Jongerenweekend 8.9.10 maart

Biologisch,
Dynamisch en Jong!
Biologisch, dynamisch en jong. Als het goed is levert
dat enthousiasme op. We weten dat er een grote groep
in Nederland is die interesse heeft in de verschillende
facetten van deze drie woorden, dus daar gaan we wat
leuks mee doen! Tekst: Marijke Preller
Dit leuks gaat vorm krijgen in een jongerenweekend met heel interessante activiteiten. We hebben voor dit weekend een thema
uitgekozen en daar bezoeken aan boerenbedrijven aan vast geknoopt. We gaan uitdiepen wat het belang is van zorg op de boerderij. We zullen dan ook alle bedrijven die we bezoeken deze vraag
stellen: wat is voor dit bedrijf het belang van het zorgaanbod?
We hebben drie verschillende bedrijven in Gelderland uitgezocht:
De Vijfsprong in Vorden, Thedinghsweert in Kerk Avezaath en Makandra in Ede. Tussen deze bezoeken door zullen we overnachten
en gezellige avonden creëren op zorgboerderij De Hoge Born in
Wageningen.
Als het allemaal lukt voeren we op de vrijdag en de zaterdag ook
nog leerzame gesprekken met elkaar over ‘je bent jong en je wilt
wat’ en ‘de toekomst van het persoonsgebonden budget (PGB)’.
Het weekend vindt plaats op 8, 9 en 10 maart. Vervoer zal voor eigen verantwoordelijkheid zijn. Voor slapen, eten en drinken vragen
we een bijdrage van jullie. Aan ieder die zich aanmeldt, zullen we
tegen die tijd doorgeven hoeveel.
Heb je zin om mee te gaan en ons te vergezellen op dit inspirerende weekend? Meld je dan aan op bdjong@bdvereniging.nl!!
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Op het BD/Demeter-plein overhandigt Maria van Boxtel de 'Special Opvolging gezocht!'
aan tuinder André Vollenberg
De kracht van het BD/Demeter-plein op de
BioVak is dat de verschillende organisaties
uit het BD-veld zich gezamenlijk presenteren. De vele ontmoetingen op het plein hebben nieuwe ideeën en plannen opgeleverd.
Bezoekers kregen antwoord op gerichte vragen. Enkele boeren meldden zich aan voor
de cursus ‘Doorschakelen naar Demeter’.
Tijdens de nieuwjaarsborrel vond de feestelijke presentatie plaats van de ‘Ekoland Opvolgingsspecial’. Dit tijdschrift, gevuld met
praktijkervaringen, achtergrondinformatie
en tips en over bedrijfsopvolging, vormde de
afsluiting van de eerste fase van het project
Opvolging Gezocht. In dit project hebben telers André en Gerri Vollenberg en Joost van
Strien in samenwerking met Warmonderhof,
BD-Vereniging en Land&Co gezocht naar
manieren om bedrijfsopvolging soepeler te
laten verlopen. Als resultaat van dit project is de website landgilde.nl gestart. Deze
website brengt voor vrijwilligers, stagiaires,

medewerkers, compagnons en bedrijfsovernemers vraag en aanbod bij elkaar. De
checklist die in het project is ontwikkeld als
handleiding bij het bedrijfsovernameproces,
is in de Ekoland-special opgenomen. Deze
is te downloaden van www.landgilde.nl bij
'zelfstudie'.
Een groep van circa tien begeleiders heeft
aan het project deelgenomen en staat klaar
om bedrijfsovernametrajecten te begeleiden. Daarnaast is er een groep deskundigen
samengesteld op juridisch en financieel
gebied die zelf affiniteit hebben met de
biologische en multifunctionele landbouw.
Projectbegeleider Maria van Boxtel van
Land&Co heeft op de BioVak een twintigtal
vragen verzameld voor landgilde.nl. "Alles
ligt klaar. We kunnen ermee aan het werk",
aldus Maria. En André en Gerri Vollenberg
gaan nu op vakantie. Hun opvolger zorgt
ervoor dat op het bedrijf alles goed loopt.

Nieuwe folder

27 februari / 13 maart
Winterconferentie 2013

De toekomst van
BD-uitgangsmateriaal
Heb je je al opgegeven voor de winterconferentie? Dat kan nog net! De winterconferentie wordt gehouden op 27
februari in Merksplas (België, net over de
grens bij Breda) en op 13 maart in Dronten. Kijk voor het programma en voor
aanmelden op de www.bdvereniging.nl.
Deelname is gratis voor beroepsleden.
Anderen betalen €48 (Dronten) of €25
(Merksplas).

Op de BioVak was hij voor het eerst te zien:
de nieuwe folder van de BD-Vereniging. De
folder op het formaat van Dynamisch Perspectief vertelt een kleurrijk verhaal over
de activiteiten van de vereniging. Met
daarbij natuurlijk alle informatie over het
beroepslidmaatschap en het basislidmaatschap. Leden die hem willen gebruiken om
kennissen of klanten te interesseren voor
het lidmaatschap van de BD-Vereniging,
kunnen exemplaren aanvragen bij het secretatriaat: info@bdvereniging.nl, of via
www.bdvereniging.nl.

‘Ik kan verder’ -

Nieuwe bestuurders
Volgens de regels neemt komende jaarvergadering voorzitter Albert de Vries afscheid
van het bestuur. En het bestuur mag wel iets
groter. We zoeken dus nieuwe bestuurders.
We zoeken bestuurders die op de ingeslagen
weg een volgende stap willen zetten. Op de
werkconferentie gaan we de al ingeslagen
weg verkennen en onderzoeken wat volgende
stappen zouden kunnen zijn. Wil je mee onderzoeken, neem dan deel. Wie weet ontdek
je dan dat deelnemen in het bestuur voor jou
een vanzelfsprekende optie is.
Hieronder alvast een begin van de verkenning. Op de werkconferentie kan dat er nog
anders uit gaan zien, op zijn minst genuanceerder en concreter.

De ingeslagen weg
De ingeslagen weg van de BD-Vereniging is
af te lezen aan de activiteiten:
• het organiseren van de Winterconferentie
in Nederland en België;
• het faciliteren van BD-beroepsontwikkeling;
• organiseren van Werkplaatsen Bedrijfsindividualiteit, i.s.m. de Landbouwsectie van
de AViN;
• werken aan begrip van bedrijfsindividua-
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Welke volgende stap zou jij willen zetten?
Uitnodiging voor openbare bestuurlijke werkconferentie
Maandag 25 maart, 16 uur t/m dinsdag 26 maart, 16 uur

•
•
•
•
•

liteit o.a. bij de Werkplaatsen, Boergondische maaltijden, andere bedrijfsbezoeken
en publicaties;
ondersteunen van project Bedrijfs
opvolging;
Organiseren van activiteiten in het kader
van BD-jong;
ondersteunen jaarlijkse conferentie Community Supported Agriculture / Pergola;
ondersteunen van het schrijven van publicaties;
het ‘dynamische’ beleefbaar laten zijn bij
presentaties als Biovak en Conferentie
Demeter.

Al deze activiteiten hebben hun wortels in
het besef dat we een vruchtbare landbouw
kunnen ontwikkelen door het versterken van
betrokkenheid van mensen bij landbouw.
• Betrokkenheid als voorwaarde voor een
intuïtief, situationeel handelen als boer en
tuinder.
• Betrokkenheid van burgers bij landbouw,
uit verbondenheid met een bedrijf, als ondersteuning van landbouw in samenhang
met de levende natuur, of participerend in
duurzame vormen van grondeigendom.
• Betrokkenheid die ontstaat vanuit de initiatief nemende mens.
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Een volgende stap
Een volgende opgave is om duidelijk te maken hoe dit mens worden in en aan de landbouw doorwerkt in landbouwkundige ontwikkelingen. Hoe maken we zichtbaar wat
zich onzichtbaar voltrekt? Wanneer dat lukt,
kan de BD-impuls impact hebben voor zowel
de landbouw zelf als ook voor andere maatschappelijke terreinen; overal waar de menselijke betrokkenheid in het werk een grote
rol speelt.

Besturen
Een bijzondere activiteit is die van het besturen zelf. Om dat op een passende manier te
kunnen doen is er een vergadercultuur ontwikkeld die is gebaseerd op initiatief nemen.
Regelzaken doet het bestuur vooral per mail:
een initiatiefnemer doet een voorstel waarbij
de anderen binnen een bepaalde termijn kunnen instemmen of bezwaren kenbaar kunnen
maken.
In de vergaderingen, die eens per zes tot acht
weken gehouden worden, worden vraagstukken onderzocht en wordt de betreffende initiatiefnemer geadviseerd en geholpen bij vervolgstappen. Een gesprek eindigt vaak met de
uitroep van één van ons: ‘Ik kan verder!’.
Deze werkwijze willen we ook bij de confe-

rentie hanteren. We bespreken de verschillende onderwerpen zo, dat de initiatiefnemer
er een stap verder mee komt. Heb je zelf een
onderwerp waaraan je vanuit de BD-Vereniging wilt werken? Dat nemen we graag op
in het programma van de werkconferentie.
Stuur een korte beschrijving van je plan naar:
bestuur@bdvereniging.nl

Meedoen
Voor deze werkconferentie is elk lid uitgenodigd, zowel beroepslid als basislid. Geen
lid en toch geïnteresseerd in deelname? Dan
graag bij aanmelding aangeven dat je ook
lid wilt worden. Meld je aan via bestuur@
bdvereniging.nl. De werkconferentie zal worden gehouden op Landgoed Bleijendijk in
Vught. Er zijn geen kosten verbonden aan
deelname.

Het bestuur
Albert de Vries, voorzitter/penningsmeester
Ruud Hendriks, secretaris
Isabel Duinisveld, lid
Marijke Preller, lid
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Krispijn van den Dries
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. Krispijn van den Dries (28 jaar) is

bedrijfsleider van BD-zorgboerderij ‘De Boerderij’ in Emmeloord en werkt mee
op het BD-akkerbouw/groenteteeltbedrijf van zijn vader in Ens. Tekst: Ellen Winkel | Foto: ZTRDG.nl/Maarten van der Wal

“Mijn toekomst ligt op mijn ouderlijk bedrijf: ik zit al in de maatschap met mijn vader. Waar ik naartoe wil – en daar zijn we
al mee begonnen – is dat we ons minder
richten op grootschalige teelten en dat we
meer verschillende soorten gewassen gaan
telen. Diversiteit is goed voor de bodem én
voor de consument. We willen steeds meer
producten rechtstreeks aan consumenten
en horeca leveren. Dat is veel leuker. Van
klanten horen we vrijwel alleen enthousiaste geluiden en daar word ik zelf ook enthousiast van. De groothandel belt alleen
als er iets níet goed is in hun ogen. Een
supermarkt wil geen kromme wortels. Daar
zullen jij en ik nooit over klagen.”
“We willen consumenten op allerlei manieren betrekken bij ons bedrijf, bijvoorbeeld
met een aardappeldag of een pompoenoogstfeest op woensdagmiddag. Kinderen
vinden het schitterend om de pompoenen
van het land te halen. Misschien dat we
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in de toekomst ook zaaidagen of plantdagen organiseren. Over veertig jaar zijn
fossiele brandstoffen en metalen schaars.
Dan wordt het veel moeilijker om voedsel
over grote afstanden te vervoeren en om
het werk met machines te doen. Dat is een
hele grote uitdaging voor de landbouw. Er
zal meer handwerk aan te pas komen. Door
consumenten nu al te betrekken, sturen we
ons bedrijf alvast in die richting. Ook op
andere vlakken kunnen klanten een rol spelen: denk aan crowdfunding als het straks
tijd is voor de bedrijfsovername.”
“Als boer kun je het niet alleen. Afgelopen
jaar hebben we met een tiental boeren
Bioromeo opgericht. Iedere dinsdagavond
komen we bij elkaar om afspraken te maken over de afzet en om producten uit te
wisselen. Samen kunnen we vrij gemakkelijk en voordelig een breed assortiment
bieden. We leveren sinds kort ook aan consumentencollectieven en dan heb je veel

soorten groente nodig. Wij zijn vorig jaar
gestart met nieuwe gewassen: mierikswortel, regenboogpeen, bietjes in allerlei kleuren en wilde aardappels. Heel lekker zijn
die. Erg smaakvol.”
“Wat voor mij altijd erg belangrijk zal blijven, is de bodem. Als boer is de bodem het
belangrijkste wat je hebt, dus die moet je
goed verzorgen. We gebruiken natuurmaaisel uit de Weerribben en champost voor de
bemesting. Diversiteit van gewassen is van
belang: een ruimte vruchtwisseling met afwisselend gewassen die meer of minder van
de bodem vragen. We ruimen dus ook plek
in voor granen. Als je een fout maakt, merk
je dat jaren later nog. Dat het eigenlijk te
nat was bij de oogst van de witlofpennen,
zie je terug in de stand van het graan. Ik heb
enorm veel respect voor de bodem.”

Wil jij ook zo’n column schrijven?
Mail dan naar bdjong@bdvereniging.nl

