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Met dit nummer pakken we de ‘gewone’ draad weer op. Begin
februari ontving u van ons de MOTIEF-special over biologischdynamische landbouw in plaats van een Dynamisch Perspectief.
Inmiddels hebben al veel exemplaren van de in totaal 50.000 van
deze special hun weg naar de consument gevonden.
Dit nummer staat voor een groot deel in het teken van de jaarvergadering op 23 april.
Ook aandacht voor genetische modiﬁcatie, de coëxistentie en tal
van meningen hierover.
In Perspectief kijken we al uit naar de zomervakantie. We geven u
enkele vakantietips: met BD de wereld rond.
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Belgisch bd-bedrijf Gastvrije Aarde:

Aandacht voor
natuur en
contact met
de Aarde
Femke Temmerman*)

Een langgekoesterde droom werd werkelijkheid voor
Luc Bloemen en zijn vrouw Elke Winnepeninckx. In
de zomer van 2004 kon dankzij de oprichting van het
vennootschap “Der Linde” een nieuwe hoeve worden
aangekocht. Prachtig gelegen in het hartje van SintKornelis Horebeke, karaktervol en met een aardig
gebouwenpotentieel zien Luc en Elke er een mooie
biodynamische toekomst voor de “Gastvrije Aarde”.
Een bedrijf dat zijn naam niet gestolen heeft. Als bezoeker kon ik het sociale gebeuren en de gastvrijheid
alvast ervaren op het jaarlijkse Oogstfeest en een bijeenkomst op het bedrijf met de werkgroep rond biologische zaadvermeerdering. In een gesprek met Luc
Bloemen over verleden, heden en toekomst van het
bedrijf blijkt de continue aandacht voor de natuur en
het contact met de Aarde.
2005-2 maart-april 3

Historiek en bedrijfsontwikkeling
De ‘Gastvrije Aarde‘ kent zijn ontstaan in 1997 als kleinschalig gemengd biologisch-dynamisch bedrijf te Sint-Maria Horebeke. Vanaf
het begin kozen Luc en Elke ervoor te werken volgens de biodynamische principes. Een keuze die voor hen voor de hand lag gezien hun
eerdere contacten met de antroposoﬁe in de sociale sector. Op een
Pedagogisch Instituut voor mentaal gehandicapten leerden ze elkaar
kennen, waarna ze besloten op zelfstandige basis een bedrijfje met
al snel een eigen winkel op te starten. “Dan moesten we ook zelf niet
meer naar de winkel”, stelt Luc. Maar het gaat hun uiteraard om meer
dan louter deze zelfvoorziening. De ‘Gastvrije Aarde’ wil hoogkwalitatief en eerlijk voedsel aanbieden voor de consument en dit zoveel
mogelijk van eigen productie: diverse soorten groenten, eigen bereide
kaas en zelfgebakken brood van graan dat evenals de melk ook van
het bedrijf komt.
Mondjesmaat bouwde hij al doende eigen ervaring op met de boerenstiel. Hij volgde hiervoor geen speciﬁeke landbouwopleiding. Wel
volgde hij cursussen op Kraaybeekerhof om zich verder te verdiepen
in de antroposoﬁe. Verder ontwikkelde hij ook goede contacten met

de andere bioboeren uit de regio van gelijkaardige bedrijven met een
eigen afzetsysteem. Deze bestaat, naast een directe verkoop via de
hoevewinkel ook uit een abonnementensysteem van afhaalpakketten.
Hierbij wordt ook gestreefd naar een ruim assortiment van zoveel
mogelijk groenten van eigen oogst. Momenteel haalt hij ongeveer
60% op jaarbasis. Dit voor 150 à 200 abonnees verdeeld over 9 afhaalpunten in omringende gemeenten of steden.
Voor deze afzet teelt hij ruim 45 verschillende soorten groenten op
ongeveer 3 ha. Deze roteert hij met graan, aardappelen, bieten en
groenbemesters om tot een ruime vruchtafwisseling te komen. Het
totale bedrijfsareaal beslaat 10 ha waarvan enkele percelen weiland
en hooiland voor het vee. Sommige zijn eigendom van natuurverenigingen die hij in onderlinge afspraak beheert. Het vee, voornamelijk
melkgeiten, heeft hij noodgedwongen moeten afbouwen omdat de
productie en verwerkingsruimte te beperkt was om aan de strikte hygiënevoorschriften te kunnen voldoen. Ook de eigen graanverwerking
door zelf brood te bakken moest hij stopzetten bij gebrek aan het
voor verkoop noodzakelijke bakkersdiploma.
Vennootschap ‘De Linde’ – draagkracht door consumenten
Samen met 38 vennoten werd de afgelopen zomer een nieuwe bedrijfslocatie aangekocht. Deze aankoop betekent voor Luc en Elke
meer ruimte voor een betere teeltorganisatie en een uitbreiding van
de boerderijwinkel en de groenteabonnementen. Maar het betekent
voor hen ook een enorme voldoening dat veel mensen achter hun
project en de biodynamische landbouw staan. “De meeste aandeelhouders zijn immers consumenten die ons project steunen vanuit
idealisme”, verklaart Luc. “Landbouw is een sociaal gebeuren en
moet ook sociaal worden gedragen”. Bij de inrichting van de nieuwe
hoeve zijn er tal van plannen dit sociale verder te versterken, o.a.
een polyvalent zaaltje voor bijeenkomsten, een bijkomende sociale
werkplaats en op termijn ook gastenverblijven voor wie, zoals ze het
zelf omschreven, “op de boerderij een weg vindt om opnieuw een
binding aan te gaan met Moeder Aarde”. Andere activiteiten om een
ruimer draagvlak te creëren voor de ideeën rond de ‘Gastvrije Aarde’
de oprichting van de vzw (= vereniging zonder winstoogmerk) “Sprekend land” om als mensen onder elkaar te luisteren en te leren en
het organiseren van een jaarlijks oogstfeest. Een niet te missen feest
voor de klant-bezoekers want je kan er volop genieten van muziek,
verhalen, kinderanimatie, de geur van versgebakken broodjes en een
overheerlijke biologische maaltijd.

Energie
Als we het over energie hebben, legt Luc uit dat het energetische
aanwezig is op het bedrijf door het juiste aanvoelen om op de gunstige momenten de grond te bewerken, zaaien, planten, schoffelen…
“Dit geeft structuur aan de werkzaamheden en een verbondenheid
met de natuur. Het gaat er om met de natuur mee te werken waarbij
licht heel belangrijk is. In de traditionele gemengde landbouw wist
men dit ook, maar tegenwoordig is daar te weinig tijd en aandacht
voor. Op die manier wordt de boeren hun ﬁerheid ontnomen.” Vanuit dit perspectief stelt Luc dat de biodynamische landbouw meer
aanleunt bij de klassieke gemengde landbouw dan bij de huidige biolandbouw. Het gedachtegoed van Steiner is ook van daaruit gegroeid.
Als pure bioboer, beperkt tot het niet spuiten en gebruiken van kunstmest, heeft hij dan ook geen enkele motivatie. Deze maakt volgens
hem vandaag te weinig keuzes voor kwalitatieve mest die gericht is
op het voeden van de bodem. Luc kiest voor zijn producten dan ook
uitsluitend voor het Demeter-label. Voor een extra biologisch label,
in België ‘Biogarantie’, betaalt hij niet meer. Zijn hoop is ooit zonder
label te werken, want het is volgens hem een noodzaak dat bio en
gangbaar naar elkaar toegroeien.
Bodembeheer
Als bemesting gebruikt hij, naast de dierlijke mest van enkele nonproductieve geiten en schapen op het bedrijf, eigengemaakte compost van het groenteafval, gras, stro en gehakseld hout. Om de composthoop om te zetten, heeft hij samen met een ander bd-bedrijf uit
de omgeving een kleine compostkeerder aangekocht. Door selectief
te zijn in het materiaal voor de compost en het gebruik van bedrijfseigen mest wil hij de bodem op een hoog niveau brengen om die
voedingskwaliteit te produceren die een mens fysiek en geestelijk
nodig heeft. “Deze kwaliteit is meer dan massa alleen”, vervolgt hij.
“De groenten moeten hiertoe zoveel uit de bodem kunnen opnemen.
Na oogst is het land geroofd en moet je enorm veel teruggeven. Van
belang hierbij is de bedrijfsindividualiteit met eigen dieren en een
gesloten kringloop om een geschikt microklimaat te realiseren. Door
gebruik van de preparaten rijpt de compost mooi af en komt in de bodem het dierlijke in evenwicht met het plantaardige, ook energetisch.
De basis voor een goede compost leer je door kleine hoopjes met de
hand op te zetten. Daarbij is ook visueel contact belangrijk om inzicht
te krijgen in het proces.”
In het kader van een demonstratieproject “Bodembeheer in de biolo4 Dynamisch Perspectief
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Om hun keuze voor 100%
biologisch-dynamisch
zaaigoed waar te maken,
vermeerderen ze rassen
van wortel, prei, knolselder
en veldsla zelf.
Christina Henatsch van Bingenheimer Saatgut op het Belgische BD-bedrijf.

gische groenteteelt” wordt één perceel uitgebreid gevolgd over een
periode van twee jaar. Ook dit zal bijdragen aan meer inzicht in een
optimaal bodembeheer.
Bedrijfsperspectief
Naast hemzelf en zijn vrouw Elke zijn er geen vaste arbeidskrachten
op het bedrijf. Naast een stagiair is ook de zus van Elke een belangrijke hulp. Om het werk rond te krijgen, is echter op termijn meer mechanisatie nodig. Want, zo ervaart Luc, de druk op kwaliteit is groot.
“De laatste jaren merk ik een verschuiving in de eisen van de consument. Deze wil vandaag ook een uiterlijke kwaliteit voor de bioprijs
die hij betaalt en denkt dat bio mee de technologische weg opgaat”.
In die zin ervaart hij meer en meer dat de keuze tussen zaadvaste en
hybride rassen soms moeilijk wordt. Maar duidelijk is dat hij er niet
makkelijk aan toegeeft. Om hun keuze voor 100% biologisch-dynamisch zaaigoed waar te maken, vermeerderen ze rassen van wortel,
prei, knolselder en veldsla zelf. Via gerichte selecties streeft hij naar
een goede ﬁjnafstemming van de raseigenschappen op zijn eigen
speciﬁeke bedrijfssituatie. “Hier is nog veel werk aan”, vertelt hij. In
een werkgroep rond biologische zaadvermeerdering deelt hij zijn ervaringen met een tiental collega-boeren die ook aan eigen zaadteelt
doen op het bedrijf. De winterbijeenkomst werd dit jaar georganiseerd op de ‘Gastvrije Aarde’. Een genodigde hierbij was Christina
2005-2 maart-april 5

Henatsch van de Bingenheimer Saatgut die de groep op weg helpt
in het selecteren op de boerderij. Een boeiende en vruchtvolle bijeenkomst waarbij tips, ervaringen én zaden worden uitgewisseld. Uit
het enthousiaste betoog van Christina onthoud ik het volgende: “De
relatie mens-plant veredelt. Jouw verbondenheid met de plant en de
aandacht die je eraan geeft, drukt een stempel op jouw zaad. Daarom
hoort veredeling thuis bij de boer. Je bent anders bezig met je gewas,
je ziet het groeien en bloeien. De liefde en toewijding die je geeft
aan je gewas, krijg je in de zaadteelt terug. Dáárvoor ben je tuinder
geworden, niet om een prijsgevecht te houden met de handel…”■
*) projectmedewerkster Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische
Teelt (PCBT) vzw, te Rumbeke (België)

Gastvrije Aarde, NV De Linde
Koekoekstraat 17
B-9667 Horebeke
België
Oppervlakte 11 ha.
gastvrije.aarde@tiscali.be
www.gastvrijeaarde.postict.vom
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Uitnodiging Jaarvergadering
Beste leden!
Namens het bestuur nodig ik u van harte
uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op
zaterdag 23 april a.s. in de Hofzaal van
Warmonderhof in Dronten. Naast de gebruikelijke jaarstukken en bestuursmutaties staat er dit keer een aantal belangrijke punten op de agenda die van grote
invloed zijn op de verdere ontwikkeling
van de BD-Vereniging. Zo zal er gestemd
gaan worden over het voorstel om de statuten van de BD-Vereniging te wijzigen
en de Demeter-zaken los te koppelen van
de BD-Vereniging en onder te brengen in
een aparte stichting. In vervolg daarop
presenteren het bestuur en de coördinator Verenigingszaken hoe zij de komende
jaren het verenigingsleven verder vorm
en inhoud willen gaan geven. De gepresenteerde begroting 2005 (met prognose
2006) is een weerslag van deze plannen.
In het middagprogramma staat samenwerking centraal. Voor de BD-Vereniging
zelf is dit natuurlijk een belangrijk thema,
gelet op de voorgenomen ontwikkelingen: samenwerking met de op te richten
Stichting Demeter, tussen de leden onderling, met andere organisaties, etc. Het
thema speelt breder: op de BD-bedrijven
zelf, met collega’s en met de handel. Voor
consumenten geldt het ook. Samen kun je
sterker staan. Samenwerking = synergie.
Doet u mee?
Tot ziens op 23 april!
Merle Koomans
Coördinator Verenigingszaken

G
Zaterdag 23 april 2005, Warmonderhof, Dronten

Ochtend: Jaarvergadering BD-Vereniging

Demeter, los van de BD-Vereniging!

10.00 uur Ontvangst
10.30 uur Aanvang algemene ledenvergadering. De agenda:
1. Opening door Jan Saal, voorzitter BD-Vereniging
2. Behandeling jaarverslag 2004
3. Goedkeuring jaarcijfers 2004
4. Demeter, los van de BD-Vereniging:
- stemming over voorstel statutenwijziging BD-Vereniging
5. BD-Vereniging in 2005-2006:
- korte presentatie plannen BD-Vereniging
- voorstel doelgroepenbeleid
- stemming over voorstel contributieverhoging per 1-1-2006
6. Goedkeuring begroting 2005
7. Bestuursmutaties. Aftreden: Fred van Bruxvoort (Demeter-zaken),
Jos Kok (Demeter-zaken) en Ton Baars (Verenigingszaken)
Benoeming: Inge Schwagermann (Verenigingszaken)
en afhankelijk stemming pnt.4 evt. Bavo v.d. Idsert (DZ),
8. Rondvraag
12.15 uur Eenvoudige doch voedzame lunch
Middag:

Boer zoekt klant

Inspirerende voorbeelden van samenwerking in de bd-praktijk
13.15 uur Na de lunch gaan we luisteren naar enkele spannende voorbeelden van
samenwerking. Een boer, tussenhandelaar en consument vertellen over
vernieuwende, succesvolle en inspirerende vormen van samenwerking
waar zij aan werken. Vervolgens wordt eenieder uitgenodigd in beweging te komen en mee te doen met het verrassende samenwerkingsspel
“Het Groot Dynamisch Handelsspel”.
16.00 uur Afsluiting in de kas met warms en lekkers.

U kunt het volledige programma bekijken op www.demeter-bd.nl
Plaats: Hofzaal Warmonderhof, Wisentweg 12, Dronten
Aanmelden graag voor 18 april: tel. 0343-531740, fax 0343-516943,
info@demeter-bd.nl. (Ook voor bemiddeling bij vervoer.)
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Jaarverslag BD-Vereniging 2004

Tijd voor dynamiek
Jan Saal
In het jaarverslag over 2003 heb ik aangegeven dat er in het jaar
2004 geen ingrijpende veranderingen te verwachten zijn. Dat blijkt
inderdaad het geval te zijn geweest. De tendensen die in 2003 reeds
zichtbaar waren hebben zich in het jaar 2004 verder voortgezet.
•
•
•
•
•

Het aantal leden van de BD-Vereniging is iets afgenomen
Het aantal bedrijven daalt licht
Er zijn weinig aanmeldingen van nieuwe boeren
De omzet in bd-producten stagneert nog steeds
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot onderzoek
naar de gezondheidswaarde van bd-voedingsmiddelen.

Toch is het wel gelukt om enkele veranderingen door te voeren, waarvan we kunnen verwachten dat ze in de toekomst tot omslagen kunnen leiden.
Het is gelukt om de Motief-special over bd-landbouw uit te brengen,
in samenwerking met de Antroposoﬁsche vereniging in Nederland.
Dankzij de ﬁnanciële ondersteuning van enkele stichtingen, de samenwerking met Odin Holland CV en dankzij particuliere giften hebben we een oplage van 50.000 exemplaren kunnen drukken. Dankzij
Natudis wordt de special ook via natuurvoedingswinkels verspreid.
Inmiddels heeft u allen een exemplaar ontvangen en ik hoop dat u
met mij eens bent dat de special een goed beeld geeft van de bd2005-2 maart-april 7

landbouw in Nederland. We kunnen trots zijn op wat er is. Dit werd
bevestigd door professor Jan Douwe van de Ploeg, hoogleraar in Wageningen, tijdens de persconferentie waarin hem het eerste exemplaar werd aangeboden. Dit blad kan een goede rol vervullen bij het
werven van nieuwe leden. Ik kom daar later nog op terug
De winterconferentie voor de boeren die op 18 januari plaatsvond,
was succesvol. Meer dan honderd mensen waren aanwezig en de inhoud die geboden werd was interessant en enthousiasmerend. Het
ging over kwaliteit van voeding, over compost en over een manier
om kwaliteit te kunnen zien, met behulp van chroma’s. Ik denk dat
deze onderwerpen direct met elkaar samenhangen, maar ook met de
toekomst van de bd-beweging. De bd-beweging heeft economisch
alleen een kans van overleven, wanneer de voedingsmiddelen die uit
de beweging voortkomen zich sterk onderscheiden door de smaak en
kwaliteit.
Op 23 januari is een dag over smaak georganiseerd voor consumenten. Ook deze dag werd een succes. Er waren zo’n honderdveertig
deelnemers en er moest een wachtlijst worden gemaakt waarop ruim
honderd belangstellenden staan voor een volgende dag die dit voorjaar wordt georganiseerd.
Door deze activiteiten beginnen we voorzichtig een gevoel te krijgen dat het in principe mogelijk is om uit de stagnatie te komen.
De benadering van deze omslag noemen we het Doelgroepenbeleid.
Hieronder ga ik daar nader op in.

Doelgroepenbeleid
De basale vraag die voor de medewerkers en het bestuur aan de orde
is, is de vraag waarom de leden eigenlijk lid zijn. Voor veel verenigingen is die vraag eenvoudig te beantwoorden, voor de BD-Vereniging echter niet. Mensen met verschillende motieven en belangen
zijn lid van de vereniging en dat is ook goed. Wanneer je de leden
van de BD-Vereniging probeert in te delen in doelgroepen, dan ben je
snel geneigd om een onderverdeling te maken naar consumenten en
producenten. Ons leerproces is, dat dat eigenlijk niet helemaal klopt,
omdat deze onderverdeling meer past bij het economisch leven dan
bij het rechtsleven. De vereniging is een instituut van het rechtsleven.
Dit onderscheid is relevant, omdat we anders geneigd zijn om de verkeerde dingen te gaan doen. Consumenten hebben eerder een winkel
nodig, dan een vereniging. In een winkel kun je producten kopen,
voor de bevrediging van behoeften. In een vereniging gaat het meer
om vertegenwoordiging en om het behartigen van belangen van de
leden. Wanneer we hierop verder doorgaan, komen we tot het volgende beeld:
Het eerste belang dat de leden kunnen hebben is hun eigenbelang.
Wanneer je daarbij blijft stilstaan vallen de leden inderdaad in groepen uiteen zoals producenten, consumenten, verwerkers enz. De mensen die het eigenbelang voorop willen laten staan moeten zich dan
verenigen in belangenverenigingen. Dat eigenbelang kan eigenlijk
niet goed binnen de BD-Vereniging tot zijn recht komen. De bd-boeren vormen hierop enigszins een uitzondering, omdat het belang van
de boeren direct samenhangt met het belang van de bd-beweging
als geheel. Wanneer het eigenbelang iets naar de achtergrond gaat,
kan een nieuwe indeling ontstaan, afhankelijk van de inzet van de
leden om het geheel te ondersteunen. Daarbij ontstaat de volgende
indeling:
1) Boeren-leden
Het boerenlidmaatschap is een uitgebreid lidmaatschap. De bdmethode wordt via de boeren toegepast. Vandaar dat er veel

aandacht van de vereniging naar de boeren moet uitgaan. Dit
lidmaatschap wordt dan een stelsel van rechten en plichten, dat
in overleg met de boeren of een afvaardiging van de boeren regelmatig moet worden geëvalueerd en aangepast.
2) Abonnementleden
Van deze leden wordt niet veel inzet verwacht. Zij verwachten
door de vereniging geïnformeerd te worden over allerlei zaken die
in de bd-beweging aan de orde zijn, maar wel zo dat ze bereid
zijn om de lasten te dragen van het werk dat voor hen wordt
gedaan. Ze betalen een soort kostendekkende ledenbijdrage, ontvangen daarvoor het blad Dynamisch Perspectief en kunnen deelnemen aan activiteiten die voor hen worden georganiseerd.
3) Ondersteunende leden
Deze leden zijn bereid om iets extra’s te doen voor de bd-landbouw. Het eerste wat ze kunnen doen is ondersteunen met een
ﬁnanciële bijdrage, bovenop de minimale bijdrage. Dat wil zeggen dat ze dezelfde rechten hebben dan de abonneeleden, maar
dat ze een ondersteuningsbijdrage betalen. De hoogte van deze
bijdrage mogen ze zelf vaststellen. Bovendien kunnen ze iets van
hun persoonlijke doelstellingen meegeven met die ondersteuningsbijdrage, door bijvoorbeeld via het Willy Schilthuisfonds te
schenken voor bepaalde projecten. De totale ﬁnanciële bijdrage is
in elk geval hoger dan de abonneebijdrage, met een streefhoogte
van het dubbele.
4) Dragende leden
Deze leden komen voort uit de ondersteunende leden. Naast hun
vrijwillige ﬁnanciële bijdrage leveren zij ook hand- en spandiensten aan de vereniging. Dat wil zeggen dat ze geen initiatieven
nemen, maar wel bereid zijn om mee te werken om initiatieven
van anderen te verwerkelijken. De dragende leden willen dus
naast hun geld ook hun capaciteiten en werkkracht inzetten
om de doelstellingen van de vereniging te realiseren. De eerste
mogelijkheid daarvan is uiteraard toch weer extra geld. De men8 Dynamisch Perspectief
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sen die dat kunnen en willen kunnen worden samengebracht in
bijvoorbeeld een sponsorgroep. Dan kan ik me nog een demonstratiegroep voorstellen, een beurzengroep, een open-dagengroep
enzovoort. Dat geeft meteen aan dat de organisatie van dragende
leden het beste in groepen tot stand kan komen. Die groepen
moeten echter een centrum hebben. Dat brengt ons direct op de
volgende groep leden. Dragende leden vervullen ook een ambassadeursfunctie naar buiten. Zij kunnen niet-leden attenderen
op de vereniging en hen helpen om lid te worden, wanneer daar
belangstelling voor bestaat.
5) Initiatiefnemende leden
Dit zijn leden die uit zichzelf actief willen worden binnen de
vereniging. Afhankelijk van de inhoud van hun initiatief zijn ze
de trekkers van een bepaalde groep. Uiteraard kan zo’n initiatief
niet goed landen, wanneer niet vanuit de vereniging gelegenheid
geboden wordt voor de gewenste initiatieven. Ook zou er een
overleggroep kunnen bestaan, waarin de initiatiefnemers onderling afstemmen hoe hun initiatief in het geheel past. Hier zou in
principe een soort werkgroepenoverleg op zijn plaats zijn.
6) Beroepsmatige leden
Bij de dragende en initiatiefnemende leden begint het vraagstuk
zich voor te doen van de werkdruk. Door de werkdruk kunnen
mensen hun inkomen niet of niet helemaal elders verdienen. Dan
komt een vraag naar betaling omhoog. Betaling kan echter alleen
maar relevant zijn, wanneer de capaciteiten van de betrokkene
voldoende zijn voor een professioneel resultaat van de geleverde
inspanningen en wanneer de betaling past binnen het budget
van de vereniging. Deze vraagstukken vragen een beroepsmatige
benadering. De mensen die beroepsmatig binnen de vereniging
werken kunnen gezien worden als medewerkers van het bureau
en vallen in principe onder de leiding van de directeur bureau.
7) Bestuursleden
Bestuursleden hebben de taak om vanuit een bewustzijn van het
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geheel de beroepsmatig werkende mensen te ondersteunen, door
te spiegelen, door prioriteiten te stellen en door grenzen te stellen. Deze taak kan echter alleen goed uitgevoerd worden wanneer
de bestuursleden zelf als vrijwilliger werken. Bestuursleden kunnen dus niet voor hun bestuurswerk betaald worden.
8) Onderzoekende leden
Onderzoek en ontwikkeling kan alleen uit schenkgeld geﬁnancierd worden. Alleen persoonlijke offerkracht kan de omstandigheden scheppen waarbinnen onderzoek vruchtbaar wordt. Dat
wil dus zeggen dat onderzoek binnen de vereniging in beginsel
niet beroepsmatig kan worden uitgevoerd. Onderzoekende leden
kunnen wel projectvoorstellen indienen, waarbij ze een beroep
kunnen doen op de (door het bestuur) vrijgemaakte fondsen, op
bijvoorbeeld de sponsorgroep, op de ondersteunende leden en
uiteindelijk ook op alle abonneeleden, wanneer alle andere wegen
zijn bewandeld. Voor de bespreking van hun onderzoek en voor
het bestemmen van de beschikbare gelden en vragen is voor de
onderzoekende leden een overleggroep wenselijk, een onderzoekersgroep.
Als bestuur willen we het komende jaar, meer en meer gaan werken vanuit deze gezichtspunten. We denken dat we hierdoor beter in
staat zullen zijn om de interesses van de leden en van de potentiële
leden aan te spreken. We menen daarvan al iets te herkennen in het
succes van de dagen die we in januari hebben georganiseerd voor
boeren aan de ene kant en abonneeleden aan de andere kant.
Vooruitzichten 2005
We hopen in het jaar 2005 de stagnatie binnen de vereniging te keren. In de eerste plaats door extra aandacht te geven aan het werven
van nieuwe leden. Met het uitkomen van de Motief-special hebben
we een goed hulpmiddel gekregen om te laten zien waar de BD-Vereniging voor staat. Het is belangrijk dat deze beweging meer stem

krijgt door een groter ledenaantal. Het is duidelijk dat we dat niet
alleen vanuit het bestuur en vanuit het bureau kunnen realiseren.
We hebben daarbij de dragende leden hard nodig. Merle Koomans is
in dit verband vanuit het bureau beschikbaar als aanspreekpunt en
coördinator.
Daarnaast zullen we in 2005 verder werken aan het speerpunt smaak.
Immers, de mens is beter in staat dan welk instrument of welke methode dan ook de kwaliteit van de bd-producten te proeven. In de
smaak ligt met name de kans voor de bd-beweging om zich te proﬁleren.
Financieel ziet de prognose voor 2005 er niet zo goed uit. Door lagere
prijzen en door verminderde omzetten zijn de licentie-inkomsten teruggelopen. De verwachting is dat deze trend zich in 2005 voortzet.
Dat betekent ook dat daardoor de inkomsten van de vereniging teruglopen. We willen deze trend compenseren door het werven van
nieuwe leden, door het verhogen van de jaarlijkse bijdrage van 25
euro tot 35 euro per jaar en door een bezuiniging door te voeren
op de uitgaven. We vertrouwen er op dat we het volgend jaar de
inkomsten en de uitgaven dan weer in evenwicht hebben. (zie ook
het ﬁnancieel jaarverslag).

BD-Vereniging, het bureau in 2004

Demeter dynamisch in 2004?
Rienk ter Braake
De systematiek in de Demeter-certiﬁcering is de afgelopen jaren sterk
verbeterd. Boeren en verwerkers weten waar ze aan toe zijn. Alle
bedrijven worden stevig gecontroleerd en indien nodig worden corrigerende maatregelen genomen. De Demeter Voorwaarden Commissie
heeft een hele klus geklaard in het vormgeven van de hele systematiek. De Demeter Licentie Commissie heeft heldere besluitvormingsprocedures vastgesteld. Alles in kannen en kruiken, zou je zo zeggen.
Maar er zijn wat kanttekeningen.
De biologische sector heeft de economische wind niet in de rug.
Boeren moeten op de kleintjes letten, want Albert Heijn let op de
kleintjes. Een Demeter-bedrijf moet licentiebijdragen betalen, maar
moet ook aan zwaardere eisen voldoen. Negen bedrijven hebben de
Demeter-licentie opgezegd, of het bedrijf helemaal gestopt vanwege
de ﬁnanciën. Nog eens zeven bedrijven hebben de licentie opgezegd
vanwege de steeds strakker wordende regels. Het verplichte gebruik
van de bd-preparaten wordt in dit verband regelmatig genoemd. In
totaal is het aantal Demeter-boeren in 2004 gedaald van 167 naar
162. En het aantal Demeter-verwerkers van 36 naar 34.

Jos Pelgröm
Van het bureau geen nieuws. Alle mensen zijn er nog: Martine - secretariaat, Annemiek - administratie, Merle - verenigingszaken + Demeter-promotie, Rienk - Demeter-coördinator en Jos - directie.
Bernard bleef de preparaten verzorgen en Jola werkte vooral ten behoeve van Dynamisch Perspectief.We zijn wat gekrompen in de aanstellingen, vooral om de kosten in de hand te houden. Bovenal, we
vormen een betrokken en plezierige club bd-werkers.

Boeren hebben op veel fronten te maken met een woud aan regels.
Administratie en controle gaan een steeds groter deel uitmaken van
de hele bedrijfsvoering. Dit leidt niet altijd tot de gewenste resultaten. Bij de strakkere Demeter-certiﬁcering komt ook naar voren dat
de regels niet altijd passend zijn voor de bd-bedrijven. Ook internationaal is deze ervaring waarneembaar. Hoe kan certiﬁcering de
bedrijfsontwikkeling stimuleren? Dit is voor de Demeter Voorwaarden
Commissie aanleiding om te onderzoeken of er alternatieven denk10 Dynamisch Perspectief
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baar en uitvoerbaar zijn.
De DVC heeft een Meerjarenplan opgesteld om te onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn om ook in de certiﬁcering vernieuwend te zijn.
De afgelopen jaren is een degelijk certiﬁceringssysteem opgebouwd.
Dat moet worden gehandhaafd. Maar er zijn mogelijkheden om het
Demeter-certiﬁcaat op andere wijze toe te kennen. Systemen van
collegiale toetsing bijvoorbeeld. Boeren die samen de bedrijfsvoering
doornemen en een advies afgeven. Bedrijfsontwikkeling volgen in
plaats van afvinken of aan regeltjes is voldaan. De komende jaren zal
duidelijk moeten worden hoe dynamisch Demeter is. In de ruimste zin
van het woord.

Demeter-promotie 2004
Jos Pelgröm
Wat hebben we zoal gepresenteerd, de laatste jaren:
- de kip, de koe, de sla
- het leven begint bij Demeter en smaakt hemels
- oogappels van Demeter, van baby tot puber.
Prachtige posters, folders, boekjes en inserts, ondersteund door kostbare advertenties en direct-mailing. Heel mooi, heel goed.
En dan verder! In 2004 is het accent gelegd op ‘Demeter in de winkel’.
Door middel van twintig proeverijen en twee excursies is de Demeterboodschap bij de consumenten op de tong beproefd en met de ziel
beleefd. Het effect is drievoudig:
1. de consument proeft Demeter,
2. de producent ziet de inspanning van Demeter,
3. de winkelier erkent het belang van Demeter in de winkel.
Evenzogoed is er in 2004 nog stevig geadverteerd. Het onderscheid
met Eko komt daarbij ook sterker naar voren.
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Voor 2005 zoekt Demeter aansluiting bij de reclame-inspanningen
van Demeter-licentiehouders. Algemene reclame-uitingen zullen
spaarzaam worden ingezet.

Demeter Internationaal
Jos Pelgröm
Vanaf 2001 heeft de BD-Vereniging de band met Demeter Internationaal stevig aangehaald. De afspraken die in de jaren daarvoor waren
gemaakt moesten versneld in Nederland ten uitvoer worden gebracht,
wilde Nederland niet in de ban worden gedaan. Demeter-voorwaarden zijn ‘international standards’, zo weten wij nu.
In 2003 ben ik in het bestuur gekomen van Demeter International, de
band is daarmee nog sterker en intensiever geworden. Bovendien is
Rienk vanaf 2004 lid van de accreditatieraad van DI, de toezichthouder op de certiﬁcering in de deelnemende landen.
Om meerdere redenen is ons internationale werk van belang:
1) De positie en het imago van Nederland wordt er mee versterkt.
Kritiek kunnen we snel en persoonlijk beantwoorden. We presenteren
ons in het buitenland.
2) We houden contact met internationale ontwikkelingen. Geïnspireerd kunnen we thuis het Demeter-werk oppakken.
3) The world is a global village, we ontwikkelen besef voor een wereldwijde marktbenadering met Demeter-producten onder het motto: Samen sterk in Demeter-werk. Vooral in de belangenbehartiging
geldt dit.
Wat waren de belangrijkste DI-thema’s in 2004.
a) De introductie van een biologisch-dynamisch zegel voor bd-producten in supermarkten.
b) De bescherming van het Demeter-merk (inclusief de term bio-

logisch-dynamisch). In de merkenjungle is gezamenlijk optreden
noodzaak, dat spreekt.
c) Ontwikkelen van social standards. Ook al associeert menigeen Demeter met fair trade, waarmaken moeten we het ook.
d) Belangenbehartiging in Brussel. De EG-wet- en regelgeving wordt
van steeds groter belang, ook voor de ruimte van Demeter.
e) De jaarvergadering van DI in Nederland. Deze zomer was de BDVereniging gastheer. Op Warmonderhof confereerde de groep vier
dagen lang. Bovendien was er een excursieprogramma van een dag
naar De Zonnehoeve en Natudis. En Nederland heeft het internationale vocabulaire verrijkt met de term “gedogen”.

Coaching en intervisie in 2004
Merle Koomans
In 2004 deden zo’n zestig bd-bedrijven mee aan het coaching- en
intervisieproject. Het idee voor dit project is een aantal jaren geleden ontstaan na een serie bedrijfsbezoeken door bestuursleden
van de BD-Vereniging. Naast het uitwisselen van ideeën bleek er op
de bedrijven ook behoefte aan professionele ondersteuning. Hierop
hebben Marja Molenaar en Michiel Rietveld het coachingproject bedacht. Marja: “We zijn begonnen met coaching vanuit het idee dat
boeren elkaar zouden kunnen ondersteunen. We hebben destijds dan
ook alle bd-boeren benaderd of ze gecoacht wilden worden, of ze
zelf coach wilden zijn of dat ze iemand wisten die coach zou willen
/ kunnen zijn. Alle reacties hebben we toen bij elkaar gelegd. Daar is
een groep coaches uit naar voren gekomen, plus zo’n 60 boeren die
individueel gecoacht wilden worden. Toen dat liep, is er vervolgens
het intervisieverhaal bij gekomen. In de intervisiegroepen zijn boeren
met elkaar in gesprek over wat hen bindt en inspireert”, legt Marja
uit, “en kunnen ze elkaar steunen bij de vormgeving van hun bedrijf.

Vanuit de intervisiegroepen is vervolgens het boerenbezoek ontstaan,
omdat de boeren niet alleen over de bedrijven wilden praten, maar ze
ook wilden zien, om vervolgens het gesprek daarop te kunnen richten.
Afgelopen winter bleken er ook groepen te zijn die in de winter een
meer studieachtige invulling van hun programma wilden. En zo ontwikkelt het project zich alsmaar verder”, legt Marja uit. “De coaches
en begeleiders van de intervisiegroepen vormen een vaste groep, die
drie keer per jaar bij elkaar komt om ervaringen uit te wisselen en
bepaalde thema’s of begeleidingsmethodes te bespreken. Alle begeleiders en coaches doen aan het project mee vanuit hun persoonlijke
betrokkenheid bij de bd-landbouw als boer, onderzoeker, docent, etc.
Ze ontvangen hiervoor een kleine onkostenvergoeding. Super eigenlijk, dat er zoveel mensen, zowel boeren als coaches en begeleiders, al
zoveel jaren binnen dit project actief zijn”, vindt ze.
Voor de toekomst verwacht Marja dat er nog meer diversiteit komt in
de groepen. Zo zullen er mee groepen vanuit hun eigen vragen gaan
studeren en er zal meer themagericht gewerkt gaan worden. Mogelijk
zal de groep coaches en intervisoren daartoe uitgebreid gaan worden
met actieve leden met een bepaalde expertise, bijvoorbeeld op juridisch of economisch gebied. Wordt vervolgd dus!

BD-Vereniging en Demeter, laatste ronde?
Jos Pelgröm
Weet u het nog, de aankondiging in Dynamisch Perspectief 2004-3:
‘Demeter, los van de BD-Vereniging’? Ter voorbereiding van de algemene ledenvergadering 2004 schreef ik over de motivatie van het
bestuur om Demeter los te maken van de BD-Vereniging:
1. zelfstandigheid levert kwaliteitsverbetering
2. aansprakelijkheid in het handelsgebied
3. ﬁscale aspecten.
12 Dynamisch Perspectief
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De ALV van 5 juni gaf het bestuur de ruimte om dit voornemen concreet uit te gaan werken tot een statutenwijziging.
En toen kwam ik in Dynamisch Perspectief 2004-6 terug met het volgende schrijven: ‘Demeter, los van de BD-Vereniging?’. Klaarblijkelijk
waren er vraagtekens geplaatst bij deze splitsing. Het bestuur had
meer tijd nodig om alle aspecten onder de loep te nemen. De datum
1 januari 2005 werd losgelaten en wellicht zou 2005 voortgaan in de
oude lijn.
Toch weer sneller dan voorzien komt het bestuur op de ALV 2005 met
een uitgewerkt voorstel tot statutenwijziging (zie verderop in dit nummer). Daarom zal dit naar verwachting de laatste keer sinds 1976 zijn
dat het jaarverslag van de BD-Vereniging zo uitgebreid melding maakt
van Demeter-activiteiten. Heel gezond eigenlijk: de dertigjarige dochter (Demeter) gaat het huis uit! Ook voor de BD-Vereniging ontstaat
er zo nieuwe ruimte.

Statutenwijziging BD-Vereniging
Jos Pelgröm
Zoals eerder en elders aangekondigd: de BD-Vereniging neemt afscheid van Demeter-certiﬁcering. Ze wil dit overdragen aan Stichting
Demeter Promotie, die daarbij wordt omgedoopt in Stichting Demeter
Nederland. Althans, zo stelt het bestuur dit voor aan de ALV van de
BD-Vereniging.Het voorstel tot wijziging luidt als volgt:
a. Artikel 5 van de huidige statuten vervalt, het vervolg wordt hernummerd. Formulering artikel 5-nu:
DEMETER-merk
Artikel 5.
1. De vereniging houdt in Nederland, België en Luxemburg het merk
Demeter in stand, onder meer door inschrijving in de daartoe be-

2005-2 maart-april 13

2 0 0 4

stemde merkenregisters.
2. Zij verleent onder voorwaarden aan productiebedrijven, verwerkingsbedrijven en handelsbedrijven licenties tot het voeren van het
merk Demeter.
3. De voorwaarden bedoeld in het tweede lid, worden vastgesteld door
de Voorwaardencommissie. De samenstelling en werkwijze van deze
commissie worden door het bestuur geregeld in een reglement.
4. Licenties bedoeld in het tweede lid van dit artikel worden verleend
en ingetrokken door de DEMETER-commissie. De samenstelling en
werkwijze van deze commissie worden door het bestuur geregeld in
een reglement.
b. Artikel 19, 1c. vervalt (d. en e. worden c. en d.)
Formulering artikel 19,- nu:
Geldmiddelen
Artikel 19.
1. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:
a. bijdragen van leden;
b. donaties van donateurs;
c. gelden, voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de vereniging en
de DEMETER-licentiehouders;
d. erfenissen en legaten;
e. andere baten.
2. Erfstellingen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.Dit voorstel wordt 23 april a.s. in stemming gebracht en
behoeft tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen.

ﬁnancieel overzicht 2004
Staat van baten en lasten naar kostensoort
Baten

Begroting prognose Exploitatie Begroting Exploitatie Exploitatie
2005
2006
2004
2004
2003
2002
0
0
185.000
141.801
184.159
162.668
108500
83000
55.000
55.266
66.273
49.801

Licentiebijdragen
Ledencontributie
Fondsenwerving }
Giften en legaten

5000
40000

7500
20000

18.085

40.000

40.000

10.000
27.927

Baten / inkomsten
activiteiten & DP

22500

29000

16.934

10.000

10.321

10.502

Resultaat (tekort)

15000
165.500

6.180
253.668

0
290.000

47.067
294.455

1.212
300.073

Resultaat (plus)
Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Activiteiten*
Dynamisch Perspectief
Projectkosten
Overige kosten
*Activiteiten
(meerjarig gepland, structureel)
Conferenties, studiedagen, ALV
Excursieprogramma's / workshops
PR-activiteiten + ledenwerving
Regionale bijeenkomsten
Bedrijfscoaching/intervisie
Diverse preparatenactiviteiten }
Begeleiding preparatengebruik
Inhoudelijke uitgave
Initiatieven

Begroting Prognose Exploitatie
2006
2005
2004
44.200
50.200
122.988
3.600
4.700
16.570
9.000
11.500
14.772
59.500
48.000
18.469
24.000
22.400
34.488
17.500
18.500
15.024
5.000
10.200
31.357
165.500 162.800
253.668

Begroting Exploitatie Exploitatie
2004
2003
2002
125.000
136.133
123.058
19.000
18.254
14.235
25.000
40.648
32.006
25.000
18.268
26.021
32.000
28.106
28.910
30.000
15.192
16.287
34.000
37.854
59.556
290.000
294.455
300.073

Begroting Prognose Exploitatie
2006
2005
2004
15000
15000
1919
1000
5000
2.500
4.000
0
0
0
0
17.500
22.500
14042
10.000
10.000
1394

Begroting Exploitatie Exploitatie
2004
2003
2002
3000
430
3.313

Balans van de BD-Vereniging
Activa
Voorraden
Borgen
Debiteuren
Nog te ontvangen /
vooruitbetaalde
bedragen
R/C SDP
Liquide Middelen

165.000
2.200

1000
1.000
48.000

12/31/04
4.230
737
17.892

12/31/03
2.723
737
21.145

23.427
15.120
162.497

10.093
12.724
133.278

223.903

180.700

2000
1.000
59.500

1114
18.469

1.000
1.000
15.000
8.000

278
575
13.015
3.220

1.632
881
10.630
3.640
2.730

2.000
30.000

750
18.268

3.001
25.827

Passiva
- Algemene reserve
- Resultaat
- Reservering projecten
Totaal vermogen
Crediteuren
Speciﬁeke fondsen
Waarborgsommen
Nog te betalen /
vooruitontvangen bedragen

12/31/04 12/31/03
-14.277
32.790
-6.180
-47.067
122.088
122.088
101.631

107.811

12.275
4.250
29.927

0
935
28.131

75.820
223.903

43.823
180.700

Toelichting op jaarcijfers 2004
- licentiebijdragen gedaald a.g.v.
minder boeren en minder Demeter-omzet
- projecten: € 10.000 FiBl en
€ 5.000 heruitgave boek Willy
Schilthuis
Toelichting op begroting 2005
Deze gaat uit van voorgenomen
splitsing BD-Vereniging / St. Demeter. De begroting van St. Demeter is niet in deze begroting 2005
meegenomen.De begroting 2005 is
opgesteld op basis van een tweejarenplan voor de BD-Vereniging.
Om de voorgenomen lijn aan te
geven is een prognose voor 2006
toegevoegd. Kernpunten van dit
plan: werken aan ﬁnanciële en organisatorische stabiliteit, werken
aan inhoudelijke vernieuwing en
verdieping en actiever werken aan
het op de kaart zetten van BDlandbouw en voeding door actieve
pr- en voorlichting. Op de ALV op
23 april zullen de plannen verder
worden toegelicht.■
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Motief-special uitgereikt
aan professor
Jan Douwe van der Ploeg
Merle Koomans
“De kracht van de biologisch-dynamische
landbouw zit erin, dat ze dwars door
de geschiedenis heen, vanuit een soort
undercover positie, anderen onmiskenbaar
en zichtbaar heeft geïnspireerd tot
vernieuwingen. Daarom hoeft de bdlandbouw zich niet te bescheiden op te
stellen. Ze moet beoordeeld worden op haar
intrinsieke waarde. En die is formidabel.”
Deze uitspraak deed prof. dr.Jan Douwe van
der Ploeg, hoogleraar rurale sociologie in
Wageningen, op 2 februari j.l. bij de overhandiging van het eerste exemplaar van een
special van Motief over de biologisch-dynamische landbouw. In deze gezamenlijke
uitgave geven de Antroposoﬁsche Vereniging in Nederland (AViN) en de Vereniging
voor Biologisch-dynamische Landbouw en
Voeding voorlichting aan een breder publiek
over inhoud en achtergronden van de bdlandbouw.
Prof. Van der Ploeg vergeleek de vernieuwingsbewegingen in landbouw, voedsel en
handel “als eilanden voor het vasteland, elk
met een eigen cultuur, taal, historie en traditie. Het is prettig om erheen te gaan. Je
laat de ellende op het vasteland achter je en
het is er nooit saai. Je krijgt er een spiegel
voorgehouden voor allerlei problemen op
het vasteland”, aldus Van der Ploeg.
2005-2 maart-april 15

Dat de eilandoplossingen door de wetenschap nog niet altijd erkend worden, omdat ze nog niet verklaard kunnen worden,
is niet iets om je zorgen over te maken,
vindt hij. “De BD moet zich aan de wereld laten kennen door goede, smaakvolle producten en door een teeltwijze die
gebaseerd is op zorg, op het goede voor
de dieren en de planten. De leergierigen,
nieuwsgierigen komen dan vanzelf naar
het eiland om naar het geheim van de
smid te zoeken.”
Aansluitend ging Volkert Engelsman, directeur van Eosta en bedenker van het Nature
and More-systeem, in op de kansen voor de
bd-landbouw en betekenis daarbij van zijn
invulling van de drie P’s van het maatschappelijk verantwoord ondernemen: product,
planet en people. BD moet daarbij in zijn
visie de meerwaarde van voedselkwaliteit,
ecologische kwaliteit en sociaal-culturele
kwaliteit helder communiceren aan de consumenten. Eosta heeft daarvoor een systeem
ontwikkeld waardoor de afnemers kunnen
volgen waar een product vandaan komt en
hoe dit op de drie onderdelen scoort.
De productkwaliteit wordt bijvoorbeeld bepaald door de afwezigheid van residuen, de
fysiologie, de smaak en de oorspronkelijkheid. Het eindcijfer geeft uitdrukking aan de

levenskwaliteit of de vitaliteit van de kwaliteit. Gecombineerd met de beoordeling van
de ecologische en de sociaal-culturele kwaliteit leidt dit tot een totale beoordeling van
het product, die kan worden gekoppeld aan
prijsvorming: hoger cijfer is hogere kwaliteit is hogere prijs. Voor dit systeem ontving
Eosta onlangs de Nationale Publieksprijs
voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
Brede verspreiding Motief-special
De Motief-special (oplage 50.000 exemplaren) is een eenmalige uitgave van de
tijdschriften van de Antroposoﬁsche Vereniging en de BD-Vereniging. De besturen
van de AViN en de BD-Vereniging beogen
hiermee de bd-landbouwmethode, ontwikkeld op basis van inzichten van Rudolf
Steiner, meer als reëel alternatief onder de
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aandacht te brengen. Daarbij vragen zij niet
alleen aandacht voor speciﬁeke verschillen
tussen de biologische en de biologisch-dynamisch aanpak, maar ook voor de spirituele aspecten van bd-voeding en landbouw.
Consumenten worden onder andere via natuurvoedingswinkels en andere kanalen met
informatie benaderd.
In de bd-special van Motief wordt gezocht
naar initiatiefkracht, originaliteit en vernieuwing binnen de bd-sector. Uit de hele
bd-keten komen mensen aan het woord
over wat hen motiveert en inspireert om
met bd-landbouw en voeding bezig te zijn.
Van boer tot consument, van handelaar tot
kok, van winkelier tot onderzoeker, allemaal
komen ze in beeld. De uitgevers hopen met
de special meer mensen te interesseren voor
bd-voeding en de achtergronden daarvan.
Daarom wordt geprobeerd de special breed
te verspreiden, onder andere via de Odingroentepakketten en via de natuurvoedingswinkels. Winkels kunnen de special per 25
stuks bestellen via Natudis. Andere geïnteresseerden kunnen de special per 25 stuks
bestellen via de BD-Vereniging.

Heruitgave “Biologischdynamisch tuinieren in de
praktijk”
Bij de presentatie van de
Motief-special werd tevens
aandacht gevraagd voor de
vernieuwde heruitgave van
het boek “Biologisch-dynamisch tuinieren in de praktijk”, geschreven door Willy
Schilthuis, pionierster in de
bd-landbouw (1920-2002).
Haar zus, oud-commissaris
van de Koningin in Drente,
Tineke Schilthuis kreeg het
eerste exemplaar uitgereikt
door een studente van de
Warmonderhof-opleiding in
Dronten. Het boek is een praktische, onmisbare vraagbaak voor iedereen die op kleine
of op grote schaal zelf biologisch-dynamisch
wil tuinieren. Willy Schilthuis was een ervaren bd-tuinierster, die jarenlang praktijkles
heeft gegeven op Warmonderhof. Ze schreef
talloze artikelen, zowel voor amateur- als beroepstuinders. Het boek geeft gedetailleerde
aanwijzingen voor de teelt van alledaagse en
minder alledaagse groenten en

kruiden. Daarnaast komen ook de meer algemene aspecten van het tuinieren aan bod,
zoals: bemesting, grondbewerking, mulchen,
combinaties van gewassen, vruchtwisseling,
telen onder glas, ziekten en de behandeling
daarvan, zelf zaad winnen en het bewaren
van de oogst. Het boek is een uitgave van
de BD-Vereniging en zal via natuurvoedingswinkels te koop aangeboden worden. Winkels
kunnen het boek via Natudis bestellen.■

Boerenwinterconferentie 18 januari:

De kunst van het composteren
Hoe belangrijk de bd-boeren het composteren vinden, bleek op de winterconferentie.
In een bomvolle Hofzaal op Warmonderhof
werden diverse inleidingen gehouden over
de kunst van het composteren, het zichtbaar
maken van kwaliteit met behulp van chroma’s, de kwaliteit van voeding en de rela-

tie tussen kosmos en aarde. Centraal stond
echter de kwaliteit van de compost en de
invloed van de compost op de bodem. Met
inleidingen van onder andere Ruud Hendriks,
Tjeerd Elzinga, Reggie Waleson, Jan Saal en
Mirjam Matze en daarnaast nog een onderdeel over het bekijken en interpreteren van

chroma’s was het programma achteraf gezien misschien iets te vol geladen. Gelukkig wist Willem Beekman als laatste spreker de aandacht er nog even bij te houden
met allerlei leuke voorbeelden van verrassende verbanden tussen hemel en aarde.■

16 Dynamisch Perspectief
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Smaakmiddag 23 januari:

Begin het jaar
met smaak
Dat vonden veel leden en andere belangstellenden een goed idee: het nieuwe jaar met
smaak beginnen. Bijna 300 aanmeldingen
kwamen er binnen en dat waren er veel en
veel meer dan er aan de smaakmiddag mee
konden doen! Uiteindelijk deden zo’n 140
deelnemers op Landgoed Kraaybeekerhof in
verschillende groepen mee aan de verschillende activiteiten: inleidingen rondom het
thema smaak, proeverijen over de smaak
van appels, sjalotten en uien, een echte
wijnproeverij, een rondleiding over het
landgoed en nog veel meer. De smaakmiddag werd afgesloten met een bd-buffet. Alles bij elkaar was het een leuke bijeenkomst,
die zeker voor herhaling vatbaar is. Een
tweede ‘smaakconferentie’ staat dan ook al
weer op het programma, in ieder geval voor
alle mensen die voor de eerste smaakmiddag op de reservelijst terecht zijn gekomen.
Voor meer informatie over de nieuwe datum en programma kunt u contact opnemen met het Bureau: tel. 0343-531740 of
info@demeter-bd.nl ■

2005-2 maart-april 17

I

T

D

E

V

E

R

E

N

I

G

I

N

G

In memoriam Alja Ackermans

Alja Ackermans overleed op 10 januari j.l. Haar werk met de preparaten was voor veel boeren een bron
tot inspiratie. Tot het laatste moment was ze met preparaten bezig.
Op haar ziekbed schreef ze daar ook
over, als afscheidsgroet.
Onderstaand een in memoriam en
een afscheidsgroet van Alja Ackermans zelf.
In memoriam
Marja Molenaar
Alja Ackermans werd geboren in Oosterhout
op 18 augustus 1961. Met Harry van Lammeren, haar partner, die drie kinderen uit
een vorige relatie had, kreeg ze nog twee
kinderen: Christiana en Ilja. Na de middelbare school en een jaar studie aan de opleiding Creatieve Therapie, heeft zij een aantal
jaren gereisd. Terug in Nederland kwam zij in
contact met mensen rond het centrum Persephone, waar gewerkt werd aan de verbinding van bd-landbouw en antroposoﬁsche
geneeskunst. Vanaf het moment dat Alja in
contact kwam met bd-landbouw, heeft zij
dat herkend als een levensthema. Het ont-

wikkelen van bd-landbouw, vooral middels
de preparaten, was haar levenswerk. Niet in
die zin dat al haar tijd en energie daar naar
toe ging, het was haar levenswerk omdat
het verbonden was met haar diepste innerlijk zijn.
Alja heeft twintig jaar gewerkt in en met de
bd-landbouw, in de eerste jaren op Persephone, heel intensief, direct, praktisch, later
meer onderzoekend en begeleidend. Zij werd
hierbij geïnspireerd door visies van anderen,
maar zij zocht haar eigen weg en vandaar
uit kon zij ook anderen op weg helpen. Alja
heeft door deze werkwijze bijgedragen aan
de ontwikkeling van de bd-landbouw in Nederland: vanuit eigen inspiratie en ervaring
verbond zij zich met anderen in een geza-
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menlijk zoeken naar wat er gevraagd wordt.
Concreet was Alja’s werkterrein vooral dat
van de preparaten. Zij heeft intensief met
preparaten gewerkt, ze ook ontwikkeld; juist
door haar onderzoekende houding kon zij
ook andere dan de klassieke bd-preparaten
daarbij betrekken.
Als preparatenbegeleider, als coach en later
als begeleider van intervisiegroepen heeft
zij boeren en boerinnen ondersteund bij de
ontwikkeling van hun bd-bedrijf. Zij deed
dit werk vanuit haar liefde voor de bd-landbouw, maar ook vanuit haar liefde voor de
mensen die in de bd-landbouw onderweg
zijn. Alja was betrokken bij de bd-boeren.
Het raakte haar dat boeren soms werkten
onder moeilijke omstandigheden, ook ﬁnancieel. Zij heeft daar op verschillende manieren aandacht voor gevraagd binnen de BDVereniging.
Alja was ook actief op de Vrije School in
Harderwijk, waar haar kinderen op zitten.
Zij vond het jammer dat de kinderen zo weinig van de natuur konden beleven en werd
mede-initiatiefneemster voor het opzetten
van tuinbouwlessen en ging zelf deze lessen
ook geven.
In het laatste jaar van haar leven, waarin
zij geconfronteerd werd met kanker, heeft
zij haar leven gericht naar het naderende
einde. In haar streven zichzelf, haar leven en
ook haar dood, te ervaren in het grote perspectief, heeft zij intensief gesproken met
de mensen om haar heen en haar dagen zo
ingevuld dat zij bij zichzelf kon blijven en
juist daardoor in verbinding kon zijn.
Alja heeft geleefd vanuit haar inspiratie en
vanuit haar wil, zij is gestorven in vertrouwen.
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Afscheidsgroet
Alja Ackermans
In een geconcentreerde geestesschouw
kreeg ik het volgende beeld:
In een torenkamer op de begane grond staan
rijen schilderijen tegen de muur. Ze zijn niet
om op te hangen. Ik heb ze gemaakt als een
poging de aarde te doorgronden. De aarde
wilde ik als levend organisme helemaal kennen. Daartoe nam ik allerlei aardestoffen
zoals rode en gele klei, leem, veen, zand en
schilderde daarmee de aarde. Zo leerde ik
verschillende kwaliteiten van aardestoffen
kennen. Dit proces om de verschillende stoffen te leren kennen duurde jaren.
Later stond ik achter een soort laboratoriumtafel met vijzels, verschillende gesteentes en aardesubstanties. Ik was zeer
geconcentreerd aan het werk. Het was een
kunstzinnig proces, een zeer dynamisch
scheppen, waarbij niet alleen substanties
gemetamorfoseerd werden maar ik ook mezelf veredelde.
Jarenlang was ik alleen bezig in deze ruimte
maar de laatste jaren was er ook een elementaarwezen dat hielp. Er was steeds
samenspraak, maar niet zó dat het elementaarwezen leidend was, het elementaarwezen werkte mee. Het was een heel spannend
proces, het was een levenstaak. Iedere stap
verder in dit proces had ook te maken met
innerlijke stappen, met morele stappen, een
veredeling, een innerlijke scholing om tot
zuiverheid te komen. En het ging goed. Het
was groeiend totdat het was volbracht. Dat
ontroerde mij diep want het was goud. Het
was als het innerlijk goud.
Meteen kwamen er engelen naar mij toe en
omhuld door acht engelen, als in een eivorm
werd ik weggedragen, de aarde in. Ik mocht

de aarde leren kennen en zien van binnenuit. De engelen voerden mij mee naar het
diepste van de aarde, het middelpunt, het
Shamballa. Hier ontmoette ik Christus en
samen waren wij een tijd in het middelpunt
van de aarde…….
Deze ervaring is verder niet te beschrijven.
Enige tijd later werd ik diep geroerd weer
door dezelfde acht prachtige engelachtige
wezens, als in een ei omhuld, naar boven
gevoerd. Ze leidden mij door alle zwarte,
donkere aardlagen heen waar demonen vertoeven. Tussen de vleugels van de engelen
zag ik de demonen komen. Ze wisten dat er
een mens langs kwam maar wisten ook dat
ze niets konden doen. Ik keek naar de demonen en voelde mij volkomen veilig tussen de
engelenvleugels.
Ze leidden mij terug naar de torenkamer en
daar stond hetzelfde elementaarwezen wat
mij al die jaren zo geholpen had. Het goudwezen!
Ik wilde het danken maar het wezen deed
alsof het van niets wist, plaagde me en
danste om me heen. Het wezen buitelde en
danste zo komisch dat ik moest lachen en
samen schaterden we het uit. Maar toch
wilde ik nog danken.
Goed, zei het goudwezen, als jij wilt danken
dan gaan wij dat ook doen. Op hetzelfde moment kwamen van alle kanten elementaarwezens in een prachtige bonte stoet, in allerlei kleuren en gestalten. Ze kwamen naar
mij toe en toonden mij hun dankbaarheid op
een speciale wijze. Ze lieten mij de aardbodem van heel Nederland zien. Ik zag geen
huizen of wegen maar alleen de grond, de
aarde van Nederland. Op veel verschillende
plaatsen werd er door de elementaarwezens
een groot feest gevierd met wervelende en
dynamische dansen. Ik zag uitbundig feest18 Dynamisch Perspectief
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vierende elementaarwezens. Het goudwezen zei tegen mij “Kijk hier naar, want wij
willen jou danken voor al je preparatenwerk. Dit zijn de plaatsen waar dankzij de
preparaten de elementaarwezens zo een
wervelende lichtdans kunnen dansen”.
Dit beeld werd mij door de geestwereld geschonken. Aanvankelijk deelde ik dit soort
ervaringen met vrienden en vriendinnen.
Maar mijn leven loopt nu ten einde en
ik ervaar het beeld van deze reis door de
etherwereld als bedoeld voor alle mensen
die preparaten een warm hart toedragen.
Zó worden de preparaten ontvangen in
de elementenwereld. Het is als één groot
feest.
Misschien, met dit beeld in gedachten,
wordt werken met preparaten ook een
feest voor ons. Geen verplichting, maar
vanuit innerlijke lichtkracht de wens om,
uit vrije wil en met vreugde, vreugdedansen in de elementenwereld te ontsteken.
In verbondenheid, Alja Ackermans.
Harderwijk, december 2004

Dankwoord
Alja is op 10 januari j.l. overleden. Mede
namens haar willen wij, op deze wat onpersoonlijke wijze, alle mensen bedanken
die hun medeleven hebben laten blijken in
de periode rond haar overlijden. De hartverwarmende reacties heeft Alja, maar
ook ons als directe nabestaanden, bijzonder gesteund in deze intense periode. Dank
daarvoor.
Harry van Lammeren,
Christiana, Ilja, Rosanne, Tessa en Robin.
2005-2 maart-april 19

Bijen bouwen
Jan Saal
Door steeds meer over bijen te weten te
komen, bouwen wij zelf een steeds gecompliceerdere voorstelling in ons denken op
van een imme oftewel een bijenvolk als één
wezen. Deze keer wilde ik de aandacht vestigen op de imme als een dier dat eigenlijk
binnenstebuiten zit. De imme bouwt van
buiten wat mensen en dieren van binnen
opbouwen.
Van de minerale wereld kunnen we zeggen
dat de krachten die in het mineraal heersen
hier op aarde onderzocht kunnen worden.
Dit soort onderzoek sluit aan bij de materialistische wetenschappelijke methoden.
Van een plant weten we dat deze een fysiek
lichaam heeft samen met een etherlichaam.
Dat wil zeggen dat een plant uit levende
materie bestaat. Om het leven te onderzoeken kunnen we niet op aarde blijven. Rudolf
Steiner heeft aangegeven dat de oorzaken
voor het leven in de kosmos te vinden zijn.
Via sterrenbeelden en planeten stromen de
levenskrachten naar de aarde.
Dieren bezitten naast levende materie ook
een zogenaamd astraallichaam. Daarmee
zijn ze in staat om waar te nemen en om
hun lichaam los van de aarde te bewegen.
In een astraallichaam is ook de blauwdruk
te vinden van een levend wezen zelf. Dat
geldt ook voor bijen. Het merkwaardige is
alleen dat het chitinepantser van bijen aan
de buitenkant zit, zoals bij alle insecten,
terwijl bij de meeste dieren het beenderstelsel aan de binnenkant zit.

De bijen maken het geheel nog wat merkwaardiger, doordat ze van was een raat
maken.
Zij bouwen de raat werkelijk zo op, als dieren hun beenderstel van binnen opbouwen.
De was wordt uitgezweet en door bouwbijen overgenomen. Deze kauwen op de
was en brengen deze zo aan dat zeskantige
cellen samen een raat vormen. Deze raat
hangt altijd precies verticaal. De cellen
zijn allemaal even groot, zolang tenminste dezelfde soort cellen wordt gebouwd.
Werkstercellen zijn iets kleiner dan darrencellen.
De werkstercellen zitten in het midden van
een broednest, terwijl de darrencellen meer
aan de buitenkant zitten. Meestal helemaal
aan de buitenkant van het broednest worden dan tenslotte de koninginnedoppen gemaakt. Deze zijn rond van vorm en worden
met hun opening naar beneden gebouwd.
Het lijkt me een opgave om een koninginnelarve te zijn. Tijdens het groeien en eten
blijkt zo’n larve in staat te zijn om niet
naar beneden te vallen. Ook het voedersap
waarin zij groot wordt druipt niet naar beneden. Persoonlijk heb ik al problemen om
een boterham met vloeibare honing op te
eten, zonder te lekken.
In ieder geval zien we de bijen bouwen aan
hun botten van was, waarin dan de nieuwe
bijen zich ontwikkelen. Dat lijkt dus heel
erg op hoe de rode bloedlichaampjes zich
in onze botten ontwikkelen. Een bot binnenstebuiten zou je kunnen zeggen. ■

Demeter-normen
in de praktijk:
uitgangsmateriaal
Ruud Hendriks
De Demeter-normen over uitgangsmateriaal
worden aangescherpt. Het gebruik van celfusie en de veredeling van hybridenrassen
bestaat al een tijd, en de rassen die er uit
voortkomen worden ook in de biologischdynamische teelt gebruikt. Binnen het streven naar 100% biologisch, 100% dynamisch
passen deze rassen echter niet. Voorbeelden
van wat er zeer goed past zijn er gelukkig
inmiddels ook.
Het zaadgoed dat dit voorjaar de grond in
gaat, heeft al een hele geschiedenis achter
zich. Een ras ontwikkelen en op de rassenlijst geplaatst krijgen, duurt al snel een jaar
of tien. Er is ook nog tijd nodig om via vermeerdering tot een vermarktbare zaadhoeveelheid te komen. Welke raseigenschappen
de markt anno 2005 wenst en welke eisen
de boer er nu aan stelt, moet de veredelaar
dus al een jaar of vijftien geleden hebben
voorzien! Begrijpelijk dus dat het aantal
biologisch geschikte rassen met eisen als
hoge resistentie tegen ziekten, lage stikstofbehoefte, een sterk wortelgestel, en ﬂexibel

om kunnen gaan met verschillende omstandigheden maar beperkt is. Begrijpelijk ook
dat veredelaars technieken omarmen die het
veredelingsproces kunnen versnellen. Een
ras ontwikkelen kost veel geld. Veredeling is
een miljoenenbusiness die al jaren voor een
zeer groot deel in handen is van multinationals, dus ontwikkeling van een ras gebeurt
alleen als er een groot marktperspectief
voor is. De ‘techniek’ bleef vroeger beperkt
tot eenvoudige mechanische of hormonale
trucs om niet-kruisende soorten toch tot
kruisen te verleiden. Teelt in kassen of teelt
van generaties op het zuidelijk halfrond als
het bij ons winter is, waren eenvoudige manieren om de opvolging van de generaties
te versnellen. Inmiddels is het laboratorium
een belangrijke werkplek voor de veredelaar.
Daar wordt het ras gemaakt, in het veld
wordt vervolgens geselecteerd.
De biologische situatie, aanscherping van
normen
Net als biologische mest is biologisch vermeerderd zaai- en plantgoed al sinds 1994
in principe verplicht, maar onthefﬁngen waren eigenlijk standaard geworden. Per 1 ja-

nuari 2004 is de situatie aangescherpt. Er is
een lijst met gewassen gemaakt, de Annex,
waarop de gewassen staan waarvan zoveel
rassen beschikbaar zijn dat geen gangbaar
materiaal meer wordt geaccepteerd. Over de
herkomst en de veredelingstechniek achter
de rassen zijn geen regels gesteld, het gaat
er in de Annex uitsluitend om dat het uitgangsmateriaal biologisch wordt vermeerderd.
Al net als met de situatie rond mest zijn de
regels voor de bd-teler strenger dan voor
de biologische teler. Er wordt wél gekeken
naar de oorsprong van het uitgangsmateriaal. In de ‘klassieke veredeling’ is namelijk
al heel wat gesleuteld om moderne rassen
te maken, die tot nu toe ook bd worden geteeld, maar Demeter Internationaal vindt
die technieken niet alle acceptabel. Zo is
er een steeds grotere groep rassen op de
markt die tot stand is gekomen met behulp
van celfusie. Daarbij wordt genetisch materiaal direct van een cel van de ene plant
in een cel van een andere plant gebracht,
zonder tussenkomst van stuifmeel, bestuiving, bevruchting, zaadvorming, et cetera.
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Een techniek die zich volledig in reageerbuis
en petrischaal met voedingsbodem afspeelt,
gebruikmakend van chemie, stroomstootjes
en hormonen. Celfusie valt formeel onder de
moderne genetische modiﬁcatie, maar het is
binnen die techniek gezien een minder vergaande voorloper. De soortgrenzen worden
er bijvoorbeeld minder sterk bij overschreden
en soms betreft het overbrengen van genetisch materiaal uit het celvocht in plaats
van uit de celkern. Het wordt daarom ook
buiten de Europese regelgeving rond GGO’s
gehouden. Door teelt van gewassen die uit
celfusie zijn voortgekomen ook biologisch
toe te staan is overigens de stelling dat biologische landbouw GGO’s principieel afwijst,
mijns inziens een stelling met enig glad-ijsgehalte (zie ook elders in dit blad). Ook de
biologisch wel gebruikte rassen zijn zeker
niet meer van het natuurlijke bloemetje-bijtje-kruisen-en-veel-geduld-type. Door deze
rassen af te wijzen zou de biologische teelt
echter terug moeten vallen op rassen uit het
verleden die in de huidige teelt niet passen
of die de consument niet meer wil. Dan zou
bijvoorbeeld die te bitter bevonden witlof
weer op de menukaart komen.
2005-2 maart-april 21

Hybridenrassen
Voor productie van hybriden (kruisingsproducten van twee inteeltlijnen) wordt bij
diverse koolsoorten genetisch materiaal uit
radijs gebruikt en bij hybride witlof en andijvie genetisch materiaal uit de zonnebloem.
70% van de beschikbare groenterassen zijn
hybriden, het gaat dus om een belangrijke
veredelingstechniek. De inteeltlijnen worden
geteeld door de veredelaar en de teler moet
jaarlijks nieuw zaad kopen. Hybridenplanten zijn óf steriel óf het zaad heeft totaal
andere eigenschappen dan de moederplant.
Zaadvaste rassen, waarop de teler als hij dat
zou willen zelf zaad kan winnen, komen in
de groenteteelt steeds minder voor. Om met
moderne rasontwikkelingen mee te kunnen is de biologische teler bijna gedwongen
om met hybriden te werken. Gebruik van
zaadvaste rassen betekent werken met rassen uit het verleden die niet meer aan de
huidige eisen als ziekteresistentie, uiterlijk
of bewaarbaarheid voldoen. Ook het enige
Nederlandse puur biologische veredelingsbedrijf Vitalis produceert hybriden, maar
beperkt zich tot die hybriden die niet steriel
zijn (www.vitaliszaden.nl).
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De bd-landbouw heeft besloten zich niet
in de stroom mee te laten nemen. Hybriden
mochten in de graanteelt al niet worden
gebruikt. Rassen mogen binnenkort ook niet
meer tot stand zijn gekomen met behulp
van celfusie. In Duitsland gaat deze regel
in juli 2005 in. Er is een lijst op internet te
vinden waar de wel toegestane rassen te
vinden zijn (www.forschungsring.de onder
het kopje ‘Aktuelles’), een vertaling daarvan
voor de Nederlandse telers komt beschikbaar via de BD-Vereniging. Van rassen die
niet op deze lijst staan moet de teler een
verklaring van de leverancier hebben dat de
fusietechnieken bij het betreffende ras niet
zijn gebruikt.
“Van 1 kilo wortels naar 1 pond Robila en
1 pond Milan“
Als het over aardappels of appels gaat is
onder consumenten het gesprek over lekkere en niet-lekkere rassen heel gewoon. Bij
groente is dat nog een braakliggend terrein.
De tuinder kent de rasverschillen wel, maar
voor de consument is een rode kool een rode
kool.
Duitse bedrijven hebben de uitdaging opge-

pakt om eigenschappen van groenterassen
de aandacht te geven die ze verdienen. Ze
hebben drie wortelrassen ontwikkeld die
onder rasnaam worden vermarkt. De sappig-frisse Milan voor de salade of als snack,
de notig-mildsmakende Robila voor de ﬁjne
keuken, en de Rodelika met krachtig aroma
voor de sapverwerking of de warme maaltijd, zijn veredeld door Duitse tuinders. Zij
hebben gebruik gemaakt van oude zaadvaste rassen en hebben via selectiemethoden
uit de klassieke veredeling de nieuwe rassen
op hun bedrijf ontwikkeld. De rassen en hun
mogelijkheden worden tot in de natuurvoedingswinkel met foldermateriaal en dergelijke bij de consument geïntroduceerd. Een
heel andere keuze dan de supermarkt maakt,
waar uniformiteit, uiterlijk, jaarrond leverbaar zijn, en dat alles voor een bodemprijs,
ook voor biologische producten het almaar
nauwer wordende keurslijf vormen.

Waardevolle websites:
www.skal.nl (zoek onder ‘informatieblad
plantaardige productie’, en vervolgens ‘uitgangsmateriaal’),
www.biodatabase.nl (biologisch rassenoverzicht),
www.plantum.nl/biologisch_uitgangsmateriaal.htm (branche-organisatie voor
plantaardig uitgangsmateriaal),
www.organicxseeds.com (biodatabases uit
omringende landen),
www.zaadgoed.nl (over veredeling en vermeerdering in biologische landbouw),
www.kultursaat.com (bd-veredeling).■

Coëxistentie:
Bio en gentech
samen?
Op 2 november vorig jaar overhandigde de Commissie van
Dijk het convenant ‘Coëxistentie’ aan minister Veerman
van LNV en aan staatssecretaris Van Geel van VROM. Coexistentie is het naast elkaar bestaan / telen van genetisch
veranderde gewassen en gewassen die gangbaar of biologisch zijn. Op verzoek van deze bewindslieden boog de
Commissie van Dijk zich de voorafgaande maanden over de
vraag hoe genetisch gemodiﬁceerde gewassen geteeld kunnen worden naast gangbare en biologische gewassen in ons
land. In de commissie zaten onder andere vertegenwoordigers van LTO Nederland en Biologica.
De conclusies van het convenant zijn kort geformuleerd:
Vanaf het zaaiseizoen 2005 mogen er in Nederland genetisch veranderde gewassen geteeld worden naast gangbare
of biologische. De Commissie heeft groen licht gegeven. Het
gaat om maïs, bieten, aardappelen en koolzaad.
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Storm
Dat veroorzaakte in de bio-wereld een kleine
storm van protest. Dat resulteerde erin dat
Biologica met een verklaring kwam waarin
Biologica ondermeer stelde principieel tegen het gebruik van gentech te zijn omdat
deze techniek op een fundamenteel niveau
ingrijpt op natuurlijke processen en volgens
de biologische sector ook geen structurele oplossingen biedt voor een duurzame
landbouw, waarbij ziekten en plagen op
systeemniveau moeten worden aangepakt.
Omdat de teelt van bepaalde ggo-gewassen
in Nederland wettelijk is toegelaten, zag
Biologica zich genoodzaakt mee te praten
over de randvoorwaarden en praktische
maatregelen die nodig zijn om de huidige
ggo-vrije conventionele en biologische
landbouw naast de ggo-landbouw te laten
voortbestaan. De biologische sector heeft
daarom een uiterst zware beslissing genomen door zich te verbinden aan de overeenkomst over voorwaarden voor coëxistentie
in de primaire sector.
De redactie vroeg aan Michel Haring,
moleculair-bioloog en hoogleraar Plantenfysiologie aan de Universiteit van
Amsterdam zijn mening over coëxistentie.
“Coëxistentie?, zero tolerance voor de
biologische landbouw!”, aldus Michel Haring. Introductie van genetisch gemodiﬁceerde gewassen noemt hij ondoordacht,
te meer daar voor- en tegenstanders van
de gentechnologie elkaar met feitenmateriaal om de oren slaan, zonder naar
elkaars standpunt te luisteren....
“Als je het principe achter de gentechnologie goed doorgedacht hebt”, aldus Michel
Haring, “dan kom je op niets anders uit dan
een principieel afwijzen van de gentechno2005-2 maart-april 23

logie in de biologische landbouw. Je kunt
niet anders dan de grens op nul zetten. Dan
wordt coëxistentie in Nederland met bepaalde gentech-gewassen zoals maïs absoluut onmogelijk. De kans dat het stuifmeel
overwaait naar de biologische velden is levensgroot aanwezig. Dat risico wil je als biologische sector niet nemen. Gentech in zijn
huidige vorm (insectenresistentie en herbicidetolerantie) levert in Nederland overigens
ook geen agronomische verbetering op. De
meest succesvolle gewassen, soja en katoen
kunnen in Nederland niet verbouwd worden.
Blijft alleen maïs over en dus een levensgroot risico op uitkruising. In het andere
actuele geval, genetisch gemodiﬁceerde
aardappelen (Zetmeelproductie AVEBE) kan
de uitkruising in de hand gehouden worden.
De aardappelteelt wordt namelijk alleen via
pootaardappelen gerealiseerd, geen enkele
boer gebruikt zaaizaad van aardappelen.
Mijn conclusie is dat Biologica per geval de
wenselijkheid zou moeten bekijken.
Zolang je je niet aan het fundamentele
standpunt betreffende de afwijzing van de
gentechnologie houdt, blijft het altijd een
beetje handjeklap, een beetje van dit en een
beetje van dat.”
Henk Verhoog is wetenschappelijk medewerker van het Louis Bolk Instituut en
lid van de COGEM (de ofﬁciële adviescommissie Genetische Modiﬁcatie). Hij
schreef vorig jaar de brochure “Waarom
de biologische landbouw tegen GENTECHNOLOGIE is. Henk Verhoog: “Het
idee van coëxistentie van landbouw met
en zonder gentechnologie berust op het
idee dat genetische vervuiling door stuifmeel en zaden van GGO’s te voorkomen,
of binnen de perken te houden is. De
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Europese Commissie (en de Nederlandse
regering in haar voetspoor) wil de coëxistentie ‘aan de markt overlaten’ (‘zelfregulering’). Boeren zullen in een land of
regio onderling afspraken moeten maken
over afstanden, teeltplan en dergelijke
om ‘genetische vervuiling’ te voorkomen.
Maar vervuiling (bijvoorbeeld door zaden)
kan in de gehele keten optreden. Velen
in de biologische landbouw hebben er
geen vertrouwen in dat coëxistentie door
vrijblijvende maatregelen tot stand kan
komen.
In Europees verband is eerder afgesproken
dat biologische landbouw ‘gentechvrij’ moet
zijn. Nu echter blijkt dat een bepaalde mate
van genetische vervuiling niet te voorkomen
is, gaat men minimaal toelaatbare hoeveelheden afspreken, zoals 0,9 % GGO’s in het
eindproduct. Als het percentage lager ligt
hoeft een product geen etiket te krijgen.
Hetzelfde wil men met zaden doen. Deze
drempelwaarde wordt echter geïnterpreteerd als een grenswaarde tot waar men
met vervuiling mag gaan. Dat leidt er nu al
toe dat men isolatieafstanden of percentages vervuiling zo gaat vaststellen, dat men
net onder die grens blijft. Daar verzet de biologische landbouwwereld zich tegen. Dan
is er namelijk geen sprake meer van een toevallige en sporadisch optredende vervuiling,
maar van een bewuste vervuiling.
De biologische landbouw kan de weerstand
tegen een klein percentage genetische vervuiling alleen beargumenteren, als men op
principiële gronden tegen het gebruik van
gentechnologie als productiemethode is.
Dus niet op grond van risico’s voor de eigen
gezondheid. Toelaten van genetische vervuiling betekent voor iemand die principieel tegen is, dat er geen keuzevrijheid meer is.”

René Groenen is zaadveredelaar in Nederland van bd-zaden. Hij was het in het
geheel niet eens met het convenant. Hij
schreef een ‘boze’ brief hierover. Onderstaand enkele passages hieruit.
“Voor mij is werkelijk een raadsel hoe je
tegen genetisch gemanipuleerde gewassen
kunt zijn en tegelijkertijd tot in het kleinste
detail mee gaat zitten praten over hoe de
implementatie praktisch wordt vormgegeven”…
“Het begrip coëxistentie betekent ‘het tegelijkertijd aanwezig zijn’. Dit nu is bij ggo-gewassen en ggo-vrije teelten een holle kreet.
Immers men accepteert bij voorbaat een
verontreinigingsgrens van 0,9 %. Op den
duur betekent dat maar een ding: ggo-vrij
bestaat dan niet meer. In dat opzicht is het
werkelijk een lachertje dat bij suikerbieten
een isolatieafstand van 3 meter wordt aangehouden. Natuurlijk weet ik ook wel dat de
meeste bieten in het eerste jaar niet bloeien
en de rassen mannelijk steriel zijn. En zelfs
bij een gerichte schieterbestrijding zullen er
toch altijd ongewenste kruisbestuivingen
plaatsvinden met bijvoorbeeld wilde bieten”…
“Het is niet waar dat er ggo-gewassen bestaan die niet schadelijk zijn voor bodem,
plant, dier of mens. Dat weet men gewoon
nog niet. Het is daarentegen al herhaalde
malen aangetoond dat het wél schadelijk
is”…..
“Het convenant coëxistentie legt de rode
loper uit voor de gentechnologie en bemoeilijkt daarmee de biologische zaadteelt
ten zeerste. Een voorbeeld: in het convenant
wordt koolzaad als niet geschikt verklaart
voor ggo in ons kleine landje. Het gevaar van
contaminatie is te groot. Vanwege exact dezelfde reden moet je afzien van ggo-suiker-

bieten omdat die de zaadteelt van (biologische) bieten bedreigen. In alle literatuur van
veredeling van bieten kun je opmaken dat er
eigenlijk geen maat op staat. Een bepaalde
mate van bastaardering kan niet uitgesloten
worden. Nu is het zo dat onder andere door
mij rode bieten veredeld en vermeerderd
worden. Ik kan bijvoorbeeld mensen van de
Nak-tuinbouw op bezoek krijgen die net wat
stuifmeel van ggo-bieten opgelopen hebben
en dit mee naar mij toe nemen. Wat dan?
Hoe moet ik mijn klanten in Duitsland garanderen dat mijn bieten ggo-vrij zijn?”
Hoe nu verder?
Eind januari organiseerde Biologica een
strategiebijeenkomst voor bestuur en vertegenwoordigers uit de biologische landbouw
en handel over de positie van de biologische
sector naar aanleiding van het convenant
over coëxistentie.
De redactie sprak met Bert van Ruitenbeek

(directeur Biologica)en Maaike Raaijmakers
(medewerkster gentechnologie).
Gelet op de reacties op het convenant was
er ongetwijfeld behoefte bij de achterban
om hierover te praten?
Bert:” Vooral omdat de wijze waarop coëxistentie in Nederland geregeld wordt negatief kan uitpakken voor de internationale
handelspositie van de gehele Nederlandse
biologische sector. Zeker als belangrijke
exportlanden wel overgaan tot strenge regelgeving. Bovendien was er kritiek op de
inhoud van de convenantafspraken bij een
deel van de achterban, van maatschappelijke
organisaties en vanuit IFOAM (de internationale biologische koepelorganisatie). Deze
kritiek spitste zich toe op de beeldvorming
die van dit convenant zou kunnen uitgaan,
alsof in Nederland middels dit convenant
instemming zou zijn vanuit de biologische
sector met introductie van ggo’s. Verder
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wilde Biologica met een brede groep uit de
sector nadenken over de noodzakelijke vervolgstappen om een ggo-vrije biologische
sector te garanderen.”
Maaike: “Biologica heeft haar positie nog
eens verduidelijkt en aangegeven dat deelname aan de convenantbesprekingen was
ingegeven door het feit dat teelt van een
aantal gentechgewassen in Nederland nu al
wettelijk mogelijk is en dat een ongeregelde
introductie voor ons het slechtste scenario
is en was. Biologica is en blijft verklaard
tegenstander van introductie van ggo’s als
de beste garantie voor een ggo-vrije sector.
Biologica heeft onder protest meegepraat
omdat ons duidelijk was dat dit kabinet als
voorstander van toelating van ggo’s een
ggo-vrije keten niet per wet wilde garanderen. De minister wilde de kool en de geit
sparen.”
Welke afspraken zijn er gemaakt?
Bert: “De biologische sector vindt dat nu
eerst de politieke discussie moet plaatsvinden in de Tweede Kamer over de inhoud van
het convenant en het verdere beleid van het
kabinet. Dit ook in het licht van de veranderde Europese politieke situatie waar de EU
commissie nu wel bereid lijkt tot onderhandelen over EU-wetgeving voor coëxistentie.
De politiek is dus eerst aan zet. Voorts heeft
Biologica nu van de sectorpartijen een duidelijk mandaat meegekregen om in vervolgafspraken te zorgen dat het uiteindelijke resultaat ook daadwerkelijk een ggo-vrije sector is waarbij het principe van de vervuiler
betaalt overeind blijft. Voor zaaizaadteelt en
veldproeven zullen nog aanvullende afspraken moeten worden gemaakt. Daarnaast wil
de sector garanties voor het behoud van
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ggo-vrij uitgangsmateriaal en een ketenbrede regeling voor aansprakelijkheid.”
“Biologica heeft toegezegd om tijdens vervolgonderhandelingen”, aldus Maaike, “via
een breed samengestelde klankbordgroep
intensief terug te koppelen met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden in
de keten. Tevens zal de biologische sector
vanwege de vele juridische aspecten die
met de uitwerking gemoeid zijn een speciaal fonds in het leven roepen om juridische
ondersteuning te kunnen ﬁnancieren voor
thema’s als aansprakelijkheid en dergelijke.
Op dit moment wordt onderzocht hoe dit
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fonds moet worden opgezet. Tegelijk wordt
onderzoek gedaan naar wetgeving in andere
EU-landen.”
Is jullie draagvlak breed genoeg?
Bert: “Het bestuur van Biologica zal een
adviesgroep ‘gentech’ instellen bestaande
uit vertegenwoordigers van de biologische
sector, inhoudsdeskundigen en communicatiedeskundigen. Deze adviesgroep zal de
delegatie die namens de biologische sector
aan vervolgonderhandelingen deelneemt,
adviseren en de communicatie naar sector,
maatschappelijke organisaties en publiek
verzorgen.”■

(advertentie)

Het valt niet mee
om te bewijzen
dat bd-preparaten
werken
Joke Bloksma en Pieter Jans Jansonius,
Louis Bolk Instituut

Het wordt ons nog al eens ge
vraagd: Kun je geen onderzoek
doen waaruit blijkt of die preparaten nu werken of niet. Eenvoudige vraag, maar een hoogst
complexe klus. En ﬁnanciers voor
zulke onderzoeksvragen zijn zeldzaam. Afgelopen jaren hadden
we echter wel de gelegenheid om
aan deze vraag te werken binnen
een groter fundamenteel onderzoek naar hoe je kwaliteit van appels kunt meten. Een unieke kans,
goed voorbereid en toch een mager resultaat. Hieronder een korte
toelichting over de enorme inzet,
die toch geen bewijs garandeert.

Omdat we zo’n kans niet vaak hebben, is het
onderzoek zorgvuldig aangepakt. We werkten samen met Piet en Heleen Korstanje op
Walcheren in hun bd-bedrijf Boomgaard Ter
Linde (ruim zeventig jaar bd-grond!) met het
appelras Elstar op M9-onderstam. Gemotiveerde bd-fruittelers met altijd goede kwaliteit, die graag aan hun klanten willen laten
zien wat de invloed van preparaten is. Alle
jaren roerden en spoten zij de preparaten in
de gehele boomgaard maar gedurende drie
jaren in twee blokken niet.
We vroegen veel mensen met ervaring rond
preparaten om advies en maakten een beleidsplan vooraf wanneer welke preparaten in
principe toegepast zouden worden. De fruittelers lieten zich vervolgens door het weer,
de stand van het gewas en de beschikbare
tijd leiden om de uiteindelijke momenten te
bepalen. Compost- en/of koeﬂattenpreparaten zijn overal toegepast. De verschillen zijn
alleen met de spuitpreparaten: koemest-,
kiezel- en valeriaanpreparaat aangebracht,

die in twee blokken ontbraken.
Koemest werd in het voorjaar en na de oogst
op de bodem gespoten om de wortelgroei,
het bodemleven en de bladvertering te stimuleren. Kiezel werd in de zomer tot en met
de oogst in het gewas gespoten om de fotosynthese, de bloemknopvorming, afrijping
van vrucht en blad te stimuleren. Valeriaan
werd gespoten als de bomen warmte nodig
hadden bij vorst in het voorjaar. Gedurende
deze drie jaren (2001-2003) is gemiddeld
acht keer per jaar koemest, kiezel of valeriaan gebruikt.
Details over de onderzoeksopzet
Als onderzoeker van middelen met onduidelijke werkingswijze moet je altijd gokjes
wagen bij de proefopzet: hoe ver werken ze,
hoe vaak is optimaal, hoe precies moeten we
kijken want hoe groot zijn de te verwachten
verschillen?
We kozen voor blokken met grote oppervlakten omdat preparaten een onbekende
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werkingsreikwijdte hebben. Elk blok was
33x50 meter groot oftewel tien boomrijen
breed en veertig bomen lang. Er waren bufferstroken van tien meter tussen wel en niet
behandeld.
Bodem en appelbomen kunnen van nature
ﬂinke variatie vertonen. We controleerden
op gelijkvormigheid van de perceelsstukken
vooraf en tijdens de proefjaren. Met grote
zorg zijn alle 240 waarneembomen drie jaar
lang gelijk behandeld bij het bemesten, het
snoeien, het vruchtdunnen, het plukken,
et cetera. In de loop van de drie jaar werd
het effect van de iets zandigere zavelgrond
vooraan het proefveld langzaam groter en
dit verkleinde de zekerheid dat verschillen
ook inderdaad door de preparaten komen. Er
lagen vier blokken op een rij, waarvan door
loting twee blokken mèt en twee blokken
zonder spuitpreparaten zijn uitgekozen. De
beoordeling op verschillen vond alleen in
het tweede en derde jaar plaats. Preparatenspuiters en waarnemers waren verschillende mensen. De grond, de bladeren en de
vruchten werden onder code door verschillende laboratoria beoordeeld. Binnen de
preparatenblokken lag nog een andere proef
om naar het effect van bemestingsniveau en
het verschil tussen handelsmeststoffen en
compost te kijken. Hier zijn wel duidelijke
resultaten uitgekomen, maar daarover een
andere keer.
Alleen in de bodem vonden we duidelijke
verschillen
In de stukken met spuitpreparaten bleek het
blad in de beide winters signiﬁcant sneller
te verteren; dit is in de praktijk een groot
voordeel om de daarop overwinterende
schurftschimmels tegen te gaan. Ook de bodemreserves fosfor en kalium waren duide2005-2 maart-april 27

lijk hoger. Ditzelfde is ook gevonden in Zwitserland bij het DOK-preparatenonderzoek.
We vonden géén verschillen in direct beschikbare nutriënten in de grond, niet in bodemademhaling, niet in bodemorganismen
(soilfoodweb), niet in bodemchroma’s, niet
in boomgroei, niet in gevoeligheid voor ziekten en plagen, niet in bloemknopvorming,
niet in vruchtdracht, niet in afrijpingssnelheid, niet in bladkleur of bladanalyses, niet
in knopanalyses, niet in opbrengst, bij de
vruchten niet in hardheid, niet in suiker-,
zuurgehalte of mineralengehalte en niet in
vruchtkleur. Er was een tendens (dus niet
met zekerheid) dat vruchten uit de blokken
met preparaten iets lekkerder waren maar
ook iets sneller rotten in de koelcel. De koperkristallisatiebeelden van het vruchtensap
en de kleuren-luminicentie-methode lieten
een tendens tot meer afrijping en integratie
bij de preparatenblokken zien.
U ziet, we hebben ons best gedaan om
geen mogelijke effecten in bodem, boom en
vrucht over het hoofd te zien. Zowel gangbare als experimentele beoordelingen zijn
gebruikt.
Een onderzoek in twee onafhankelijke
herhalingen is vrij weinig. Bij twee herhalingen vind je alleen zekere resultaten bij
grote verschillen. We hadden ook voor meer
herhalingen kunnen kiezen. Dit had meer
zekerheid kunnen geven dat de gevonden
verschillen door de preparaten komen. Maar
dan zouden de blokken veel kleiner worden
en liepen we het risico dat die preparaten
ook in de onbehandelde blokjes zouden
doorwerken. Of we hadden een nog veel
groter proefveld kunnen zoeken, maar dan
treedt vrijwel altijd storing op door natuurlijke bodemverschillen of door verschillen

We kozen voor
blokken met grote
oppervlakten
omdat preparaten
een onbekende
werkingsreikwijdte
hebben
tussen mensen in het snoeien of dunnen. De
grootte van zo’n onderzoek is dus een lastig
dilemma.
Als in dit onderzoek een aantal duidelijke
verschillen zichtbaar was geweest, dan waren we een stuk verder gekomen in het demonstreren van de preparatenwerking. Nu
er amper verschillen zijn opgetreden blijven
we met een aantal vragen zitten. We mogen
niet zomaar concluderen dat die preparaten
niet werken. Is het onderzoek goed opgezet?
Kan het zijn dat preparaten werken via het
geheel van het bedrijf en zich niets aantrekken van twee blokken waar plaatselijk geen
preparaten zijn toegepast? Of is drie jaar
onthouding niet lang genoeg voor een onbehandeld blok? Kan het zijn dat dit bedrijf
geen spuitpreparaten nodig heeft? Waren
de preparaten van goede kwaliteit? Zijn ze
vaak genoeg toegepast? Hebben de zwavelbespuitingen tegen de schurft de preparatenwerking verhinderd? Hebben preparaten
hun betekenis voor de geestelijke wereld

zonder dat we effecten kunnen zien in de
boom of vrucht? Er zijn nog zoveel kanten
aan die preparaten waarover we te weinig
weten om ze zó toe te passen dat ze betekenis hebben. Hier past bescheidenheid in
de advisering. We zouden niet durven om ze
verplicht te stellen!
Boomgaard Ter Linde zet de proef op eigen
kracht voort met de verwachting dat er in de
loop van de jaren meer zichtbaar wordt.■
Het onderzoek werd internationaal geﬁnancierd
door de Software Stiftung, de Zukunftsstiftung
Landwirtschaft, de Rabobank, Stichting Triodos Fonds,
Kwalis Qualitëtslabor, Meluna Bio-photon Research,
het Louis Bolk Instituut en Boomgaard ter Linde zelf.
Een engelstalig wetenschappelijk verslag ‘Parameters
for aplle quality 2’ met cd-rom (bestelcode GVV-04) is
verkrijgbaar bij het LBI. Samenvattingen in het Engels,
Duits en Nederlands zijn te lezen binnen dit engels
rapport op www.louisbolk.nl/publicaties/fruitteelt.

Met BD de wereld rond?
Ja, dat kan! Op heel verschillende manieren, bijvoorbeeld door op
vakantie bd-bedrijven te bezoeken, door te kamperen bij een bd-boer
of door de wereld rond te zeilen met bd-eten aan boord. In ‘
Kamperen bij de boer’ vertelt Lydia Schmidt. Ze heeft, met haar
gezin, inmiddels veel boerderij-kampeer-ervaring opgedaan. “Gewoon
doen”, zegt ze, “een weekend of eens een paar dagen door de week. En
het leukst kampeer je op de bd-boerderij!” Verder vertelt Francis
Schennink over haar ervaringen op Koberwitz. En mocht u het nog niet
weten dan helpt Martien van der Heide u met haar web-site
www.duurzaamopvakantie.nl
Alle bd-boeren met minicamping of appartementenverhuur zijn
overigens te vinden op de website: www.demeter-bd.nl.
Klik op boeren en kijk vervolgens onder de kop Recreatie bij
minicamping of appartementenverhuur.
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Kamperen bij
de boer
Jola Meijer

“Kamperen bij de boer kan op verschillende manieren”, aldus Lydia. “We zijn wel
eens naar een gangbaar akkerbouwbedrijf
geweest. Alles keurig aangeharkt, maar er
was geen loslopende kip te vinden; wat mij
betreft niet de sfeer van een boerderij. Ook
kampeerden we eens bij een boer-in- ruste,
die van zijn bedrijf een ‘eco-camping’ maakte; in werkelijkheid vooral een kermis met
tuinkabouters en bloemen in oude pannen.
Het bd-bedrijf is veelal een gemengd bedrijf,
vaak wat minder aangeharkt en je ziet er
van alles: koeien die in en uit de wei gehaald
worden, scharrelende kippen, lammetjes als
je in het voorjaar komt en allerlei mensen.
Neem bijvoorbeeld de Noorderhoeve in
Schoorl, dat is tevens een zorgboerderij. Als
je daar door de week komt, werken de jongeren, de hulpboeren er ook.
Ze maken er zelf kaas van de melk van de
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koeien die in de wei staan. Die kaas ligt ook
in de winkel op het erf. Kun je ‘m zelf eten!
Wat een belevenis. Zeker voor stadsmensen.
En dan opeens is er zomaar ’s ochtends iemand met een accordeon en wordt er gedanst. Daar leeft in de atmosfeer van alles
en voor kinderen is het ontzettend leuk.
Op de Noorderhoeve heb ik het zo beleefd
dat je een onderdeel van het geheel bent.
Of je nu boer, hulpboer of kamperende gast
bent, iedereen kan hier zichzelf zijn. Je voelt
er die ruimte voor jezelf, hoe je ook bent.
En kinderen mogen helpen bij het melken,
lammetjes de ﬂes geven, op de trekker mee,
dat is zo leuk. Juist die levendigheid is reuze
relaxend.
De laatste keer dat we er waren was er ook
een groepje vrijwilligers die landgoederen
helpen onderhouden; ’s ochtends werken op
het bedrijf, ’s middags eigen vertier. Dat zijn

leuke initiatieven en die maken het
kamperen ook feestelijk.
Met pubers zal het misschien moeilijker zijn want er is geen kantine en
er zijn geen georganiseerde activiteiten, je moet het zelf maken. Maar
zeker ouderen en klein grut zullen het
naar hun zin hebben. ’s Avonds om
een kampvuurtje stokbrood bakken
of marshmallows. En ook zo makkelijk
met dat winkeltje op het erf, waar je
bd-groente, fruit, zuivel en zelfs vlees
kunt kopen.
Heel leuk was ook het kamperen bij
Bram Borst in Eenigenburg. En lekker
los bedrijf, waar veel kan. Ons zoontje
heeft daar een paar regenachtige dagen prima doorstaan door urenlang als
Tarzan aan een touw boven de strobalen te zwieren.
Eigenlijk zijn het de boeren die het zo
leuk maken om te kamperen op de boerderij.
Het zijn altijd bijzondere mensen. Mensen
met een verhaal. Dat kampeergebeuren is
niet alleen commercieel. Het is ook het plezier van de boer om de kinderen uit te nodigen erbij te zijn en ze te laten deelnemen in
wat er gebeurt op de boerderij. Dat hebben
we bij verschillende bedrijven ervaren. Ook
op Ter Linde in Zeeland hebben we genoten.
Natuurlijk het is ook de mooie plek, maar
juist dat ‘gedoe’ met een echte veestapel is
zo plezierig. Op het geitenbedrijf De Groene
Hoeve in Wijdenes aan het IJsselmeer bij
Nicky en Cees Groenendijk was het ook al
zo leuk. Daar mogen de kinderen helpen met
geiten melken. Geiten zijn kleiner dan koeien
en voor sommige kinderen toegankelijker.
Kortom, kamperen bij een bd-boer is wat
ons betreft een echte aanrader”.■

www.duurzaamopvakantie.nl
Met de viering van het vijfjarig
bestaan van haar duurzame arbeidsbemiddelingsbureau Groei
in Werk lanceerde Martien van
der Heide onlangs een nieuw
initiatief: www.duurzaamopvakantie.nl, een informatiepunt
met adressen voor een duurzame vakantie, een uitstapje,
een maaltijd of boodschappen
doen.
Gevraagd aan Martien naar het
hoe en waarom van deze site
vertelde zij het volgende: “Vanuit mijn eigen situatie en zoektocht naar de goeie plekken en
winkels voor een duurzame vakantie ben ik hiertoe gekomen.
Het was tot nu toe zó versnipperd zoeken op internet en het
leek mij handig als alles op één
site zou staan. Duurzaamheid
heeft mijn interesse en mijn
hart ligt bij de biologische landbouw, waarvan ik graag wil dat
een breed publiek daarmee in
contact kan komen”.
Wat is de graadmeter om iets
als biologisch te bestempelen?
“’t Gaat niet alléén om biologisch, maar ook om duurzaamheid. Ik bekijk steeds wat ik als
voldoende passend ervaar. Bijvoorbeeld: een kleine camping
met zonnepanelen, afvalscheiding en auto’s op de parkeer-

plaats is naar mijn mening al
op de goede weg!
Niet alleen duurzame vakantieaccommodaties maar ook
verantwoorde uitstapjes die
kleinschalig zijn en weer ‘ns
wat anders bieden dan de pretparken hoop ik onder de aandacht brengen. Een pluktuin,
een doolhof, een boswandeling
met Staatsbosbeheer e.d. kunnen een hele leuke middag opleveren en toch valt het onder
milieu en bewustwording.
Ik richt mij nu in eerste instantie op Nederland, daarna volgen België, Frankrijk en hopelijk
meer Europese landen.
Accommodatiehouders kunnen
zélf kiezen uit een tarief dat bij
hun onderneming en budget
past, variërend van
€ 35,= tot € 65,= (excl.
B.T.W.) voor ’n één jaar durende
vermelding. Een plaatsing in de
rubriek restaurants, winkels of
uitstapjes kost een stuk minder,
€ 7,50 (excl. B.T.W.). Dat zal
voor niemand een belemmering
zijn. Nee, echt commercieel
is de site nog niet, alhoewel
het wel mijn streven is om
uiteindelijk méér dan quitte te
spelen.”■

Koberwitz:
Het landschap van de
landbouwcursus
Francis Schennink, Adviesbureau Mens en Bos, Driebergen
In oktober 2004 had ik, tijdens
een reis door zuid west Polen,
gelegenheid om Koberwitz
(Kobierzyce) te bezoeken. Het
landgoed waar Rudolf Steiner
80 jaar geleden, van 7 tot en
met 16 juni aan 130 belangstellenden, voorstellen introduceerde hoe te werken aan
een levenskrachtige landbouw.
Sinds het lezen van “Koberwitz 1924*” in 1996 koesterde
ik de wens, om de inspiratie
van het landschap waar deze
spirituele bijeenkomst plaats

heeft gevonden, aan den lijve
te ervaren.
Wat zou er na een mensenleven met een wereldoorlog en
een langdurig communistisch
regiem nog beleefbaar zijn op
die plek?
Na een twintig minuten durend
taxiritje vanuit het centrum
van Wroclaw (Breslau), en een
korte wandeling stond ik samen met dochter Lucian voor
het in 1999 gerestaureerde
landhuis. Min of meer een ver30 Dynamisch Perspectief

rassing, want de taxichauffeur
sprak alleen Pools. Ik had een
poging gedaan om aan de hand
van een foto uit te leggen waar
ik naar toe wilde. Die ochtend
hadden we op het station
geïnformeerd of Kobierzyce per
trein of bus bereikbaar was.
Met uitzondering van één bus
vroeg in de ochtend bleek dat
onmogelijk. (Ten tijde van de
landbouwcursus kwamen veel
deelnemers met de trein naar
Koberwitz).
Voor zover ik het kon vergelijken met de foto uit 1924 is de
restauratie met aandacht voor
de historie uitgevoerd. Alleen
het torentje op het oorspronkelijke gebouw aan de voorkant
is verdwenen. Nu is het gebouw
in gebruik als gemeentehuis.
Tussen 1920 en 1928 werd het
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landhuis Koberwitz bewoond
door graaf Carl von Keyserlingk en zijn vrouw gravin Johanna von Keyserlingk Skene.
Huize Koberwitz was voor de
komst van Carl en Johanna in
1920 verbouwd. Ook de entree
was aangepast en het park had
een opknapbeurt gehad. Beiden hebben zich ingezet om
de landbouwcursus te laten
plaatsvinden. Men is weken
bezig geweest om de ontvangst
van de deelnemers voor te bereiden.
Bij het landgoed hoorde ook een
boerderij met bijgebouwen en
een houtvesterij. Johanna had
een blokhut, tevens badhuis, laten bouwen aan de vijver in het
park. Het huis en haar directe
omgeving zagen er volgens de
beschrijvingen in 1924 goed
onderhouden en verzorgd uit.
Aan de balie trof ik een Poolssprekende mevrouw, die op
mijn in het Engels en Duits gestelde vragen, een jongeman te
voorschijn haalde. Hij loodste
ons naar de gedenkplaat aan de
voorzijde van het huis, waarin
een verwijzing naar de landbouwcursus in het Pools en
Duits was gegraveerd. De zandstenen plaquette met een bronzen uitvoering van het hoofd
van Rudolf Steiner is door een
initiatief in Dornach geﬁnancierd en aangebracht. Het werd
in september 1999 onthult,
tijdens een internationale conferentie over 75 jaar BD land-

bouw in Wroclaw.
De burgermeester verleende
toestemming om het gebouw
van binnen te bekijken en foto´s
te maken. Mijn oog viel op de
indrukwekkende plafondbewerkingen, prachtige vloeren en
opvallende gebrandschilderde
ramen, vergelijkbaar met het
interieur in 1924, zoals dat beschreven wordt door Johanna
von Keyserlingk. De voordrachten in 1924 vonden plaats in
de eetkamer en de hal, nu in
gebruik als trouwzaal en ontvangstruimte. De muziekkamer
in het huis op de tweede ver-

dieping, waar Rudolf destijds
bezoekers ontving die hem tijdens de landbouwcursus consulteerden, is nu de werkkamer
van de burgemeester.
Carl (geboren op 14 augustus
1869 en overleden tijdens een
reis naar Dornach in 1928) was
rentmeester en directielid van
de ﬁrma Vom Rath, Schoeller und Skene. Deze ﬁrma exploiteerde een suikerfabriek
in Klettendorf, ten zuiden van
Breslau gelegen op 10 km afstand van Koberwitz. Het familiebedrijf was eigenaar van

18 landgoederen met een totale
oppervlakte van 7500 ha en lag
op Duits Grondgebied.
Carl was verantwoordelijk voor
het landbouwkundig beheer en
had ongeveer 3000 werknemers
onder zijn hoede, die op de landgoederen werkten waar zij veelal
ook woonden. De diverse boerderijen leverden de grondstof voor
de fabriek door grootschalige
teelt van suikerbieten. De bodem bestond uit zeer vruchtbare
landbouwgrond; een dikke laag
zwarte humusaarde. Ondanks de
vruchtbaarheid liep in de jaren

twintig de productie terug door
een probleem met nematoden in
de bodem.
Het landschap was vrij vlak met
hier en daar wat glooiingen.
Behoudens parken bij de landhuizen, hagen, bossages en solitaire bomen waren er geen grote
aaneengesloten bossen voor de
houtproductie. Wel waren er
negen boswachters in dienst die
zorgden voor de aanplant en het
jachttoezicht op de landgoederen.
Anno 2004 is Kobierzyce zowel

de naam van het landgoed, het
dorp, als het district ten zuiden
van Wroclow. Naar Poolse maatstaven is het een rijke regio, vanouds een van de belangrijkste en
vruchtbaarste landbouwgebieden
in Polen. Er zijn veel cultuurhistorische bijzonderheden uit de middeleeuwen te vinden. Het district
is bijna 15.000 ha groot. Kobierzyce heeft 12.000 inwoners en is
daarmee het grootste dorp van
de dertig in de regio.
Het huidige ontwikkelingsbeleid
is er op gericht om buitenlandse
investeerders aan te trekken die
op diverse locaties worden uitgenodigd om gronden aan te kopen
en grootschalige industrie te ontwikkelen. Kortom er vindt in een
kort tijdsbestek een omvorming
plaats van landbouw naar industrie. In het kader van dit beleid
is een nieuwe autoweg gepland,
die aansluiting vindt op de provinciale weg grenzend aan het
landgoed.
Johanna beschrijft in haar dagboek dat tussen de vleugels van
het huis aan de achterzijde een
moestuin, een kruidentuin en een
bloementuin liggen, die vanuit de
eetkamer zichtbaar zijn. Vanaf
het voorplein bij de entree keek je
in een zichtas in oostelijke richting. Vanaf het voorplein liep een
lindelaan in noordelijke richting.
Er werd veel in het park gewandeld tijdens de cursusdagen. Zondag 8 juni begon het programma

met een bezoek aan de moestuin
en de bloementuin. Hier vond ook
een gesprek plaats over het ijzer
in de bodem. Voor het ﬁlteren
van drinkwater was een zuiveringssysteem op het landgoed
aangelegd met twee ﬁlterketels.
Rudolf Steiner merkte tijdens de
wandeling op, dat het de rozen
en ook de salade aan te zien was,
dat ze zich niet erg prettig voelden op de ijzerrijke bodem.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de boerderij om de
koeien en andere huisdieren te
bekijken. Daarna werd de wandeling voortgezet richting de grote
vijver, die met donkere dennen
omgeven was. Rudolf Steiner
zette zich bij het badhuis neer
om het prachtige beeld in zich op
te nemen.
Landgoed Koberwitz ligt ten
noorden van het dorp. Het park
is uitloopgebied voor de plaatselijke bevolking. Er is veel van de
oorspronkelijke beplanting verdwenen. Plaatselijk is een aantal
prachtige oude eiken, kastanjes
en naaldbomen blijven staan. In
het aangrenzende bos zijn minder sporen van menselijk bezoek
te vinden. Het indrukwekkend
bosbeeld wordt bepaald door verschillende loofboomsoorten en is
gevarieerd en vakkundig aangelegd, vermoedelijk in de 18e en
19e eeuw. Je komt er dikke eiken,
lindes en essen tegen. Plaatselijk
zijn groepen naaldbomen aan32 Dynamisch Perspectief

geplant, sommige meer dan een
eeuw oud. De bosstructuur is
gevarieerd met veel natuurlijke
verjonging, een sterke gelaagdheid en een rijke bosvegetatie.
De bodem bestaat uit een dikke
vruchtbare humusrijke bovenlaag,
die zeer vochthoudend is. Op verschillende plaatsen liggen kleine
waterpartijen die gedeeltelijk
overgroeid zijn. De bodem waarop
het bos groeit, heb ik niet als opvallend ijzerhoudend ervaren. Ook
het water in de beken droeg op
het eerste gezicht geen duidelijke
sporen van ijzer, zoals ik die ken
van sommige beken in de Achterhoek. Ook al wordt er weinig aan
beheer gedaan, het is een lust om
er te wandelen. Dit heeft te maken met de sterke vitale levenskracht die het bos uitstraalt. In
Nederland kom je zelden zo’n rijk
ontwikkeld bos tegen.
Na een wandeling van twee uur
ben ik weer op het voorplein
aangeland, waar ik mijn dochter
zittend op een bankje aantref. In
mijn tas bevindt zich een uitgegraven eikje van nog geen jaar
oud, die mee gaat naar Nederland.
De intentie is om die op Landgoed
Kraaybeekerhof te gaan planten
ter ere van de tweehonderd jaar
oude eik die in augustus 2004 de
geest gegeven heeft. De eeuwige
levensstromen…■
* Koberwitz 1924, Geburtstunde einer
neuen Landwirtschaft, 1974 Verslag
Hilffswerk Elisabeth, Stuttgart 1974
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Nederlander is de beste boer in de
Verenigde Staten (Noord-Oost regio)

Douwe C.J. van der Werf,
docent Warmonderhof
Het Amerikaanse ministerie
van Landbouw reikt iedere
twee jaar een prijs uit voor de
beste agrarische ondernemer:
de Patrick Madden Award. Het
gaat om de combinatie van
winstgevendheid, milieuvriendelijkheid en maatschappelijke
waarde.
Voor 2004 is de prijs (voor een
van de vier regio’s) gevallen
op een Nederlander (inmiddels Amerikaans staatsburger):
Jean-Paul Courtens die zijn
biologische Roxbury Farm exploiteert in de staat New York.
Zijn bedrijf beslaat dertig hectare, waarvan vijftien wordt
benut voor groenteteelt. Zijn
assortiment bestaat uit vijftig

verschillende soorten waaronder kool, meloenen, courgettes,
tomaten, aubergines, paprika’s,
suikermaïs, bladgroentes, uien,
rode bieten, wortelen en kruiden. Het interessante is dat hij
tevens vijftien hectare gebruikt
voor bodemverbetering en bedekking door de teelt van
rode klaver, gele zoete klaver,
rogge, haver en erwten. Deze
gewassen zijn onderdeel van
een vruchtwisseling die bescherming biedt tegen ziekten,
ongedierte en onkruid.
J.P. Courtens gebruikt compost
als hoofdbemesting. Hij staat
in het Noord-Oosten van de
Verenigde Staten bekend als
bemestingsdeskundige bij uitstek. Over zijn aanpak van de
bodemvruchtbaarheid wordt
menigmaal gepubliceerd in

vakbladen, en deze trekt de
aandacht op landbouwconferenties.
Ook op sociaal en economisch
gebied is zijn onderneming
een succes. De familie Courtens (Jody Bolluyt is zijn vrouw
en compagnon) heeft er voor
gezorgd dat hun grond geen
speculatieobject kan worden,
maar eeuwigdurend agrarisch
blijft. Bestemmingsplannen in
de VS bieden weinig bescherming voor de landbouw, met
als gevolg dat boeren voor hun
grond moeten concurreren tegen huizenbouw. Als oplossing
voor dit probleem is de grondeigendom van Roxbury Farm
ingebracht in een stichting en
teruggeleast. Een negenennegentigjarige erfpacht geeft
Courtens alle agrarische rech-

ten. De ﬁnanciering hiervan
werd voor een groot deel verzorgd door giften van de groep
mensen die zijn onderneming
steunt. Deze groep maakt het
tevens mogelijk dat Courtens
een reële prijs voor zijn producten ontvangt. Het voordeel
voor de deelnemers is dat zij
weten door wie en op welke
manier hun voeding wordt geproduceerd. Zij organiseren ook
de distributie. Deze vorm van
samenwerking tussen producent en consument wordt CSA
genoemd: Community Supported Agriculture. Het machtige
voordeel voor de landbouw is
dat er op deze manier gewerkt
kan worden zonder anonieme
economische dwang als gevolg van stijgende grondprijzen
en andere kosten, die kunnen
leiden tot kwaliteitsverlies bijvoorbeeld als gevolg van overbemesting en uitputting van de

bodem. Consument en producent bepalen samen op welke
wijze er gewerkt wordt.
Jean-Paul Courtens (44) is een
geboren Amsterdammer en
kreeg zijn landbouwkundige
basis aan de opleiding voor biologisch-dynamische land- en
tuinbouw Warmonderhof (diploma 1985).
Deze opleiding is gevestigd in
Dronten met haar school, campus en praktijkbedrijven voor
veehouderij, akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt.
Ook in Nederland bestaat een
aantal CSA bedrijven waaronder de Oosterwaarde in Diepenveen.■
Voor meer informatie:
www.roxburyfarm.com;
www.sare.org;
www.warmonderhof.nl
www.csa.com,
www.skal.nl,
www.oosterwaarde.nl

Vrije
Consumenten
Vereniging
De Vrije Consumenten Vereniging zit in een stroomversnelling nu wereldwijd de consumenten steeds meer in beeld
komen.
Door tal van activiteiten (workshops, lezingen, seminars) staat
de vereniging duidelijk ‘op de
kaart’. Peter Daub, voorzitter
van de vereniging, zegt hierover: “In 2005 kan pas echt
gaan blijken welke rol we als
vereniging, als platform, als
katalysator voor vernieuwingen
kunnen gaan spelen. Behalve
het vele netwerken wat nu al
plaats vindt, kunnen dan wellicht meer seminars, actieve
discussies en uitdagende arti-

kelen een bijdrage gaan leveren
in de “volwassenheidsfase”, de
professionaliseringsfase
van
de consument in de 21e eeuw!
Consumer governance heet dat
tegenwoordig.
De belangrijkste plannen voor
2005 zijn de vernieuwing van
de website, en vooral actieve
deelname aan vernieuwingen
door middel van schrijven, discussiëren en netwerken”.
Op 2 april houdt de vereniging
haar jaarvergadering (zie Agenda).■
Vrije Consumenten Vereniging,
Aristotelesstraat 783, 7323 NS
Apeldoorn, tel. 055-3602013
binnenkort landelijk nummer: 0880000300; www.vrijeconsumenten.nl,
info@vrijeconsumenten.nl
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Zuiver Zuivel
versterkt band
tussen veehouder
en consument

Open Weekend Zonnetuin - Alkmaar
Zaterdag 11 juni en zondag 12
juni 2005 is de ‘ronde’ biologischdynamische tuin van Guurtje
Kieft weer opengesteld voor het
publiek. De tuin is het levenswerk
van Guurtje en tevens een centrum voor bd-tuinieren. Iedereen
is van harte welkom tussen 9 en
17 uur (beide dagen) om te ervaren hoe een samenwerking met
aardse en kosmische krachten
weldadig werkt op lichaam, ziel
en geest. Er is veel informatie en
presentatie van het jaarcursus2005-2 maart-april 35

programma.
Op het terrein van de Rekere,
Helderseweg - Alkmaar, waar de
Zonnetuin zich bevindt, is tevens
op zaterdag 11 juni veel activiteit. Een EKO-tuinmarkt met
veel tuinproducten op mens- en
milieuvriendelijke grondslag. Een
kunstroute, een wandeling op het
vier hectare grote terrein en voor
de inwendige mens een biologische catering.■
Informatie: telefoon 072 - 5159 456.

Vanaf half februari 2005 prijken
veehouders die melk leveren voor
Zuiver Zuivel met foto en hun
persoonlijke bedrijfsverhaal op de
verpakking van Zuiver Zuivel. Zo
wordt voor de consument zichtbaar en tastbaar wie aan de bron
van hun dagelijkse zuivelvoeding
staat.
Onder het merk Zuiver Zuivel levert Campina-dochter Ecomel
biologische en biologisch-dynamische zuivelproducten aan natuurvoedingswinkels. Het 25-jarig
bestaan van biologische zuivel,
tegenwoordig verkocht onder het
merk Zuiver Zuivel, is een aanleiding om de producten een nieuwe
uitstraling en lading te geven. Vanaf februari hebben de verpakkingen een eigentijds en dynamisch
gezicht gekregen met een logo in
nieuwe stijl. Nog veel belangrijker
is echter de opzet om de consument te laten zien wie achter de
gezonde zuivelproducten staat.
Daarvoor zullen een tiental veehouders van de 120 aan Ecomel
leverende bedrijven met foto op
de verpakking staan met daarbij
een eigen persoonlijk verhaal over
hun bedrijf. Bij biologische en biologisch-dynamische melk wordt
het verschil uiteindelijk voor het

belangrijkste deel bij de veehouder gemaakt. De consument kan
zo met eigen ogen zien en lezen
hoe de Zuiver Zuivel-veehouders
zich met enthousiasme en liefde
inzetten voor een natuurzuiver,
gezond en smakelijk product.
Ecomel versterkt ook op andere
manieren de band tussen veehouder en consument. Op de
website www.zuiverzuivel.nl kan
de consument informatie vinden
over de bedrijven die melk leveren
voor Zuiver Zuivel. Sommige veehouders zullen op de website een
dagboek bijhouden. Ook komen er
excursies bij de veehouders: eerst
voor winkeliers, later ook voor
consumenten.
Het nieuwe logo van Zuiver Zuivel staat voor 25 jaar hechte samenwerking tussen mens en natuur. In het logo symboliseert de
in een gedraaide pijl uitlopende
Z de kringloop. In 1980 begon de
zuivelfabriek in Limmen als eerste
in Nederland met de verwerking
van biologisch(-dynamisch) geproduceerde melk als nieuwe tak.
De aanvoer van de 500.000 liter
melk van de boeren Knotnerus
uit Grijpskerk (Groningen) en De
Boer uit Ilpendam (Noord-Holland) van destijds is nu, in 2005
aangegroeid tot 37 miljoen liter.
Ecomel verwerkt deze melk ondermeer tot een serie smakelijke
biologische producten onder merk
Zuiver Zuivel die worden verkocht
in natuurvoedingswinkels.■
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Atlas van
innoverende
melkveehouders
ISBN 90-6754-822-7
Uitgever: Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Ruud Hendriks
Op de kaft van een lijvig werk
over innoverende melkveehouders staat met sterren op een
landkaart aangegeven waar de
beschreven bedrijven te vinden
zijn. De link met de praktijk wordt
in het hele boek stevig vast gehouden. In het boek staan verhalen over, interviews met en veel
foto’s van 33 melkveehouders die
duurzame innovaties op hun bedrijf doorvoeren. Het zijn boeren
die onder de vlag van het PMOV
werken. Het PMOV is een vereniging van melkveehouders die
langs ongebruikelijke weg hun
bedrijfsvoering willen verduurzamen en omstreden methodes
niet schuwen. De vernieuwing

is divers: van
mesttoevoeging
tot fokkerij, van
voersamenstelling tot energetische analyses,
van composteren tot sociale
aspecten. Wat
opvalt is dat er
weinig grenzen
zijn. Men laat zich leiden door
wat in de praktijk werkt, en voor
een belangrijk deel door wat
men bij elkaar ziet of hoort. Of
de principes die men volgt nu
technisch, biologisch, esoterisch,
elektronisch of dynamisch zijn
maakt niet uit. Daglichtlampen
in de stal, stralingskastjes, bacterietoevoegingen, verlevendigd
water, energetisch zout of kosmische ritmes kunnen probleemloos
naast elkaar bestaan.
Trefwoorden die vaak terugkeren zijn structuurrijk en eiwitarm
voeren, mestkwaliteit, bodemleven, systeem en kringloop.
In het boek wordt regelmatig gebruik gemaakt van de interviewstijl, maar de hoofdmoot van de
tekst is beschrijvend. Er zijn veel
kaders waarin praktijkervaringen
of technische gegevens staan,
dus ook voor de lezer die niet de
tijd heeft de hele tekst door te
spitten is het een zeer toegankelijk boek.
Het werkt bevrijdend om te lezen
over boeren die de vrijheid benutten om dat wat de wereld aan

vernieuwing te bieden heeft toe
te passen, zonder meteen kanttekeningen te plaatsen bij de koker
waaruit de ideeën komen. Een
inspirerende verademing tussen
de stapels goedbedoelde maar
abstracte of technische teksten
die uit ‘Wageningen’ voortkomen, waarin boeren zichzelf en
hun werk niet herkennen.■

Nieuwe visie op
productkwaliteit
op basis van
levensprocessen
Joke Bloksma
(j.bloksma@louisbolk.nl)
en Martin Northolt
(m.northolt@louisbolk.nl)
Het Louis Bolkinstituut heeft
twee studies met appel en wortel voltooid, waarmee een nieuw
kwaliteitsconcept is ontwikkeld
op basis van de levensprocessen

in land- en tuinbouwgewassen.
Dit zogenaamde Innerlijke kwaliteitsconcept sluit beter aan bij
de biologische landbouw dan het
gangbare kwaliteitsconcept dat
uitgaat van chemische inhoudsstoffen. In de visie van het Louis
Bolk Instituut is een evenwichtige
verhouding van de levensprocessen groei en rijping bepalend voor
de kwaliteit van een product. Het
Louis Bolk Instituut werkt behalve aan dit kwaliteitsconcept, ook
aan praktische methoden (parameters) waarmee deze kwaliteit
gemeten kan worden en ontwikkelt tevens onderzoek naar de gezondheidseffecten van producten
van een goede kwaliteit.
Met de ontwikkelde inzichten
kan een teler de kwaliteit van zijn
producten optimaliseren.
De twee verschenen rapporten
beschrijven het kwaliteitsconcept
en de experimenten met appel en
wortel, om de groei- en de rijpingsprocessen te demonstreren.
Bovendien wordt gekeken naar
parameters, die de integratie van
beide levensprocessen aangeven. In de experimenten werden
extreme
teeltomstandigheden
toegepast, die een vertaalslag
naar biologische en gangbare
landbouw mogelijk maken. Bij
de appelexperimenten werden
verschillende soorten en niveaus
van bemesting toegepast en
werden biologisch-dynamische
spuitpreparaten toegediend. In
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Parameters for Apple Quality-2,
and the development of the Inner quality
concept, J. Bloksma, et al., Louis Bolk
Instituut, 2004. Publ.nr. GVV04/FQH03,
prijs € 15,- excl verz.kosten.
ISBN 90-74021-33-6. www.louisbolk.nl
Parameters for Carrot Quality, and
the development of the Inner quality
concept, M. Northolt, et al., Louis Bolk
Instituut, 2004. Publ.nr. GVV05/FQH04,
prijs € 15,- excl verz.kosten.
ISBN 90-74021-344. www.louisbolk.nl
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31 maart
EKO Congres
’s Morgens thema Gezondheid
met Herman Wijffels.
’s Middags Branchedag voor
telers, winkeliers en handelsbedrijven: workshops, noviteitenpresentaties, ontspanning
en een biologische buffet.
Plaats: Landgoed Rhederoord
(Dieren)
Kosten:
’s morgens € 65,- (incl. lunch);
‘s middags € 25,- (incl. buffet).
Info en aanmelden: Biologica,
tel. 030-2339970
1 en 22 april, 13 mei
De elementen en hun heer
Verkenningen in het grensgebied tussen natuur en christendom. Onderwerpen op bovengenoemde data zijn: Elementenwezens in de natuur,
Elementenwezens in kunst en
techniek en De rol van de hiërarchieën en de tegenstandermachten.
Cursus met Bastiaan Baan,
geestelijke in de Christengemeenschap.
Plaats: De Christengemeenschap, Van Tetslaan 4 te Zeist.
Kosten: Richtbedrag € 5,- per
avond.
Info: tel: 030 – 6957989.

2 april, 10.30 - 13 uur
>>
Jaarvergadering Vrije Consumenten Vereniging
Plaats: Aristotelesstraat 783,
Apeldoorn
Info en aanmelden: tel. 0553602013
22, 23 en 24 april
Voeding en het immuunsysteem (seminar)
Het immuunsysteem als uitdrukking van de weerbaarheid
van de mens heeft ten nauwste te maken met voeding en
voedingskwaliteit.
Bestemd voor o.m. natuurvoedingsconsulenten, diëtisten,
artsen en zorgverzekeraars.
Docent: Johannes Kingma
Plaats: Kraaybeekerhof
Kosten: € 295,Info: 0343-512925
23 april
>>
Jaarvergadering BD-Vereniging
Plaats: Warmonderhof
Info: zie pagina 6
23 april
Conferentie Het Wezen van
Water
Plaats: Antropia, Driebergen
Info en aanmelden: www.stichtingwater.nl of Peter Schukking, tel. 030-6959295.

Vanaf 23 april (6 zaterdagen)
Kruidencursus
Praktische omgang, toepassing
en verzorging van de kruiden,
verwerking en het gebruik in
de keuken.
Plaats: Kraaybeekerhof
Kosten: € 685,Info: tel. 0343-512925
6 en 7 mei
Bloesemfeest
Biologische moederdagpicknick in de boomgaard.
Plaats: 6 mei; op ’t Gelders
Eiland (Lobith) en Katijf (Tuil);
7 mei: De Olmenhorst
(Lisserbroek), William Pouw
(Schalkwijk), Warmonderhof
(Dronten) en Biofruit (Meijel).
Muziek, kinderactiviteiten, activiteiten rond natuurbeheer.
Info: Biologica, tel. 0302339970
25 en 26 juni
Landelijke Open Dagen bij de
biologische boer en tuinder
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eerdere experimenten werden
ook verschillende niveaus van
zonlicht (dat de rijping bevordert)
onderzocht. Bij de wortelexperimenten werden verschillende
bemestings- en zonlichtniveaus
toegepast. Bij beide series experimenten werden de levensprocessen in de tijd gevolgd.
Het resultaat van het onderzoek
is dat de groei- en rijpings- (=differentiatie-)processen duidelijk
konden worden gedemonstreerd,
terwijl de integratie van deze
processen bij appel wel duidelijk
zichtbaar werd, maar bij wortel
nader onderzoek behoeft. Ook
werden parameters geselecteerd
waarmee levensprocessen eenvoudig gemeten kunnen worden.
Dit zijn gangbare parameters,
zoals fenolen, en experimentele
parameters, zoals koperchloride
kristallisaties en biofotonen.
De appel- en wortelstudies vormen een belangrijke basis voor
de validering van het Innerlijke
kwaliteitsconcept. Het is nu de
bedoeling dat er internationaal
draagvlak voor komt.■

B D -INFO

Diederichslaan 25
Postbus 236
3970 AE Driebergen
Tel. 0343 531740
Fax 0343 516843
E-mail: info@demeter-bd.nl
Website: www.demeter-bd.nl
Postgiro voor leden: 147485
Rekeningnr. België: 0001638509-82
Sinds haar oprichting in 1937 werkt
de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
(BD-vereniging) aan verbreding van
de bekendheid van de biologischdynamische landbouw en aan de
verdieping van de inzichten daarvan.
De inkomsten van de vereniging
bestaan uit de contributies van leden,
donaties en uit licentiegelden voor
het gebruik van het Demeter-merk.
Daarnaast ontvangt ze jaarlijks uw
warme giften.
De statuten van de vereniging kunnen door leden opgevraagd worden
bij het bureau van de
BD-Vereniging.

Bestuur

Jan Saal (voorzitter), Jos Kok
(penningmeester), Ton Baars, Maria
van Boxtel, Fred van Bruxvoort,
HJ van der Tak en Jaap Visser.

Medewerkers bureau
BD-Vereniging

Jos Pelgröm (directeur), Rienk ter
Braake (coördinator Demeter-licentiezaken), Merle Koomans van den
Dries (coördinator Verenigingszaken),
Martine Wensink (secretariaat) en
Annemiek Padt (boekhouding).

Lidmaatschap van de
BD-Vereniging

•Lidmaatschap € 25,-/jaar
•Uitgebreid lidmaatschap € 50,-/jaar
•Donateur (geen ledentijdschrift)
vrije bijdrage.
•Leden in het buitenland (m.u.v.
België): € 32,- (binnen Europa),
€ 34,- (buiten Europa).
Lidmaatschappen lopen per kalenderjaar (jan. t/m dec.). Een lidmaatschap
wordt stilzwijgend verlengd, tenzij u
vóór 1 december van het lopende jaar
heeft opgezegd.
Leden en donateurs ontvangen jaarlijks (in januari) een acceptgirokaart
voor de contributie/bijdrage voor het
komende kalenderjaar. Betaling van
de contributie kan ook geschieden
door machtigen voor automatische
incasso. Neemt u hiervoor contact op
met het bureau van de BD-Vereniging, heel graag zelfs!

Schenkingen en legaten
De BD-Vereniging heeft een artikel
24 status bij de belastingsdienst,
hetgeen betekent dat bedragen tot
€ 8.483,- geheel vrij zijn van successierecht. Vanaf dit bedrag betaalt de
BD-Vereniging een aangepast tarief
van 11%. Omdat de BD-Vereniging
door de belastingdienst wordt gezien
als een ’algemeen nut beogende
instelling’ zijn schenkingen tot
een bepaald bedrag vrijgesteld van
schenkingsrecht (in 2004: € 4.243,-).
Giften in de vorm van een tenminste
vijf jaar durende lijfrente, notarieel
vastgelegd, zijn geheel aftrekbaar.
Heeft u warme voornemens en u behoeft informatie, belt u dan even met
Jos Pelgröm (telefoon 0343 531740).

Preparaten
Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland en België.
Voor licentiehouders, leden met een uitgebreid lidmaatschap en leden
wonend in het buitenland gelden andere tarieven voor de preparaten.
Meer informatie hierover kunt u opvragen via het secretariaat van de
BD-Vereniging.
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U kunt preparaten bestellen door overmaking van het bedrag op Postgiro 313786 (voor België postrekening: 000-1638509-82) t.n.v. de
BD-Vereniging onder vermelding van de gewenste preparaten en het
verzendadres.
Uw bestelling wordt u dan zo snel mogelijk toegestuurd. (Houdt u
rekening met ongeveer twee weken levertijd.)
De Preparatenwijzer geeft een beknopt overzicht van de preparaten
(en grondstoffen) die gebruikt worden in de bd-landbouw. Deze folder,
inclusief prijslijst, kunt u gratis aanvragen bij de BD-Vereniging

Rondzendbrieven
Naturwissenschaftliche Sektion
Goetheanum
(‘Klett-brieven’)
Geïnteresseerden kunnen deze
brieven (al dan niet vertaald in het
Nederlands) toegezonden krijgen.
Neem hiervoor contact op met het
bureau van de BD-Vereniging. U kunt
ze ook downloaden
vanaf www.demeter-bd.nl.

Publicaties
Voor uitgaven van de BD-Vereniging
en derden verwijzen we u naar
Dynamisch Perspectief nr. 3 of naar
de website www.demeter-bd.nl.
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Zelf
biologischdynamisch
tuinieren
Nu te koop in uw natuurvoedingswinkel:
de kleurrijke heruitgave van het boek “Biologisch-dynamisch tuinieren
in de praktijk” van Willy Schilthuis. Een praktische, onmisbare vraagbaak
voor iedereen die op kleine of op grote schaal zelf
biologisch-dynamisch wil tuinieren. Willy Schilthuis (1920-2002),
bd-tuinierster en praktijkdocent aan BD-opleiding Warmonderhof,
schreef talloze artikelen, zowel voor amateur- als beroepstuinders.
Het boek is te koop voor € 24,90. Echter, tot 1 mei kunt u het boek
in natuurvoedingswinkels aanschaffen voor € 19,90. Deze speciale
voorjaarsaanbieding is mede mogelijk gemaakt door Natudis. Wie
zich voor 1 mei bij de BD-Vereniging aanmeldt als nieuw lid, krijgt bij
gelijktijdig inleveren van de aankoopbon van dit boek een extra korting
van € 5,-.
Voor meer informatie over het boek of bestelmogelijkheden kunt u
contact opnemen met de Vereniging voor Biologisch-Dynamische
Landbouw en Voeding: tel. 0343-531740 of info@demeter-bd.nl
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Op eigen kracht

Ik heb vertrouwen in de kracht van de natuur en de dieren. Mijn koeien laat ik zoals ze zijn.
Ze leven samen in groepen, met koeien, stier en kalveren
bij elkaar. Geen gedwongen scheidingen, geen stress, laat
ze het maar lekker uitzoeken, dan komt het vanzelf wel
goed. Ze zijn prima gezond, dus dit moet wel ‘t beste
voor ze zijn!
Jan Vrolijk van de Klaverhoeve uit Oosthuizen.

www.zuiverzuivel.nl

25 jaar - samen met de natuur
Wilt u meer weten over onze veehouders die de heerlijk-gezonde melk voor Zuiver Zuivel
produceren? Kijk dan op onze website en maak kennis met een wereld waar vakkennis,
passie en liefde voor de natuur de belangrijkste ingrediënten vormen.

