DVD bespreking
Queen of the sun

What are the bees telling us?

Opleidingen
‘Stadslandbouw’
Op verzoek van initiatiefnemers in de stadslandbouw biedt Warmonderhof vanaf september 2012 twee korte deeltijdopleidingen aan, Stadlandbouw organisatorisch en
Stadslandbouw praktisch. Ze zijn bedoeld
voor mensen die niet de uitgebreide opleidingen willen volgen maar bijscholing zoeken. Een tuinder die wil weten hoe je alles
organiseert met vrijwilligers, met de gemeente, met horeca, regelingen, ect., kiest
voor ‘Organisatorisch’. De opbouwwerker

die meer praktische kennis wil van de teelt
van groenten, fruit, bloemen en klein vee
kiest voor ‘praktisch’. Een combinatie van
beide opleidingen is ook mogelijk. Je volgt
7x2 dagen lessen in Dronten en gaat op excursie. Daarnaast doe je ervaring op in een
praktijkstage. Het is van belang zo snel mogelijk aan te melden als belangstellend of als
student. 1 augustus is peildatum en bepaalt
welke opleidingen van start kunnen gaan
in september. Meer info op www.warmonderhof.nl. Contactpersoon: Bart Willems,
b.willems@groenhorstcollege.nl

Eten wat de stad schaft
Stichting Uit je eigen stad is sinds drie jaar
bezig met de voorbereiding van een keten
van stadslandbouwbedrijven, om te beginnen in Rotterdam. Uit je eigen stad zoekt bewust de ‘rafelranden’ van de stad en vestigt
zich als kwartiermaker in ‘no-go’ zones van
de grote steden. Desolate industrielocaties
en gebieden die wachten op herontwikkeling fleuren op door de productie van groente, klein fruit, vis, kip en eieren. Begin 2012
komt de locatie Marconistrip in Rotterdam
tot stand in nauwe samenwerking met de

gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havesteder. De fundering voor de kas
is gestort. De grondwerkzaamheden zijn in
volle gang. Om de exploitatie rond te krijgen worden nog investeerders gezocht via
crowdfunding.
Let wel, zeggen initiatiefnemers Bas de
Groot en Johan Bosman: het is een risicovolle investering! Maar: “Rotterdam heeft

een Europees primeur met het stadslandbouwbedrijf. Een bruisende plek waar eten
geproduceerd wordt en je kunt genieten van
lokaal, duurzaam eten”. Men streeft ernaar
om dit voorjaar nog de buitenteelt op te
starten. Alle investeerders worden in ieder
geval uitgenodigd voor het openingsfeest in
juni. Zie www.uitjeeigenstad.nl.
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Regisseur: Taggart Siegel. 83 min.
Met Nederlandse ondertiteling.I
nfo: www.queenofthesun.com.
Te bestellen via o.a. www.bdimkers.nl of
www.haagseboekerij.nl,
ca. € 25 incl. verzendkosten
Een documentaire die mag beginnen met één
van mijn meest geliefde gedichten van de
spaanse dichter Antonio Machado kan niet
anders dan een belofte in zich dragen:

Queen of the sun van regisseur Taggart Siegel
(bekend van The real dirt on farmer John) is
Anoche cuando dormía
Vannacht toen ik sliep
soñé ¡bendita ilusión!
droomde ik , oh gezegende illusie
que una colmena tenía
dat ik een bijenkorf had,
dentro de mi corazón;
hier in mijn hart;
y las doradas abejas
en de gouden bijen
iban fabricando en él,
maakten in mijn hart,
con mis amarguras viejas,
van mijn oude bitterheden
blanca cera y dulce miel.
blanke was en zoete honing.
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een rake poging om de noodkreet van imkers
en bijen wereldwijd te vertolken. Maar bovenal is deze film met al zijn kleuren een lust
voor het oog en een ware ode aan de intrigerende band tussen honingbij, mens en imker.
Siegel wist mij vanaf het eerste moment te
boeien. Hij is de hele wereld afgereisd om het
grote collectief aan ware geliefden van de
honingbij voor het oog van de camera hun
woord te laten doen. Enerzijds krijg je zicht
op de vele invalshoeken van direct en indirect
betrokkenen bij de huidige problematiek rond
de honingbij, en anderzijds wordt boeiend
verteld over 60.000 bijen in een volk die zich
gezamelijk gedragen als een individu met een
collectieve ziel.
Gunther Hauk, biologisch-dynamisch bijenhouder, boeit de kijker met zijn wijsheid. Hij
zou blij zijn met een echte crisis: “Hun crisis is onze crisis. Een crisis geeft ons de kans
om iets te leren als we dat echt willen. Want
dan opent het hart zich, om de geest iets te
vertellen. De bijen vertellen mij dat we echte
verzorgers mogen worden. ”

Naast Gunther zien we ook Carlo Petrini,
Vandana Shiva en vele anderen die hun intieme momenten met de honingbij delen
voor de camera. Michael Thiele, bd-imker,
vertelt over het wonder van de honingbij en
het licht: “De blanke was van de honingraat
wordt gemaakt door bijen die nog nooit het
licht hebben gezien, maar in de vorm van
stuifmeel wel gevoed zijn door het licht.
Stuifmeel is als het ware gematerialiseerd
licht. De bij heeft het sacrale vermogen om
het licht dat ze hebben binnengekregen los
te laten en om te zetten in hagelwitte was.
De mens kan deze was verzamelen en in de
donkerste periode van het jaar, de advent,
het licht vrijlaten uit de bijenwaskaarsen om
onze harten te verwarmen.” Jorien Quirijnen

Biologische regio
De Gedeputeerde van Landbouw van de provincie Noord-Holland heeft 5 april op BDtuinbouwbedrijf de Lepelaar het startschot
gegeven voor het project ’BioValley’. De regio
Noord-Holland Noord, in het bijzonder de
gebieden Schagen en Harenkarspel, moet onder de naam BioValley dé biologische groentetuin van Nederland worden. Het doel van
BioValley is om het huidige areaal van circa
70 hectare biologische landbouw uit te breiden naar 150 tot 300 hectare. Ook hopen de
initiatiefnemers – zoals Jan Schrijver van de
Lepelaar - een duurzame samenwerking tussen telers en afzet tot stand te brengen. Het
project wordt o.a. ondersteund door provincie, LTO, KvK en het Ministerie van EL&I.

Taart voor de Noorderhoeve
Inspireren kun je leren!

Nieuwe
directeur Louis
Bolk Instituut
Jan Willem Erisman (1961) is
aangetreden als nieuwe directeur van het Louis Bolk Instituut. Daarnaast blijft hij bijzonder hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (faculteit
Aardwetenschappen). “Ik vind
het cruciaal dat we mondiaal
aan duurzame oplossingen voor
energie en voedsel werken. Dat
ik dat nu direct kan stimuleren
vanuit een organisatie die al
meer dan 35 jaar oplossingen
voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid biedt, is een
prachtige kans.”

Nog éénmaal geeft Michiel
Rietveld op Kraaybeekerhof
academie een training voor
mensen die in het openbaar
‘moeten’ spreken, voor kleine of
voor grote groepen.
De training omvat vijf bijeenkomsten waarin Michiel eerst
het thema van de bijeenkomst
vanuit zijn ervaring belicht.
Daarna wordt geoefend en
wordt het geoefende verwerkt.

Voorbeelden van thema’s die
aan de orde komen: de betekenis van enthousiasme; de vooren nabereiding; de compositie
van je verhaal; het inspiratieve
moment. De bijeenkomsten
eindigen met een meer algemeen pedagogisch-didactisch
gesprek. Eerdere deelnemers
gaven aan veel profijt te hebben van het ‘ervaringskapitaal’
van Michiel, onder andere bij

het authentiek leren (durven)
spreken over meer spirituele
thema's.
De training wordt gehouden
op 16 en 23 mei, alsmede 6,
13 en 20 juni 2012. De kosten
voor deelname bedragen 645
euro, inclusief koffie/thee en
diner. Maximale 14 deelnemers.
Inschrijven kan via www.kraaybeekerhof.nl.

Biologisch-dynamisch zorgbedrijf de Noorderhoeve is door de VVD Statenleden van
Noord-Holland op taart getrakteerd. De
politici deelden tijdens hun jaarlijkse actie
rondom Valentijnsdag taarten uit aan ruim
vijftig personen en organisaties in NoordHolland die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie van de samenleving. Een mooi
BD-bedrijf zoals de Noorderhoeve doet dat
volop. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid, vonden de statenleden, sluit aan bij
de VVD-principes.
De Noorderhoeve heeft veertig deelnemers
die dagelijks – onder leiding van medewer-

kers en vrijwilligers –
meebouwen aan een
mooiere leefomgeving. “Verbinding met
elkaar en participatie
aan de maatschappij
geeft zin aan het leven,” aldus directeur
Hannelore Speelman.
“Ieder mens heeft z'n beperkingen, dat geldt
in het bijzonder voor onze deelnemers, maar
ieder mens heeft ook z'n kwaliteiten en mogelijkheden. Als je kunt doen waar je goed
in bent, wordt je identiteit bekrachtigd. Met

een positief zelfbeeld voel je als vanzelf de
daadkracht om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het resultaat is dat onze
deelnemers 's ochtends fluitend op de boerderij aankomen.”

Phileen’s
column
VEGETARISCHE KIP
We hadden een diner. Op het
menu stond kip met champignonsaus, puree en peertjes.
In de keuken maakte de kok
de borden op. Ik hoorde bij de
corveegroep en wij liepen de
borden naar de eetzaal. Het
zag ernaar uit dat we snel alles opgediend zouden hebben.
Op dat moment zei de kok: “O
ja, we hebben zes vegetariërs,
en die borden staan hier.” Links
op de uitgiftetafel stonden zes
borden een beetje apart gezet;
vegetarische kip met champig-

Themadag Water
Op woensdag 23 mei houdt de stichting Appel&ei een themadag
over ‘Water’. Hoeveel moeten we drinken? En is dat voor iedereen
hetzelfde? Wat is gezond? Waarom is beweging van het water zo
belangrijk? Welk water heeft de beste kwaliteit en kunnen we zelf
iets aan de kwaliteit van water doen? Kunnen we dat ook proeven?
Huib de Ruiter antroposofisch arts van het therapeuticum
Lemniscaat uit Leiden houdt zich met het gezondheidsvraagstuk
bezig. We gaan water proeven met Frans Romeijn en er is een
lezing over kwaliteitsverbetering van water (vitalisering) door Ing.
Gert Boontjes. Zie www.stichtingappelenei.nl.
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nonsaus. Het verschil was nauwelijks te zien en de kok was in
zijn nopjes, want nu hoorden de
vegetariërs er helemaal bij.
Maar niet iedereen in de bediening had de instructies meegekregen. En vóór iemand er erg
in had, verdwenen de borden
met namaak-kip naar de eetzaal en werden willekeurig
neergezet. We probeerden zo
snel mogelijk de borden weer
terug te ruilen, maar een vrouw
hield haar maaltijd stevig vast:
“Nee hoor, het is goed zo, dit

is overduidelijk kip.” Ik haalde
mijn schouders op; zelf weten!
Maar even later zag ik haar met
het bord richting keuken lopen.
Ze werd gevolgd door een boze
vegetariër die dacht dat ze per
ongeluk toch vlees had gekregen. De kok onderzocht het verdachte bord: “Mevrouw, niets
aan de hand, u hebt vegetarische kip,” stelde hij haar gerust.
“Nee, kijk dan toch,” riep de vegetariër uit, “dat zie je toch zo,
dit is kip.” De kok dook in arren
moede de vuilnisemmer in om

de verpakking van het vegetarische vlees eruit te vissen, als
ultiem bewijs. Maar dat stelde
de vegetariër niet tevreden.
Mopperend liep ze met haar
bordje terug. “Ik ben toch geen
vegetariër om nepvlees te eten”.
Het duurde even voor de rust
was weergekeerd en toen werd
het toch nog gezellig, want iedereen zat lekker te eten.
Phileen Meertens heeft met haar
man een biologisch-dynamisch
akkerbouwbedrijf in Hensbroek.

Nieuwe prof
Wageningen UR heeft, 3 jaar na het vertrek van Ariena van Bruggen, een nieuwe
hoogleraar Biologische Bedrijfssystemen, dr.
Pablo Tittonell (Argentinië, 1971). Tot voor
kort werkte hij bij een Frans onderzoeksinstituut en richtte zijn onderzoek op kleine
boeren in Afrika. Tittonell wil meer aandacht
geven aan de sociaal-economische gevolgen
voor de boer bij de overstap naar biologische
landbouw.

Gezocht
Grondbeheer zoekt iemand die de campagne
voor het vrijkopen van Landgoed Kraaybeekerhof onder de aandacht wil brengen aan
bezoekers van de moederdagmarkt op 12 mei
in Driebergen tegen vergoeding (uren en reiskosten). Wil je je voor Grondbeheer inzetten,
maar kun je niet op 12 mei, dan horen we dat
graag. Info: Loes van Loenen, l.vanloenen@
bdgrondbeheer.nl of 0650525913.

Ingezonden brief De
bakfiets van Vita Nova

Toen ik deze week het februarinummer van
Dynamisch Perspectief uit de brievenbus
haalde en het doorbladerde, zag ik op bladzij 10 opeens die foto van de man met de
bakfiets met groentekisten van ‘Vita Nova’,
een van de pioniersbedrijven van de BD. Als
jongen van een jaar of 15 ging ik in 1940
en 1941 op zaterdagmiddag en ook wel

>> zie elders in dit nummer
Vanaf 6 mei >>

23 mei >>

Sprekerscursus door Michiel
Rietveld, zie pag 30

Stichting Appel&ei organiseert een themadag over water. Antroposofisch huisarts
Huib de Ruiter gaat in op
‘water & gezondheid’. Watervitalisatie komt aan de orde
en er wordt water geproefd.
Meer info: www.stichtingappeleiei.nl

Inspireren kun je leren

7 t/m 12 mei>>

Kokende Mannen in
Portugal
Koken, Stoken, Drinken, Proeven op BD-landgoed in Portugal voor en door Mannen o.l.v.
o.a. Eelco Schaap, info@dominiovaledomondego.com
12 mei >>

in de vakanties vanuit Den Haag met de
gele Wassenaarse tram of op de fiets naar
dit bedrijfje toe om Ludolf Schortinghuis
met kleine karweitjes te helpen. Hij teelde
groente op één hectare goede grond, met
veel platglas. En natuurlijk kreeg ik dan na
afloop een beetje groente mee naar huis.
De jongeman op de foto die voor Ludolf met
de bakfiets de producten in Wassenaar uitventte kan ik mij ook nog herinneren, zelfs
zijn naam: Freek Baggerman. Ook heb ik op
‘Vita Nova’ toen Klaas de Boer ontmoet,
die nog een poosje als praktikant bij Ludolf
heeft gewerkt. Ik wist toen nog niet dat ik
later, in 1956 bij Klaas op ‘Warmonderhof’
in Warmond zou gaan werken, als de nieuwe
administrateur, tot 1965. Vlak daarna vertrok de school naar ‘Thedingsweert’ bij Tiel.
Andreas Wijgmans

BD-ervaar-leer-enbeleef-dag
Ontmoetingsdag en ledenvergadering van de BD-Vereniging, gecombineerd met de
ledendag van de Vereniging
van Natuurvoedingskundigen
en de donateursdag van BDGrondbeheer, zie pag 9
12 mei t/m 17 nov >>

Boergondische
feestmalen

Schuif aan bij een biologische
boer. In heel Nederland bereiden enthousiaste chef-koks
een drie- of viergangen menu
bij de boer. Met speciale diners
en ledenkorting ter ere van
75 jaar BD-V, zie pag 10. Zie
www.vaneigenerf.nl

32 Dynamisch Perspectief

Themadag Water

Vanaf 23 mei

Training Bewustzijn in
bedrijf
Vanaf 23 mei geeft Jaap Vermue op 7 woensdagen de
training ‘Bewustzijn in bedrijf,
naar vitaal leiderschap in een
vitale organisatie’. Zie: www.
bewustbedrijf.nl
24 mei, 21 juni

Warmonderhof
Meeloopdagen
Kennismaken met de opleidingen voor BD-boer, zorgboer
of
natuurvoedingwinkelier.
Nieuw zijn twee opleidingen
op het gebied van Stadslandbouw, zie pag 28. Zie www.
warmonderhof.nl
9 en 10 juni

Open Dagen Zonnetuin
Zaterdag 9 en zondag 10 juni
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is de ronde, dynamische tuin
van Guurtje Kieft opengesteld
voor het publiek. Beide dagen
bent u van harte welkom van
9- 17 uur. GSM en honden
worden niet toegelaten. Het
adres is: Helderseweg naast
63 te Alkmaar zie ook www.
dezonnetuin.org
23 en 24 juni

Lekker naar de boer
Landelijke open dagen bij biologische bedrijven, zie www.
lekkernaardeboer.nl
23 juli - 4 aug

Zomeruniversiteit
Landbouwsectie
In Dornach en Lötschental, zie
www.bdvereniging.nl
4 t/m 10 augustus

Angel Art Festival
Kunstfestival op het BDlandgoed van Eelco Schaap en
Karin Sligting in Portugal, zie
www.dominiovaledomondego.com
9 september

Open dag Warmonderhof bedrijven
De Warmonderhof bedrijven
houden open dag. Zie www.
warmonderhof.nl

ik

colofon

ledenservice

b d

j u w e l e n

De ont-dekking van ons bedrijf
Ik ben actief
voor de BD-Vereniging
Andries Palmboom
53 jaar, woont in Arnhem, werkt als teamleider medewerkerszaken bij EstafetteOdin

Vereniging: In de redactie praat ik
mee over de samenstelling van Dynamisch Perspectief. Ik schrijf bedrijfsportretten, boekrecensies en verslagen van
bijeenkomsten. Voor elk nummer doe ik
de eindcorrectie.

Gebeurtenis: Ik vind een bedrijfsportret mooi wanneer het niet alleen feiten
geeft, maar ook door zijn vorm en compositie iets te zeggen heeft. Dan raak je
een meer poëtische laag waarin zich iets
van de bedrijfsindividualiteit kan uitdrukken.

Enthousiast: Landbouw is heel basic.
Je hebt in de BD een hele praktische inslag om andere lagen van de werkelijkheid te ontmoeten. Het is fijn daar verbinding mee te houden.

Nog geen lid? Meld je aan!
0321 315937 www.bdvereniging.nl
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Wisentweg 12
8251 PC Dronten
telefoon 0321 315937
fax 0321 315938
info@bdvereniging.nl
www.bdvereniging.nl
De BD-Vereniging werkt
aan de ontwikkeling van de
biologisch-dynamische landbouw
en voeding door ontmoetingen,
scholing, onderzoek en
publicaties. Ze werkt samen met
o.a. Stichting Demeter, Stichting
Grondbeheer BD-landbouw,
Stichting Warmonderhof,
Stichting Biologica en de
Antroposofische Vereniging in
Nederland.
Bestuur Albert de Vries
(voorzitter), Ruud Hendriks, Karin
Stolk, Isabel Duinisveld
Medewerkers bureau Luc
Ambagts (beleidsmedewerker),
Bram Gordijn (secretariaat en
boekhouding)
BD-beroepsontwikkeling
Boeren en tuinders die
belangstelling hebben voor BDberoepsontwikkeling, intervisie
of coaching kunnen contact
opnemen met Luc Ambagts op
het bureau.
Preparatenwerkgroep De
preparatenwerkgroep begeleidt
het maken van de biologischdynamische preparaten. Bij de
werkgroep zijn preparaten te
bestellen via de website: www.
bdvereniging.nl. Daar vindt u ook

een prijslijst van preparaten en
materialen. Betaling op rekening.
Preparatenwerkgroep p/a
Stichting De Wederkerigheid,
Hoofdstraat 22, 3972 LA Driebergen, 06-47235401 (voicemail),
preparaten@bdvereniging.nl.
Lidmaatschap € 40,- per jaar
Jongerenlid (t/m 23 jaar): € 20,per jaar. Beroepslid: € 200,- per
jaar. Gekoppeld beroepslid:
€ 40,- per jaar (voor volgende
beroepsleden van hetzelfde
bedrijf). Een lidmaatschap wordt
jaarlijks stilzwijgend verlengd,
tenzij u vóór 1 december van
het lopende jaar heeft opgezegd.
Aanmelden als lid kan via het
bureau of via de website
www.bdvereniging.nl.
Bankrekening voor contributie
147485 tnv Ver voor BiologischDynamische Landbouw en
Voeding, IBAN: NL 04 INGB 0000
147485, BIC: INGBNL2A
Schenkingen en legaten De
inkomsten van de vereniging
bestaan uit de contributies van
leden. Daarnaast ontvangt ze
jaarlijks uw warme giften. De BDVereniging is erkend als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI)
Legaten zijn geheel vrij van
successierecht. Schenkingen zijn
vrijgesteld van schenkingsrecht.
Wilt u meer informatie, belt u dan
even met het bureau.

Tineke van den Berg,
boerin Stadsboerderij Almere
Tijdens de Landbouwconferentie 2012 in het Zwitserse
Dornach wisselden we onze ervaringen uit in kleine werkgroepen aan de hand van citaten uit de Landbouwcursus van
Steiner. Uit een bosje citaten werd er eentje blind getrokken:
‘Een landbouwbedrijf verwerkelijkt zijn ware aard pas echt,
als het kan worden opgevat als een individualiteit, een werkelijk op zichzelf staande individualiteit.’
Deze tekst is mij uit het hart gegrepen, omdat de betekenis
en het belang ervan ons in de praktijk van onze boerderij zo
duidelijk is geworden.
Toen we 16 jaar geleden in Flevoland een nieuw bedrijf
startten, hadden we niets dan de jeugd, de liefde, veel werklust en een droom. Na 10 jaar hard werken keken we om ons
heen en zagen we dat het bedrijf dat we hadden opgebouwd,
precies was zoals we het ons gedroomd hadden, zonder dat
we dat ooit hadden opgeschreven, uitgetekend of zelfs maar
letterlijk uitgesproken.
Dat was een wonderlijk moment, waarin een groot inzicht
ontstond. We realiseerden ons, dat het bedrijf er eigenlijk al
vanaf het allereerste begin is geweest. Het opbouwen van
het bedrijf was ook het ont-dekken van het bedrijf, het leren kennen, leren verstaan en het laten worden zoals het
bedoeld is.
Als boer in een BD-bedrijf ben je altijd op weg, voorwaarts
naar de bron. En als je onderweg even stil staat, zie je dat de
toekomst naar je toe gekomen is.
Ook een BD juweel insturen?
Bel of mail met Ellen Winkel
tel. 0858-771175.ellen@schrijfwinkel.nl
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Bescherm de weidevogels!
Als biologisch dynamische boer houdt Jan Rutte veel rekening met weidevogels. Hij
is één van de ‘weidevogelboeren’ die samen met Vogelbescherming werkt aan het
behoud van de grutto, tureluur en andere kwetsbare soorten. U kunt daarbij helpen.
Ook u kunt daarbij helpen en maakt daardoor ook nog eens kans op mooie prijzen.
Stuur de tekst: WEIDEVOGEL naar 4333. En ontvang daarmee uw
persoonlijke wincode per sms. Of scan de QR code en verstuur de sms.
U steunt Vogelbescherming éénmalig met € 2,50.
Win: Met uw persoonlijke wincode maakt u bovendien kans op mooie prijzen.
Geld terug: En met uw persoonlijke wincode kunt u bovendien deelnemen aan de geld
terug actie en zo een ander Zuiver Zuivel product gratis proberen.
Kijk voor meer informatie op de actieverpakkingen of ga naar www.actie.zuiverzuivel.nl.
Actie loopt tot 31 juli 2012.

