ik een goed salaris gewend was – 
dat ik bij Zonnelied nooit zou kunnen verdienen 
– heb ik toch voor de uitdaging en het verhaal 
gekozen.”

Kringloop
Het verhaal van Zonnelied is namelijk mooi, aldus 
Martin: “Als bakker weet ik de herkomst en de 
hele cyclus van het meel. Wanneer de boer in het 
voorjaar zaait en aan het eind van de zomer het 
rijpe graan van het land haalt, dan ben ik erbij. 

Ook sta ik in nauw contact met de molenaar, die 
voor ons de hele korrel maalt. Gangbaar meel 
wordt eerst gescheiden in zemelen, kiemen en 
griezen en daarna met broodverbeteraar en zonder 
de kiem tot een standaard broodmix gemengd. 
Ons meel is gemaakt uit de volle korrel; alleen 
bij het lemaire meel wordt 20% van de zemelen 
eruit gezeefd. Die zemelen en het stro gaan naar 
de koeien en het jongvee op Zonnehoeve. En hun 
mest gaat terug op het land voor een vruchtbare 
bodem. Zo maken boeren en bakkers met elkaar 
de kringloop rond.”

Persoonlijke groei
De bakkerij staat centraal op het erf van 
Zonnehoeve met aan de ene kant de koeienstal 
en aan de andere kant de paardenboxen. Doordat 
het een biodynamische boerderij met 24-uurszorg 
en dagbesteding is, kan Martin vanuit zijn raam 
observeren hoe de deelnemers met de koeien en 
paarden werken. Ruim tien jaar geleden kwam 
hij op het idee dat de jongeren misschien ook 
wat voor hem in de bakkerij konden betekenen. 
Martin: “Sindsdien werken sommige jongens en 
meiden wekelijks of dagelijks mee. De structuur 
van het bakproces en de mogelijkheid dat ik ze 
één-op-één kan begeleiden, biedt hen de kans 
om te ontwikkelen. Eén jongen droomt ervan om 
bakker te worden. Inmiddels draait hij zelfstandig 
mee met een eigen koek- en appeltaartlijn. 
Voor mij persoonlijk is die verbintenis met de 
Zonnehoeve als geheel een meerwaarde: ik ken 
alle mensen, dieren en tarwerassen die onderdeel 
uitmaken van het proces. Met elkaar komen we 
tot brood en banket met ecologische en sociale 
waarden.”

Biologisch en regionaal is optimaal
Hofweb is niet zomaar een webwinkel voor al uw 
biologische en biodynamische boodschappen. De 

online winkel is voor en door boeren opgezet. 
Zonnehoeve en bakkerij Het Zonnelied waren 
nauw betrokken bij de oprichting en zijn nog 

steeds Hofleveranciers. Het concept van Hofweb is 
simpel: vers van het land en zonder tussenhandel 
naar de klant. Pas nadat de bestellingen van de 
klanten binnen zijn, gaan de boeren oogsten. 

Binnen een dag levert de bezorgdienst de 
kakelverse producten uit. Zo behouden groentes 

en fruit hun volle smaak, voedingswaarde en lange 
houdbaarheid. De klanten van Hofweb krijgen de 
beste kwaliteit, de boeren ontvangen een betere 

prijs en regionaal geproduceerde producten maken 
minder voedselkilometers. Hofweb bezorgt in een 

groot deel van Nederland. 
Meer info: www.hofweb.nl.


