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Column BD-jong: Het ideale boerenbedrijf  van...

BD-jong nodigt elk nummer een
jongere uit voor een persoonlijke
beschrijving van zijn of haar ideale boerenbedrijf. Sophie Paas (22)
droomt van een Hofgemeinschaft.
Tekst: Sophie Paas / Foto: Reggy Waleson

Over drie maanden ben ik een afgestudeerde Warmonderhofster. Dan ben ik opgeleid
tot bedrijfsleidster voor een biologisch-dynamisch bedrijf. Eerst ga ik nog een jaartje
in de stad wonen, omdat ik meer interesses
heb dan alleen landbouw. Die wil ik het komende jaar meer aandacht geven, want de
afgelopen jaren heb ik ze een beetje laten
schieten. Wat ik precies ga doen weet ik
niet maar in ieder geval iets kunstzinnig.
Hierna ga ik de landbouw weer in. Want
biologisch-dynamisch boeren is het enige
dat voor mij zin heeft.
Ik hoop dat ik, door eerst nog meer ervaringen op te doen op boerenbedrijven, later mijn eigen bedrijfje kan opzetten. Mijn
droom is een soort Hofgemeinschaft, maar
dan in België. Ik wil graag een paradijsje
op aarde maken met andere gezinnen die
dezelfde passie delen als ik. Met dieren en
groenten werken, elke dag onder de grote
hemel zwoegen en ’s avonds moe maar vol-

ophie Paas

daan onder de dekens kruipen. Ook een belangrijk ding voor mijn ideale bedrijf is dat
ik er zowel boer kan zijn als moeder. Dat ik
zowel de koeien kan melken en het gras tot
hooi kan maken, als met de kinderen taarten bakken en jam maken. Als ik dat kan
doen dan voel ik dat ik leef en ben ik gelukkig. Zeker als ik dit dan kan delen met mijn
vrienden, vandaar een Hofgemeinschaft.
Hiermee kan ik al mijn wensen verwezenlijken. Voedsel produceren, moeder zijn en
samenwerken met vrienden en de natuur.
Mijn ideale bedrijf is een gemengd bedrijf
met veehouderij, tuinbouw en akkerbouw.
Er zijn drie gezinnen. Eén gezin verzorgt de
tuinbouw, terwijl mijn gezin en het derde
gezin de veehouderij en de akkerbouw delen. Ik melk de koeien en mijn vriend Pepijn doet de akkerbouw. Pepijn heeft ook
varkens voor het vlees. Hiernaast hebben
we hoogstambomen waar de koeien onder
kunnen lopen. We hebben kleine dieren zo-

als kippen en schapen voor eigen gebruik.
Verder worden alle producten lokaal afgezet en staan we om beurten op de plaatselijke markt met onze prachtige producten.
Ons bedrijf is perfect in evenwicht met de
hoeveelheid mest die onze dieren leveren.
We voeden de bodem, bewerken het land
met veel liefde en zorgen voor het beste
voedsel voor de mens. Ons bedrijf is een
mooi organisme waar hard wordt gewerkt
en waar wordt geleefd. Met veel kinderen,
veel studenten, groentes, fruit, varkens,
kippen en koeien. Het klinkt heel idealistisch en romantisch en dat is niet erg,
want: waar een wil is, is een weg ...
Het kapitaal is er nog niet, vandaar de
vraag aan mensen met een economisch
overschot om te helpen om zulke ideeën
te verwezenlijken. Door geschonken geld
kunnen ideeën zonder kapitaal tot stand
komen.
Wil jij ook zo’n column schrijven?
Mail dan naar bdjong@bdvereniging.nl
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D Y N A M I E K

Inlevend waarnemen als inspiratie

Ontmoeting
met onkruid
“Waar heb je ‘verzachtend begrenzen’ toegepast?” Dat was een
vraag, die de tien deelnemers voorgelegd kregen tegen het eind van
de workshop ‘Onkruid beheren – inlevend waarnemen als inspiratie’.
Geert-Jan van der Burgt (Louis Bolk Instituut) organiseerde deze
workshop als uitvloeisel van zijn gelijknamig onderzoeksproject en
publicatie.  Tekst: Andries Palmboom / Foto’s: Annelijn Steenbruggen

Eén van de deelnemers antwoordt: “Waar ik ‘verzachtend begrenzen’ heb toegepast? Nou, toen ik
vanmiddag hierheen vertrok, hadden jochies bij
mij aangebeld en zich snel uit de voeten gemaakt.
Belletje trekken. Bij het vertrek reed toevallig langs
hen op. Raampje open: “Jullie mogen best bij mij
een kopje thee komen drinken, maar dan moet
je wel iets langer bij de deur blijven staan.” Dit
voorbeeld, dat aan het eind plaatsvond, tekent de
workshop. ‘Verzachtend begrenzen’ is de karakterisering van de akkermelkdistel, nadat de methodiek ‘inlevend waarnemen’ erop is toegepast.

Ontbrekende kwaliteit
Geert-Jan van der Burgt formuleert in zijn publicatie twee uitgangspunten:
1. De natuur op een bedrijf streeft naar heelheid
en volledigheid. Onkruiden tonen het ontbreken van bepaalde, specifieke kwaliteiten. Het
is een uitdaging om dat te leren herkennen en
te benoemen.
2. Als de teler in staat is de betreffende kwaliteit
in zijn werk in te brengen, hoeft het onkruid
dat niet meer te doen en zal het minder dominant worden of verdwijnen.
Daarom begon de middag met een oefening: het
zoeken naar de bepaalde, specifieke kwaliteit van
het onkruid muur volgens de methodiek ‘inlevend
waarnemen’, waarvan de finesses na te lezen zijn
in de bijbehorende publicatie. “Bekijk het kruid
muur niet alleen, maar probeer de beweging ervan
na te bewegen. Beweeg je armen ‘murig’. ‘Loop’
de muur. ‘Dans’ de muur. Schets de muur om te
ervaren welke handbeweging het oproept,” had
Geert-Jan gezegd.
< Geert-Jan van der Burgt (rechts) bezoekt
het bedrijf van Gaveshi Reus
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Met korte beschrijvingen karakteriseerden
de deelnemers – voornamelijk mensen uit de
BD-praktijk - wat ze aan de ‘muur-beweging’
hadden ervaren. Al zoekend kwam uit deze
eerste kennismaking een voorlopig overkoepelend begrip naar voren: ‘openend uitreiken’.
Met opzet staan hier twee werk-woorden achter elkaar. De methode ‘inlevend waarnemen’
schrijft dit voor, omdat je bewegingskwaliteit
onderzoekt. Bewegingskwaliteit heeft een
doe-karakter. Dat doe-karakter is belangrijk,
omdat dit onkruidproject erop gericht is om de
teler inspiratie te bieden in zijn werk(!).

Onderzoeksopzet
Geert-Jan van der Burgt had het onderzoeksproject zo opgezet:
- voorjaar 2010: drie bedrijven bezoeken en
per bedrijf het meest prominente onkruid
kiezen voor het onderzoek.
- aansluitend: als onderzoeker de methode
‘inlevend waarnemen’ op de gekozen plant
toepassen om voorlopige begrippen te formuleren, die een antwoord zijn op de vraag
’wat komt dit onkruid hier doen?’
- zomer 2010: met de teler in gesprek gaan
over de gevonden begrippen. Zijn het zinvolle begrippen, die inspiratie kunnen bieden voor de wijze van onkruidbeheersing?
- zomer 2011: terugkomen. In hoeverre heeft
het gesprek over de begrippen geleid tot
een andere werkwijze (doen!) van de teler?

Twee telers
Leen Jan Reedijk had op zijn akkerbouwbedrijf
Bona Ventura overlast van de akkermelkdistel.
Het bijbehorende begrip: ‘verzachtend begrenzen’. Door een vindingrijke mechanisatie was
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het optimale aan ‘harde’ bestrijdingsmaatregelen al ingezet. Mogelijke ‘zachte’ maatregelen waren: bodemverzorging, raskeuze en
teeltplan. Daar lag al veel nadruk op, maar
tijdens de onderzoeksperiode maakte Leen
Jan Reedijk op dat gebied verdergaande keuzes, vooral in teeltplan en rassenkeuze. Bij het
laatste bezoek werd beduidend minder akkermelkdistel aangetroffen.
Op De Watertuin van Gaveshi Reus was
hanepoot een probleemonkruid. Het bijbehorende begrip: ‘baserend aansturen’. Gaveshi vatte dat op als uitdaging om ‘baserend
aansturen’ in zijn persoonlijke ontwikkeling
ter hand te nemen: evenwicht brengen in
zijn leidinggevende vaardigheden. Concrete
maatregelen werden niet geformuleerd, maar
bij het laatste bezoek benoemde Gaveshi een
houdingsverandering. Het bedrijf was in 2011
schoner dan in 2010.
Ter afsluiting van de workshop werd de deelnemers gevraagd om situaties te benoemen
waarin ze hadden gehandeld volgens de karakteriserende begrippen van verschillende
onkruiden. Uit die ronde is het belletje-trekvoorbeeld afkomstig. Daaruit blijkt, dat ‘inlevend waarnemen’ niet alleen herkenbaar
en toepasbaar is in relatie tot onkruidbeheersing, maar ook veel algemener in ieders
dagelijks ‘doe-leven’. Dus lezer, oefent u zelf!
Waar handelde u akkermelkdistelachtig, dus
verzachtend-begrenzend? Of baserend-aansturend, dus hanepootachtig? Wellicht biedt
uw antwoord u inspiratie voor uw dagelijkse
(biologisch-dynamische) praktijk?
Dit project kwam tot stand met financiële
steun van de BD-Vereniging.

Publicatie

De publicatie ‘Onkruid beheren: Inlevend waarnemen als
inspiratie’ die Geert
Jan van der Burgt
schreef bij dit project, is
een aanrader om te lezen. Mij trof bijvoorbeeld hoe in het voorwoord een gracieuze dansbeweging als metafoor wordt
gebruikt en hoe die heel vanzelfsprekend
en begrijpelijk leidt tot de denk-kritische
vraagstelling van de onderzoeker, terwijl
de poëzie van de dansbeweging blijft
spreken.
De volledige tekst van het rapport (nr
2011-033 LbP) kunt u downloaden via
www.louisbolk.org.

Hoge respons duidt op grote betrokkenheid

D E M E T E R

Demeter-enquête
De enquête die Stichting Demeter
heeft verstuurd via Demeter-info
en Dynamisch Perspectief heeft een
hoge respons opgeleverd: 600 van
de 3000 formulieren werden ingevuld. Daarnaast kreeg de stichting
vele tientallen brieven, aantekeningen en artikelen toegestuurd: een
aansporing tot verdere ontwikkeling.    Tekst: Bert van Ruitenbeek en Joke
Doorschodt

De reacties tonen aan dat de betrokkenheid
bij Demeter zeer groot is. Onderwerpen die
het hoogst scoorden – die men dus voor Demeter het belangrijkst vindt – waren ‘koeien
en geiten met hoorns’, ‘eerlijke prijzen’ en
‘antibiotica-vrij’. Het bestuur van Stichting
Demeter en de Demeter-licentie Commissie
zullen kijken hoe ze hier - binnen de internationale kaders - verdere actie op kunnen ondernemen. Deze onderwerpen spreken zowel
de spelers in de keten als de consument sterk
aan. Eind van het jaar komt er een landelijk
congres van Stichting Demeter in samenwerking met de BD-Vereniging voor alle licentie-

houders waar we met boeren, maar juist ook
met handelaren en winkeliers, willen kijken
naar de mogelijkheden om deze thema’s verder in te vullen.

Discussie
De meeste schriftelijke toelichtingen die we
ontvingen vormden een aanvulling op de
discussies over hoornloos fokken en verplicht
preparaatgebruik. Hieronder geven wij een
selectie uit die reacties.
De voorstanders van hoornloos fokken gaven aan dat alle runderen gefokt zijn, ook de
gehoornde dieren. Koeien worden ook op andere eigenschappen doorgefokt, dus waarom
niet met betrekking tot hoorns? Ook vindt
men dat als een boer (nog) niet om kan gaan
met gehoornd vee (of het te gevaarlijk vindt)
hij de vrijheid moet hebben om zelf die keuze
te maken tot hij zich er wel zeker bij voelt.
Ook bij de voorstanders worden koeien met
hoorns vaak wel als completer gezien. En ook
gunstig vanuit verkoop- en imago-oogpunt.
Dus liever met hoorns, maar niet per definitie.
Volgens de voorstanders zijn er geen principiële redenen waarom het op een natuurlijke
manier fokken van hoornloze dieren anders is
dan het fokken van koeien met een bepaalde
kleur of met een onnatuurlijk hoge melkproductie. Bovendien zullen er bij koeien die
door smallere delen moeten (hekken, kavel-

paden) af en toe ernstige verwondingen blijven optreden (bloeduiers.) Hoorns horen bij
de koeien, maar een dergelijke ontwikkeling
is volgens deze schrijvers niet te stoppen en
vergelijkbaar met zoveel andere kruisingen.
Er wordt een voorbehoud gemaakt als duidelijk wordt dat deze hoornloze rassen inferieur
zijn en de melkkwaliteit minder is.
Ook in de geitenhouderij kennen we hoornloze
dieren met als gevolg minder verwondingen.
Laat het aan de boer en zijn klanten over en
wees transparant zodat klanten kunnen kiezen. Galloways in natuurgebieden doen het
volgens een schrijver ook prima zonder hoorns.
Van de mensen die aangaven tegen fokken
op hoornloosheid te zijn, gaf het merendeel
aan dat het niet alleen om een symbool gaat,
maar dat de hoorn als een soort kosmische
antenne werkt, met invloed op de stofwisseling van de koe. Ook vindt men dat economisch voordeel niet leidend moet zijn bij
de keuze. Als de koe zonder hoorn goed kan
functioneren, dan waren de hoorns volgens
hen langs natuurlijke weg allang verdwenen.
“We scheren onze kinderen ook niet kaal
opdat er geen luizen meer op school zijn. Je
kunt ook tandeloze varkens willen fokken
om geen gebijt in de staarten te hebben of
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koeien met uiers opzij. De hoorn van de koe
afhalen is hetzelfde als een staart couperen
bij varkens.”
Schrijvers zijn tegen ingrepen die erop gericht zijn om meer dieren in een kleine ruimte
te kunnen houden. Fokken op een bepaald
onderdeel moet zoveel mogelijk vermeden
worden. Gangbaar denken sluipt hier volgens
hen binnen. Boeren die werken met hoornloze koeien begrijpen de essentie niet van
BD. Niet het dier aanpassen aan de stal, maar
de stal aan het dier. Het fokken van koeien
zonder hoorns is niet gemotiveerd door zorg
over een betere voedselkwaliteit. Het is niet
bewezen dat de hoorn geen invloed heeft
op het welzijn van de koe. Hoorns op koeien
zijn mooi. Koeien zonder hoorns zien eruit als
kalveren. De jeugdfase moet uitmonden in
rijping, kwaliteit en volwassenheid.
Het merendeel van degenen die vóór verplicht preparaatgebruik waren, gaan er vanuit dat de BD-boer de preparaten gebruikt
en er ook verbinding mee heeft. Wanneer
iemand zich oprecht verbonden voelt met
de antroposofie van Steiner en de daaruit
voortvloeiende BD-methode, is het geen verplicht moeten meer. ‘Klakkeloos’ iets doen
zonder overtuiging is zinloos en werkt niet.
Dan wordt het al gauw dogmatiek. Preparaten maken juist het onderscheid tussen Bio
en BD. Preparaatgebruik op zich is niet uniek,
dergelijke preparaten zijn de hele geschiedenis al gebruikt en door alle culturen heen.
Steiner heeft deze preparaten voor deze cultuurperiode aangegeven, maar hij had ook de
individuele ontwikkeling hoog in het vaandel
staan. Men hecht waarde aan het preparaat-
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gebruik als modern ritueel, maar niet als ritueel zonder inhoud. Ook werden er positieve
eigen ervaringen naar voren gebracht. Testen
van Dorian Schmidt gaven kwaliteitverschillen aan. Voor een aantal mensen is wetenschappelijk bewijs niet nodig. Zij zien dat het
werkt. Ook homeopathie kan volgens gangbare wetenschappelijke methodes niet bewezen worden, toch hebben duizenden mensen
er baat bij. Preparaatgebruik is een holistische uitdrukking van de samenwerking van
mineraal-plant-dier-mens. De voorstanders
vinden dat de aarde juist in deze tijd behoefte heeft aan een medicijn. De vrijheid van de
boer ligt in het feit of hij BD wil worden of
Bio wil blijven. Als hij BD wordt zal hij zich
uiteen moeten zetten met de preparaten. Dit
is ook een ontwikkelingsweg voor de boer om
gevoelig te worden voor fijnere natuurkrachten en om zijn bewustwording van samenhang te vergroten. Sommigen zagen wel heil
in de optie om eigen preparaten te mogen
ontwikkelen. Een schrijver opperde zelfs een
nieuw keurmerk met Demeter-traditioneel en
Demeter-experimenteel. En tijd heb je niet,
maar tijd moet je maken.
Degenen die tegen verplicht preparaatgebruik zijn, haalden vaak aan dat het niet
meer van deze tijd is. Vaag en dogmatisch
gedoe. Het maakt de BD zweverig. Voor velen heeft het geen toegevoegde waarde.
Ook het oordeel en experiment van de boer
zelf staan hoog in het vaandel. Gedwongen
of met tegenzin preparaten gebruiken heeft
niet zoveel zin. Verplichting houdt ook de
ontwikkeling en creativiteit tegen om iets
te vinden dat past bij de eigen ontwikke-

ling van de boer. Een boer kan alleen maar
worden uitgenodigd, niet worden verplicht.
De consumenten die reageerden willen wel
duidelijkheid. Velen die tegen zijn, maakten
de aantekening dat er wel een alternatief
voor in de plaats moest komen. Omdat het
niet wetenschappelijk bewezen kan worden,
moet het in vrijheid toegepast worden. De
boer moet wel aantonen hoe hij dan met
spiritualiteit omgaat. In de landbouwcursus
wordt keer op keer benadrukt dat het in essentie gaat om de persoonlijke verhouding
van de boer met zijn grond, mest, preparaten,
landschap, enz. Bodemkwaliteit is de spil van
de BD-landbouw. Verplicht preparaatgebruik
is volgens sommigen slecht voor de reputatie
van BD. “Ik geloof niet in preparaatgebruik,
alleen in ontwikkeling. De preparaten zijn
maar een klein deel van het geheel. Met de
aandacht die de boer aan zijn bedrijf geeft,
kan de kwaliteit die een preparaat brengt
wellicht op een andere wijze verkregen worden. Wel met begeleiding, want iedereen zal
hierin zijn blinde vlekken hebben.”
Sommigen gaven een tussenoplossing. Een
aantal jaren verplichten, en als de boer zijn
eigen weg erin heeft gevonden dan vrijgeven,
zodat een boer bijvoorbeeld zijn eigen preparaten kan maken. De essentie van preparaten
zit niet in de vorm, die kan wijzigen. Het biodynamische zit primair in de relatie boer-aardekosmos. Dat is een actieve, zich ontwikkelende
relatie. De vorm is secundair. Grondhouding
van de boer moet zijn: genezer van de aarde.
De volledige resultaten van de enquête staan
op www.stichtingdemeter.nl.

BioVak 2012
“We willen iets met BD, we zoeken
verdieping,” begint een echtpaar
EKO-akkerbouwers. Ze zoeken een
‘echtere biolandbouw’ dan de ‘gewone biolandbouw’ en hebben het
handboek Demeter al doorgenomen.   
Foto’s: Ruud Hendriks, Dick Boschloo,
Frederiek Bosch

Op het Demeter-plein stond ‘het gesprek’
centraal. BD-boeren en medewerkers van
de diverse BD-clubs, makkelijk te herkennen
aan de glimmend oranje Demeter-sjerps,
verrasten de bezoekers door het gesprek af
te toe ‘stil te zetten’. Dan stapten ze naar
een ander niveau en vertelden hun gesprekspartner welke indruk er bij hen opkwam. Een sneltekenaar bracht dit letterlijk
in beeld. Een gewoon beursgesprekje kreeg
op deze manier een diepere laag.

Crowdfunding en
opensource-rassen
Zo begon één van de vele gesprekjes op het
Demeterplein van de BioVak, waar de BDVereniging zich presenteerde samen met
Stichting Demeter, Warmonderhof en BDGrondbeheer. Ruim 18.000 bezoekers kwamen op de biologische vakbeurs af.

Dankzij de jonge ‘internetgeneratie’ waren
verfrissende ideeën hoorbaar op de beurs.
Crowdfunding kan een bedrijfsovername
mogelijk maken. Deze vorm van publieksfinanciering via een gezamenlijke website
doet het goed in de kunstsector en bij star-

tende ondernemers. David Gernaat van de
Nederlandse site www.crowdaboutnow.com
vertelde erover aan jongeren: “Een ondernemer kan in een campagne van 90 dagen een
bedrag aan leningen van particulieren binnenhalen. Hij of zij bepaalt het te investeren
bedrag en de rente, plus de leenperiode. Tot
nu toe behaalden ondernemers die rond de
20.000 euro nodig hadden en goed zijn in
communiceren de beste resultaten.”
De mogelijkheden van internet zouden misschien ook een ‘wiki-rassenlijst’ mogelijk
kunnen maken, klonk in een workshop over
biologische veredeling. Zouden er, net als de
open source software die wordt ontwikkeld
als tegenhanger van Microsoft, open source
rassen gecreëerd kunnen worden die door
iedereen te gebruiken zijn? Leuk thema voor
een workshop op de BioVak 2013!
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Impressie
Tekst: Wim Goris
IJsselhallen Zwolle. Over het regenachtige
parkeerterrein loop ik een wat chaotische entree binnen. Binnen zie ik overal de rechthoekige hokken van wit plaatmateriaal op dunne
aluminium pootjes met vlaggen en wimpels
erboven. Geen ingeblikte muziek. Ergens hoor
ik nota bene een strijkje. Dit is geen gewone
beurs; dit is de BIO-Vakbeurs!
Eerst loop ik de hele beurs rond. Langs de
kanten zie ik veel stands met advies en techniek. Binnen ontwaar ik de contouren van
diverse ‘pleinen’. Opvallend is het Streekplein
waar de stands in een kronkelend lint door
de ruimte staan. In de omgeving tref ik ook
stands van grote reguliere bedrijven zoals
McCain en Deli-XL. Daarnaast superkleine
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‘specials’ waar ik nog nooit van heb gehoord.
Het Demeterplein is een verrassende indeling
van ruimte, ronde tafels en een ronde stand,
en een koppeltje kippen. Onder gaas natuurlijk. Het ‘plein’ is aan één kant afgesloten met
een foto-expositie, aan de andere kant met
schappen vol Demeter groenten en fruit. Binnen is het rond, en ronduit gezellig. Hier ga
je zitten en kom je niet meteen weg. Dat is
ook een nadeel, vertrouwt een gastvrouw mij
toe. De mensen van Demeter kennen elkaar
al. Een doorsnee gangbare boer of tuinder
zal hier niet makkelijk binnenlopen voor een

De fototentoonstelling van Frederiek Bosch
drukte ‘de kracht van Demeter’ uit in opvallende beelden, onder andere van tuinder
Isabel Duinisveld (bestuurslid van de BDVereniging) bij volle maan.

praatje, denk ik.
Tegelijk voel ik mij trots dat ik, als redacteur
van DP, mij met al die mensen en kennis van
BD en Demeter mag verbinden. Er ligt indrukwekkend foldermateriaal, zoals de nieuwe
folder ‘Leven begint met Demeter’. Als je de
essentie van BD aan buitenstaanders wilt
uitleggen, zegt Bert Ruitenbeek van Stichting
Demeter, kun je het best beginnen bij het
denken in kringlopen. Begin in vredesnaam
niet bij de sterren. “Bij de bodem dan, misschien?” opper ik voorzichtig. Nee, zegt Bert,
dat is ook te ingewikkeld voor de biodynamische buitenstaander. Kringloopdenken, cradle
to cradle! Hoge normen, hoge kwaliteit! De
richting is duidelijk, de koers is ingezet. Nu
moet Demeter eindelijk volop gaan lopen.
En biologisch-dynamisch, daar hebben we
het niet meer over. We gaan voor: ‘biodynamisch’!

