dynamische keuken

Zilte groenten
Op Texel worden groenten, aardappelen, graan en krui-
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verschillende rassen. Heerlijke zilte smaken en een mo-
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gelijke oplossing voor de verzilting van landbouwgrond.
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< Mark van Rijsselberghe op een perceeltje met zeekool
Begin juli fiets ik een landweggetje op naar
een traditionele schapenboet net buiten
Den Hoorn op Texel. Ik heb een afspraak met
Mark van Rijsselberghe, van oudsher biologisch-dynamische boer van De Donatushoeve (zie kader), nu als ondernemer actief
in onderzoeksprojecten naar zilte kansen.
De boet is omgebouwd tot educatieruimte.
Mooie foto’s van zeekool en strandbiet vallen meteen op. Arjen de Vos, als bioloog gepromoveerd op zilte groenten, is er ook.
Mark vertelt hoe het initiatief ontstaan is:
“In 2006 vroeg het bestuur van stichting Sint
Donatus zich af op welke manier zij zich het
beste zou kunnen inzetten voor de landbouw
in de wereld. De stichting kwam uit op onderzoek naar de mogelijkheden van zilte landbouw. Grote delen van de landbouwgronden
in de wereld dreigen verloren te gaan door
verzilting. Dit komt door klimaatverandering
en het dalen van het grondwaterpeil. Alleen
al in Nederland wordt ongeveer 150.000 hectare grond bedreigd. Wereldwijd gaat het om
zo’n 1,5 miljard hectare. De reguliere landbouw is erop gericht verzilting zo veel mogelijk te voorkomen. Wij hebben een andere
insteek. We draaien de zaken om. Wij zoeken
juist naar mogelijkheden voor de landbouw
om verzilting te benutten. Als BD-boer ben
ik altijd vernieuwend bezig geweest. Dat vernieuwende spreekt me ook aan in dit project.”
Zes jaar later staan er op twee proeflocaties te Texel een groot aantal verschillende
gewassen. Van elk gewas wordt een aantal
verschillende rassen gekweekt. De proefveldjes liggen op zoete grond, waar een
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computergestuurd netwerk van buizen onder schuil gaat dat de veldjes druppelsgewijs van zowel zoet als zeewater voorziet.
Elk veldje krijgt water met een ander zoutgehalte toegediend. Elk ras wordt geteeld
onder een verschillende zoutbelasting. Zo
wordt de zouttolerantie van de verschillende rassen in kaart gebracht. Mark met trots
in zijn stem: “Er is in verschillende landen
onderzoek gedaan naar zilte groenten, maar
alleen in laboratoria. Wij zijn in onze klimaatzone de enige met veldproeven op deze
schaal. Dan zie je dat de praktijk heel anders
is. Onder de weersomstandigheden buiten
reageren planten anders op zout. Van de zes
aardappelrassen waar we mee begonnen,
deden het er vijf niet en die ene die het wel
deed, was niet lekker. Pas in 2011 hebben we
de eerste lekkere aardappel geoogst.”

Strandbiet en zeekool
We lopen langs de proefveldjes. Mark: “De
zeekool, Crambe maritima, groeit in Nederland in het wild alleen langs de afsluitdijk.
In andere landen groeit hij langs de kust.
Net als de wilde kool waar alle koolsoorten van broccoli en spruitjes tot radijs en
mosterdzaad van afstammen. Hij houdt van
kiezelstranden. Deze zijn te vinden in Frankrijk, Groot-Brittannië en Denemarken. Daar
staat hij dan ook volop. Zo is het ook met
de biet. De oerbiet is een zeebiet: Beta maritima. Onze strandbiet is echt een topper.
Groeikrachtig en smaakvol. Die gaat de wereld veroveren.” Ik krijg een stukje loof van
een strandbiet. Het is dikker dan het loof
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van gewone rode bieten omdat de plant water heeft opgeslagen in het blad. Het smaakt
heerlijk zacht zilt, sappig en ik proef ook de
bekende zoete en scherpe bietensmaak. Ik
vind de bladgroenten van de ganzenvoetfamilie gewoonlijk ook al licht zoutig smaken.
Denk maar aan snijbiet of spinazie. Het is
een familie die veel mineralen, dus ook zout
opneemt. En deze strandbiet is dan echt zilt
en veel sappiger. Heerlijk.

‘Onze strandbiet
is echt een topper.
Groeikrachtig en
smaakvol. Die gaat
de wereld veroveren
Naast de strandbiet zie ik nog een familielid staan, de welriekende ganzenvoet. Deze
plant lijkt op een rode tuinmelde. Onderzoeker Arjen de Vos: “Het is belangrijk dat niet
alles wat we op zilte grond telen, ook zilt
smaakt. Kijk, zo’n lamsoor of zeekraal. Dat is
heerlijk als kruid, als iets voor erbij of voor
af en toe, maar daar kun je niet van leven.
Dat is veel te zout.” Hij laat mij een blaadje
ganzenvoet proeven. Het is inderdaad niet
zo zilt als de strandbiet. De bladeren zijn ook
niet dikker vanwege het opgenomen vocht.
Arjen: “Deze plant scheidt het zout weer uit

via de onderkant van het blad.” Arjen laat
me een klein blaadje van het Engels lepelblad proeven. Het is zoetig. “Dit plantje
maakt onder zoute omstandigheden een
zoete smaak,” legt hij uit. Ik ken het. Het is
ook een kruisbloemige zoals de kolen. In het
wild groeit het kruid langs de kust. Vroeger

was het erg populair bij de zeevaarders vanwege het hoge gehalte aan vitamine C.
Verder staat er zeevenkel, gerst en quinoa.
Deze laatste is ook een ganzenvoetachtige.
Ik zie ook kleine lupine soorten. Mark: “We
kijken of vlinderbloemigen ook onder zilte
omstandigheden stikstof binden. Dat zou

natuurlijk heel mooi zijn. En ja, een graansoort die zouttolerant is, zou geweldig zijn.
We beginnen bij de gerst. Dit graan groeit
oorspronkelijk op droge vlakten, waar het
plaatselijk zilter is. Het zou goed kunnen dat
er een ras bestaat dat zouttolerant is.”

Gestoofd loof van de strandbiet
met zonnebloempitjes en korianderroom

Voor- of bijgerecht voor 4 personen
8oo gram loof van de strandbiet (of snijbiet)
4 eetlepels zonnebloempitjes
2 eetlepels korianderzaad
3 volle eetlepels zure room
olijfolie
(Foto: Ruth de Ruwe)
Strandbiet is heerlijk van zichzelf. Het heeft iets scherps en iets zoets zoals alle bieten.
Het heeft iets zurigs zoals snijbiet, spinazie of raapstelen. En het loof van de strandbiet
heeft ook nog een echt zilte smaak. Het blad is dik en viltig, wat het lekker sappig maakt.
Het loof, gestoofd in olijfolie en eigen vocht, behoeft eigenlijk niets. Het is puur erg lekker. Wanneer je er toch iets bij wilt eten, dan past een stukje mozzarella heel goed. De
lichtromige smaak van deze jonge kaas overheerst de subtiele smaken van het bietenloof
niet. De strandbiet heeft mij ook geïnspireerd tot dit recept.

Korianderzaad malen in een vijzel of
in een pepermolen en mengen met de
room. Zonnebloempitjes roosteren op
een laag vuur in een droge koekenpan
totdat ze lichtbruin kleuren en lekker
geuren. Loof van de strandbiet wassen.
Koekenpan verwarmen. Olie en loof met
aanhangend water toevoegen en in een
paar minuten beetgaar stoven. Strandbiet over vier platte borden verdelen.
Zonnebloempitjes over de groenten
strooien. Een lepel korianderroom in het
midden van het gerecht scheppen. Ook
lekker met snijbiet. Wanneer deze niet
van een zilte bodem komt, kun je wat
zout aan de korianderroom toevoegen.
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Zilte groenten op de markt
Vorig jaar werden de eerste aardappels van
twee zouttolerante aardappelrassen geoogst
waar wereldwijd belangstelling voor is. Arjen:
“Dit jaar hebben we een ras gevonden dat lekker licht ziltig smaakt. We hebben veel mensen de zoete en de zilte variant laten proeven.
De zilte wordt steeds aangewezen als degene
met meer smaak. We gaan nu kijken of dit
door het zoutgehalte zelf komt of dat er allerlei andere interessante inhoudstoffen in deze
aardappel zitten. Ook brengen we dit jaar de
zouttoleranties nauwkeurig in kaart. Aan de
hand hiervan kan verdere marktintroductie en
opschaling gerealiseerd worden.”
Mark: “Van zeekool hadden we hoge verwachtingen. Deze zilte kool werd aan het
eind van de 19de eeuw in Groot-Brittannië
veel gegeten. De grote decoratieve groene
bladeren zijn te bitter en te stug voor consumptie. De koolsmaak is zo ongeveer tien
maal zo sterk als die van onze gecultiveerde
kolen. Daarop hadden de Engelsen bedacht
de kool te trekken – vergelijkbaar met witlof. Dat doen wij ook. Ik heb bij een Vlaamse
pottenbakker traditionele trekpotten op de
kop weten te tikken. Wanneer de wortel sterk
genoeg is, snijden we het blad weg. Over
het snijvlak van iedere koolplant zetten we
zo’n hoge aardewerken pot, zodat de nieuwe
bladeren in het donker groeien. Deze bladeren zijn mals, minder bitter en hebben een
veel minder sterke koolsmaak.” Zeekool is via
verschillende horecagroothandels te koop en
staat dan ook bij sommige restaurants op de
menukaart. Mark: “Zeekool is een bijzondere
plant: het blad heeft zout nodig, terwijl de
wortels het zout slecht kunnen verdragen.
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Wanneer de wilde plant overspoeld wordt
door zeewater laat hij blad en bloemen los, zo
kan de wortel overleven. Dit overlevingsmechanisme voeren de planten ook uit bij veel
wind en regen. Dan ben je in één keer alles
kwijt. We zijn aan het uitzoeken hoe we dit
effect kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door
de planten op hoge richels te telen of ze juist
heel dicht bij elkaar te zetten. Maar dan nog,
het is geen groente om op wereldschaal te
telen. Afgelopen week heb ik voor het eerst
de bloemen als broccoli verkocht. Ik probeer
nog wel wat.”

Gebakken zeekool
Na ons gesprek loop ik nog even naar de
zeekool. Ik ben heel benieuwd hoe de stevige, groene bladeren proeven. Zo puur, onder
de zon gegroeid. Finnen eten het met rendierpaté, heb ik zo juist gehoord. Voorzichtig
scheur ik een stukje af van het viltige, golvende, grijs-groene blad. Ik ben verrast! Het
is zeker bitter, maar niet bitterder dan andijvie of witlof. En het smaakt ook naar kool,
maar niet sterker dan rauwe rode kool. En de
bite is verrukkelijk! Knapperig en sappig. En
zeker niet stug. Mark is al weg, maar Arjen
weet ik te overtuigen om nog eens te proeven. Arjen: “Nou, dat valt zeker mee. Echt
een verschil met de vorige keer dat ik het
proefde.” Ik mocht een aantal mooie bladeren uitzoeken en mee naar huis nemen, om
te proeven hoe ze smaken na bereiding. Iets
ervan heb ik kort gekookt. De scherpe koolsmaak ging eraf. De zeekool was nog steeds
bitter, maar een stuk minder en ze had nog
steeds een lekker stevige bite. Qua smaak
leek de groente het meest op gekookte an-
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dijvie. Wel iets voor een pittige stoofpot. Na
kort bakken in olijfolie op middelhoog vuur
kreeg ik een verrassing. De koolsmaak, het
zilte, de olijfolie en het vuur brengen samen
een uniek pittige smaak voort. Heerlijk! Om
je vingers bij op te eten. Het lijkt het meest
op gebakken boerenkool. Wanneer de goede
smaak van de zeekool op die dag geen uitzondering is geweest, hebben ze er wat mij
betreft een product bij.

Stichting Sint Donatus
Stichting Sint Donatus was eigenaar
van De Donatushoeve, een biologischdynamisch gemengd bedrijf met melkkoeien en akkerbouw. Nu doet de stichting onderzoek naar zilte gewassen. De
Donatushoeve is overgenomen door de
Raphaëlstichting en heet nu de Novalishoeve. De Novalishoeve is een biologisch-dynamische zorgboerderij met
akkerbouw, tuinbouw en veeteelt met
schapen, koeien en kippen.

Tips
Kijk voor meer informatie op www.ziltperspectief.nl, www.ziltproefbedrijf.nl
en www.zeekool.nl. En wanneer je volgend jaar op Texel bent, kijk dan eens
of er al strandbiet te koop is in de winkel van biologisch-dynamische boerderij de Novalishoeve. Deze ligt naast
de educatieruimte over zilte groente,
Hoornderweg 46 in Den Hoorn.

In memoriam Gerard Kok

Zijn hart sprak mee in zijn woorden
Leen Janmaat, voorzitter Demeter
Voorwaarden Commissie Stichting Demeter
Tijdens een bijzondere dienst op zijn eigen
melkveebedrijf Schoonderbeek hebben we op
zeer passende wijze afscheid genomen van
Gerard Kok, een bevlogen en ‘eigen’ wijze
BD-melkveehouder. Hij overleed 17 juli aan
de complicaties bij een operatie. Wijsheid en
eigenheid gaan met Gerard mee. Het wijze
lag vooral ook in zijn gevoel voor humor en
relativeringsvermogen. Want dollen kon je
wel met Gerard, zijn ogen toonden wanneer
humor overging naar ernst of andersom.
Gerard was vooral verbonden; verbonden
met zijn dieren, verbonden met familie, verbonden met zijn medewerkers, verbonden
met eigenlijk iedereen en alles in zijn omgeving. Als een herder begeleidde hij zijn
kudde en dat lukt alleen als je in staat bent
je eerst te verbinden. Hij volgde de dieren

in wat ze nodig hadden en zijn droom was
een omgeving voor de koeien die aan hun
koeienbehoeften voldoet. Dat er grenzen
zijn in het verwezenlijken van dromen, heeft
Gerard ervaren vanaf zijn omschakeling naar
BD-landbouw.
In zijn zoektocht naar het verleggen van
grenzen was Gerard dynamisch. Zoeken deed
hij niet alleen; in vele groepen en verbanden
deelde Gerard zijn ideeën, zijn bedenkingen,
zijn inzichten. Waar veel melkveehouders op
eigen erf verblijven, passeerde Gerard vaak
de grens van zijn eigen erf. In het contact
was hij open met vaak een ‘Gerard-vonkel’
in zijn ogen. Soms was hij terneergeslagen,
maar nooit verslagen. Op zulke momenten
liep hij tegen grenzen aan, de grens van de
boekhouder die zei dat er meer inkomsten en
minder kosten nodig waren, de grens van de
afgewezen subsidie voor de gedroomde stal
of de grens van personen van wie hij hield.

Veel mensen hielden en houden van Gerard,
alleen al in mijn omgeving zijn vele collega’s
en kennissen die boer Gerard uit Achterveld
wel kenden en met bewondering over hem
spreken.
Afgelopen jaren draaide Gerard mee in de
Demeter Voorwaarden Commissie, aanwezig en nooit afdwingend. Maar op gepaste
ogenblikken liet hij zich horen. Wat Gerard inbracht, was zowel onderbouwd als
doorleefd. Zijn hart sprak altijd mee in zijn
woorden. Ook voor ons was hij een hoeder
die bijstuurde en inzicht verschafte. Gerard
volgde zijn kudde, maar liep ook vaak voor de
muziek uit. Hij begon met de familiekudde,
hij begon met kalveren bij de koe, hij begon
veel nieuws, altijd op zoek naar begrenzing
of juist overgrenzing. De voorwaarden commissie is bezig met begrenzing, maar Gerard
zocht steeds naar openingen. Vanuit principes, altijd dynamisch.
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In de weekenden van oktober
nodigen acht biodynamische
boeren u uit om handmatig een
akker in te zaaien met wintergraan. Hiermee sluit Nederland
zich als 12e deelnemende land
aan bij het internationale project ‘Toekomst zaaien’. In 2006
namen twee Zwitserse biodynamische boeren het initiatief
om burgers actief te betrekken
bij de bron van de landbouw,
het zaadgoed.
Zij wilden hiermee ook een
protest laten horen tegen de
genetische manipulatie van
zaad. Hoewel de effecten van

2012-4 herfst 25

het eten van gentech-voedsel
nog altijd onduidelijk zijn, blijkt
uit experimenteel onderzoek
dat dieren die de keuze krijgen
tussen gentech-voer en niet
gemanipuleerd voer, het eerste laten staan. Helaas hebben
steeds minder dieren die keuze
en eten wij vervolgens die dieren zonder te weten dat ze dit
voedsel hebben gegeten, omdat
dit niet op de etiketten hoeft te
staan.
Mensen die komen zaaien krijgen een rondleiding op het biodynamische landbouwbedrijf,
zodat ze kunnen zien hoe er

gewerkt wordt aan kringlopen
van mest en voer, dierenwelzijn
en bodemvruchtbaarheid. Verder is er uitleg over rassen en

zaadgoed en na het zaaien nog
een drankje en een hapje. Het
evenement is ook heel leuk voor
kinderen.

Kom dus zaaien bij:
De Beukenhof, Breda (NB): za 6 okt
De Eemstuin, Uithuizermeeden (GR): zo 7 okt
De Zonnehorst, Punthorst (OV): za 13 okt
Landgoed Kraaybeekerhof, Driebergen (UT): za 13 okt
Doornik Natuurakkers, Bemmel (Gld): zo 14 okt
Hoeve Kraaiveld, Woudrichem (NB): za 20 okt
De Groenen Hof, Hilvarenbeek (NB): za 27 okt
De Stadshoeve Amsterdam (NH): zo 28 okt
Het evenement start om 14 uur, aanmelden is niet nodig.

Odin bijenproject

Op biodynamische boerderijen
kunnen bijen goed gedijen. Er
worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt en
er is vaak ruimte voor bloemen.
Bijen passen ook in het plaatje
van ‘de model BD-boerderij’.
Maar door tijdsdruk en gebrek
aan imkerervaring komen niet
alle boeren toe aan het houden
van bijen. Biologisch handelsbedrijf Odin Estafette is daarom
een bijenproject gestart: ze
hebben een ervaren BD-imker,
Jos Willemse, in dienst genomen die bijenkasten plaatst op
BD-boerderijen. Al een paar zomers lang hebben enthousiaste
klanten van Estafette-winkels
gespaard voor het opzetten en
uitbouwen van de Odin-imkerij.
Hiermee konden nieuwe kasten
worden aangeschaft van een
model dat in Duitsland is ontwikkeld, de Einraumbeute. Dit
type kast past goed bij de biodynamische visie: een bijenvolk

is een geheel, dat kun je zien
als één lichaam. De traditionele
bijenkast bestaat uit verschillende segmenten, zodat een
volk zich moet verspreiden over
meerdere verdiepingen. In de
Einraumbeute woont het volk
in één ruimte.
Vorig jaar is de Odin-imker
begonnen met het verzamelen
van bijenvolken, bij voorkeur
zwermen die zich op een natuurlijke manier hebben afgesplitst van een ander volk. Hij
heeft nu negentien kasten op
vier boerderijen: De Beukenhof
in Breda, De Vijfsprong in Vorden, Thedinghsweert in Kerk
Avezaath en Gaos in Swifterbant. De boeren proberen waar
mogelijk meer bloemen te zaaien. Gaos had al veel bloemen,
omdat boeren Jos Jeuken en Ellen Krul zich bezighouden met
zaadteelt. Bovendien hebben ze
een natuurstrook vol bloemen
op hun bedrijf aangelegd om de

nieuwe spoorlijn Leystad-Dronten af te schermen.Binnenkort wil de Odin-imker 40.000
bloembollen planten. Iedereen
is welkom om mee te komen
helpen op Gaos (13 okt), De
Vijfsprong (20 okt), De Beukenhof (27 okt) en Thedinghsweert
(3 nov). Meer info, zie www.
odin-imkerij.nl.

Het nieuwe kastmodel
sluit goed aan bij de aard
van een bijenvolk

Op de Phacelia die Zorgboerderij
Thedinghsweert vlakbij de
bijenstal heeft gezaaid,
zoemt het van de bijen
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Boekbespreking
400.000 zakjes bloemzaad
voor de bij
De internationale actie ‘Bijen
houden van biologisch’ was
een groot succes. Nature en
More (het track-and-trace-systeem van biologische groothandel Eosta) heeft afgelopen
lente en zomer in samenwerking met Bionext en de Bijenstichting 400.000 zakjes
bij-vriendelijk bloemzaad uitgedeeld aan meer dan honderd
organisaties en duizenden
consumenten in Nederland,
Duitsland, België, Zweden,
Frankrijk en Oostenrijk.
Via de biologische groente en
fruit van Nature & More werden in Nederland, Duitsland en
Oostenrijk meer dan 200.000
zakjes bloemzaad verspreid,
o.a. in groentepakketten. In
Nederland deden vooral consumenten massaal mee aan de
actie. Zo werden bij een ‘guerillagardening’ actie in Nijmegen op één morgen 2000 zakjes bijenzaad door vrijwilligers
in voortuinen opgehangen. In
een ander opvallend campagneonderdeel werd het Pieperpad, de 1.000 kilometer lange
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fietsroute van Bionext en
Greenpeace, getransformeerd
tot Bijenpad. Honderden mensen fietsten een stukje van de
route om onderweg bloemzaadjes te zaaien.
Veel deelnemers aan de actie
stuurden achteraf filmpjes of
foto’s in van hun eigen actie.
Ter afsluiting van de actie
maakte Nature & More een
filmpje met een compilatie van ingestuurde beelden,
waarin de boodschap nog een
keer wordt herhaald. De bijen
hebben het nog steeds zwaar,
dus het blijft nodig om aandacht te vragen voor het bijenprobleem. Het filmpje is te
bekijken op youtube, zoek op
‘bijen houden van bio’.

Gaia Logica

Een Nieuwe Manier om
met de Aarde om te Gaan,
Kees Zoeteman,
Uitgeverij Christofoor,
Zeist, 2009
Door Wim Goris
“Ik zal in dit boek het systeem
van de Aarde beschrijven op een
manier die niet voor iedereen
vertrouwd is,” legt Kees Zoeteman gelijk op de eerste pagina
uit. Hij ziet de Aarde (steeds
met een hoofdletter geschreven) als een levend organisme
dat hij Gaia noemt. In de Griekse
mythologie is de godin Gaia de
grootmoeder die al het leven
heeft gebaard. In onze tijd kan
zij de samenhangen in de natuur
verbeelden. Wij kunnen naar de
levensprocessen van de planeet
gaan kijken en niet bij voorbaat een doelgerichtheid in
de natuur uitsluiten. Zo kan
de logica ons op het spoor
brengen van grotere samenhangen, aldus Zoeteman.
Ik ben bij eerste lezing van
dit boek erg onder de indruk
geraakt van Zoeteman’s heldere, logische en compacte

aanpak. Eerst wakkert hij het
voorstellingsvermogen van de
lezer aan met een schildering
van mogelijke veranderingen in
de natuur en hoe wij dat zouden kunnen ervaren (“Stel dat
ook het water verdwijnt, het
verdampt … We zweven in een
blauwe lucht…”). Zo leidt hij ons
denken langs zeven elementensferen die de ruggengraat van
het boek blijken te gaan vormen.
Hij noemt ze ‘zeven elementaire
gebieden van omgevingsbeheer’. Geen sfeer van noodlot,
geen sfeer van vaagheid maar
bewustwording van hoe we de
Aarde, dat levende organisme,
kunnen leren kennen. Hij beschrijft de kwetsbaarheid van
het leven, de natuurlijke regelmechanismen en de ontregeling
daarvan. Hij ziet de natuurelementen in de klassieke Griekse
elementenleer (met de bekende

elementen aarde, water, lucht
en vuur) als mogelijkheid van
diagnose en hoe we als samenleving duurzaam met de natuurverschijnselen kunnen omgaan.
Zoeteman toont zich schatplichtig aan de inzichten van
Rudolf Steiner in zijn drie natuurwetenschappelijke
cursussen. Ook de Zwitserse arts
Ernst Marti, die onderzoek deed
naar de wereld van etherische
verschijnselen, noemt hij veel.
Zoeteman beschrijft eerst één
voor één het ontstaan van de
vier al genoemde natuurelementen. Dan gaat hij verder
met het vijfde element, dat de
Grieken de “kwintessens’ noemden. Volgens Zoeteman is dat
de ether, “… een begrip waar
de huidige natuurwetenschap
geen plaats meer voor inruimt”.
Met deze onzichtbare processen, met de essentie van het
leven, verplaatst Zoeteman zijn
denken naar de bovennatuur.
Daar onderscheidt hij eveneens
vier etherelementen: warmteether, lichtether, klankether en
levensether. Vervolgens duikt
hij in de ondernatuur, waar de
levenwekkende etherkrachten

niet meer werkzaam zijn. Daar
benoemt hij de ‘gevallen krachten’: koude, elektriciteit, magnetisme en radioactiviteit.
Zoeteman beschrijft hoe hij tot
zeven elementensferen komt
en hoe je die kunt vinden, hoe
ze op elkaar inwerken en wat
ze betekenen voor het leven
op Aarde. De natuurelementen
werken vanuit het centrum
van de Aarde, de etherkrachten werken vanuit de Zon. Het
is prachtig geïllustreerd met
tekeningen van onder andere
poollicht en stralingsgordels.
In deel 2 ordent Zoeteman de
huidige omgevingsproblemen
volgens de zeven elementensferen. In deel 3 komt hij tot
zijn kernargumentatie: welke
aanpak past specifiek binnen
elke elementensfeer? Welke
morele lessen kunnen daarbij
worden geformuleerd, ofwel:
wat moeten wij mensen leren in
moreel inzicht en morele daadkracht? In de kern is dat “… het
ons eigen maken en verspreiden
van de innerlijke beschaving
van het heelmeesterschap, ongeacht onze maatschappelijke
positie en ongeacht of we daar-

voor worden beloond”.
Voor mij is het een verademing
om die bekende kretenreeks
‘aarde water lucht en vuur’ in
ongelooflijk kort bestek en toch
zo rijk gedetailleerd uitgewerkt
te zien. Als u verrast wilt worden door de kracht die aan de
ene kant de wortel van een
plant de aarde intrekt en de
kracht die aan de andere kant
de halm in de richting van de
zon doet reiken, wordt u misschien nieuwsgierig naar meer.
Ten slotte verwijs ik graag naar
een interessant verslag van een
Workshop Gaia Logica voor beleidsmakers en wetenschappers

met als doel de elementensferen concreet uit te werken en
te vertalen naar de praktijk, zie
http://lievegoedfonds.nl/files/
verslagworkshopgaialogica19juni2009.pdf.
Prof. dr. ir. B.C.J. (Kees) Zoeteman
is hoogleraar Duurzaamheidsbeleid in internationaal perspectief
aan de Universiteit van Tilburg.
Hij werkt o.a. aan de bevordering
van duurzame ontwikkeling bij
bedrijven en overheden. Op 8 november 2012 is Kees Zoeteman
spreker bij het Jubileumcongres
Levende Landbouwcultuur, zie
het middenblad naast pag. 18.

Vegetarische preparatendagen
Guurtje Kieft organiseert op
zondag 4, 11 en 18 november
de vegetarische preparatendagen op De Zonnetuin. Elke
deelnemer/ster maakt op één
dag zijn of haar eigen preparaat. Guurtje vertelt hoe je tijdens het dynamiseren van de
planten je bewust tot de Kosmische Krachten kunt richten,

zodat zij de voedingsstoffen
in compost en mest weer op
kunnen bouwen. Tijd: van
10-16 uur. Plaats: het verenigingsgebouw van A.T.V.
de Rekere, Helderseweg
naast 63 te Alkmaar. Kosten:
€ 40 pp, incl. ingrediënten,
excl. consumpties. Opgeven:
Guurtje Kieft, 072-5159456.
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Internationaal pionieren
De Landbouwsectie van de internationale
Antroposofische
Vereniging in Dornach wil pionierende BD-boeren in alle
delen van de wereld en afgestudeerden van biodynamische
opleidingen bij elkaar brengen.
Daarom heeft zij het project
‘Biodynamische Ambassadeurs’

op de rails gezet, dat erop is
gericht biologisch-dynamische
projecten te ondersteunen die
weinig toegang hebben tot de
gebruikelijke informatiekanalen.
Jonge mensen met praktische
ervaring en een netwerk van
contacten hebben veel te bieden
aan boeren die werken op plek-

BD & beroemd
BD-boer Willem Beekman van
De Vijfsprong in Vorden is wekelijks te zien bij tv-programma
Boer zoekt Vrouw, al kunnen
we in zijn geval beter Boer
zoekt Man zeggen. Vijf miljoen
kijkers zullen een mooie indruk
krijgen van het diverse ge-
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ken waar de BD-landbouw nog
maar net van start is gegaan,
zoals in Zuid-Afrika, Marokko,
Zuid-India of Peru.
De Internationale Landbouw
Sectie is herhaaldelijk benaderd door pionier-projecten die
op zoek zijn naar een assistent
die kan helpen bij de praktische
uitvoering van BD- methoden.
Tot nu toe was het vooral een
kwestie van geluk als de Sectie erin slaagde iemand op het
juiste moment te vinden. Met dit
nieuwe programma wil zij een
meer professioneel antwoord op
deze vraag bieden.
De ambassadeurs ondersteunen de biodynamische impuls
en daar leren ze zelf veel van.
Ze maken kennis met de lokale cultuur: een mooie manier
van culturele uitwisseling die
kan bijdragen aan een netwerk

Willem Beekman
mengde biodynamische bedrijf
met een bijzondere serrestal
met een mestheuvel erin.
Dorian van Rijsselberghe, Olypisch kampioen windsurfen, is
opgegroeid op BD- boerderij
Donatushoeve op Texel. Zijn
moeder vertelde in NRC dat

Dorian nog steeds
graag biologischdynamisch
eet.
Toevallig staat in
deze Dynamisch
Perspectief
een
interview met zijn
vader, zie pag 20.

van persoonlijke relaties tussen
Noord en Zuid, tussen West en
Oost.
De Landbouw Sectie (Ueli Hurter,
Ambra Sedlmayr en Reto Ingold)
kan de biodynamische ambassadeurs professioneel ondersteunen dankzij samenwerking met
de ‘Vrienden van Waldorf Education’ in Karlsruhe (Dld). Deze
organisatie is gespecialiseerd in
het wereldwijd vrijwilligerswerk
en brengt de nodige bestuurlijke
ervaring in met betrekking tot
visa, verzekering en beveiliging,
maar zal ook meewerken aan de
pedagogische voorbereiding en
begeleiding van ambassadeurs.
Afgestudeerden van een biodynamische opleiding kunnen contact opnemen met de Landbouw
Sectie van het Goetheanum,
via biodynamic.ambassadors@
goetheanum.ch.

Hoe zit het nu met die keurmerken?
Sinds 1 juli 2012 is het verplicht
om het Europees biologisch logo
te vermelden op alle biologische
producten die in de EU zijn geproduceerd. Het groene vlakje
met daarin 12 witte sterren in de
vorm van een blad vervangt alle
nationale biologische keurmerken van EU-landen. Het EKOkeurmerk is daarmee – wettelijk
gezien – overbodig geworden.
Maar het biologisch bedrijfsleven wil haar vertrouwde en zeer
bekende keurmerk niet zomaar
kwijt. Daarom is Stichting EKOkeurmerk opgericht om het EKOkeur nieuwe stijl te beheren. Dit
keurmerk zal worden ingezet om
de ontwikkeling van de biologische landbouw te stimuleren.
Naast de basisregels waar een
biologisch product volgens de
wet aan moet voldoen, gaat het
EKO-keur extra eisen stellen op
het gebied van bijvoorbeeld eerlijke handel, groene energie, natuurbeheer en antibiotica. Deze

richtlijnen worden de komende
jaren uitgewerkt.
Het EU-keurmerk is bedoeld om
het voor de consument makkelijker te maken. Dit doel is op
dit moment nog niet bereikt: het
landbouwministerie begeleidt
de vervanging van het superbekende zwart-witte EKO-blokje
door het onbekende en minder
opvallende blaadje niet met promotieactiviteiten.
Ook hebben we nu in Nederland
twee ‘biologisch-plus’-keurmerken: Demeter en EKO. Demeter
zet levenskracht (bijv. preparaten, compost, niet homogeniseren van melk), kringlopen (bijv.
eigen mest en eigen voer) en
integriteit (niet onthoornen, liever geen hybride rassen) voorop.
EKO gaat onder andere voor
duurzaamheid, fair trade en natuurbeheer, zaken die BD-boeren ook belangrijk vinden maar
die niet altijd in de Demeterrichtlijnen zijn vastgelegd.

Nieuwe kalender

De BD-Pluktuin van De Vijfsprong heef
t een preparatenkalender gemaakt met praktische aanwijzin
gen voor het gebruik
van BD- preparaten. Op de achterzij
de van de kalenderbladen
schrijft tuinder Jan Weijsenfeld over het
wezenlijke van de preparaten. www.bdpluktuin.nl
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Als deze Dynamisch Perspectief op de deurmat valt, is de
Nationale Held van de Smaak
al bekend. In het kader van De
Week van de Smaak (29 september – 7 oktober) is in iedere
provincie iemand uitgekozen
die zich inzet voor meer ‘smaak’.
Dit jaar staat de aardappel centraal. In Flevoland en Overijssel
zijn BD-boeren tot provinciale
held verkozen. Niek Vos en zijn
zoon Michiel kregen die eer
vanwege hun gedrevenheid die

heeft geleid tot de ontwikkeling
van een nieuw aardappelras:
de Bionica. Dit ras is bestand
tegen de Phytophthora-schimmel. Vanwege de witte kleur
werd de aardappel later ‘Niek’s
Witte’ gedoopt. De gehele productie van ‘Niek’s Witte’, van
veredeling en pootgoedteelt tot
verpakking, vindt plaats op het
bedrijf van Niek en Michiel.
BD-boer Jan Overesch uit Raalte
is de Held van Overijssel, omdat
hij een voorloper is op het ge-

bied van biologische landbouw
en streekproducten. Een goed
voorbeeld hiervan is de Sallandse pieper, die hij succesvol in de
regio weet te vermarkten.
De Held van Utrecht verdient
een bijzondere vermelding:
Edith Lammerts van Bueren,
onderzoeker bij het Louis Bolk
Instituut. Zij teelt ze niet zelf,
maar zet zich al vele jaren met
grote passie in voor de veredeling van lekkere en duurzame
aardappelrassen voor de bio-

logische teelt. Door te werken
met boerenkwekers legt ze de
verbinding tussen wetenschap
en praktijk. Bovendien heeft
haar werk een grote impact op
het verduurzamen van de landbouw. “Veredelen van rassen
is complex en kost jaren werk.
Dat ik daar nu al een publieke
pluim voor krijg, is een enorme
eer”, aldus Edith Lammerts van
Bueren. Haar projecten staan
beschreven op www.louisbolk.
nl/bioimpuls.

aparte teelten geprobeerd: saffraancrocus, alliumbloem, eetartisjok. Eerlijk gezegd bracht
het telkens meer avontuur dan
geld en draaide het meestal uit
op vrijwilligerswerk voor supermarkt en consument; zo heet
dat bij ons als we niets verdienen.
Maar goed, we begonnen dit
voorjaar voorzichtig met 700
plantjes. Werd het een flop dan
was het risico te overzien, was
het een succes dan hadden we
in elk geval een voet tussen de
winkeldeur met onze rode spits-

kool. De spitskool groeide niet
zo voorspoedig als zou moeten.
De koolvlieg en de hazen namen hun deel. Wij hielden een
paar honderd kolen over. Ze
waren prachtig, dat wel.
Uiteindelijk wilde de supermarkt ze niet in de schappen,
een monster naar Engeland
kreeg geen vervolg en in de
biologische groentepakketten
ging ook niet door. Dus zaten
we een beetje triest aan de
koffie. Laten we dan maar een
kist aan de weg zetten voor de
huisverkoop, besloten we. En

toen werd het toch weer heel
leuk, want de waaghalzen uit
het dorp probeerden een rood
spitskooltje. Mensen gaven mij
spontaan allerlei recepten en
vertelden mij over hun kookkunsten met die rare groente.
Op de buurtbarbecue was de
salade van rode spitskool een
groot succes. Dus wie weet
wordt het toch nog wat, volgend jaar…

Phileen’s
column
RODE SPITSKOOL
Bij de schaft zaten we een
beetje sip voor ons uit te kijken. “Ach, we vinden er wel
een baasje voor,” zei mijn man
tegen beter weten in. Ik roerde
in mijn koffie en dacht aan de
rode spitskolen op het land.
Niemand wilde ze hebben. Het
leek zo veelbelovend, toen we
eraan begonnen. Rode spitskool
zou het helemaal worden: hip,
nieuw, trendy, wie geen rode
spitskool ging eten, hoorde er
gewoon niet meer bij.
Tja, nu zaten we ermee, onverkoopbaar. We hebben al vaker
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Phileen Meertens heeft met haar
man een biologisch-dynamisch
akkerbouwbedrijf in Hensbroek.

(Foto: Rutger Amons, LBI)

Held van de smaak

De boer, de bankier en de burger
Tekst: Jan JC Saal
Wat kunnen boer, bankier en
burger van elkaar leren? Om
daar achter te komen organiseerden Triodos Bank en Piet
van IJzendoorn een marathondenksessie op Zonnehoeve in
Zeewolde op zaterdag 8 september, onder leiding van Felix
Rottenberg.
Peter Blom, de directievoorzitter van Triodos, vervulde
de rol van bankier, Piet van
IJzendoorn, oprichter van Zonnehoeve, die van boer en Damaris Mathijssen, oprichter
van Economy Transformers, die
van burger. Het geheel werd
opgefleurd door het enthousiaste commentaar van econoom
Ewald Engelen. Het was een
prachtige zonnige, warme septemberdag, zodat de aanwezi-

gen tijdens de pauzes buiten
konden doorpraten en tijdens
de heerlijke maaltijd.
Ongeveer 130 belangstellenden
waren op deze bijeenkomst afgekomen. Hij vond plaats in de
oude maalderij van Zonnehoeve, waar vooral Peter Blom zijn
hoofd steeds net niet stootte
tegen ijzeren beugels die daar
nog hingen ter aankleding van
de ruimte.
Felix Rottenberg hield het initiatief, maar probeerde wel
zoveel mogelijk verschillende
mensen het woord te geven.
Hieronder wat uitspraken om
iets van de inhoud weer te geven die besproken is. Het kwam
niet tot verhitte discussies en
harde tegenstellingen ontbraken.
Piet van IJzendoorn legde vooral de nadruk op het handelen

vanuit ervaring. Hij vertelde
hoe hij de wetenschappelijke
benadering met betrekking tot
zijn veestapel achter zich had
gelaten en vooral was ingegaan
op de werkelijke situatie van
het vee. Daardoor had hij nu
een robuuste veestapel, goed
aangepast aan de omstandigheden op Zonnehoeve.
Peter Blom nam ons mee naar
de situatie van 30 jaar geleden,
toen Triodosbank werd opgericht, en deed vervolgens een
grote stap van 30 jaar vooruit.
Volgens hem bestaan er over 30
jaar geen grote banken meer,
maar kleinere banken met duidelijke doelstellingen gericht
op bepaalde groepen spaarders.
De betaalfunctie van de banken zal dan losgekoppeld zijn
van de spaar- en leenfunctie.
De beurzen zijn opgeheven en

De dynamische tuin
Begin september is ‘De Dynamische tuin, een praktische weg
naar bewustwording’ verschenen. Hierin vertelt Guurtje Kieft
over haar samenwerking met de Kosmische Krachten vanuit haar
persoonlijke zoektocht naar de kern van het dynamische aspect
van het werken in de tuin. Het boek is rijk geïllustreerd. Voor
meer info en bestellen, zie www.dezonnetuin.org. Prijs: € 27,50
excl verzendkosten.

de overheden worden niet meer
door particulieren gefinancierd.
Damaris Mathijssen legde het
accent op de invloed van elk
individu. Zoals een trui bestaat
uit draadjes, zo bestaat de
maatschappij uit mensen. Het
handelen van ieder mens doet
er toe.
Ewald Engelen stelt dat de huidige economie gebaseerd is op
het paradigma van grootschaligheid. Onze aanwezigheid is
er het bewijs voor dat dit paradigma aan het wankelen is.
Paradigma-wisseling is echter
als het boren door een dikke
plank. Het gaat langzaam, velen draaien aan de boor en
plotseling schiet de boor door
de plank heen.
Een verslag van deze bijeenkomst is te vinden op www.
zonnehoeve.net

Melker gezocht
Rosa Kok zoekt hulp bij het
melken op Schoonderbeek in
Achterveld (zie pag 24).
koeien1234@ziggo.nl
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>> zie elders in dit nummer
29 sept-27 april

Preparatencursus
Jan Weijsenfeld en Marianne
Polhout geven een cursus over
het wezen(lijke) waarnemen
van de BD-preparaten; 7 zaterdagen op de Vijfsprong,
Vorden. Info en aanmelding:
janweijsenfeld@gmail.com,
T 06 346 60 558
29 sept-7 okt

Week van de Smaak
De lekkerste week van het jaar,
met slow food, biologische
topproducten, streekspecialiteiten en ambachtelijke bereiding. www.weekvandesmaak.nl
1 oktober

De bijen en het Woord
Openbare lezing door BDimker Jos Schuylenburg en
germanist Frits Burger. www.
antroposofie.nl

foort, Hoofdstad van de Smaak
2012, vindt een aardappelfeest
plaats met proeverij, smaaklessen door ‘kokoloog’ Pierre
Wind, etc. Vanaf 12 uur. Zie
www.bionext.nl
Vanaf 7 oktober

Vormkrachten waarnemen
Frans Romeijn begeleidt een
oefengroep in Driebergen
op 7 zondagochtenden om
vormkrachten waar te nemen
volgens de methode die is ontwikkeld door Dorian Schmidt.
www.ioat.nl
10 oktober

Bio-Congres
Bionext en Triodosbank organiseren op de dag van de
duurzaamheid het Bio-Congres 2012 met het thema: hoe
past biologisch succesvol in
een breder duurzaamheidsbeleid van een onderneming? Zie
www.bionext.nl

Alle oktoberweekenden >>

Toekomst Zaaien

Burgers komen graan zaaien
op 8 BD-bedrijven met als
boodschap: houd onze landbouw gentechvrij. Zie pag 25
6 oktober

Pieperpad-oogstfeest
In de binnenstad van Amers-
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10 oktober

Lezing lichtwortel
Michiel Rietveld geeft op
uitnodiging van de BD-imkergroep een lezing over de
lichtwortel (Dioscorea batata).
Welke fenomenen zijn hieraan
te ontdekken en kan het gewas iets voor bijen betekenen?

Kraaybeekerhof in Driebergen,
19.30 uur. www.debijentuin.nl
Vanaf 14 oktober

Fenomenologie
Jan Diek van Mansvelt geeft
op 7 zondagochtenden in
Driebergen uitleg over de fenomenologische
methode
van waarnemen. In oefeningen kan iedereen ervaren hoe
de natuur tot ons spreekt.
www.ioat.nl
4, 11 en 18 november >>

Preparatendagen

Vegetarische preparaten
maken onder begeleiding van
Guurtje Kieft, zie pag 28
8 november >>

Levende landbouw
cultuur
Feestelijk congres in De Rode
Hoed in Amsterdam, zie p 18

16-18 november

BD-Weinbautagung
De Landbouwsectie van de Internationale Antroposofische
Vereniging organiseert een internationale BD wijnbouwconferentie in Colmar (F). www.
sektionlandwirtschaft.org
1 en 2 december

CSA Conferentie
De jaarlijkse conferentie over
Community Supported Agriculture vindt plaats bij Leuven in
Vlaanderen. www.csa-netwerk.
be
Vanaf 17 januari

Puur koken

De Groene Kookacademie organiseert een kookcursus ,
waarin de biologisch(-dynamisch)e en vegetarische keuken centraal staan op vijf donderdagen in Amersfoort. www.
groenekookacademie.nl

14 november

Bijen-medicijnen
Christina van Tellingen, antroposofisch arts, vertelt over
medicijnen van bijenproducten en wat die betekenen voor
de gezondheid van de mens.
Kraaybeekerhof in Driebergen,
19.30 uur. www.debijentuin.nl

Vanaf januari

Scheppend leven-ECOtherapie
Het centrum voor ECOtherapie
(opgezet door Hans Andeweg)
start met de cursus ‘Scheppend
leven’. Maak kennis met de
grondbeginselen van het energetisch beheer van je eigen
huis, tuin en bedrijf; én van jezelf. www.ecotherapie.org

ik

Ik ben actief
voor de BD-Vereniging
Leen Janmaat
55 jaar, woont in Breukelen,
werkt als adviseur en trainer bij het Louis
Bolk Instituut

Vereniging: Ik ga met boeren rond over
hun bedrijven en begeleid het gesprek, de
beeldvorming en de beoordeling van de boeren onder elkaar. Zo werk ik mee aan de
ontwikkeling van Collegiale Toetsing.

Gebeurtenis: Bij een bedrijfsbezoek
concludeerde de groep het beter was het bemestingsadvies op papier te vergeten en
vooral compost te gebruiken. Afgelopen jaar
groeide het gewas evenwichtiger dan je op
basis van de chemische analyses voor mogelijk hield. Zo'n gesprek heeft veel impact.

Enthousiast: Het begrip bedrijfsorganisme in de BD-landbouw. Dat gaat over
samenhang, verhoudingen en balans. Iedereen geeft daar een eigen invulling aan.
Mooi om te zien hoe de persoon zich in het
bedrijf weerspiegelt.
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Ook actief zijn in de BD-Vereniging?
Bel of mail 0321 315937
info@bdvereniging.nl

ledenservice

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 en de
Antroposofische Vereniging in
Nederland.
Bestuur Albert de Vries
(voorzitter), Ruud Hendriks,
Marijke Preller, Isabel Duinisveld
Medewerkers bureau Luc
Ambagts (beleidsmedewerker),
Bram Gordijn (secretariaat en
boekhouding)
BD-beroepsontwikkeling
Beroepsleden die belangstelling
hebben voor intervisie,
coaching, bedrijfsbezoeken of
themagroepen kunnen contact
opnemen met Luc Ambagts op
het bureau.
Preparatenwerkgroep De
preparatenwerkgroep begeleidt
het maken van de biologischdynamische preparaten. Via
de website zijn preparaten en
materialen daarvoor te bestellen:
www.bdvereniging.nl.
Preparatenwerkgroep p/a

Stichting De Wederkerigheid,
Hoofdstraat 22, 3972 LA
Driebergen,
06-47235401 (voicemail),
preparaten@bdvereniging.nl.
BD-jong Activiteiten voor
en door jongeren t/m 33 jaar.
Voor info, neem contact op
met Marijke Preller: bd-jong@
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
met het bureau.
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Karakters
Isabel Duinisveld,
tuinder van de Eemstuin
Opeens was het er: het plan
om van BD-bedrijf naar BDbedrijf te fietsen met als
eindbestemming Brussel, als
onderdeel van de Good Food
March. Het is prachtig om in
korte tijd zoveel verschillende
bedrijven te zien en overal een andere dynamiek te beleven. Wat me
persoonlijk nogal raakt is de volgende ervaring. Ik doe steeds mijn best
om tijdens de rondleiding de dynamiek van het bedrijf te belichten. Dat
kost me best wat moeite. Vervolgens zit ik nog tot laat een biertje te
drinken en te kletsen en de volgende ochtend zitten we met elkaar aan
het ontbijt. Daar vallen me dan dingen op die in dezelfde dynamiek blijken
te passen. Bijvoorbeeld bij bloemen- en zadenbedrijf Flobus van Harry en
Chris Douwes in Kiel-Windeweer, tuinders sinds 34 jaar. Hun bedrijf ziet
er prachtig uit met al die bloemen, alles tot in de puntjes verzorgd. Heel
bijzonder, maar zelf praten ze erover alsof het de normaalste zaak van
de wereld is. Het ontbijt de volgende dag is net zo verzorgd: een grote
klodder Yogarde van Karwij in Rolde, een schep muesli die is gemixt door
de natuurvoedingswinkelier van de Morgenster en een appel uit eigen
boomgaard, geschild en in stukjes gesneden. Kruidenthee met een grote
lepel honing. Harry heeft alles klaar gemaakt, omdat hij dat al meer dan
30 jaar zo doet, vroeger voor de kinderen, enzo, leggen ze laconiek uit.
De normaalste zaak van de wereld. Ik hoef alleen nog maar te roeren.
De boer is op het bedrijf niet anders dan thuis. Dit is iets wat ik zelf altijd
al probeer uit te dragen, dat je als BD-boer echt midden op je bedrijf
staat, alles gaat vanuit jou zelf. Nu kom ik dat dus onderweg met geen
enkele uitzondering tegen. Gaaf is dat!
Ook een BD juweel insturen? Bel of mail met
Ellen Winkel, tel. 0858-771175.ellen@schrijfwinkel.nl

Marijke & haar broertje Geert-Jan
Familie Rutte, biodynamische melkveehouders in Zaandam

Vertrouwde kwaliteit, nu
met Demeter keurmerk!
Zuiver Zuivel chocoladevla en vanillevla zijn vanaf nu
Demeter gecertificeerd.
Bij de bereiding gebruiken we nu bio-dynamische melk,
van koeien die hun hoorns mogen behouden. En in de
vanillevla gebruiken we nu biologisch vanille extract.
Samen met de natuur, puur van smaak!
Leverbaar vanaf half oktober.

www.zuiverzuivel.nl

